ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) Γ.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Β’ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ
- Η ιστορία, οι αξίες, οι θεσμοί, τα στάδια και η παγκόσμια προσφορά του Ελληνικού Πολισμού.
- Η Ελλάδα έδωσε τα φώτα του πολιτισμού. Ο Μινωικός Ελληνικός
Πολιτισμός είναι το λίκνο του Κλασικού, του Ρωμαϊκού και του δυτικού
Πολιτισμού. Ποιος ήταν ο περίφημος Μινωικός Πολιτισμός.
- Ο Χριστιανισμός και η σχέση του με τον Ελληνισμό.
- Αναλήθειες που λέγονται για τον Ελληνικό Πολιτισμό κ.α.

Κυρία από την Ελεύθερνα Κρήτης,
“Lady of Auxere» 7ος αιών π.Χ. (Μουσείο Λούβρου)

Καρυάτις, Ερεχθείο, 421/ 406 π.Χ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «Η ΑΘΗΝΑ»
Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
(ΜΙΝΩΙΚΟΣ, ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΚΛΠ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΟΥ)

============
ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ (ΜΑΚΗ) ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
( Δ/ντη Υπουργείου Πολιτισμού, συγγραφέα)

- Η ιστορία, οι αξίες, οι θεσμοί, τα στάδια και η παγκόσμια προσφορά
του Ελληνικού Πολισμού. Ο Χριστιανισμός και η σχέση του με τον Ελληνισμό
κ.α.
- Η Ελλάδα έδωσε τα φώτα του πολιτισμού. Ο Μινωικός Ελληνικός Πολιτισμός είναι το λίκνο του Κλασικού, του Ρωμαϊκού και του δυτικού Πολιτισμού. Ποιος ήταν ο περίφημος Μινωικός Πολιτισμός κ.α.
- Ο Μίνωας στην Κρήτη είναι εκείνος που από τη μια δημιούργησε την
πρώτη οργανωμένη πολιτεία στον κόσμο με πρωτόγνωρους για την εποχή
του θεσμούς και την οποία αντιγράψανε οι υπόλοιποι Έλληνες, καθώς και
Ρωμαίοι και έτσι εκπολιτίστηκαν και ευημέρησαν και αυτοί και από την άλλη
κατασκεύασε πρώτος στον κόσμο πολεμικό ναυτικό με το οποίο πάταξε τις
ληστείες και τις πειρατείες στο Αιγαίο – Μεσόγειο που διενεργούσαν οι Κάρες, οι Φοίνικες κ.α. με συνέπεια να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι
και έτσι οι Έλληνες να μπορέσουν να επικοινωνήσουν, να ενωθούν, να πλουτήσουν και να επικρατήσουν στον Τρωικό Πόλεμο κ.α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ – ΑΠΑΡΧΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»,
«ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ» ΚΛΠ
Η ονομασία «πολιτισμός» ετυμολογικά προέρχεται από το
θέμα των λέξεων πόλις > πολίτ-ης, πολιτ-εία > (εκ)πολιτ-ίζω >
πολιτισμός κ.α., κάτι όπως και: Έλλην > ελληνίζω > ελληνισμός,
χριστιανός > χριστιανίζω > χριστιανισμός κ.α. και συνεπώς η λέξη
πολιτισμός σημαίνει ό,τι έχει σχέση (οι αρχές, η ιδεολογία, τα ήθη
κ.α.) με την πόλη, τον πολίτη και την πολιτεία, κάτι όπως και χριστιανισμός σημαίνει ό,τι έχει σχέση με το Χριστό > χριστιανούς, Ελληνισμός ό,τι έχει σχέση με την Ελλάδα > Έλληνα κ.α. Με άλλα
λόγια η λέξη Πολιτισμός προέρχεται από τον πολίτη, ήτοι τον κάτοικο της πόλης, όπου επικρατεί σε σύγκριση με την επαρχία ένας
πιο εξελιγμένος, πιο κοινωνικός και πιο εκλεπτυσμένος τρόπος
ζωής.

Οι αρχαίοι Έλληνες δε χρησιμοποιούσαν τις λέξεις «πολιτισμένος»
και «απολίτιστος», αλλά αρχικά τις λέξεις «ξημερωμένος» και «αξημέρωτος», μετά τις λέξεις «‘Έλλην» > Ελληνισμός και «βάρβαρος» > βαρβαρισμός και σήμερα τις «πολιτισμένος» και «απολίτιστος»:
«Ο Μίνως…. ος πρώτος την νήσον (Κρήτη) εξημερώσας δοκεί νόμοις
και συνοικισμοίς πόλεων και πολιτείας …» (Στράβων «Γεωγραφικά» Ι’, C
476 – 478)
«Έλλησί τε και βαρβάροις, σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειμί..ου
γαρ επαισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· δύναμις γαρ Θεού εστιν εις
σωτηρίαν παντί τω πιστεύοντι, Ιουδαίω τε πρώτον και Ελληνι»…(προς Ρωμαίους Κεφ. 1, 14 -16) .
«Πας μη Έλλην βάρβαρος».
Η λέξη πολιτισμός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά γράμματα κάπου τον 18ο αι. , λέγεται από τον Αδαμάντιο Κοραή, ως
αντιστοίχιση της γαλλικής civilisation («πολιτισμός»). Η αγγλική
λέξη civilization («πολιτισμός») προέρχεται και αυτή από τη γαλλική civilisé («πολιτισμένος») του 16ου αιώνα, η οποία προέρχεται
από το λατινικό civilis («πολίτης»), που σχετίζεται με το civis («πολίτης») και το civitas («πόλη»).
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Συνώνυμες ελληνικές λέξεις της λέξης πολιτισμένος για τους
αρχαίους Έλληνες ήταν οι λέξεις ευγενής (= αγγλικά polite ), καλλιεργημένος, μορφωμένος (λατινικά Culture) κ.α. και αντώνυμες,
δηλαδή λέξεις με αντίθετη έννοια ήταν οι λέξεις αγρoίκος, άξεστος,
αμόρφωτος κ.α.
Η ονομασία κουλτούρα, που ορισμένοι τη χρησιμοποιούν ως
συνώνυμη της λέξης πολιτισμός, ενώ στην ουσία η κουλτούρα είναι
υποσύνολο του πολιτισμού, προέρχεται από τη λατινική λέξη
cultura που σημαίνει καλλιέργεια και είναι το αντίστοιχη της ελληνικής λέξης παιδεία. Σωστότερα η λατινική λέξη cultura είναι λατινικός συμφυρμός της λατινικής λέξης colo - colere (= καλλιεργώ)
και των ελληνικών λέξεων καλυτερεύω και καλλιεργώ.
Πολιτισμός είναι σαφώς το κάθε φυσικό ή τεχνητό πολιτιστικό
δημιούργημα μιας χώρας, π.χ. Παρθενώνας, Πυραμίδες, πίνακες του
Πικάσο, οι καταρράκτες του Νιαγάρα κ.α., όμως δεν είναι μόνο
αυτό, αλλά και η κουλτούρα, η παιδεία.
Πολιτισμένος δεν είναι μόνο να έχει κάποιος επιστημονική ή
τεχνική κατάρτιση, αλλά και ηθική, καθώς και εκλεπτυσμένη συμπεριφορά και έτσι να μαρτυρά πνευματική και ψυχική καλλιέργεια. Με
άλλα λόγια πολιτισμένος θεωρείται αυτός που από τη μια δεν είναι
άξεστος, αγροίκος, βάρβαρος, αξημέρωτος, αλλά υπάκουος στα ήθη
και στους νόμους της πολιτείας, συμμετέχει στα έθιμα και στα κοινά,
έχει εκλεπτυσμένη συμπεριφορά, καλούς τρόπους ομιλίας, καλούς
τρόπους συμπεριφοράς κ.α. και από την άλλη έχει τεχνική ή επιστημονική κατάρτιση. Ένας γιατρός ή οικονομολόγος κ.α. μπορεί να
είναι καλός ως επιστήμονας, όμως μπορεί να είναι και απολίτιστος,
ήτοι αμόρφωτος κοινωνικά, ήτοι χωρίς καλούς τρόπους συμπεριφοράς , χωρίς καλούς τρόπους ομιλίας, χωρίς ηθικούς φραγμούς κ.α.
Πολιτισμός, σύμφωνα με τα λεξικά, λέγεται το σύνολο των
υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων κοινωνικού συνόλου σε κάποια εποχή. Το σύνολο των υλικών και πνευματικών προϊόντων της
δράσης ενός σύνολο ανθρώπων. Τα εκλεπτυσμένα ήθη και η πνευματική ανάπτυξη στη συμπεριφορά, στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων στην αισθητική έκφραση, στον τρόπο ζωής ενός κοινωνικού
συνόλου, Το σύνολο των πνευματικών δραστηριοτήτων (διανόηση,
καλές τέχνες κλπ.). Το σύνολο των αξιών που χαρακτηρίζουν μια
ιστορική περίοδο ενός λαού (λέμε π.χ. Ελληνικός Πολιτισμός, μεσογειακός πολιτισμός κλπ) και κάθε καθαρά μορφωτικό και πνευματικό στοιχείο παρμένο ανεξάρτητα από άλλα εκπολιτιστικά επιτεύγματα. Με άλλα λόγια πολιτισμός είναι τα ήθη, ο τρόπος ζωής
και τα έργα (υλικά, πνευματικά, επιστημονικά, τεχνικά , καλλιτεχνικά κ.α.) που καλυτερεύουν τη ζωή των ανθρώπων, αλλά και γενικά ολων των ζώντων όντων επί γης. Οι καλοί θεσμοί που διέπουν
τους πολίτες μιας πολιτείας, όπως: παιδεία (μόρφωση, σχολεία),
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ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη (δικαστήρια και γραπτοί περί δικαίου νόμοι), περίθαλψη, απασχόληση, διοίκηση ( κοινοβούλιο, σύνταγμα κ.α.), πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α.
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
Δεδομένου ότι ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς να ξέρει να μιλά,
να γράφει, να κάνει κάποια εργασία, να συμπεριφέρεται όπως πρέπει κ.α., άρα τα πάντα, ακόμη και ο πολιτισμός, είναι θέμα παιδείας,
κάτι που διδάσκεται από τους γονείς και από τους δασκάλους στα
παιδιά. Πολιτισμένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει υποστεί παιδεία
και ως εξ αυτού είχε αποκτήσει καλλιέργεια, μόρφωση, η οποία διακρίνεται σε ηθική, τεχνική, επιστημονική κ.α.
Πρώτοι που είχαν παρατηρήσει ότι η παιδεία παίζει σπουδαίο
ρόλο στον πολιτισμό και γενικά στην ευημερία μιας κοινωνίας ήταν
οι αρχαίοι Έλληνες.
Σύμφωνα με την ερευνήτρια-συγγραφέα κ. Τσώνη Αναστασία:
Το θέμα της παιδείας για τον Πλάτωνα, βρίσκεται στην κορωνίδα
της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής του προσπάθειας. Αυτή συμβάλλει
τόσο στην αρμονική ανάπτυξη όλων των δυνάμεων και ικανοτήτων
του ανθρώπου-δηλαδή κάλλος, τελειότητα, υγεία ψυχής και σώματος, καλλιέργεια συναισθημάτων και δεσμών του ατόμου προς το
κοινωνικό σύνολο, ενσυναίσθηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, πειθαρχία,- όσο και σε μια πολιτεία που διακρίνεται για
την εύρυθμη λειτουργία της, την υπακοή των πολιτών στους νόμους
και στους άρχοντες της πόλης, στον ορθολογισμό και την πειθαρχία
στις επιταγές της νόησης, στην τήρηση και καλλιέργεια των ηθικών
αρχών, στην εργατικότητα, στο ιδανικό της καλοκαγαθίας, στην αγάπη στις αιώνιες ιδέες και την ενατένιση του Αγαθού. Ο κάθε πολίτης έχει καλή γνώση ότι κάθε λανθασμένη εκτίμηση της ελευθερίας, μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην παιδεία και να επιφέρει μύρια όσα κακά.
Από την άλλη πλευρά ο Αριστοτέλης ξεκινά από τη θέση ότι ο
άνθρωπος είναι «ζώον κοινωνικόν» και «φύσει πολιτικόν», γι΄αυτό
θεωρεί την αγωγή μέρος της πολιτικής. Όταν ο άνθρωπος καλλιεργηθεί ψυχοσωματικά , πολιτικά και ανθρωπιστικά, θα είναι χρηστός
πολίτης, άξιος για μια ευτυχισμένη ζωή στα πλαίσια της πόλης κράτους. Μάλιστα η παιδεία θα προσφέρει στον άνθρωπο ό,τι δεν μπορεί να του προσφέρει η φύση. Τον οδηγεί στην ελευθερία, την καλοσύνη, και την αρετή. Το πολίτευμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
το πολιτικό πνεύμα των νέων. Έτσι ένα υπέροχο πνεύμα γίνεται αίτιο για ένα υπέροχο πολίτευμα. Το να ζει κανείς «χάριν της πολιτείας» σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δουλεία αλλά ευδαιμονία
τόσο της πολιτείας όσο και του πολίτη. Χρέος της πολιτείας είναι η

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ

9

διά βίου εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των πολιτών περιορίζοντας στο ακέραιο την ατομική πρωτοβουλία Εξάλλου, το άτομο χωρίς την πολιτική κοινωνία είναι άνευ σημασίας. Γι΄αυτό ο κάθε πολίτης οφείλει να διαπαιδαγωγείται στα πλαίσια μιας δημοκρατικής
πολιτείας , όπου θα ευνοείται η πρόοδος της δημοκρατικής ζωής.
Συνεπώς η αρετή του πολίτη βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από την
παιδεία και τους νόμους.
ΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ, ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΛΠ
Ο πολιτισμός δεν είναι παντού επακριβώς ίδιος, αλλά αλλού
είναι έτσι και αλλού αλλιώς και προ αυτού αλλού ο πολιτισμός χαρακτηρίζεται έτσι και αλλού αλλιώς, π.χ. χριστιανικός, μουσουλμανικός, ελληνικός, κινέζικος κ.α. Ωστόσο όλα τα είδη του πολιτισμού
έχουν και κοινά στοιχεία και προ αυτού χονδρικά μερικοί διακρίνουν
τον πολιτισμό σε δυο είδη, τον ανατολικό και το δυτικό.
Ανατολίτικος πολιτισμός λέγεται αυτός που αναφέρεται στις
κοινωνίες της Άπω Ανατολής, δηλαδή του ανατολικού ημισφαιρίου,
το οποίο περιλαμβάνει έθνη όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, το Βιετνάμ, η
Βόρεια και Νότια Κορέα, Η Ινδία κ.α. Όπως και στη Δύση, η ανατολική κουλτούρα επηρεάστηκε έντονα από τη θρησκεία στα πρώτα
της στάδια.
Δυτικός πολιτισμός λέγεται αυτός που αναφέρεται στις κοινωνίες της Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής και των παλαιών αγγλοσαξονικών αποικιών όπως η Αυστραλία κ.α., ήτοι ο λεγόμενος και δυτικός κόσμος, ή Δύση και, παλαιότερα, Εσπερία, επειδή η Ευρώπη
ήταν δυτικά της Ασίας. Βάση του δυτικού πολιτισμού υπήρξε η σύνθεση και συμπόρευση του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού της αρχαιότητας με το Χριστιανισμό. Από την χρονική περίοδο της Αναγέννησης κι έπειτα, η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία αρχικά και η παγκοσμιοποίηση σήμερα έχουν εξαπλώσει τον δυτικό πολιτισμό σε όλη την
επικράτεια της Γης. Στην Ασία, η διάδοση της δυτικής πολιτισμικής
επιρροής ήρθε σε αντιπαράθεση με τις τοπικές πολιτισμικές παραδόσεις του Ισλάμ και της Άπω Ανατολής.
Ο καλούμενος σύγχρονος «δυτικός» ή «ευρωπαϊκός» πολιτισμός έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών, ξεκινώντας από
τη Μινωική Κρήτη, όπως θα δούμε πιο κάτω, και συνεχίζοντας κυρίως στην Κλασική Ελλάδα, μέσα από την επιρροή της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας και του Ελληνο-δυτικού διαδόχου της, τη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία.
Οι αρχαίοι Έλληνες πρόσφεραν τα θεμέλια του σύγχρονου πολιτισμού, ανατολικού και δυτικού, μουσουλμανικού και χριστιανικού. Οι σύγχρονες δημοκρατίες οφείλουν πολλά στις Ελληνικές πεποιθήσεις. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πρωτοπόροι σε πολλούς τομείς
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και βασικά σ’ αυτούς που στηρίζονται στην επιστήμη: • Βιολογία •
Γεωμετρία • Φυσική • Ιστορία • Φιλοσοφία κ.α. Εισήγαγαν επίσης
σημαντικές λογοτεχνικές μορφές: • Επική και λυρική ποίηση • Ιστορία • Τραγωδία και κωμωδία κ.α.
Ο Ελληνικός πολιτισμός – η Ελληνική τέχνη διαιρείται στις εξής περιόδους: • Ελληνική εποχή του Χαλκού (Μινωική - Μυκηναϊκή), Αρχαία κλασσική Ελληνική περίοδος (Αρχαϊκή – Κλασσική Ελληνιστική - Ελληνο-Ρωμαϊκή) • Βυζαντινή περίοδος (5ος αιώνας
μ.Χ.– 1453 μ.Χ.) • Νεότερη και σύγχρονη περίοδος (1453 μ.Χ. –
σήμερα.
2. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΑΣ > ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝ > ΕΛΛΗΝΕΣ
Το όνομα Ελλάς - Έλληνες χρονολογείται ήδη από την εποχή
του Ομήρου, μόνο που αρχικά, όπως θα δούμε στα πιο κάτω, είχε
σημασία μόνο τοπική και όχι εθνική. Έλληνες αρχικά καλούνταν
μόνο όσοι κατοικούσαν στην πόλη-κράτος Ελλάδα, πόλη που είχε
ιδρύσει ο Έλλην, ο γιος του Δευκαλίωνα (σχετικά με αυτόν βλέπε
πιο κάτω «Ο κατακλυσμός Δευκαλίωνα») στη Φθία > Φθιώτιδα της
Θεσσαλίας και της οποίας ο στρατός στον πόλεμο της Τροίας είχε
αρχηγό τον Αχιλλέα. Μετά από τα Τρωικά Ελλάς και Έλληνες καλούνταν κατ’ επέκταση όλοι όσοι εκστράτευσαν μαζί με αυτούς της
πόλης – κράτος Ελλάδα εναντίον της Τροίας ως όμαιμοι, ομόθρησκοι
και ομόγλωσσοι (Αθήνα, Σπάρτη, Κνωσός κ.α.) και αυτό, επειδή η
πόλη -κράτος Ελλάδα τότε είχε καταστεί η πιο ονομαστή και η πιο
ισχυρά της εποχής.
Πριν από τα τρωϊκά δεν υπήρχε γενικό εθνικό όνομα, αλλά
κατά τόπους διάφορα φυλετικά, όπως Πελασγοί, Δαναοί, Αργείοι,
Κρήτες κ.α.
Ειδικότερα ο Όμηρος μας πληροφορεί ότι επί εποχής Τρωικού
Πολέμου με το όνομα «Ελλάδα» ονομαζόταν μόνο μια περιοχήπόλη που βρίσκονταν στο Πελασγικό Άργος (= η Θεσσαλία) και με
το όνομα «Μυρμιδόνες ή Αχαιοί ή Έλληνες» ονομάζονταν μόνο όσοι
κατοικούσαν στις πόλεις του Πελασγικού Άργους: Ελλάδα, Φθία, Αλος, και Αλόπη και Τραχίνα ( οι πόλεις αυτές ανήκαν στο κράτος του
Πηλέα και ο στρατός τους στην Τροία είχε ως αρχηγό τους τον Αχιλλέα) και με το όνομα «Πανέλληνες» (απ΄όπου προήλθε μετά τα
τρωικά το εθνικό – γενικό όνομα Έλληνες) ονομάζονταν όλοι όσοι
εκστράτευσαν εναντίον της Τροίας, πρβ:
«τους όσοι το Πελασγικόν Άργος έναιον οι τ' Άλον οι τ΄ Αλόπην οι τε
Τρηχίν ενέμοντο, οι τα' είχον Φθίην ηδ' Ελλάδα καλλιγύναικα, Μυρμιδόνες δε
κελεύντο και Έλληνες και Αχαιοί, των δ' αύ πεντήκοντα νεών ήν αρχός Αχιλλεύς» (Ιλιάδα, Β, 681-5)
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«Λοκρών δ’ ηγεμόνευεν Οϊληος ταχύς Αίας μείων, ου τι τόσος γε
όσος Τελαμώνιος Αίας αλλά πολύ μειων· ολίγος μεν εην λινοθώρηξ, εγχείη
δ εκέκαστο Πανέλληνες και Αχαιούς». (Ιλιάδα B 527 – 530)
Ο Θουκυδίδης (Α 2-9) αναφέρει ότι μέχρι τα Τρωικά δεν υπήρχαν σύνορα και κράτη ούτε και οι ονομασίες Έλληνες και βάρβαροι, διαφορετικά αυτό θα το ανέφερε ο Όμηρος. Αυτά δημιουργήθηκαν μετά τα Τρωικά. Αναφέρει επίσης ότι αρχικά στην Ελλάδα
υπήρχαν διάφορα φύλα με πολυπληθέστερο τους Πελασγούς και ο
Όμηρος με το όνομα Έλληνες ονομάζει μόνο εκείνους που ακολούθησαν τον Αχιλλέα από τη Φθιώτιδα στον πόλεμο της Τροίας, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι Έλληνες. Όμως από την εποχή που ο Έλληνας, ο γιος του Δευκαλίωνα, και οι γιοί του επέβησαν ισχυροί στη
Φθιώτιδα (δηλαδή στην περιοχή όπου υπήρχε η πόλη Ελλάδα και
όπου ήταν οι πρώτοι Έλληνες) και τη βοήθεια τους επικαλούνταν οι
κάτοικοι των άλλων συγγενικών πόλεων-κρατών, ονομάζονταν Ελλάδα - Έλληνες και όσες άλλες πόλεις-κρατη ήταν συγγενικές, ομόγλωσσες της πόλης - κράτους Ελλάδα:
«Αλλ' από την εποχήν που ο Έλλην και οι υιοί του απέβησαν ισχυροί εις την Φθιώτιδα, και την βοήθειάν των επεκαλούντο οι κάτοικοι των άλλων πόλεων, τα διάφορα φύλα,
συνεπεία της επικοινωνίας αυτής, ωνομάζοντο ήδη επί μάλλον και μάλλον Έλληνες, μολονότι
πολύς επέρασε καιρός πριν το όνομα τούτο ημπορέση να επικράτηση γενικώς» (Θουκυδίδης
Α, 3).
Επομένως για το Θουκυδίδη το εθνικό όνομα Ελλάς – Έλληνες
προήλθε από το τοπικό όνομα της πόλης-κράτος με το όνομα «Ελλάς - Ελλάδα», η οποία είχε ιδρυθεί απο το γιο του Δευκαλίωνα, τον
« Έλλην - Έλληνα» > Έλληνες.
Ομοίως οι αρχαίοι συγγραφείς: Στράβωνας, Αρχίλοχος, Παυσανίας κ.α., επικαλούμενος τον ποιητή (Όμηρο), αναφέρουν, ότι η
ονομασία Ελλάδα – Έλληνες προήλθε ως εθνικό όνομα από την αρχαία πόλη με το όνομα «Ελλάδα» η οποία βρίσκονταν στην περιοχή
Φθία > Φθιώτιδα του Πελσγικού Άργους (= η Θεσσαλία):
«οι μεν πίστευαν ότι η Ομηρική Ελλάδα είναι η Φθία» (Στράβωνας, Θ΄
431 - 432),
«Η χώρα, ην οικούσι παρ Ομήρω οι υπό του Πηλέα Έλληνες, καλείται
Ελλάς και κείται περι Σπερχειόν ποταμόν (Αρχίλοχος, απ. 47-52),
«καθότι και Έλληνας το σύμπαν γένος από τής εν Θεσσαλία ποτε
καλουμένης Ελλάδος. (Παυσανίας Λακωνικά, ΧΧ 6-7)
Σημειώνεται ότι:
1) Το επίθετο «Έλλην, Ελληνίς ή Ελλανίς» = Ελλάνιος - Ελλήν(ιος,α,ο)
προέρχεται από το ουσιαστικό «Ελλάς» , ενώ το όνομα «Ελλάς» ετυμολογικά
φαίνεται να αποτελείται από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις «εα,ος + λαός ή
ληός» = ο δικός μας, ο ίδιος, ο εαυτός λαός, πρβ και: βάσις λαού = βασιλεύς,
παν + λαός = παλλάς, παλλαϊκός… Η ονομασία «λαός» είναι τονικό
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παρώνυμο της λέξης «λάος», κάτι όπως και τα πότε-ποτέ, γέρος –γερός….
Στην αρχαία ελληνική «λάος» = η ανόργανος ύλη, ο λίθος που ο Κρόνος
(χρόνος) «κοίησε σε λαό», δηλαδή σε ενόργανο ύλη, ενόργανο σώμα (λαός
= ο στρατός ή ο άνθρωποι), «λαούς δε λίθους κοίησε Κρονίων » .
2) Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Δωδωναίοι, όταν άκουσαν μια βάρβαρη
ιέρεια να μιλά, νόμισαν ότι μιλούσε ως το όρνιο πελειάδα: «διότι βάρβαροι
ήσαν, εδόκουν δε σφι ομοίως όρνισι φθέγγεσθαι» . Επομένως ο Ηρόδοτος
υπονοεί ότι η ονομασία «βάρβαρος» προήλθε από ηχοποίητη της φωνής των
πελιάδων ( = τα περιστέρια, που ως γνωστό, βιρ..βιρ… > βιρβιρ..ίζουν ή
βαρ..βαρ..ίζουν, κάτι ως τα γατιά που νιάου-νιάου > νιαουρίζουν κ.τ.λ.), πρβ:
«Οι ιερείς του Δία του Θηβαίου μου είπαν ότι οι Φοίνικες άρπαξαν δυο ιέρειες
από τη Θήβα (της Αιγύπτου) και τις πούλησαν, τη μια στη Λιβύη και την άλλη
στην Ελλάδα. Αυτές οι γυναίκες είναι αυτές που ίδρυσαν τα μαντεία στους
τόπους που ανέφερα (στη Θήβα της Λιβύης και της Δωδώνης) Έχω πάντως
τη γνώμη ότι περιστέρες τις είπαν οι Δωδωναίοι αυτές τις γυναίκες, επειδή
ήταν βάρβαρες και η ομιλία τους τους φαινόταν σαν τη φωνή των πουλιών.
…. Όσο όμως μιλούσε βαρβαρικά, αυτοί έπαιρναν την ομιλία της για φωνή
πουλιού , γιατί πως είναι δυνατόν περιστέρα να μιλάει ανθρώπινη φωνή; Όσο
για τα λεγόμενά τους ότι η περιστέρα ήταν μαύρη, δείχνουν ότι η γυναίκα
ήταν Αιγύπτια ( Ηρόδοτος B 54 - 57)
3) Ετυμολογικά η λέξη «βάρβαρος» φαίνεται να είναι ηχοποίηση του
«βαρ… βαρ..» των αλαλαγμών των ζώων απ΄όπου και βαρβάτος = ο κτηνώδης κ.α. και βάρβαρος = vrytus = ο ζωώδης, άρα μεταφορικά ο αμόρφωτος, ο αγροίκος κ.α βουβαίνω, βαμβαίνω, βρυχώμια, βαταλαλώ… και κάτι
ως και τα: βαβ-βαβ > βαβαλίζω, βιρ-βιρ > βιρβιρίζω….
3. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – Η ΠΕΛΑΣΓΙΑ ΧΩΡΑ, ΟΙ ΠΕΛΑΓΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ Ή ΕΛΛΗΝΩΝ
Οι αρχαίοι συγγραφείς (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης κ.α.), όπως θα
δούμε πιο κάτω, αναφέρουν ότι η χώρα που σήμερα καλείται Ελλάδα
αρχικά καλούνταν Πελασγία («Της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης» Ηρόδοτος B 54 - 57), επειδή εκεί αρχικά ζούσαν διάφορα φύλα που καλούνταν Δρύοπες, Καύκωνες, Πελασγοί,
Λέλεγες κ.α. με πιο πολυπληθές το Πελασγικό και του οποίου τα
επιμέρους φύλλα καλούνταν Αχαιοί, Ίωνες, Δωριείς και Αιολείς. Ακολούθως, επειδή οι Πελασγοί μετονομάστηκαν σε Έλληνες για τους
λόγους που θα δούμε πιο κάτω, η χώρα Πελασγία μετονομάστηκε
σε Ελλάδα.
Ο Ηρόδοτος συγκεκριμένα, σχετικά με την καταγωγή και τη
δημιουργία του Ελληνικού έθνους, αναφέρει τα εξής (βλέπε συνδυαστικά Ηρόδοτος: Α 57-58, Β 54-57, Θ 85, Η 43 κ.α.):
Α) Αρχικά όλοι οι άνθρωποι ήταν βάρβαροι και σε κάποια
στιγμή ξέκοψαν από αυτούς οι Πελασγοί (= οι Λακεδαιμόνιοι ή
Σπαρτιάτες, οι Ίωνες ή Αθηναίοι, οι νησιώτες κ.α.) και αποτέλεσαν
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ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό, και μετά προσχώρησαν σ’ αυτό όλοι οι
Πελασγοί, καθώς και πολλά άλλα βάρβαρα φύλα.
«Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά - αυτό είναι η
πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και
μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 58)
Β) Οι Δωριείς ήταν έθνος αφενός Ελληνικό, απόγονοι του Δώρου γιου του Έλληνα και αφετέρου πολυπλάνητο. Στα χρόνια του
βασιλιά Δευκαλίωνα οι Δωριείς κατοικούσαν στη Φθιώτιδα. Από εκεί
και επί βασιλιά Δώρου (απ΄ όπου πήραν το όνομα Δωριείς ) πήγαν
στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου, στην Ιστιαιώτιδα. Από εκεί
τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι και πήγαν και κατοίκησαν στην Πίνδο
με το όνομα έθνος Μακεδνό. Τέλος από την Πίνδο κάποιοι από αυτούς πήγαν στη Δρυοπία και από εκεί στην Πελοπόννησο.
Γ) Οι Λακεδαιμόνιοι, οι Κορίνθιοι, οι Σικυώνιοι, οι Επιδαύριοι,
οι Τροιζήνιοι, οι Ερμιονείς της Πελοποννήσου που έστειλαν πλοία
για απόκρουση των Περσών στον Ισθμό και στη Σαλαμίνα, εκτός
των Ερμιονέων, ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν έθνος, που μετοίκησαν στην Πελοπόννησο από τον Ερινεόν και την Πίνδον.
«Ύστερα έβαλε μπρος να εξετάσει ποιοι ανάμεσα στους Έλληνες ήσαν οι δυνατότεροι, που θα μπορούσε να κάνει φίλους. Και ψάχνοντας βρήκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες.
Γιατί τα έθνη αυτά ήσαν τα πιο γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο Πελασγικό, το
πρώτο Ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ως τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι
άλλοι ήταν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα
χρόνια πάλι του Δώρου, του γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του
Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι
Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν
τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό. (Ηρόδοτος Α, 57)
«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον Ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας) οι εξής: Από την
Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με τον ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι
Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων ανήκουν στο
Δωρικό και Μακεδνόν έθνος, ελθόντες στην Πελοπόννησο από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«εόντες ούτοι πλην Ερμιονέων Δωρικό τε και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και Πίνδου»), και το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό Δρύοπες τους
οποίους εξεσήκωσαν από τη σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο Ηρακλής και οι Μαλιείς. Εκ των
Πελοπονησίων αυτοί ήσαν εις το στόλον (δηλαδή τον Ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)»
(Ηρόδοτος Η, 43)
νες

Ο Ησίοδος, ο Ευριπίδης κ.α. ονομάζουν στα έργα τους Έλληόσους εκστράτευσαν στην Τροία, επειδή η εκστρατεία αυτή
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θεωρήθηκε, όπως αναφέρει και ο Θουκυδίδης, ως η πρώτη κοινή
Ελληνική συνεργασία των Ελλήνων κατά των βαρβάρων της Ασίας,
πρβ:
ενταύθα γαρ δη χιλίων ναών στόλον
Χίλια καράβια Ελληνικά εκεί πέρα
Ελληνικόν συνήγαγ’ Αγαμέμνων άναξ,
ο Αγαμέμνονας είχε μαζεμένα,
τον καλλίνικον στέφανον Ίλίου θέλων
τ' ωραίο στεφάνι θέλοντας της νίκης
για τους Αχαιούς να πάρει από την
λαβείν Αχαιοίς τους θ’ υβρισθέντας γάμους
Τροία,
Ελένης μετελθείν, Μενέλεω χάριν φέμα και για το Μενέλαο, που τον είχαν
προσβάλει αρπάζοντάς του την Ελένη,
ρων
«Ιφιγένειαεν Ταυροις (10 15).

4. ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ( = ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ) ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΗΛΥΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (= ΟΙ ΚΑΔΜΕΙΟΙ Ή ΘΗΒΑΙΟΙ, ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ κ.α.)
Οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως θα δούμε πιο κάτω, αναφέρουν
ότι στην Ελλάδα αρχικά ζούσαν μεταναστευτικά διάφορα φύλα που
καλούνταν Δρύοπες, Καύκωνες, Πελασγοί, Λέλεγες, Δαναοί, Πέλοπες κ.α. με πιο πολυπληθές το Πελασγικό, το οποίο θεωρούνταν και
αυτόχθων, επειδή ήταν το πρώτο φύλο που είχε κατοικίσει στην Ελλάδα. Για τον ίδιο λόγο αρχικά η Ελλάδα καλούνταν Πελασγία. Αναφέρουν επίσης ότι επιμέρους φύλα των Πελασγών ήταν οι Δωριείς, οι Αιολείς, οι Ίωνες και οι Αχαιοί και κάποια στιγμή αποκόπηκαν πρώτα οι Δωριείς από τους Πελασγούς και αποτέλεσαν ξέχωρο
έθνος, το Ελληνικό, και σ’ αυτό μετά προστέθηκαν οι υπόλοιποι
Πελασγοί, καθώς και κάποιοι άλλοι βάρβαροι (οι Καδμείοι ή Θηβαίοι,
οι Δαναοί κ.α.
Α. ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΠΕΛΑΣΓΟΙ: ΔΩΡΙΕΙΣ, ΑΙΟΛΕΙΣ, ΑΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ
Ο Θουκυδίδης (Α 2-9) αναφέρει ότι πριν από τα Τρωικά δεν
υπήρχαν σύνορα και κράτη ούτε και οι ονομασίες Έλληνες και
βάρβαροι, διαφορετικά αυτό θα το ανέφερε ο Όμηρος. Αυτά δημιουργήθηκαν μετά τα Τρωικά. Αναφέρει επίσης ότι αρχικά στην Ελλάδα υπήρχαν διάφορα φύλα που ζούσαν μεταναστευτικά, επειδή
δεν είχε επινοηθεί ακόμη η γεωργία, με πολυπληθέστερο τους Πελασγούς και ο Όμηρος με το όνομα Έλληνες ονομάζει μόνο εκείνους
που ακολούθησαν τον Αχιλλέα από τη Φθιώτιδα στον πόλεμο της
Τροίας, οι οποίοι ήταν και οι πρώτοι Έλληνες.
Ο Ηρόδοτος (βλέπε συνδυαστικά: Α 57-58, Β 54-57, Θ 85, Η
43 κ.α.) αναφέρει ότι η Ελλάδα (η αρχική αρχαία Ελλάδα) πριν
ονομαζόταν Πελασγία («Της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης
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καλουμένης»), πουλήθηκε στη Θεσπρωτία…. Ηρόδοτος B 54 - 57) και
φύλα των Πελασγών ήταν οι Αιολείς, οι Αχαιοί, οι Ίωνες και οι Δωριείς και από αυτούς οι Δωριείς (= οι μετέπειτα Σπαρτιάτες, Μακεδόνες κ.α.) αποκόπηκαν πρώτοι από τους Πελασγούς (και πήγαν
πρώτα στην Πίνδο όπου πήρα το όνομα Μακεδνοί και από εκεί κάποιοι από αυτούς κατέβηκαν στην Πελοπόννησο όπου ονομάστηκαν
Δωριείς) και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό και μετά προσχώρησαν σ΄ αυτό όλοι οι Πελασγοί (= και οι Ίωνες ή Αθηναίοι, οι
Αιολείς ή Θεσσαλοί κ.α.), καθώς και πολλοί άλλοι βάρβαροι (εννοεί
τους: Δαναούς, Πέλοπες και Καδμείους ή Θηβαίους), πρβ:
«Γιατί όσο βασίλευε ο Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, του γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας
και του Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα
τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα έθνος
Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από
εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό. Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα
γλώσσα μιλά - αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από
το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα
και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό
ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 58)
Αν πράγματι οι Φοίνικες πήραν τις άγιες γυναίκες (= τις δυο ιέρειες του
Δία, που, σύμφωνα με τους Αιγύπτιους, η μια μετά έκτισε το μαντείο της Δωδώνης στην Ελλάδα και άλλη το της Θήβας στη Λιβύη) και τις πούλησαν, τη
μια στη Λιβύη και την άλλη στην Ελλάδα, νομίζω ότι η γυναίκα αυτή της σημερινής Ελλάδας, της ίδιας δηλαδή χώρας που παλαιότερα ονομάζονταν Πελασγία («Της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης»), πουλήθηκε στη Θεσπρωτία…. ( Ηρόδοτος B 54 - 57)
«Οι νησιώτες έδωσαν 17 πλοία και ήσαν οπλισμένοι όπως οι Έλληνες
και αυτό το έθνος είναι Πελασγικό, ύστερον όμως ονομάσθηκαν και οι Ίωνες
της δωδεκαπόλεως, ελθόντες εξ Αθηνών. Οι Αιολείς έδωσαν 65 πλοία, οπλισμένοι ως οι Έλληνες και ονομάζονταν παλιά Πελασγοί, όπως λένε οι Έλληνες (Ηρόδοτος Θ, 85)
«Οι Ίωνες όσο μεν χρόνον κατοικούσαν την Πελοπόννησο, τη λεγόμενη σήμερα Αχαία, και πριν έλθουν στην Πελοπόννησο ο Δαναός και ο Ξούθος, καθώς λέγουν οι Έλληνες, ονομάζονταν Πελασγοί Αιγιαλείς, μετονομάστηκαν δε Ίωνες από τον Ίωνα του Ξούθου (Ηρόδοτος Θ, 85)
«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον Ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)
οι εξής: Από την Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με
τον ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι,
με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με
τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν
έθνος, ελθόντες στην Πελοπόννησο από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«εόντες
ούτοι πλην Ερμιονέων Δωρικό τε και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και
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Πίνδου»), και το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό
Δρύοπες τους οποίους εξεσήκωσαν από την σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο
Ηρακλής και οι Μαλιείς. Εκ των Πελοποννησίων αυτοί ήσαν εις τον στόλον
(δηλαδή τον Ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)» (Ηρόδοτος Η, 43)
Ο Στράβωνας, επικαλούμενος τον ποιητή (Όμηρο) και τον Ησίοδο, αναφέρει ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Ελλάδος ήταν οι Πελσγοί
, οι οποίοι ήταν διασκορπισμένοι σε όλη την αρχαία Ελλάδα, πρβ:
«Οι δε Πελασγοί των περί την Ελλάδα δυνασευσάντων αρχαιότατοι
λέγονται’ και ο ποιητής φησίν ούτω <<Ζευ άνα, Δωδωναίε, Πελασγικέ. Ο δε Ησίοδος: Δωδωνην φηγόν τε Πελασγών εύρανον ήεν».
(Στράβων Ζ, Ήπειρος, 9).
Ο Εκαταίος ο Μιλήσιος (Στράβων 7, 321), σχετικά με τους
πρώτους κατοίκους της αρχαίας Ελλάδας, τους Πελασγούς κ.α., αναφέρει πως: «Εξάλλου, ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα κατοικία βαρβάρων
υπήρξε, στους παλιούς καιρούς, έτσι λογάριαζαν όσοι μνημονεύουν αυτά τα
πράγματα, γιατί ο Πέλοπας έφερε ένα λαό από τη Φρυγία στη χώρα που απ'
αυτόν ονομάστηκε Πελοπόννησος, κι ο Δαναός από την Αίγυπτο, κι οι Δρύοπες, οι Καύκωνες κι οι Πελασγοί κι οι Λέλεγες και άλλοι τέτοιοι λαοί μοίρασαν τους τόπους πάνω και κάτω από τον ισθμό. Γιατί την Αττική κατέλαβαν
Θράκες που ήρθαν με τον Εύμολπο, τη Δαυλίδα της Φωκίδας ο Τηρεύς την
Καδμεία οι Φοίνικες που ήρθαν με τον Κάδμο, και την ίδια τη Βοιωτία κατέκτησαν οι Aονες, οι Τέμμικες και οι Ύαντες.» (Στράβων 7, 321)
Ο Διονύσιος Αλικαρνασσέας στη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία αναφέρει ότι οι Πελασγοί ήταν φύλο Ελληνικό, που από τη Θεσσαλία εξαπλώθηκαν σε πάρα πολλά μέρη της Ασίας και Ευρώπης ( Κρήτη,
Κυκλάδες, Όλυμπο, Βοιωτία, Ασία κ.τ.λ), πρβ: «Σκεδασθέντες οι
Πελασγοί απήλθον εκ Θεσσαλίας εις Κρήτην και κατέσχον τινάς των
Κυκλάδων νήσων. Άλλοι πάλιν εξ αυτών κατήλθον εις την Όσσαν,
άλλοι μετέβησαν εις τον Όλυμπον, άλλοι δε εις την Βοιωτίαν και
Φωκίδα και Ευβοιαν διεκομίσθησαν. Οι δε εις την Ασίαν διαπεραιωθέντες κατέσχον πολλά μέρη περί τον Ελλήσποντον και των παρακειμένων νήσων και έστειλαν αποικίαν εις την Λέσβον» (Διονύσιος
Άλικαρνασέας. Α,', σελ. 21.), «ην δε και το των Πελασγών γένος
Ελληνικόν» (Διονύσιος Αλικαρνασσεύς, "Ρωμαϊκή Αρχαιολογία", I
17).
Ο Αισχύλος αναφέρει ότι ο βασιλιάς του Άργους καυχιόταν λέγοντας ότι είναι στο γένος Πελασγός και το γένος των Πελασγών
άρχει μέχρι της Παιονίας και του Στρυμόνος ποταμού: «Του γηγενούς γαρ ειμ’ εγώ Παλαίχθονος ίνις Πελασγός, τησδε γης αρχηγέτης. Εμού δ’ άνακτος ευλόγως επώνυμον γένος Πελασγών τήνδε
καρπουται χθόνα. Και πασαν αιαν ης δ’ αγνός έρχεται Στρυμών, το
προς δυνοντος ηλίου, κρατώ ορίζομαι δε την τε Περραιβων χθόνα,
Πίνδου τε ταπέκεινα, Παιόνων πάλα, όρη τε Δωδωναία, συντέμνει
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δ΄ όρος υγρας θαλάσσης τώνδε ταπί τάδε κρατώ..,….» (Αισχύλος,
Ικέτιδες 250)
Β. ΟΙ ΕΠΗΛΥΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ: ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ, ΟΙ ΚΑΔΜΕΙΟΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΟΠΕΣ
Ι. ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΔΜΕΙΟΙ ή ΘΗΒΑΙΟΙ
Πριν από τα Τρωικά, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς
(Ηρόδοτος, Διόδωρο κ.α.), αλλά και την Αγία Γραφή, και συγκεκριμένα το έτος 1247 πριν από το Διόγνητο (= το έτος 1511 π.Χ.),
σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό, πρόσφυγες με αρχηγό το Δαναό
φεύγουν από την Αίγυπτο (είχαν εκδιωχθεί από την Αίγυπτο μαζί με
τους Καδμείους ή Θηβαίους και τους Εβραίους, επειδή θεωρήθηκαν
ως υπαίτιοι κάποιων αρρωστιών που έπληξαν την Αίγυπτο) και πάνε
με πλοία στη Ρόδο. Από εκεί μετά πάνε στο Άργος της Πελοποννήσου. Οι Αργείοι (= οι κάτοικοι της Πόλης Άργους, αλλά και γενικά
της Πελοποννήσου) που ήταν Αχαιοί στη γενιά δεν τους θέλουν και
ως απ΄ αυτό αρχίζουν οι εχθροπραξίες. Σε κάποια μάχη, την οποία
κέρδισαν οι Δαναοί, ο βασιλιάς των Αργείων Γελάνωρ εκθρονίζεται,
επειδή θεωρήθηκε ως υπαίτιος εκείνης της ήττας, και, επειδή ο εκθρονισμένος βασιλιάς δεν είχε διάδοχο, οι ντόπιοι αποφασίζουν να
ζήσουν ειρηνικά με τους μετανάστες και με κοινό βασιλιά το Δαναό
, απ΄ όπου μετά και η ονομασία Αργείοι = Δαναοί = Αχαιοί = (κατ’
έκταση οι εκστρατευσαντες στην Τροία, οι Έλληνες.
Σημειώνεται ότι αυτόχθονες κάτοικοι της Πελοποννήσου ήταν,
λένε, οι Αρκάδες και οι Κυνούριοι, οι καλούμενοι και Πελασγοί. Μετά
και πριν πάει ακόμη εκεί ο Δαναός από την Αίγυπτο, ήρθαν και από
τη Θεσσαλία Φθιώτες με αρχηγό τον Ξούθο ( τον γιο του ΄Έλληνα,
του βασιλιά και ιδρυτή της εκεί πόλης-κράτος Ελλάδα), οι οποίοι
ίδρυσαν εκεί βασίλεια, τα οποία κυβερνούσαν οι γιοι του Ξούθου, ο
Αχαιός και ο Ίωνας, εξ ου και Αχαιοί και Ίωνες. Αργότερα όλα τα
φύλα της Πελοποννήσου (‘Ιωνες, Αχαιοί , Πελασγοί και Δαναοί) μετονομάστηκαν όλοι Έλληνες
Ειδικότερα το Πάριο Χρονικό, ο Ηρόδοτος (Α, 2, Α 57- 58
κ.α.), ο Εκαταίος Μιλήσιος (Στράβων 7, 321), ο Θουκυδίδης (Α, 3
-9), ο Παυσανίας (Βοιωτικά 5, 1 – 10), ο Διόδωρος (βίβλος Μ, Απόσπασμα 3), ο Απολλόδωρος (Ιστορική βιβλιοθήκη), ο Ισοκρατης (Ελένης εγκώμιο 68 – 69, Παναθηναϊκός 79-80), ο Πλάτων (Μενέξενος, 245c-d) κ.α. αναφέρουν ότι απ΄όσους έμεναν στην Ελλάδα
πριν από τον Τρωικό πόλεμο βαρβαρικής καταγωγής ήταν οι Δαναοί,
οι Καδμείοι ή Θηβαίοι και οι Πέλοπες, οι οποίοι είχαν έρθει στην

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ

18

Ελλάδα από άλλα μέρη, επειδή δεινοπαθούσαν στους τόπους τους
και στη συνέχεια αναμείχτηκαν με τους Έλληνες. Μάλιστα, επειδή
στη συνέχεια οι Πέλοπες και οι Δαναοί αναμείχθηκαν με τους Σπαρτιάτες, οι Αθηναίοι (Πλάτωνας, Ισοκράτης κ.α.) λέγανε ότι οι Σπαρτιάτες δεν ήταν καθαρόαιμοι Έλληνες και γι αυτό δεν έπρεπε να
κηδεμονέψουν των Ελλήνων, αλλά οι Αθηναίοι, πρβ:
«Η εκστρατεία στην Τροία από τον Αγαμέμνονα ήταν πράξη ωφελιμότατη για τους Έλληνες, για να μην υποστεί η Ελλάδα από τους βάρβαρους δεινά παρόμοια με κείνα που υπέστη παλαιότερα κατά την κατάληψη
όλης της Πελοποννήσου από τον Πέλοπα, του Άργους από το Δαναό και
της Θήβας από τον Κάδμο (Ισοκράτους Παναθηναϊκός 79-80),
«Εξαιτίας αυτών (της εκστρατείας των Ελλήνων στην Τροία) επήλθε
τόσο μεγάλη μεταβολή, ώστε ενώ προηγουμένως οι βάρβαροι, που ζούσαν
δυστυχισμένοι στους τόπους τους, και ο Δαναός, αφού έφυγε από την Αίγυπτο, κατέλαβε το Άργος, ο Κάδμος ο Σιδώνιος έγινε βασιλιάς της Θήβας, οι
Κάρες αποίκησαν τα νησιά και ο Πέλοπας κυρίευσε την Πελοπόννησο οι μετά
από αυτού του πολέμου, το γένος μας γνώρισε τόση ακμή ώστε κατάφερε να
αφαιρέσει από τους βάρβαρους μεγάλες πόλεις και τεράστιες εδαφικές εκτάσεις» (Ισοκράτης Ελένης εγκώμιο 68 – 69)
«Ως προς τους άλλους διαψεύστηκε, αφού συμφώνησαν στην παράδοση, συνήψαν συνθήκες και ορκίστηκαν οι Κορίνθιοι, οι Αργείοι και οι
Βοιωτοί και οι άλλοι σύμμαχοι, ότι θα παρέδιδαν τους Έλληνες της ηπείρου,
αν τους έδιναν χρήματα ο βασιλιάς (των Περσών). Μόνοι εμείς (= οι Αθηναίοι) δεν τολμήσαμε ούτε Έλληνες να παραδώσουμε ούτε όρκους (προδοσίας ή υποταγής) να κάνουμε. Γιατί είναι τόσο ευγενικό, ελεύθερο και
σταθερό το φρόνημα της πόλης μας (= της Αθήνας) και φυσικά εχθρική
προς τους βάρβαρους, επειδή είμαστε γνήσιοι Έλληνες και ανόθευτοι από
τους βάρβαρους. Άλλωστε δε συγκατοικούν με μας ούτε Πέλοπες, ούτε
Κάδμοι ούτε Δαναοί, ούτε Αιγύπτιοι αλλά βάσει του νόμου Έλληνες και χωρίς βαρβαρικές προσμείξεις, γεγονός από το οποίο δημιουργήθηκε στην
πόλη μας το μίσος για τις ξένες φυλές…». (Πλάτων, Μενέξενος, 245c-d)
Αναφέρουν επίσης ότι πριν από τα τρωικά, το 1500 π.Χ. , ξέσπασαν στην Αίγυπτο λοιμώδεις ασθένειες (οι 7 πληγές, σύμφωνα
με την Αγία Γραφή) και οι ντόπιοι τις απέδωσαν στους ασεβείς αλλόφυλους. Προ αυτού και για να αποφύγουν την οργή των ντόπιων, οι μετανάστες που ζούσαν στην Αίγυπτο συσπειρώνονται και
φεύγουν σε άλλα μέρη. Οι Εβραίοι με αρχηγό το Μωυσή πάνε στην
Ιουδαία. Οι Δαναοί με πλοία και με αρχηγό το Δαναό ( απ΄ όπου
και Δαναοί) μέσω Ρόδου πάνε στο Άργος της Πελοποννήσου. Όταν
έφτασαν εκεί ήρθαν σε σύγκρουση με τους κατοίκους του Άργους,
που ήταν Αχαιοί στη γενιά. Ωστόσο επειδή από τη μια ο βασιλιάς
των Αργείων, που ονομάζονταν Γελάνωρ, δεν είχε γιο για διάδοχο
και από την άλλη δεν επέδειχνε στρατιωτικές ικανότητες για νίκη
των Αργείων, οι Αργείοι στο τέλος κάλεσαν το Δαναό αφενός για
συνθηκολόγηση και αφετέρου να γίνει κοινός βασιλιάς. Αυτός είναι
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και ο λόγος που μετά στα Τρωικά οι Αργείοι (= οι Αχαιοί κάτοικοι
του Άργους) ονομάζονταν και Αχαιοί και Δαναοί και Αργείοι και
απ΄αυτούς κατ’ επέκταση και όλοι οι Έλληνες.
Οι Καδμείοι ή Θηβαίοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (Α,
2), αφενός ήταν Φοινικικής καταγωγής και αφετερου ζούσαν στη
Θήβα της Αιγύπτου, εξ ου και η ονομασία τους Θηβαίοι, με αρχηγό
τον Αγήνορα πάνε στα παράλια της Ασίας και συγκεκριμένα στη
χώρα που απ΄αυτούς πήρε το όνομα Φοινίκη. Από εκεί μετά αφενός
οι Κρήτες έκλεψαν την Ευρώπη, τη μάνα του Μίνωα, και αφετέρου
ένα μέρος τους με αρχηγό το γιο του Αγήνορα, τον Κάδμο απ’ όπου
και Καδμείοι, πέρασε σε πολλά ελληνικά νησιά, καθώς και στη Βοιωτία της Ελλάδας όπου έκτισαν την πόλη Καδμεία ή Θήβα της Ελλάδας. Η πόλη αυτή ονομάστηκε Καδμεία από το όνομα του Κάδμου
και Θήβα από το όνομα της πόλης απ΄ όπου έφυγαν, τις Θήβες της
Αιγύπτου.
Ο Δαναός έφτασε στο Άργος έτος 1511 π.Χ. και ο Κάδμος στη
Βοιωτία το έτος 1519 π.Χ. Επίσης πριν από τα Τρωικά κάποιοι Φρύγες με αρχηγό τον Πέλοπα (εξ ου και Πέλοπες) έφυγαν από την
Ασία και πήγαν στις Μυκήνες προκειμένου να λάβουν μέρος σε αθλητικούς αγώνες και συνάμα ο Πέλοπας να παντρευτεί την κόρη
του ντόπιου βασιλιά. Ωστόσο ο Πέλοπας κατέλαβε και το θρόνο και
όλη την Πελοπόννησο, η οποία από τότε και εξής ονομάζεται με
αυτό το όνομα.
«Την παλιά εποχή ξέσπασε λοιμώδης ασθένεια στην Αίγυπτο και οι
ντόπιοι την απέδωσαν στους ασεβείς αλλόφυλους. Προ αυτού μερικοί από
αυτούς συσπειρώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Αρχηγοί τους ήσαν ο Κάδμος και ο Δαναός. Οι υπόλοιποι πήγαν στην Ιουδαία, που τότε ήταν ακατοίκητη, και των οποίων επικεφαλής ήταν ο επονομαζόμενος Μωυσής, ένας
άνδρας με φρόνηση και ανδρεία». (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος Μ, Απόσπασμα 3)
«Λένε επίσης οι Αιγύπτιοι πως και οι άποικοι που έφυγαν μαζί με το
Δαναό από την Αίγυπτο εγκαταστάθηκαν στην αρχαιότερη σχεδόν ελληνική πόλη, στο Άργος και πως οι λαοί των Κόλχων στον Πόντο και την Ιουδαίων μεταξύ Αραβίας και Συρίας ιδρύθηκαν ως αποικίες από ανθρώπους
που έφυγαν από εκεί….. ο Κάδμος ήταν από τις Θήβες της Αιγύπτου και
μαζί με τα άλλα παιδιά γέννησε και τη Σεμέλη. Στα κατοπινά χρόνια, ο Ορφέας, που απόκτησε μεγάλη φήμη ανάμεσα στους Έλληνες για τη μουσική,
τις τελετές και τα θεολογικά ζητήματα, φιλοξενήθηκε από τους απογόνους
του Κάδμου και δέχτηκε εξαιρετικές τιμές στις Θήβες». (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 1, 23-24 και 28-29)
«Όταν πρωτοήρθε ο Δαναός στη χώρα τούτη, στα Πυράμια της Θυρεάτιδος, κι ενώ πορευόταν προς το Άργος, είδε ένα λύκο να μάχεται με
ταύρο. Θεωρώντας, λοιπόν, ο Δαναός πως ο λύκος ήταν αυτός ο ίδιος (που,
ενώ ήταν ξένος, επετίθετο στους ντόπιους) παρακολούθησε τη μάχη και, όταν νίκησε ο λύκος, αφού προσευχήθηκε στο Λύκειο Απόλλωνα, επιτέθηκε
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κατά του Άργους και νίκησε, ενώ ο Γελάνωρ, που βασίλευε τότε στο Άργος,
εκθρονίστηκε με επανάσταση. Έκανε, λοιπόν, το ανάθημα για το λόγο τούτο»
(Πλούταρχος, Πύρρος 32)
5. ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
Ο Όμηρος (Ιλιάδα) και ο Ηρόδοτος (Α 2 – 5) αναφέρουν επίσης ότι τρεις γενιές μετά το θάνατο του Μίνωα (ο εγγονός του Μίνωα, ο Ιδομενέας, έλαβε μέρος στον πόλεμο αυτό) έγινε ο Τρωικός
πόλεμος και κατά τον πόλεμο αυτό, που, σύμφωνα με το Πάριο χρονικό, έγινε από το 1228 - 1218 π.Χ., ο αρχαίος γνωστός κόσμος
μοιράστηκε στα δυο. Από τη μια η δύση, οι καλούμενοι Δαναοί ή
Αργείοι ή Αχαιοί ή Πανέλληνες, δηλαδή οι πόλεις-κράτη Μυκήνες,
Σπάρτη, Αθήνα, Κνωσός κλπ, που μετά τον εν λόγω πόλεμο ονομάστηκαν Έλληνες, και από την άλλη η Ανατολή, οι Τρώες, οι Κάρες,
οι Φοίνικες κ.α, που μετά τον εν λόγω πόλεμο οι νικητές Έλληνες
τους ονόμασαν βάρβαρους, επειδή τους θεώρησαν και ως απολίτιστους και ως αίτιους του πολέμου αυτού. Και η αιτία γι αυτούς που
έγινε ο πόλεμος αυτός ήταν η αρπαγή της ωραίας Ελένης.
Σύμφωνα επίσης με τον Ηρόδοτο (Α1 – 4) και καθώς του είπαν, λέει, οι λόγιοι των Περσών:
α) Η έχθρα μεταξύ Ελλήνων και Βαρβάρων ξεκίνησε από τις
εκατέρωθεν αρπαγές γυναικών (= την αρπαγή της Ελληνίδας Ιώ
από τους Φοίνικες, της Φοινικιάς Ευρώπης από τους Έλληνες Κρήτες, της Μήδεια των Κόλχων από τους Έλληνες και της Ελληνίδας
Ελένης από τους Τρώες) κ.α., μόνο που οι Έλληνες έδωσαν πολύ
σημασία σ’ αυτές τις αρπαγές και κυρίως της Ελένης και καταστρέψανε την Τροία, ενώ δεν έπρεπε, γιατί οι γυναίκες αυτές το ήθελαν.
β) Τα έθνη που κατοικούν στην Ασία (Τρώες, Κάρες, Φοίνικες
κ.α.), οι Πέρσες τα θεωρούσαν δικά τους, ενώ την Ευρώπη και τους
Έλληνες (οι πόλεις-κράτη: Αθήνα, Σπάρτη κλπ) κάτι ξεχωριστό και
στην άλωση του Ιλίου βρίσκουν τα αίτια έχθρας τους προς τους Έλληνες και γι αυτό τώρα οι βάρβαροι (Πέρσες, Μήδοι, Φοίνικες κλπ)
στρέφονται εναντίον της Ελλάδας (μιλά για τους Περσικούς Πολέμους με Ξέρξη κ.τ.λ.).
Ο Θουκυδίδης (Α 3-9) αναφέρει ότι αφενός ο πόλεμος της
Τροίας ήταν κάτι το γεγονός και αφετερου πριν από τα Τρωικά δεν
υπήρχε ο διαχωρισμός Έλληνες και βάρβαρους. Αυτό επήλθε μετά
τα Τρωικά. Υπήρχε όμως ο ελληνισμός ως ιδέα και η πρώτη κοινή
συνεργασία των Ελλήνων ήταν η εκστρατεία στην Τροία. Αναφέρει
επίσης ότι ο Αγαμέμνονας, που ήταν εγγονός του Πέλοπα,
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κατορθώνει να ενώσει τα δυο σκήπτρα των Μυκηνών στα χέρια του,
του Πέλοπα και του Περσέα (δηλαδή ένωσε τους Πέλοπες με τους
Δαναούς και Αχαιούς) με αποτέλεσμα οι Μυκήνες να γίνουν η πρώτη
στρατιωτική και ναυτική δύναμη στον αρχαίο κόσμο. Ακολούθως ο
Αγαμέμνονας, επειδή οι βάρβαροι (Τρώες, Φοίνικες κ.α.) συνέχιζαν
να έρχονταν στην Ελλάδα και να κλέβουν τις γυναίκες και τις περιουσίες των Ελλήνων, όπως την αρπαγή της ωραίας Ελένης κ.α. ,
οργανώνει μαζί με άλλους Έλληνες ηγεμόνες (Κρήτης, Αθήνας
κ.α.) εκστρατεία εναντίον της Τροίας προκειμένου να διαλύσει το
στρατό και το κράτος της Τροίας.
Ο Πλάτωνας (Μενέξενος), ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός, Ελένης Εγκώμιο) κ.α. αναφέρουν ότι τα αίτια για τα οποία οι Έλληνες
εκστράτευσαν εναντίον της Τροίας ήταν το ότι οι βάρβαροι λαοί της
Ασίας (στην αρχή οι Φοίνικες, οι Δαναοί και οι Πέλοπες και μετά οι
Τρώες) έρχονταν στην Ελλάδα και έκλεβαν είτε τις γυναίκες είτε τις
περιουσίες των Ελλήνων με συνέπεια η Ελλάδα να δεινοπαθεί και
να μην προκόβει. Τελευταία τους κλοπή ήταν αυτή της ωραία Ελένης, της γυναίκας του βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαου, από τους
Τρώες.
Κατά τον Τρωικό πόλεμο, ο οποίος κράτησε δέκα χρόνια και
νικητές ήσαν οι Έλληνες, ο αρχαίος γνωστός κόσμος χωρίστηκε στα
δυο. Από τη μια ήσαν οι Έλληνες και από την άλλη οι βάρβαροι.
Έλληνες λέγονταν όσες πόλεις- κράτη: Αθήνα, Σπάρτη, κ.λπ., είχαν
πάει με το μέρος των Αχαιών ή Δαναών ή Αργείων (Κρήτες, Αθηναίοι
κ.α.) και βάρβαροι όσοι είχαν πάει με το μέρος των ηττημένων
Τρώων (Κάρες, Φοίνικες κλπ) , εκείνων που είχαν προκαλέσει τον
πόλεμο αυτό με τις βαρβαρότητές τους (αρπαγές γυναικών και περιουσιών).
Ειδικότερα σύμμαχοι, σύμφωνα με τον Όμηρο, των Ατρειδών
(= οι Αχαιοί ή Αργείοι ή Δαναοί ή Πανέλληνες) ήσαν οι : Αργείοι,
Κρήτες, Αθηναίοι, Ευβοιείς, Μαγνήτες, Κορίνθιοι, Λακεδαιμόνιοι,
Αρκάδες, Κεφαλλήνες, Πελασγοί της Θεσσαλίας κ.α.
Σύμμαχοι των Τρώων ήσαν οι: Δαρδάνιοι, Καύκωνες, Θράκες,
Λέλεγες, Φρύγες, Λύκιοι, Κάρες, Μαίονες, Φρύγες, Μυσοί, Παφλαγόνες, Κίκονες, Αλιζώνες, οι Πελασγοί της Λάρισας κ.α.
«Η εκστρατεία στην Τροία από τον Αγαμέμνονα ήταν πράξη ωφελιμότατη για τους
Έλληνες, για να μην υποστεί η Ελλάδα από τους βάρβαρους δεινά παρόμοια με κείνα που
υπέστη παλαιότερα κατά την κατάληψη όλης της Πελοποννήσου από τον Πέλοπα, του Άργους από το Δαναό και της Θήβας από τον Κάδμο (Ισοκράτους Παναθηναϊκός 79-80),
«Εξαιτίας αυτών (της εκστρατείας των Ελλήνων στην Τροία) επήλθε τόσο μεγάλη
μεταβολή, ώστε ενώ προηγουμένως οι βάρβαροι, που ζούσαν δυστυχισμένοι στους τόπους
τους, και ο Δαναός, αφού έφυγε από την Αίγυπτο, κατέλαβε το Άργος, ο Κάδμος ο Σιδώνιος
έγινε βασιλιάς της Θήβας, οι Κάρες αποίκησαν τα νησιά και ο Πέλοπας κυρίευσε την Πελοπόννησο οι μετά από αυτού του πολέμου, το γένος μας γνώρισε τόση ακμή, ώστε κατάφερε
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να αφαιρέσει από τους βάρβαρους μεγάλες πόλεις και τεράστιες εδαφικές εκτάσεις» (Ισοκράτης Ελένης εγκώμιο 68 – 69)
Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΒΑΡΒΑΡΟΙ»
Βάρβαρος στην αρχαία Ελλάδα λεγόταν κάθε μη Έλλην («πας
μη Έλλην βάρβαρος»). Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Δωδωναίοι,
όταν άκουσαν μια βάρβαρη ιέρεια να μιλά, νόμισαν ότι μιλούσε ως
το όρνιο πελειάδα: «διότι βάρβαροι ήταν, εδόκουν δε σφι ομοίως
όρνισι φθέγγεσθαι» . Επομένως ο Ηρόδοτος υπονοεί ότι η ονομασία
«βάρβαρος» προήλθε από ηχοποίηση. Πελιάδες στην αρχαία Ελληνική λέγονταν τα περιστέρια, που ως γνωστό, βιρ..βιρ… > βιρβιρ..ίζουν ή βαρ..βαρ..ίζουν, κάτι ως τα γατιά που νιάου-νιάου > νιαουρίζουν κ.τ.λ., πρβ: «Οι ιερείς του Δία του Θηβαίου μου είπαν ότι οι
Φοίνικες άρπαξαν δυο ιέρειες από τη Θήβα (της Αιγύπτου) και τις
πούλησαν, τη μια στη Λιβύη και την άλλη στην Ελλάδα. Αυτές οι
γυναίκες είναι αυτές που ίδρυσαν τα μαντεία στους τόπους που
ανέφερα (στη Θήβα της Λιβύης και της Δωδώνης) Έχω πάντως τη
γνώμη ότι περιστέρες τις είπαν οι Δωδωναίοι αυτές τις γυναίκες,
επειδή ήταν βάρβαρες και η ομιλία τους τους φαινόταν σαν τη φωνή
των πουλιών. …. Όσο όμως μιλούσε βαρβαρικά, αυτοί έπαιρναν την
ομιλία της για φωνή πουλιού , γιατί πως είναι δυνατόν περιστέρα να
μιλάει ανθρώπινη φωνή; Όσο για τα λεγόμενά τους ότι η περιστέρα
ήταν μαύρη, δείχνουν ότι η γυναίκα ήταν Αιγύπτια( Ηρόδοτος B 54
- 57)
Ετυμολογικά η λέξη «βάρβαρος» φαίνεται να είναι ηχοποίηση
του «βαρ… βαρ..» των αλαλαγμών των ζώων απ΄όπου και βαρβάτος = ο κτηνώδης κ.α. και βάρβαρος = vrytus = ο ζωώδης, άρα
μεταφορικά ο αμόρφωτος, ο αγροίκος κ.α βουβαίνω, βαμβαίνω,
βρυχώμια, βαταλαλώ… και κάτι ως και τα: βαβ-βαβ > βαβαλίζω, βιρβιρ > βιρβιρίζω….
6. ΚΑΘΟΔΟΣ ΔΩΡΙΕΩΝ, Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Οι αρχαίοι συγγραφείς Ηρόδοτος, Ισοκράτης κ.α. αναφέρουν
ότι ο Τρωικός πόλεμος επέφερε μεγάλες μετακινήσεις και ανακατατάξεις φυλών στην Ελλάδα, λόγω της απουσίας του στρατού της
στην Τροία, αλλά και στον υπόλοιπο αρχαίο γνωστό κόσμο λόγω της
ήττας των βαρβάρων. Από τη Μ. Ασία π.χ. έφυγαν φύλα και πέρασαν στην Ιταλία, από τη Θεσσαλία έφυγαν φύλα και άλλα πήγαν
προς Μακεδονία και άλλα προς Πελοπόννησο κ.α. Τελευταία από
αυτές τις μετακινήσεις που έγινε στην Ελλάδα ήταν αυτή που
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ονομάζεται «Κάθοδος των Δωριέων με τους Ηρακλείδες». Στο εξής
η Ελλάδα ηρέμησε, άρχισε να αναπτύσσεται και να κάνει και αποικίες.
Οι Δωριείς, που ήταν έθνος πολυπλάνητο, αρχικά, επί εποχής
του βασιλιά Έλληνα, διέμεναν στη Θεσσαλία. Μετά τον κατακλυσμό
του Δευκαλίωνα φεύγουν από εκεί και πάνε στις πλαγιές της Όσας
και του Ολύμπου με αρχηγό το Δώρο απ΄όπου η περιοχή ονομάστηκε Δωρίδα και οι κάτοικοι Δωριείς. Πριν από τα τρωικά ένα μέρος
με αρχηγό τον Τέκταμο (παππού του Μίνωα) πάει στην Κρήτη όπου
ενώθηκε με τους εκεί κατοίκους, τους Ετεοκρήτες. Ογδόντα χρόνια
μετά τα Τρωικά (= κάπου το 1129 π.χ. ) ένα μέρος από τους εναπομείναντες Δωριείς φεύγει και πάει στην Πίνδο - Μακεδονία όπου
ονομάστηκε «έθνος Μακεδνό» (= οι μετέπειτα Μακεδόνες) και το
άλλο οδηγούμενο από τους Ηρακλείδες κατεβαίνει στην Πελοπόννησο και ονομάζεται «έθνος δωρικό» (= οι μετέπειτα Σπαρτιάτες),
το «έθνος δωρικόν τε και Μακεδονικόν».
«Ηρακλείδες» ονομάζονταν οι εξόριστοι βασιλιάδες του Άργους της Πελοποννήσου, επειδή έλεγαν ότι ήσαν απόγονοι του ημίθεου Ηρακλή. Οι Ηρακλείδες αρχικά πήγαν στην Αθήνα και από εκεί
μετά στις πλαγιές της Όσας και του Ολύμπου όπου συνάντησαν τους
Δωριείς.
Όταν οι Δωριείς πήγαν στην Πελοπόννησο κατέλαβαν όλες
σχεδόν τις πόλεις της (Σπάρτη, Μεσσήνη, Άργος κ.α.), στις οποίες
ζούσαν Αχαιοί, Δαναοί και Πέλοπες προκειμένου να εγκαταστήσουν
στο θρόνο και πάλι τους εξόριστους βασιλιάδες. Ωστόσο μετά δεν
ξαναγύρισαν στον τόπο του, αλλά παρέμειναν εκεί καθιστώντας τη
Σπάρτη μια από τις πρώτες δυνάμεις του αρχαίου γνωστού κόσμου.
«Ύστερα έβαλε μπρος να εξετάσει ποιοι ανάμεσα στους Έλληνες ήσαν οι δυνατότεροι, που θα μπορούσε να κάνει φίλους. Και ψάχνοντας βρήκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες.
Γιατί τα έθνη αυτά ήσαν τα πιο γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο Πελασγικό, το
πρώτο Ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ως τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι
άλλοι ήταν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα
χρόνια πάλι του Δώρου, του γιου του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του
Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι
Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν
τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό». (Ηρόδοτος Α, 57)
«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας) οι εξής: Από την
Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με τον ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι
Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων ανήκουν στο
Δωρικό και Μακεδνόν έθνος, ελθόντες στην Πελοπόννησο από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«εόντες ούτοι πλην Ερμιονέων Δωρικό τε και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και
Πίνδου»), και το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό Δρύοπες τους
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οποίους εξεσήκωσαν από τη σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο Ηρακλής και οι Μαλιείς. Εκ των
Πελοπονησίων αυτοί ήσαν εις το στόλον (δηλαδή τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)»
(Ηρόδοτος Η, 43)
Ο Ηρόδοτος (βλέπε συνδυαστικά: Α 57-58, Β 54-57, Θ 85,
Η 43 κ.α.) αναφέρει επίσης ότι αρχικά η Ελλάδα ονομαζόταν Πελασγία («Της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης»),…. « Ηρόδοτος B 54 - 57) και φύλα των Πελασγών ήταν οι Αιολείς, οι Αχαιοί, οι
Ίωνες και οι Δωριείς και από αυτούς οι Δωριείς (= οι μετέπειτα
Σπαρτιάτες, οι Μακεδόνες κ.α.), αποκόπηκαν πρώτοι από τους βάρβαρους Πελασγούς (και πήγαν πρώτα στην Πίνδο όπου πήρα το όνομα Μακεδνοί και από εκεί κάποιοι από αυτούς κατέβηκαν στην
Πελοπόννησο όπου ονομάστηκαν Δωριείς) και αποτέλεσαν ξέχωρο
έθνος, το Ελληνικό και μετά προσχώρησαν σ΄ αυτό το έθνος όλοι
οι Πελασγοί (= και οι Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί κ.α.),
καθώς και πολλοί άλλοι βάρβαροι, πρβ:
«Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά - αυτό είναι η
πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και
μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 58)
Ο Ισοκράτης, σχετικά με τους Ηρακλείδες, αναφέρει ότι όταν
πέθανε ο Ηρακλής, οι γιοί και οι απόγονοί του (οι καλούμενοι Ηρακλείδες), φοβούμενοι μήπως τους δολοφονήσει ο Ευρυσθέας (= ο
σφετεριστής του Θρόνου των Αργείων), κατέφυγαν στη Στερεά Ελλάδα. Αργότερα ήρθε εκεί ο Ευρυσθέας, για να τους βρει και να
τους σκοτώσει, φοβούμενος και κείνος μήπως γυρίσουν εκείνοι και
του πάρουν τη βασιλεία. Ωστόσο οι Αθηναίοι βοήθησαν τους Ηρακλείδες και σκότωσαν τον Ευρυσθέα. Στη συνέχεια οι Ηρακλείδες
μαζί με Δωριείς κατέβηκαν από τη Στερεά Ελλάδα στην Πελοπόννησο (εξ ου και «Κάθοδος Δωριέων με τους Ηρακλειδείς») και κατέλαβαν όλες σχεδόν τις πόλεις της Πελοποννήσου (= τη Σπάρτη,
τη Μεσσήνη, το Άργος κ.α.), με το αιτιολογικό ότι η περιοχή αυτή
ήταν βασιλική κληρονομιά των γιων του Ηρακλή. Ακολούθως και
αφού οι Δωριείς εγκατέστησαν τους απόγονους του Ηρακλή στο
Θρόνο, αντί να γυρίσουν πίσω μοίρασαν μεταξύ τους την Πελοπόννησο και έκτοτε αρχίζει η δωρική περίοδος της Πελοποννήσου. Από
τότε και εξής παρουσιάζεται ως πανίσχυρη Σπάρτη, η αντίζηλος των
Αθηναίων για την ηγεμονία των Ελλήνων, πρβ:
«Καταρχάς, νομίζω, ότι πρέπει να σας υπενθυμίσω με ποιο τρόπο
κατακτήσετε τη Μεσσήνη και για ποιους λόγους εγκατασταθήκατε στην Πελοπόννησο, τη στιγμή που είστε Δωρικής καταγωγής…. Όταν ο Ηρακλής πέρασε στην άλλη ζωή και από θνητός έγινε θεός, στην αρχή τα παιδιά του,
λόγω της δύναμης των εχθρών του αναγκάστηκαν να περιπλανώνται εδώ κι
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εκεί και να εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους. Μετά το θάνατο του Ευρυσθέα
έζησαν κοντά στους Δωριείς. Η Τρίτη γενιά των απογόνων τους πήγε στους
Δελφούς, για να ζητήσει από το Μαντείο χρησμό για κάποια ζητήματα. Ο
θεός απάντησε στις ερωτήσεις που του έγιναν, αλλά τους διέταξε και να γυρίσουν πίσω, στη γη των προγόνων τους. Μελέτησαν το χρησμό και βρήκαν
πρώτα ότι το Άργος είχε περιέλθει στην κατοχή τους με βάσει τη συγγένεια
(γιατί μετά το θάνατο του Ευρυσθέα ήταν οι μόνοι επιζώντες από το γένος
των Περσειδών) και ότι η Λακεδαίμονα ανήκε επίσης σ’ αυτούς από δωρεά
(όταν ο Τυνδάρεως έχασε την εξουσία και αφού προηγουμένως ο Κάστωρ
και ο Πολυδεύκης έπαψαν να βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους, ο Ηρακλής εγκατάστησε και πάλι στην εξουσία τον Τυνδάρεω, ο οποίος έδωσε
τη Λακεδαίμονα ως ανταμοιβή για την ευεργεσία που του προσέφερε και
λόγω της συγγένειας του με τους γιους του… … Ενώ είναι πολλές οι ευεργεσίες που κάμαμε, εμείς οι Αθηναίοι και οι πρόγονοί μας, στην πόλη των
Λακεδαιμονίων, εγώ θέλησα να μιλήσω μόνο για τούτη. πραγματικά χάρη
στη σωτηρία που προσφέραμε οι απόγονοι των σημερινών βασιλιάδων της
Λακεδαίμονος, οι απόγονοι του Ηρακλή, κατέβηκαν στην Πελοπόννησο, κατέλαβαν το Άργος, τη Λακεδαίμονα και τη Μεσσήνη, ίδρυσαν τη Σπάρτη»…
(Ισοκράτης, Αρχίδαμος 16 – 19)
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Οι Δωριείς που εισέβαλαν στην Πελοπόννησο ήταν τρεις
φυλές, οι Πάμφιλοι, οι Υλλείς και οι Δυνάμεις. Μόλις οι Δωριείς κατέλαβαν την Πελοπόννησο, οι Ηρακλείδες τη μοίρασαν μεταξύ τους
με κλήρο διαιρώντας την σε τρία μέρη: Στο Άργος, που δόθηκε στον
Τήμενο, στη Μεσσήνη, που έλαβε ο Κρεσφόντης και στη Λακεδαίμονα που πήραν τα δυο αδέλφια Ευρυσθένης και Πρόκλης. Στους
δυο τελευταίους ανήγαγαν την καταγωγή τους οι βασιλιάδες της
Σπάρτης και γι αυτό, άλλωστε, ήσαν δύο στον αριθμό. Μετά την
καταστροφή των Μυκηνών και της Τίρυνθας από τους εισβολείς, το
Άργος έγινε η βάση των εξορμήσεων του μυθικού Δωρικού ήρωα
Τέμενου, απόγονου του Ηρακλή, και ο μεγαλύτερος των τριών αδελφών, του Κρεσφόντη και Αριστόδημου, οι οποίοι κυρίευσαν την
Πελοπόννησο. Οι γιοι και οι γαμπροί του διαδοχικά (Δειφόντης,
Φαλκής, και Κεισός) κατέλαβαν την Τροιζήνη, Επίδαυρο, Αίγινα, Σικυών και Φλιούντα, οι οποίες έγιναν Δωρικές αποικίες.
Οι Δωριείς μέχρι να καταλάβουν την Πελοπόννησο προκειμένου να επανέλθουν οι Ηρακλείδες στο θρόνο του Άργους (αλλά και
για να βρουν οι Δωριείς καλύτερα μέρη απ’ αυτά που έμεναν στα
βουνά του Ολύμπου) έκαναν αρκετές επιχειρήσεις. Την αρχή με
τους Ηρακλήδες Κρεσφόντη, Τέμενο και Αριστόδημος. Ο Αριστόδημος πέθανε στη Ναύπακτο, χτυπημένος από κεραυνό, αφήνοντας
πίσω του τα δίδυμα παιδιά του, Ευρυσθένη και Πρόκλη. Τα αδέλφια
του, πέρασαν τον κόλπο και αποβιβάστηκαν στην Αχαΐα, όπου και
πολέμησαν νικώντας τον άρχοντα της Πελοποννήσου, Τισαμένη .
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Όταν η Δωρική φάλαγγα έφθασε στην περιοχή της Λακωνίας και
Μεσσηνίας, επικεφαλής ήταν ο Κρεσφόντης, ο οποίος κατοίκησε την
εύφορη πεδιάδα της Πάμεσου.
2) Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι «μετά την κάθοδο
των Ηρακλειδών, Αργείοι και Λακεδαιμόνιοι στέλνοντας αποίκους,
ίδρυσαν αποικίες σε κάποια άλλα νησιά και, αφού κατέκτησαν και
τούτο το νησί οίκησαν πόλεις σ’ αυτά», κάτι που επίσης δεν είναι
έτσι επακριβώς (δηλαδή δεν πήγαν και κατέλαβαν δια των όπλων οι
Δωριείς την Κρήτη, όπως μπορεί να εκ λάβει κάποιος την ως άνω
αναφορά του Διόδωρου). Η πραγματική αλήθεια είναι, όπως ο ίδιος
λέει σε άλλα εδάφιά του, ότι οι Δωριείς πήγαν ως μετανάστες στην
Κρήτη και μετά έκαναν εκεί αποικίες, πρβ:
««Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του
Δευκαλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε
βασιλιάς του νησιού, παντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέριο…...». (Διόδωρος, βίβλος 4, 60)
Μάλιστα φυλές των Δωριέων πήγαν δυο φορές στην Κρήτη. Η πρώτη
ήταν λίγο πριν από το Μίνωα (ο Μίνωας Α’ βασίλευε το 1470 π.Χ.) και τότε
Δωριείς έφυγαν από τη Θεσσαλία με αρχηγό τον Τέκταμο (=ο παππούς του
Μίνωα) και πήγαν στην Κρήτη. Η δεύτερη φορά ήταν 80 χρόνια μετά από τα
Τρωικά, η οποία έγινε με τους Ηρακλείδες (έγινε το 1120 π.Χ.). Μάλιστα τη
δεύτερη φορά οι φυλές των Δωριέων δεν πήγαν κατευθείαν στην Κρήτη,
αλλά κάποιες φυλές των Δωριέων έφυναν από τη Λακωνία και ελευθέρωσαν
τη Λύκτο της Κρήτης από την κηδεμονία των Κνωσίων και έκτοτε η Λύκτος
έγινε οικειοθελώς αποικία των Λακεδαιμονίων ή άλλως Σπαρτιατών.
Ο Αριστοτέλης για το θέμα αυτό αναφέρει ότι οι Σπαρτιάτες
πήγαν στην Κρήτη, όμως ως άποικοι και όχι ως κατακτητές όλης της
Κρήτης, πρβ:
«Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Λυκούργος άφησε την επιτροπεία του βασιλιά Χαρίλ(α)ου και έφυγε, έμεινε το μεγαλύτερο διάστημα στην
Κρήτη λόγω της μεταξύ τους συγγένειας, γιατί οι Λύκτιοι ήταν Λάκωνες άποικοι κι όταν πήγαν στη Λύκτο και την έκαναν αποικία, διατήρησαν τη νομοθεσία των κατοίκων της πόλης. Γι αυτό και τώρα οι περίοικοι έχουν τους
ίδιους νόμους, επειδή πρώτος θέσπισε τη νομοθεσία ο Μίνωας» (Αριστοτέλης Πολιτικά Β 1271b). «Και φαίνεται και λέγεται ότι οι Λάκωνες μιμήθηκαν
το κρητικό πολίτευμα στα περισσότερα σημεία……... Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Λυκούργος άφησε την επιτροπεία του βασιλιά Χαρίλλου και
έφυγε, έμεινε το μεγαλύτερο διάστημα στην Κρήτη λόγω της μεταξύ τους συλλογικότητας, γιατί οι Λύκτιοι ήταν Λάκωνες άποικοι, κι όταν πήγαν στη Λύκτο
και την έκαναν αποικία, διατήρησαν τη νομοθεσία των κατοίκων της πόλης.
Γι αυτό και τώρα οι περίοικοι έχουν τους ίδιους νόμους, επειδή πρώτος θέσπισε τη νομοθεσία ο Μίνως. .( Αριστοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10)
Ο Στράβων, σχετικά με το αν πήγαν ή όχι οι Δωριείς με τους
Ηρακλείδες στην Κρήτη, λέει ότι επειδή ο Όμηρος αναφέρει μια
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φορά ότι η Κρήτη είχε 90 πόλεις και μια άλλη φορά ότι η Κρήτη είχε
90 πόλεις, ο ιστορικός ο Έφορος ισχυρίζεται ότι τις 10 παραπάνω
πόλεις τις έκτισαν μετά από τα Τρωικά οι Δωριείς με τον Αλθαιμένη
τον Αργείο, πρβ: « ο ποιητής μια φορά αναφέρει την Κρήτη με 100
και μια φορά με 90 πόλεις. Ο Έφορος υποστηρίζει πως οι δέκα χτίστηκαν μετά τα Τρωικά από τους Δωριείς από τον Αλθαιμένη τον
Αργείο. Πάντως ο Οδυσσέας την ονομάζει νησί με 90 πόλεις».
(Στράβων 10 c 479, 15). Σε άλλο εδάφιό του ο Στράβωνας αναφέρει
και ότι οι Σπαρτιάτες πήγαν ως άποικοι στην Κρήτη: « Ο Σπαρτιάτης
νομοθέτης Λυκούργος ήταν πέντε γενιές νεότερος από τον Αλθαιμένη, που δημιούργησε την πρώτη αποικία στην Κρήτη. Τον θεωρούν παιδί του Κίσου που ίδρυσε το Άργος το ίδιο καιρό που ο Προκλής συνοίκιζε τη Σπάρτη…»(Στράβων 10 c 481, 18). Επομένως ο
Στράβων θεωρεί τελικά ότι οι Δωριείς με τους Ηρακλείδες πήγαν
στην Κρήτη, όμως όχι ως κατακτητές, αλλά ως άποικοι.
Ο Διόδωρος Σικελιώτης (βίβλος 16, 62) αναφέρει και ότι μετά
τον καλούμενο Φωκικό πόλεμο κάποιοι Κνώσιοι πήγαν στη Λακωνική Μαλέα και βρήκαν μισθοφόρους με αρχηγό το Φάλαικο και μ’
αυτούς κατέλαβαν τη Λύκτο. Κατόπιν αυτού οι Λύκτιοι ζήτησαν τη
βοήθεια των Σπαρτιατών. Οι Σπαρτιάτες με στρατηγό τον Αρχίδαμο
ήταν τότε έτοιμοι με στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις να πάνε
στην Ιταλία προκειμένου να βοηθήσουν τους Ταραντίνους που ήταν
σε πόλεμο με τους Λευκαντούς, αντί αυτού προτίμησαν να πάνε να
βοηθήσουν τους Λύκτιους ως συγγενείς, κάτι που έκαναν. Ο Φάλαικος και οι μισθοφόροι του ήταν από τη Φωκίδα-Λοκρίδα και είχαν
πάει στην Πελοπόννησο, γιατί είχαν κάνει συμφωνία με το Φίλιππο
να φύγουν από εκεί για να μη τους σκοτώσει, επειδή λεηλάτησαν το
μαντείο των Δελφών. Ωστόσο ο Φάλαικος μετά σκοτώθηκε στην Κυδωνία, όταν πήγε να την καταλάβει και δεν το κατόρθωσε: «οι δε
Λακεδαιμόνιοι πεισθέντες και πλεύσαντες εις την Κρήτην τους μισθοφόρους ενίκησαν, τοις δε Λυκτίοις ανέσωσαν την πατρίδα. μετά
δε ταύτα ο μεν Αρχίδαμος πλεύσας ες την Ιταλίαν και συμμαχήσας
τοις Ταραντίνοις…» (Διόδωρος 16, 62). Η πόλη Λύκτος τελικά,
σύμφωνα με το Στράβωνα (βιβλίο 10), καταστράφηκε από τους
Κνώσιους.
6. Η ΚΡΗΤΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΔΕΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΒΑΡΒΑΡΟ ΒΙΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ.
Ο Θουκυδίδης (Α 2 – 9) αναφέρει ότι πριν από το Μίνωα, επειδή δεν είχε αναπτυχθεί ακόμη η γεωργία, δεν υπήρχαν στη χώρα
που λέγεται Ελλάδα, καθώς και σε όλο τον αρχαίο γνωστό κόσμο ,
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μόνιμοι κάτοικοι, πόλεις, σύνορα και κράτη, ούτε και οι ονομασίες
Έλληνες και βάρβαροι. Υπήρχαν μόνο διάφορες φυλές (οι καλούμενοι Πελασγοί, Κάρες, Φοίνικες κ.α.), οι οποίες ζούσαν μεταναστευτικά για εξεύρεση πηγών διατροφής, ενώ η πολυπληθέστερη ομάδα
όπου πήγαινε έδιωχνε αυτή που έβρισκε μπροστά της, για να εκμεταλλευτεί αυτή το χώρο. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν οι
άνθρωποι να ζουν και να συμπεριφέρονται παρόμοια με τα ζώα,
βάρβαρα.
Τελευταία μετακίνηση φύλου στην Ελλάδα ήταν, λέει, αυτή
των Δωριέων με τους Ηρακλείδες, η οποία έγινε 80 χρόνια μετά τα
Τρωικά, δηλαδή το 1129 π.Χ., και έκτοτε η Ελλάδα ηρέμησε και
ευημέρησε.
Πρώτη φορά που φυτεύτηκαν σπόροι στην Ελλάδα ήταν, λέει,
στην Ελευσίνα το έτος 1410 π.Χ. από τη Δήμητρα, την ανακηρυχθείσα μετά Θεά. Λίγο μετά η Αθηνά ασχολήθηκε με την εξημέρωση
και καλλιέργεια της ελιάς κ.α.
Ο Θουκυδίδης αναφέρει επίσης ότι Μίνωας στην Κρήτη ήταν
εκείνος που πρώτος από τη μια ένωσε σε ενιαίο σύνολο όλα τα έθνη
της Κρήτης δημιουργώντας την πρώτη πολιτισμένη κοινωνία, την
περίφημη Κρητική Πολιτεία , όπως θα δούμε πιο κάτω, και από την
άλλη συγκρότησε πολεμικό ναυτικό με το οποίο έδιωξε από τις Κυκλάδες τους ληστές Κάρες και τους πειρατές Φοίνικες που τις είχαν
καταλάβει, επειδή μέχρι τότε ήταν ακατοίκητες και τις κατοίκησε με
μόνιμους κατοίκους που έφερε από την Κρήτη, με αποτέλεσμα από
τη μια ο ίδιος να γίνει θαλασσοκράτορας και από την άλλη να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι και έτσι οι Έλληνες να μπορέσουν
να ασχοληθούν και με τη ναυτιλία, να πλουτίσουν, να επικρατήσουν, να σταματήσουν το μεταναστευτικό βίο που τους εξανάγκαζαν οι κακοποιοί και να διαμένουν σε μόνιμες πόλεις, να επικοινωνήσουν και να επικρατήσουν μετά στα τρωικά.
Επομένως πριν από το Μίνωα δεν υπήρχε πολιτισμός και στο
Ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το Μίνωα οφείλεται η ύπαρξη, η ελευθερία, η ναυτική ανάπτυξη , ο πολιτισμός κ.α. της Ελλάδας και
η επίσημη ένδοξη ιστορία της Ελλάδας, του Ελληνικού πολεμικού
ναυτικού, του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού κ.α. ξεκινούν
από την εποχή του Μίνωα.
Με άλλα λόγια οι πρώτοι άνθρωποι στον κόσμο που ασχολήθηκαν με τα της πόλης και τους πολίτες, άρα τον πολιτισμό, όπως
θα δούμε πιο κάτω να μας λένε οι αρχαίοι συγγραφείς (βλέπε «Μινωικός Πολιτισμός»), ήταν οι αρχαίοι Κρήτες επι Μίνωα, την πολιτεία των οποίων αντέγραψαν στη συνέχεια πρώτα οι Σπαρτιάτες με
το νομοθέτη Λυκούργο, μετά οι Αθηναίοι με το νομοθέτη Σόλωνα,
μετά οι Ρωμαίοι με το νομοθέτη Νόμα κ.α. και έτσι εκπολιτίστηκαν
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– ευημέρησαν και αυτοί. Απλά ο «ελληνισμός» είχε παγκόσμια διάσταση κατά την καλούμενη «ελληνιστική εποχή» (= οι τρεις αιώνες
π.Χ.) από τον πολυεθνικό κόσμο της Ανατολής (Αίγυπτος, Συρία,
Παλαιστίνη, Μεσοποταμία κ.ά.), που είχε προκύψει μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ανυπολόγιστη είναι η αξία των όσων έδωσε και δίδει η Ελλάδα
στον υπόλοιπο κόσμο από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα. Τα γράμματα, οι τέχνες, οι επιστήμες, όλοι οι κλάδοι της ανθρώπινης δημιουργικότητας έχουν γονιμοποιηθεί με τα λαμπρά
πρωτοποριακά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων. Οι Έλληνες είναι αυτοί που πρώτοι ασχολήθηκαν με τα γράμματα, τις τέχνες (
χορός, μουσική, ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική, μηχανική κ.α.),
τις επιστήμες (μαθηματικά, ιατρική κ.α.) , την πολιτική (πολιτεία,
δημοκρατία, δικαιοσύνη κ.α.) , τη μεταφυσική και την ηθική (τον
Άδη ,τα Τάρταρα ή άλλως κόλαση και τον Παράδεισό ή άλλως Νήσοι
Μακάρων) κ.α. Η Αρχαία Ελλάδα υπήρξε επίσης η κοιτίδα σημαντικών τεχνολογικών καινοτομιών και επιτευγμάτων για την εποχή
τους, που αφορούσαν σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής την
αντίστοιχη περίοδο. Η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων έδωσε τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν και να γευθούν τα αποτελέσματα της αξιοποίησης μηχανών και εργαλείων ώστε η ζωή
τους να γίνει πιο άνετη και συνάμα πιο παραγωγική. Επιτεύχθηκε
βελτίωση στην παραγωγή και κατανάλωση τροφής, στην ένδυση,
στις συνθήκες διαβίωσης κ.α.
Σημειώνεται επίσης ότι η μινωική Κρήτη και γενικά η αρχαία
Ελλάδα ασφαλώς και δεν ήταν παράδεισος ή κοινωνία αγγέλων. Ήταν όμως εκεί καλύτερα από κάθε άλλη περιοχή. Και αυτό δεν το
λένε μόνο οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, αλλά και η Αγία γραφή.
Αν ανατρέξουμε στη Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι στην Αίγυπτο
και την Ασία υπήρχαν μεν πολιτείες με μια κάποια οργάνωση, όμως
επικρατούσε και ειδωλολατρία, υπήρχαν πολλά άσχημα ήθη και έθιμα ενίοτε γινόντουσαν και ανθρωποθυσίες, υπήρχε η δια βίου δουλεία, υπήρχαν μαγείες κ.α.
(Περισσότερα βλέπε «Μινωικός Πολιτισμός»)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΜΙΝΩΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Μίνωας στην Κρήτη είναι εκείνος που από τη μια δημιούργησε την
πρώτη οργανωμένη πολιτεία στον κόσμο με πρωτόγνωρους για την εποχή
του θεσμούς, πολιτεία την οποία αντιγράψανε οι υπόλοιποι Έλληνες, καθώς
και Ρωμαίοι και έτσι εκπολιτίστηκαν και ευημέρησαν και αυτοί και από την
άλλη κατασκεύασε πρώτος στον κόσμο πολεμικό ναυτικό με το οποίο πάταξε
τις ληστείες και τις πειρατείες στο Αιγαίο – Μεσόγειο που διενεργούσαν οι
Κάρες και οι Φοίνικες με συνέπεια να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι
και έτσι οι Έλληνες να μπορέσουν να επικοινωνήσουν, να ενωθούν, να πλουτήσουν και να επικρατήσουν στον Τρωικό Πόλεμο κ.α.
.

ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΚΝΩΣΣΟΥ
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1. ΜΙΝΩΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΝΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΗΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ. ΣΥΝΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΕ
ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ
ΑΥΤΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,
ΚΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΛΠ
Α. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ο ΙΔΙΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΥΤΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ ΚΛΠ
Σύμφωνα με τους Θουκυδίδη (3 – 9), Ισοκράτη (Παναθηναϊκός), Διόδωρο (βίβλος 4 και 5), Στράβωνα (βίβλος 10) κ.α., όταν
άρχισε να αναπτύσσεται η ναυτιλία και οι άνθρωποι να επικοινωνούν
και με τα πλοία, οι Κάρες και οι Φοίνικες κατέλαβαν τις Κυκλάδες
που μέχρι τότε ήταν ακατοίκητες και το έριξαν στην πειρατεία και
στις ληστείες, με συνέπεια ο Μίνωας να συγκροτήσει πολεμικό
ναυτικό (άρα ο Μίνωας είναι ο ιδρυτής τους Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού) και να τους διώξει από τις Κυκλάδες και να τις
οικήσει με Κρήτες. Αποτέλεσμα του Πολεμικού ναυτικού του Μίνωα
ήταν από τη μια ο ίδιος να γίνει θαλασσοκράτορας και από την άλλη
να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι και έτσι οι Έλληνες να
μπορέσουν αφενός να ασχοληθούν και με τη ναυτιλία, να πλουτίσουν, να σταματήσουν το μεταναστευτικό βίο που τους εξανάγκαζαν οι κακοποιοί, να κτίσουν πόλεις κ.τ.λ. και αφετερου να επικοινωνήσουν – ενωθούν και έτσι να επικρατήσουν στον Τρωϊκό πόλεμο
που έγινε τρεις γενιές μετά το θάνατο Μίνωα, άρα:
α) Στο Ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το Μίνωα οφείλεται η ύπαρξη, η ελευθερία, η ναυτική ανάπτυξη κ.τ.λ. της Ελλάδας και η επίσημη και ένδοξη ιστορία της Ελλάδας και του
Ελληνικού ναυτικού, πολεμικού και εμπορικού, ξεκινούν
από την εποχή του Μίνωα.
β) Στο Ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το Μίνωα οφείλεται η ύπαρξη και ανάπτυξη του πρώτου Ελληνικού και συνάμα ευρωπαϊκού πολιτισμού – του καλούμενου «Μινωικού
Πολιτισμού».
Πριν από το Μίνωα τα νησιά του Αιγαίου δεν είχαν μόνιμους
κατοίκους, ήταν μόνο λημέρια ληστών και πειρατών, επειδή δεν είχε
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ακόμη αναπτυχθεί η ναυτιλία και η γεωργία και ως εξ αυτού δεν
μπορούσαν να μείνουν στα μικρά νησιά για πολύ καιρό μόνιμοι κάτοικοι. Μετά τα Τρωικά αναπτύχτηκαν περισσότερο οι Κάρες και κατέβαλαν και πάλι τις Κυκλάδες και έγιναν αυτοί τώρα θαλασσοκράτορες. Ωστόσο αργότερα, όταν αυξήθηκε η δύναμη των Ελλήνων,
διώχτηκαν από τα νησιά και πάλι οι βάρβαροι:
«Ο Μίνως, εξ όσων
κατά παράδοσιν γνωρίζομεν, πρώτος απέκτησε
πολεμικόν ναυτικόν, και
εκυριάρχησεν επί του μεγαλυτέρου μέρους της θαλάσσης, η οποία ονομάζεται σήμερον Ελληνική.
Κατακτήσας τας Κυκλάδας
Νόμισμα Κνωσού, 3ος αι. π.Χ., με το Μί- νήσους, ίδρυσεν αποικίας
νωα, τον πρώτο Έλληνα θαλασσοκράτορα εις τας περισσοτέρας από
και νομοθέτη και την κόρη του Αριάδνη (Μου- αυτάς, αφού εξεδίωξε
σείο Ηρακλείου).
τους ληστές Κάρας και εγκατέστησε τους υιούς του ως κυβερνήτας. Ως εκ τούτου και την πειρατείαν
φυσικά κατεδίωκεν όσον ημπορούσεν από την θάλασσαν αυτήν, διά να περιέρχωνται εις αυτόν ασφαλέστερον τα εισοδήματα των νήσων. Διότι εις την
παλαιάν εποχήν οι Έλληνες, και όσοι από τους βαρβάρους εκατοικούσαν είτε
τα ηπειρωτικά παράλια, είτε νήσους, όταν ήρχισαν να επικοινωνούν μεταξύ
των συχνότερον δια θαλάσσης, επεδόθησαν εις την πειρατείαν υπό την αρχηγίαν ανδρών εκ των δυνατωτάτων, οι οποίοι ωθούντο εις τούτο και από
τον πόθον του προσωπικού κέρδους και από την ανάγκην όπως επαρκούν
εις την συντήρησιν των απορωτέρων οπαδών των. Και επιτιθέμενοι κατά πόλεων ατειχίστων και αποτελουμένων από άθροισμα κωμών, τας διήρπαζαν
και εντεύθεν επορίζοντο κυρίως τα προς το ζην, διότι το έργον τούτο δεν
έφερεν εντροπήν, αλλ' επέσυρε τουναντίον και κάποιαν δόξαν….Αλλ' ακόμη
περισσότερον επεδίδοντο εις την πειρατείαν οι νησιώται Κάρες και Φοίνικες, οι οποίοι είχαν κατοικήσει τας περισσοτέρας από τας νήσους,……. Αλλ'
αφότου συνεκροτήθη το πολεμικόν ναυτικόν του Μίνωος, αι δια θαλάσσης συγκοινωνίαι έγιναν ασφαλέστεροι, αφ' ενός μεν διότι οι κακοποιοί των
νήσων αυτών εξεδιώχθησαν υπ' αυτού, κατά την εποχήν ακριβώς που προέβη εις εποικισμόν των περισσοτέρων, εξ αλλού δε διότι οι κάτοικοι των παραλίων ήρχισαν ήδη ν' αποκτούν μεγαλυτέρας περιουσίας και να έχουν μονιμωτέραν κατοικίαν, και μερικοί μάλιστα, όπως ήτο φυσικόν δι' ανθρώπους,
των οποίων ηύξανε καθημερινώς ο πλούτος, και με τείχη περιέβαλλαν τας
πόλεις των. Διότι, ένεκα του γενικού πόθου του κέρδους και οι ασθενέστεροι
ηνείχοντο την εξάρτησιν από τους ισχυροτέρους και οι δυνατώτεροι, διαθέτοντες πλούτον, καθίστων υπηκόους των τας υποδεεστέρας πόλεις. Και μόνον βραδύτερον, όταν είχαν ήδη έτι μάλλον προαχθή εις την κατάστασιν
αυτήν, εξεστράτευσαν κατά της Τροίας….( Θουκυδίδη Α, 4 - 8, σε νέα Ελληνική από τον εθνάρχη Ελ. Βενιζέλο).

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ

33

«Έτσι, χωρίς να θέλω να αναζωπυρώσω παλιές μνησικακίες σε βάρος σας, θα αναφέρω ότι ο Μίνωας ανάγκασε κάποτε τους κατοίκους της
Αττικής να πληρώνουν βαρύ φόρο, επειδή είχε ναυτική δύναμη, ενώ οι Αθηναίοι δεν είχαν ακόμη αποκτήσει τα πλοία που διαθέτουν σήμερα ούτε χώρα
πλούσια σε ξυλεία, κατάλληλη για τη ναυπήγηση πλοίων και τη δημιουργία
ισχυρού ναυτικού (Πλάτων, νόμοι Δ, 706, b)
«Την εποχή που τα νησιά των Κυκλάδων ήταν ακόμη έρημα, ο Μίνωας, βασιλιάς της Κρήτης, με μεγάλες ναυτικές και πεζικές δυνάμεις, ήταν
θαλασσοκράτορας και έστελνε πολλές αποικίες από την Κρήτη, έτσι κατοίκησε τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, ενώ ταυτόχρονα κατέλαβε και
αρκετά μεγάλη παραθαλάσσια περιοχή της Ασίας … Όλα αυτά έγινα πριν
τα Τρωικά. Μετά την άλωση της Τροίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι Κάρες και έγιναν θαλασσοκράτορες, επικράτησαν στις Κυκλάδες και άλλες τις
πήραν δικές τους κι έδιωξαν τους Κρήτες που τις κατοικούσαν, ενώ σε άλλες
εγκαταστάθηκαν μαζί με τους προκατόχους τους Κρήτες. Αργότερα που αυξήθηκε η δύναμη των Ελλήνων, συνέβη να κατοικηθούν από αυτούς τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και να εκδιωχθούν οι βάρβαροι…» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 5, 84)
« Για τους παλαιότερους αγώνες που έγιναν για την ελευθερία των
Ελλήνων ……... Πρώτα-πρώτα τις Κυκλάδες, για τις οποίες έγιναν πολλές
επιχειρήσεις από την εποχή που βασιλιάς της Κρήτης ήταν ο Μίνωας, τελευταίοι τις κατέλαβαν οι Κάρες. Οι πρόγονοί μας, αφού τους έδιωξαν, δεν τόλμησαν να οικειοποιηθούν τη χώρα τους, αλλά έστειλαν φτωχότερους Έλληνες να κατοικήσουν εκεί…(Ισοκράτης Παναθηναϊκός, 43-44)
Β. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΦΥΛΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΝΟΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΗΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ
Ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ, σύμφωνα με τους
αρχαίους συγγραφείς: Πλάτωνα (Νόμοι, Μίνως), Αριστοτέλη (Πολιτικά Β, 1271, 10), Στράβωνα (βιβλίο 10 = Ι), Πλούταρχο (Λυκούργος και Σόλων) κ.α., δεν ήταν μόνο οι θεμελιωτές της θαλασσοκρατορίας των Κρητών, αλλά και οι οργανωτές της περίφημης πολιτείας των Κρητών, την οποία αντέγραψαν στη συνέχεια όλοι οι
άλλοι Έλληνες (πρώτα οι Λακεδαιμόνιοι ή Σπαρτιάτες και μετά οι
Αθηναίοι), μετά οι Ρωμαίοι κ.α., όπως θα δούμε πιο κάτω.
Ειδικότερα ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ ήταν, λένε
οι αρχαίοι συγγραφείς, εκείνοι που από τη μια ένωσαν τις φυλές
της Κρήτης σε ενιαίο σύνολο: «Μετά απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε ενιαίο
σύνολο...» (Διόδωρος, 5, 80) και από την άλλη από την άλλη οι
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πρώτοι που ασχολήθηκαν με τις πολιτικές επιστήμες (νομική, κυβερνητική, διοίκηση κ.τ.λ.), ώστε να υπάρχει ισότητα, δικαιοσύνη,
ευημερία και δημοκρατία στους Κρήτες. Ειδικότερα ο Μίνωας με τον
αδελφό του Ραδάμανθυ ήταν αυτοί που πρώτοι:
Α) Βρήκαν την αλήθεια για τη διακυβέρνηση της πόλης, απ΄όπου μετά και πολιτεία, πολίτης κ.α. Για πρώτη φορά επί Μίνωα,
όπως θα δούμε πιο κάτω, από τη μια θεσπίστηκαν και μάλιστα
γραπτοί στην Κρήτη νόμοι και επίσης όργανα διοίκησης με γραπτά
καταστατικά (συντάγματα): βουλή, βουλευτές ή γερουσιαστές, έφοροι κ.α. και από την άλλη οι νόμοι (διοίκησης και συναλλαγών)
ήταν ανάλογα με το περί δικαίου και ηθικής (ήθη και θρησκεία) συναίσθημα.
Β) Δημιούργησαν κράτος πρόνοιας: βρήκαν την κοινοκτημοσύνη, τη κοινή συμβίωση και τα κοινά συσσίτια (κάτι ως ο σημερινός κουμμουνισμός),
Γ) Μερίμνησαν για τη ανάπτυξη της φιλοσοφίας και των γραμμάτων,
«Γι αυτό το λόγο ο Μίνωας θέσπισε αυτούς τους Νόμους για τους πολίτες του, εξαιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η
Σπάρτη από τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί
είναι θεϊκοί. (Πλάτων, Μίνως, 320 b),
«Διότι για το ότι ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας, όπως λέγαμε
προηγουμένως, ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του
Μίνωα παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη
διοίκηση της πόλης. (Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321)
«η φιλοσοφία είναι παλαιότατη μεταξύ των Ελλήνων και περισσότερο
στους Κρήτες και στους Λακεδαιμόνιους»… ( Πλάτων, Πρωταγόρας 342 ac) κ.α.
“Στην ιστορία έχει γραφτεί πως ο Μίνωας ήταν έξοχος νομοθέτης,
πρώτος που κυριάρχησε στις θάλασσες. Χώρισε το νησί στα τρία και σε κάθε
μέρος έχτισε πόλη, την Κνωσό……. Κατά τον Έφορο, ο Μίνωας θαύμαζε
κάποιο παλαιό, το Ραδάμανθυ, που είχε ίδιο όνομα με τον αδελφό του. Αυτός πρώτος αναφέρεται ότι εκπολίτισε το νησί με νόμους και κτίσεις
πόλεων και συντάγματα, υποστηρίζοντας ότι φέρνει από τον ίδιο το Δία
τους νόμους του…… Για την Κρήτη λέγεται ότι στα αρχαία χρόνια είχε καλή
διακυβέρνηση και οι καλύτεροι από τους Έλληνες τη θαύμαζαν. Ανάμεσά
στους πρώτους ήταν οι Λακεδαιμόνιοι, όπως ομολογούν ο Πλάτωνας στους
Νόμους και ο Έφορος που περίγραψε το πολίτευμά τους στο έργο Ευρώπη.… (Στράβων «Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 478)
«Γι αυτό το λόγο ο Μίνωας θέσπισε αυτούς τους Νόμους για τους πολίτες του, εξαιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η
Σπάρτη από τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί
είναι θεϊκοί. (Πλάτων, Μίνως, 320 b)
«Τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο γράμματα, αλλά και τραγούδια με τους
νόμους και μερικά είδη μουσικής. Οι νεότεροι σιτίζονται στα λεγόμενα
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ανδρεία. Κάθονται να φάνε κατάχαμα όλοι μαζί, φορούνε πρόχειρα ρούχα,
τα ίδια χειμώνα – καλοκαίρι, και υπηρετούν τους μεγαλύτερους, καθώς και
τους εαυτούς των. Αυτοί που τρώνε κάνουν πολέμους με τις άλλες παρέες ή
και μέσα στην ίδια παρέα. Μεταξύ τους. Σε κάθε ανδρείο υπάρχει παιδονόμος. Οι μεγαλύτερες ηλικίες έρχονται σε αγέλες. Αρχηγοί στις αγέλες είναι
τα σημαντικά παιδιά, τα πιο δυνατά. Καθένας από αυτούς συγκεντρώνει
γύρω του όσα περισσότερα παιδιά μπορεί. Σε κάθε αγέλη αρχηγός είναι
συνήθως ο πατέρας του παιδιού που μαζεύει τα άλλα, υπεύθυνος στο να
βγάζει τα παιδιά στο κυνήγι και να τιμωρεί τους απείθαρχους. Τρέφονται με
δημόσια δαπάνη. ……….. Εκλέγουν δέκα άρχοντες. Για τα πολύ μεγάλα
προβλήματα συμβουλεύονται τους Γέροντες. Δικαίωμα στο θεσμό έχουν οι
επιτυχημένοι στο αξίωμα του κόσμου και άνθρωποι αναγνωρισμένης αξίας. (Στράβωνας, Γεωγραφικά 10, C 481 - 483, IV 17 – 20)

Ο καλούμενος «πρίγκιπας με τα κρίνα», ο οποίος φορά ωραία κοντή περισκελιδα, όπως το
σημερινό σορτς και περιλαίμιο – περιδεραιο,
καθως και βραχιόλια και περισφύρια. (τοιχογραφια κνωσου)

Μινωιτης οινοχόος, 1450-1300 π.χ ,
που φορά πολυτελές και κεντητό ζωμα,
που στις άκρες του έχει κρόσσια και
χάντρες. Φορά επίσης περιβραχιόνια
στα μπράτσα και περισφύρια στα πόδια ( Τοιχογραφια Κνωσού, Α.Μ. Ηρακλειου)

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ποιος από τους παλαιούς βασιλείς λέγεται ότι υπήρξε
καλός νομοθέτης, του οποίου οι νόμοι διασώζονται ακόμα και σήμερα, επειδή
είναι θεϊκοί;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Δεν μου έρχεται στον νου.
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν ξέρεις ποιοι Έλληνες έχουν τους παλιότερους νόμους;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Μήπως εννοείς τους Λακεδαιμονίους και το νομοθέτη Λυκούργο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αλλά και αυτοί οι νόμοι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν περισσότερο από τριακόσια χρόνια ή κάτι περισσότερο. Αλλά και οι καλύτεροι από τους νόμους τούτους από πού ήρθαν; Ξέρεις;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Λένε από την Κρήτη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς
νόμους απ’ όλους τους Έλληνες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις χρώνται των Ελλήνων»)
ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μίνωας
και ο Ραδάμανθυς, γιοι του Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι
νόμοι. (Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321)
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Εννοείς, όπως αναφέρει ο Όμηρος, ο Μίνωας πήγαινε
κάθε εννιά χρόνια και συμβουλεύονταν τον πατέρα του το Δία και στη συνέχεια έδινε νόμους στις πόλεις σας σύμφωνα με τις παραινέσεις του Θεού;
ΚΛΕΙΝΙΑΣ Ναι, αυτή είναι η κρητική άποψη… …………….
ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι της Κρήτης έχουν τόσο μεγάλη φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό
κόσμο. (Ω ξένε, εχρην ειπειν, οι Κρητών νόμοι ουκ εισίν μάτην διαφερόντως
εν πάσιν ευδόκιμοι τοις Έλλησιν) Είναι νόμοι δίκαιοι, που προσφέρουν ευτυχία σε όσους τους ακολουθούν, Δίνουν δηλαδή όλα τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο κατηγορίες, ανθρώπινα και θεία.… (Πλάτωνα, Νόμοι, 625 - 631)
Αντίθετα πιο πριν στην Ελλάδα και για πολύ καιρό ακόμη
στους άλλους λαούς δεν υπήρχαν συντάγματα, βουλή και βουλευτές, κράτος μέριμνας κ.τ.λ. Απλώς ο κάθε ηγέτης (φύλαρχος ή
τύραννος ή βασιλιάς) όριζε τους νόμους ανάλογα με τις δικές του
επιθυμίες και νοημοσύνη. Ο βασιλιάς και γενικά οι άρχοντες είχαν
ό,τι ήθελαν και οι άλλοι ελάχιστα ή τίποτε, κανείς δεν τολμούσε να
αντιμιλήσει, υπήρχε ειδωλολατρία, οι βασιλιάδες λατρεύονταν ως
θεοί, γίνονταν ανθρωποθυσίες κ.τ.λ. Μάλιστα οι λόγοι αυτοί ήταν
και η αιτία που: α) Οι Σπαρτιάτες έλεγαν ότι οι νόμοι των άλλων
πλην του Μίνωα ήταν γελοίοι, για να τους αντιγράψουν. β) Οι Εβραίοι έλεγαν ότι αν δεν αλλάξει ο κόσμος, θα τον καταστρέψει ο
θεός, γ) Οι αρχαίοι Έλληνες δεν αναφέρουν κανένα άλλο σπουδαίο
αρχαίο πολιτισμό πλην μόνο το Μινωικό ή που έλεγαν «Πας μη
Έλλην βάρβαρος»
2. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ, ΠΟΤΕ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΚΛΠ
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Ο Μινωικός ήταν ο πρώτος αξιόλογος πολιτισμός στον κόσμο,
όπως θα δούμε να λένε πιο κάτω οι αρχαίοι συγγραφείς: Πλούταρχος, Πλάτων, Διόδωρος, Στράβων, Αριστοτέλης κ.α., ο οποίος άρχισε να αναπτύσσεται στην Κρήτη κάποια χρόνια πριν από το Μίνωα. Ωστόσο η μεγάλη άνθησή του ήταν επί εποχής του Μίνωα, του
πιο αξιόλογου ηγεμόνα της αρχαίας εποχής, και γι αυτό ο εν λόγω
πολιτισμός ονομάστηκε Μινωικός από τον Άγγλο αρχαιολόγο Α.
Evans, ενώ οι αρχαίοι συγγραφείς τον αποκαλούν Κρητικό, αυτόν
της Κρητικής Πολιτείας που ίδρυσε ο Μίνωας κ.α.
Οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως θα δούμε πιο κάτω, αναφέρουν
ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης ήταν οι καλούμενοι Ετεοκρήτες ή
άλλως Ιδαίοι δάκτυλοι ή Κουρήτες. Μετά ήλθαν στο νησί ως μετανάστες από τη Θεσσαλία, επειδή εκεί έγινε ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, κάποιες φυλές των Αχαιών, Δωριέων και Πελασγών, τους
οποίους ένωσε με τους Ετεοκρήτες σε ενιαίο σύνολο ο Μίνωας και
με πρωτόγνωρους για την εποχή θεσμούς, αποτέλεσμα του οποίου
ήταν να δημιουργηθεί τότε η περίφημη Κρητική (Μινωική) Πολιτεία
με έδρα του Μίνωα την Κνωσό,
Τότε για πρώτη φορά στην Κρήτη θεσμοθετήθηκαν οι πολιτειακοί θεσμοί: το σύνταγμα, η βουλή, το κράτος πρόνοιας με
κοινά συσσίτια, η δωρεάν παιδεία κ.α. Επίσης τότε θεσμοθετήθηκε οι νόμοι να είναι γραπτοί, δημόσιοι και συνάμα ανάλογα
με το περί θείου και δικαίου συναίσθημα κ.α.
Συνάμα οι Κρήτες, όπως θα δούμε πιο κάτω, ασχολήθηκαν
πρώτοι και με τις τέχνες και τα γράμματα (νομική, ναυπηγική,
μεταλλουργία, υφαντική, γραφή, φιλοσοφία, ιατρική κ.α.),
καθώς και με το χορό και τη μουσική κ.α. (βλέπε πιο κάτω),
επειδή αυτά δεν υπήρχαν πιο πριν λόγω του ότι οι άνθρωποι ζουσαν
ακόμη νομαδικά και μεταναστευτικά, όπως ειδαμε στα πιο πριν.
Στη συνέχεια τους θεσμούς της περίφημης Κρητικής Πολιτείας, καθώς λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, αντέγραψαν όλες οι ελληνικές πόλεις – κράτη, καθώς και οι Ρωμαίοι, πρώτα οι Σπαρτιάτες
στέλνοντας για το σκοπό αυτό στην Κρήτη το νομοθέτη τους Λυκούργο, μετά οι Αθηναίοι στέλνοντας για το σκοπό αυτό στην Κρήτη
το νομοθέτη τους Σόλωνα, μετά οι Ρωμαίοι με το Νόμα κ.α.
Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν επίσης ότι οι Ετεοκρήτες
ήταν εκείνοι που πρώτοι έδειξαν στους ανθρώπους πολλά χρήσιμα
πράγματα. Αυτοί πρώτοι συγκέντρωσαν λέει τα πρόβατα σε
κοπάδια, εξημέρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν
τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που δίδαξαν την ομόνοια
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και κάποια ευταξία στην κοινωνική ζωή κ.τ.λ. καθώς και εκείνοι που ασχολήθηκαν με τα γυμνάσια και συνάμα ίδρυσαν
στην Ολυμπία τους Ολυμπιακούς αγώνες κ.α., πρβ (μτφ από τις
εκδόσεις «Κάκτος»):
«Οι κάτοικοι, λοιπόν, της Κρήτης λένε πως οι αρχαιότεροι κάτοικοι στο
νησί ήταν αυτόχθονες, οι λεγόμενοι Ετεοκρήτες, των οποίων ο βασιλιάς,
Κρητας το όνομα, ανακάλυψε πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα στο νησί
που είχαν τη δυνατότητα να ωφελήσουν την κοινωνική ζωή των ανθρώπων…. ... Για τους Ιδαίους δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους.
Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε φήμη,
ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες…. (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64)
«Μετά τους Ιδαίους Δακτύλους έγιναν οι Κουρήτες, … Καθώς διακρινόταν για τη σύνεσή τους, έδειξαν στους ανθρώπους πολλά χρήσιμα πράγματα, διότι πρώτοι αυτοί συγκέντρωσαν τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την
τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμβίωση μεταξύ
των ανθρώπων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που δίδαξαν την ομόνοια και κάποια ευταξία στην κοινωνική ζωή. Ανακάλυψαν επίσης τα ξίφη, τα κράνη και
τους πολεμικούς χορούς. Λένε πως σ’ αυτούς παρέδωσε το Δία η Ρέα, κρυφά
από τον πατέρα του Κρόνο, και κείνοι τον πήραν και τον ανέθρεψαν…...
(Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,65)
<<..Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο χορό, που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα
ονομάστηκε πυρρίχη από το όνομα αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν ήταν άσχετο με πράξη χρήσιμη στον πόλεμο. Επίσης στα τραγούδια
τους χρησιμοποιούν Κρητικούς ρυθμούς που είναι πολύ γρήγοροι και τους
βρήκε ο Θάλης. Ορίστηκε επίσης να φοράνε στρατιωτικά ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα εξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα.>>(ΣΤΡΑΒΩΝΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ι, ΙV 16)
«Τον Απόλλωνα αναγορεύουν εφευρέτη της λύρας και της μουσικής
της. Εισήγαγε επίσης τη γνώση της ιατρικής που γίνεται μέσω της μαντικής
τέχνης, που παλιά μ’ αυτή θεραπεύονταν όσοι αρρώσταιναν, καθώς βρήκε
το τόξο, δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι
Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό»
…..… ο Απόλλωνας ονομάστηκε Δήλιος, Λύκιος και Πύθιος και η Άρτεμις
Εφέσια, Κρησία, καθώς και Ταυροπόλος και Περσία, παρ΄όλο που και οι δυο
είχαν γεννηθεί στην Κρήτη». ( Διόδωρος, 5, 65 και 5, 74 και 5, 77)
Εξ αιτίας του Πολεμικού Ναυτικού του Μίνωα, όπως είδαμε πιο
πριν να λένε οι αρχαίοι συγγραφείς (Θουκυδίδης Α 2 – 9) κ.α., αφενός άρχισε να σταματά ο μεταναστευτικός βίος, πατάχθηκαν ο
πειρατικός και ο ληστρικός βίος στο Αιγαίο – Μεσόγειο και προ
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αυτού αναπτύχθηκε η γεωργία και η ναυτιλία, δημιουργήθηκαν μόνιμοι οικισμοί (πόλεις), με πρώτη και καλύτερη την Κρητική Πολιτεία
με έδρα την Κνωσό, με συνέπεια να αναπτυχτούνε στην Κρήτη και
για πρώτη φορά στον κόσμο η φιλοσοφία , τα γράμματα, οι τέχνες
και γενικά ο πολιτισμός.

Ειδώλια από Φαγεντιανή με γητεύτρες όφεων (όχι θεές όφεων). (Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης). Ο Διόδωρος αναφέρει ότι οι Ιδαίοι Δάκτυλοι ή Κουρήτες
(οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης) ήταν αυτόχθονες, όμως «μερικοί, μεταξύ των οποίων και
ο Έφορος, ιστορούν πως οι Ιδαίοι Δάκτυλοι , είχαν γεννηθεί στην Ίδη της Φρυγίας και
πως πέρασαν στην Ευρώπη με το Μύγδονα και καθώς ήταν γητευτές , επιδίδονταν σε
ξόρκια, τις τελετές και τα μυστήρια και ζώντας ένα διάστημα στη Σαμοθράκη εξέπληξαν
σε μεγάλο βαθμό τους εκεί κατοίκους με αποτέλεσμα να γίνει μαθητής τους ο Ορφέας,
ένας άνθρωπος προικισμένος με ξεχωριστή ικανότητα στην ποίηση και τη μελωδία»
(βλέπε Διόδωρος 5.64,4.
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ΙΙ. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι στην Κρήτη επί Μινωικής εποχής
υπήρχε μητριαρχία, κάτι που δεν είναι αληθές, γιατί αυτό λέγεται
χωρίς μαρτυρίες ή αποδείξεις. Η αλήθεια είναι, όπως προκύπτει από
τα λεγόμενα των αρχαίων συγγραφέων , από το διασωθέν απόσπασμα από τη στήλη VI του νομικού κώδικα της Γόρτυνας και τις παραστάσεις στις τοιχογραφίες της Μινωικής Κρήτης κ.α., ότι στη Μινωική Κρήτη οι γυναίκες και οι άντρες ήταν ισότιμοι. Για παράδειγμά
στη Μινωική Κρήτη οι γυναίκες παρακολουθούσαν, αλλά και λάμβαναν μέρος σε αθλητικούς αγώνες, να γίνονταν ιερείς και Αρχιερείς
κ.α. (έχουν διασωθεί τοιχογραφίες στην Κρήτη με κορίτσια να τρέχουν σε αθλητικό αγώνα, με κορίτσια να χορεύουν, με κοπέλες Αρχιερείς κ.α.),, ενώ στους Ολυμπιακούς αγώνες, καθώς και σε πολλά
άλλα μέρη ακόμη και σήμερα απαγορεύεται.
Απλώς στη
Μινωική Κρήτη
μερικές δουλειές
συνηθίζονταν να
είναι μόνο γυναικείες και κάποιες
άλλες μόνο ανδρικές. Οι άνδρες ήταν κυρίως για τις βαριές
εργασίες,
π.χ. κτηνοτροΤοιχογραφία Κνωσού
φία,
οικοδομή
κ.α., καθώς και αυτές που τελούνταν εκτός σπιτιού, π.χ. στρατός,
ναυτικό κ.α.
Οι γυναίκες της Μινωικής Κρήτης ήταν οι αφέντρες του σπιτιού, αυτές που γεννούσαν, έτρεφαν και μεγάλωναν τα παιδιά. Συνάμα ασχολούνταν και με εργασίες που δεν ήταν εξουθενωτικές ή
που δε χρειάζονταν κάποια να λείπει για πολύ καιρό από το σπίτι.
Ασχολούνται και με το κυνήγι και τη γεωργία, το ψάρεμα, την εκκλησία, τον αθλητισμό κ.α.
Η Κρητικιά Δήμητρα βρήκε και καλλιέργησε πρώτη τα από
αυτή ονομασμένα δημητριακά και η οποία μετά το θάνατό της ανακηρύχθηκε θεά της γεωργίας, πρβ:
«Γιατί οι περισσότεροι θεοί, λένε, κίνησαν από την Κρήτη να επισκεφτούν πολλά μέρη της οικουμένης, για να ευεργετήσουν τα γένη των ανθρώπων και να μεταδώσουν σε όλους τα οφέλη από τις ανακαλύψεις τους. Η
Δήμητρα, για παράδειγμα, πέρασε στην Αττική, από εκεί τράβηξε για τη
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Σικελία και μετά στην Αίγυπτο και σ' εκείνους τους τόπους κυρίως, επειδή
παρέδωσε τον καρπό του σταριού και δίδαξε τη σπορά του, δέχτηκε μεγάλες
τιμές από τους ευεργετημένους. Το ίδιο και η Αφροδίτη στη Σικελία περνούσε
τον καιρό της στον 'Ερυκα, από τα νησιά στα Κύθηρα και στην Πάφο της
Κύπρου και στην Ασία στην περιοχή της Συρίας· επειδή φανερώθηκε η θεά
και έμενε περισσότερο στη χώρα τους, οι ντόπιοι την…. («των γαρ θεών φασι
τους πλείστους εν της Κρήτης ορμηθεντας επιέναι πολλά μέρη της οικομένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) Δηλιον και Λυκιον και Πύθιον ονομαζεσθαι, την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρησίαν, ετι δε Ταυροπόλον και
Περσίαν, αμφοτέρων εν Κρήτη γεγενημένων…….» ( Διόδωρος 5.77)
Η Κρητικιά Βριτόμαρτης ήταν αυτή που βρήκε τα δίκτυα των
ψαράδων.
Η Κρητικιά Αθηνά ήταν αυτή που καλλιέργησε πρώτη την ελιά
και επίσης αυτή που βρήκε τον αργαλειό κ.α. και γι αυτό μετά θάνατο ανακηρύχθηκε θεά.
«Αθηνά δε προσάπτουσι την τε των ελαιών ἡμέρωσιν και φυτείαν παραδούναι τοις
ανθρώποις και την του καρπού τούτου κατεργασίαν……. Προς δε τούτοις την της εσθήτος
κατασκευὴν και την τεκτονικὴν τέχνην, έτι δε πολλά των εν ταις άλλαις επιστήμαις εισηγήσασθαι τοις ανθρώποις· ευρειν δε και την των αυλών κατασκευήν και δια τούτων συντελούμενη μουσικήν και το σύνολον πολλά των φιλοτέχνων έργων, αφ´ ων εργάνην αυτὴν
προσαγορεύεσθαι».( Διόδωρος Σικελιώτης 5.72-77
Ειδικότερα στη Μινωική Κρήτη υπήρχε πλήρη ελευθερία και
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ή άλλως ισότιμη εμφάνιση
και δράση γυναικών και ανδρών, κάτι που δεν ίσχυε στα άλλα μέρη,
ελληνικά και μη. Πέραν αυτού τα δικαιώματα της γυναίκας στη Μινωική Κρήτη ήταν κατοχυρωμένα συνταγματικά (η Κρήτη από την
εποχή του Μίνωα είχε σύνταγμα), όπως προκύπτει σαφέστατα από
απόσπασμα του νομικού κώδικα της Γόρτυνα που έχει διασωθεί,
πρβ:
<<.. Ούτε ο άντρας να (μπορεί να) εκποιεί ή να υπόσχεται την (περιουσία) της γυναίκας του, αλλά ούτε και ο γιος την (περιουσία) της μητέρας του. Εάν τυχόν κάποιος αγοράσει
ή λάβει ως ενέχυρο ή δεχθεί ως υπόσχεση (κάτι), σε αντίθεση με όσα αναγράφονται τώρα
εδώ, τα μεν περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στη μητέρα ή τη γυναίκα, εκείνος δε που
πούλησε, ενεχυρίασε ή έδωσε υπόσχεση, θα καταβάλει στον αγοραστή ή σ’ αυτόν που έλαβε
το ενέχυρο ή δέχθηκε την υπόσχεση τα διπλά και, αν του έχει επιβληθεί και άλλη ποινή, το
απλό. Για παλαιότερες όμως παραβάσεις, να μην τίθεται θέμα δίκης……>> (Απόσπασμα
από τη στήλη VI του νομικού κώδικα της Γόρτυνα, 480 – 460 π.Χ. Μετάφραση στη νέα Ελληνική: Χαρ. Κριτζάς, Διευθυντής Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών)
Και επειδή οι γυναίκες της Μινωικής Κρήτης γυναίκες κυκλοφορούσαν ελεύθερα και παντού, κάτι που δεν ισχύει ακόμη και σήμερα σε πολλά μέρη, έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερική τους
εμφάνιση.
Τα ρούχα τους ήταν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του χρήστη, κάτι όπως γίνεται σήμερα, ενώ στα άλλα μέρη οι γυναίκες και
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οι άνδρες φορούσαν ρούχα που ήταν περιζώματα από προβιές ζώων
ή χιτώνες, που ήταν κάτι όπως και τα κλινοσκεπάσματα.
Επίσης οι γυναίκες έβαφαν τα χείλη τους κόκκινα, τα βλέφαρά
τους μαύρα, το πρόσωπό τους λευκό και τελειοποιούσαν το μακιγιάζ
τους χρησιμοποιώντας σκόνη ώχρας. Επίσης, συνήθιζαν να βγάζουν
τα φρύδια τους, να αλείφουν το σώμα τους με ενυδατικά έλαια και
γενικότερα χρησιμοποιούσαν κάποια ιδιαίτερα καλλυντικά κι αρώματα. Επιπλέον, λάτρευαν να φορούν κοσμήματα, ενώ τους άρεσαν
τα περίτεχνα χτενίσματα, όπως η κόμμωση με ταινίες και δικτυωτά
πλέγματα.
Η μινωίτισσα ήταν η πιο καλοντυμένη γυναίκα της εποχής
της, το ωραίο φύλο. Η μόδα στη μινωική Κρήτη, σε μια κοινωνία
σύνθετη και προηγμένη, περιλάμβανε τα πάντα: εντυπωσιακά
καπέλα, πλουμιστές κωδονόσχημες φούστες από λινό ή μαλλί,
εφαρμοστά περικόρμια, μυτερούς γιακάδες, κεντητές ποδιές με
πολύχρωμα μοτίβα, διάφανα μεταξένια πέπλα, περίτεχνα χτενίσματα με κορδέλες. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια πολύ εντυπωσιακή μόδα που ακόμα και σήμερα αποτελεί πηγή έμπνευσης
για τους σχεδιαστές.

Γυναικείο χρυσελεφάντινο αγαλματίδιο από την Κνωσό, η καλούμενη κυρία των σπορ
(«lady of sport»), 3000-1400 π.Χ. Φορά ζακέτα με ενσωματωμένο ανορθωτικό στηθόδεσμο. Επίσης φορά ζώνη και γυναικείο κοντοβράκι, το οποίο σχηματιζόταν από τη μινωική
γυναικεία διπλή ποδιά ενώνοντας το κέντρο της μπροστινής ποδιάς με το κέντρο της πισινής ποδιάς τον καλούμενο καβάλο.
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ΙΪΙ. ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ: ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ, ΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κ.Α.
«η φιλοσοφία είναι παλαιότατη μεταξύ των Ελλήνων και περισσότερο στους Κρήτες και στους Λακεδαιμόνιους»… ( Πλάτων,
Πρωταγόρας 342 a-c) κ.α.
Α. Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΩΝ
Ο Πλάτωνας («Μίνως», 318 – 321) αναφέρει ότι οι Κρήτες έχουν τους πιο παλιούς
νόμους απ’ όλους τους
Έλληνες και τους νόμους αυτούς τους έκαναν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς. Επίσης ο
Στράβωνας (Ι 17) αναφέρει ότι επί εποχής
του ίχνη των παλιών μινωικών νόμων απέμειναν στους Λυττίους,
στους Γορτυνίους και σε
μερικά σημερινά χωριά.
(Απόσπασμα από τη στήλη VI του νομικού
Παραθέτουμε
αμέσως
κώδικα της Γόρτυνα. Μετάφραση στη νέα
πιο
κάτω
απόσπασμα
Ελληνική: Χαρ. Κριτζάς, Διευθυντής Επιγρααπό το Νομικό Κώδικα
φικού Μουσείου Αθηνών)
της Γόρτυνας, ο οποίος
είναι γραμμένος με το
σημερινό Ελληνικό αλφάβητο, όμως σε μια από τις πολλές παλιές
παραλλαγές του και βουστροφηδόν. Ο Νομικός Κώδικας της Γόρτυνας χρονολογείται από το πρώτο μισό του 5ου αι. π.Χ. αι. (480 –
460 π.Χ.) και γι αυτό αποτελεί αφενός τον πιο αρχαίο νομικό κώδικα
που γνωρίζουμε και αφετέρου ένα από τα πιο παλιά (όχι, όμως από
τα αρχαιότερα) γραπτά μνημεία του Ελληνικού αλφαβητικού συστήματος γραφής.
«Τα ίδια ισχύουν και οσάκις δίνει (κάποιος περιουσία) στη θυγατέρα του. Όσο ζει ο πατέρας να μην μπορεί να πουλά ή να δίνει
ως ενέχυρο ο γιος κάτι από την πατρική περιουσία. Όσα, όμως, ο
ίδιος έχει αποκτήσει ή κληρονομήσει, αν θέλει ας τα εκποιεί. Ούτε ο
πατέρας (να μπορεί να πουλήσει ή να δώσει ως ενέχυρο) την περιουσία των παιδιών του, την οποία τα ίδια έχουν αποκτήσει ή
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κληρονομήσει. Ούτε ο άντρας να (μπορεί να) εκποιεί ή να υπόσχεται
την (περιουσία) της γυναίκας του, αλλά ούτε και ο γιος την (περιουσία) της μητέρας του. Εάν τυχόν κάποιος αγοράσει ή λάβει ως ενέχυρο ή δεχθεί ως υπόσχεση (κάτι), σε αντίθεση με όσα αναγράφονται τώρα εδώ, τα μεν περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στη
μητέρα ή τη γυναίκα, εκείνος δε που πούλησε, ενεχυρίασε ή έδωσε
υπόσχεση, θα καταβάλει στον αγοραστή ή σ’ αυτόν που έλαβε το
ενέχυρο ή δέχθηκε την υπόσχεση τα διπλά και, αν του έχει επιβληθεί
και άλλη ποινή, το απλό. Για παλαιότερες όμως παραβάσεις, να μην
τίθεται θέμα δίκης.
Αν όμως ο εναγόμενος ισχυρίζεται
αναφορικά με το πράγμα για το οποίο
διεξάγεται η δίκη, ότι δεν ανήκει στη μητέρα ή τη γυναίκα, η δίκη να γίνεται
ενώπιον αρμόδιου δικαστή, όπου ορίζεται για κάθε περίπτωση . Αν η μητέρα
πεθάνει και αφήσει παιδιά, τη μητρική
περιουσία να τη διαχειρίζεται ο πατέρας,
χωρίς όμως να την πωλεί ή να την ενεχυριάζει, αν δεν συμφωνήσουν τα παιδιά μετά την ενηλικίωση τους. Αν κάποιος διαφορετικά (προς όσα ορίζονται)
αγοράσει ή λάβει ως ενέχυρο (κάτι) τα
Μινωίτισα (Λεπτομέρεια
μεν περιουσιακά στοιχεία να παραμέαπό τη λίθινη σαρκοφάγο
νουν στα παιδιά, σ’ αυτόν δε που αγότης Αγίας Τριάδας Κρήτης,
ρασε ή έλαβε ως ενέχυρο να πληρώσει
1400 π.Χ., Αρχαιολογικό
αυτός που πούλησε ή ενεχυρίασε το διΜουσείο Ηρακλείου)
πλάσιο της αξίας του. Εάν δε του έχει
επιβληθεί και άλλη ποινή το απλό. Αν όμως (ο άνδρας) νυμφευθεί
άλλη γυναίκα , τη διαχείριση της μητρικής περιουσίας να την έχουν
τα παιδιά. Εάν κάποιος από υποχρέωση σε κάποιον που του το ζήτησε , τον ελευθερώσει από μια άλλη πόλη, όπου βρέθηκε (αιχμάλωτος), μακριά από το δήμο του, να παραμείνει (ο απελευθερωθείς)
στην εξουσία του απελευθερώσαντος έως ότου καταβάλει το οφειλόμενο ποσό. Αν, όμως, δεν συμφωνούν σχετικά με το ποσό ή δεν
παραδέχεται (ο απελευθερωθείς) ότι ζήτησε να ελευθερωθεί, να αποφασίζει ο δικαστής, αφού ορκιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τους
προβαλλόμενους ισχυρισμούς…. >>
Β. Η ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ, ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΩΝ

ΚΑΙ

Ο Πλούταρχος, ο Διόδωρος, το Πάριο Χρονικό κ.α. αναφέρουν
αφενός ότι εκείνοι που ανακάλυψαν πρώτοι τα μέταλλα, το χαλκό
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και το σίδηρο, και έκαναν χρήσιμα εργαλεία ήταν οι Κρητες και
αφετέρου ο Θησέας έκοψε νόμισμα μετά την επιστροφή του από την
Κρήτη και αρχικά τα νομίσματα ήταν από σίδερο και χαλκό και στη
συνέχεια οι Αργείοι έκοψαν πρώτοι αργυρό νόμισμα και οι Λυδοί
χρυσό, πρβ:
«Για τους Ιδαίους δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη
χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον
τρόπο επεξεργασίας τους. (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64)
«Έκοψε (ο Θησέας μετά την επιστροφή του από Κρήτη) και
νόμισμα όπου χάραξε ένα βόδι ή για να παραστήσει το Μαραθώνιο
ταύρο ή το στρατηγό Μίνωα ή σαν ένα κάλεσμα των πολιτών στη
γεωργία. Λέγουν μάλιστα πως από εκείνον πήραν το όνομά τους τα
νομίσματα «εκατόμβοιον» και «δεκάβοιον» (Πλουτάρχου «Θησεύς», 25).
ΑΦ’ ΟΥ ΜΙΝΩΣ [Ο] ΠΡΟΤΕΡΟΣ Ε]ΒΑ[ΣΙΛΕΥΣΕ ΚΡΉΤΗΣ ΚΑΙ
Α[ΠΟΛ]ΛΩΝΙΑΝ ΩΙΚΙΣΕ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣ ΗΥΡΕΘΗ ΕΝ ΤΗι ΙΔΗι, ΕΥΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΑΙΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΕΛΜΙΟΣ Κ[ΑΙ ΔΑΜΝΑΜΕΝΕΩΣ,
ΕΤΗ ΧΗΔΔ, ΒΑΣΙ]ΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΙΟΝΟΣ.= σε νέα Ελληνική: Όταν ο Μίνως ο πρώτος βασίλεψε στην Κρήτη και έκανε οικισμό στην Απολλωνία, σίδηρος ευρέθηκε στην Ίδη, βρέθηκε από
τους Ιδαίους Δακτύλους Κέλμιο και Δαμναμενέω, έτος ΧΗΗΔ =
1210, όταν ο Πανδίων βασίλευε στην Αθήνα.
ΑΦ’ ΟΥ Φ[ΕΙ]ΔΩΝ Ο ΑΡΓΕΙΟΣ ΕΔΗΜΕΥΣ[Ε ΤΑ] ΜΕΤ[ΡΑ ΚΑΙ
ΣΤ]ΑΘΜΑ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΕΝ ΑΙΓΙΝΗι ΕΠΟΙΗΣΕΝ, ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΩΝ ΑΦ’ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΕΤΗ ΓΗΔΔΔΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ [ΦΕΡΕΚΛ]ΕΙΟΥΣ….. = σε νέα Ελληνική: Όταν
ο Φείδων ο Αργείος κοινοποίησε τα μέτρα και σταθμά κατασκεύασε
αργυρό νόμισμα που το έφτιαξε στην Αίγινα, έγινε 11ος από τον
Ηρακλή, έτος ΓΗΔΔΔΙ = 631, όταν ο Φερέκλειος βασίλευε στην Αθήνα.
Σημειώνεται ότι:
1) Πολλοί λένε ότι ο Ηρόδοτος λέει ότι πρώτοι οι Λύδιοι έκοψαν νόμισμα. Ωστόσο αυτό είναι λάθος, γιατί ο Ηρόδοτος (Α, 94)
αναφέρει επακριβώς τα εξής: Λυδοί δε νόμοισι μεν παραπλήσοισι
χρεώνται και Έλληνες, χωρίς ή ότι θήλεα τέκνα καταπορνευουσι,
πρώτοι δε ανθρώπων των ημείς ήδμεν νόμισμα χρυσού και αργυρού
κοψάμενοι εχρήσαντο, πρώτοι δε και κάπηλοι εγένοντο. φασι δε
αυτοί Λυδοί και τας παιγνίας τας νυν σφίσι τε και Έλλησι κατεστεώσας εωυτών εξεύρημα γενέσθαι· άμα δε ταύτας τε εξευρεθήναι παρα
σφίσι λέγουσι και Τυρσηνίην αποικίσαι, ώδε περί αυτών λέγοντες(Ηρόδοτος, Α, 94).
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Στη νέα Ελληνική: «Οι Λύδιοι έχουν παραπλήσια με τους Έλληνες έθιμα μόνο που αφήνουν τις κόρες του να πορνεύονται. Πρώτοι αυτοί, όσο ξέρουμε, από τους ανθρώπους, έκοψαν και έθεσαν
σε κυκλοφορία νομίσματα από χρυσό και ασήμι και αυτοί πάλι πρώτοι έγιναν κάπηλοι. Οι ίδιοι οι Λύδιοι ισχυρίζονται πώς και τα παιγνίδια, που συνηθίζονται σήμερα στον τόπο τους και στην Ελλάδα, είναι δική τους εφεύρεση. (Ηρόδοτος, Α, 94).
Επομένως ο Ηρόδοτος δε λέει ότι πρώτοι οι Λύδιοι έκοψαν νόμισμα, όπως λένε πολλοί, αλλά ότι πρώτοι οι Λυδοί έκοψαν και έθεσαν σε κυκλοφορία νομίσματα από χρυσό και ασήμι. Δεδομένου
τώρα ότι ο χαλκός είναι το πιο παλιό ανακαλυφθέν μέταλλο και
δεδομένου ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν αρχικά τάλαντα
και νομίσματα που ήταν από χαλκό, όπως είδαμε πιο πριν, άρα τα
πρώτα νομίσματα ήταν χάλκινα και το νόμισμα είναι Ελληνική επινόηση.
2) Η Κύπρος ήταν μία από τις σημαντικότερες πηγές χαλκού
της Αρχαιότητας, ο λόγος, προφανώς, και για τον οποίο ονομάστηκε και έτσι, δηλαδή Κύπρος. Cuprum (λατινικά)= Cooper (αγγλικά) = o χαλκός, Ο χαλκός στην άγριά του μορφή είναι πράσινος
απ’ όπου και cupressus (λατινικά) = ο κυπάρισσος ή άλλως το κυπαρίσσι, Cupreus,a,um = ο χάλκινος,η,ο ή ο βαθυ-πράσινος,η,ο
(Χάλκανθος) ή ο Κυπραίος,α,ο,
(Περισσότερα για τα νομίσματα βλέπε στο βιβλίο:
«Νομισματική ιστορία και Αρχαία Νομίσματα Κρήτης, Α. Κρασανάκη.)
Γ. ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΩΝ
( ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΑΠΟ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.Α., ΕΞ ΑΙΤΙΑ ΣΤΟΥ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΟΛΥΜΠΙΟΙ
ΘΕΟΙ )
Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5.64-77), ο οποίος έζησε το 90 – 20
π.Χ., άρα επί εποχής που λατρεύονταν ακόμη οι Θεοί του Ολύμπου,
αναφέρει, σχετικά με τους Ολύμπιους Θεούς, ότι οι Κρήτες διηγούνται το μύθο που λέει ότι οι περισσότεροι από τους θεούς, όπως
ο Δίας, η Λητώ, ο Απόλλων (= ο γιος του Δία και της Λητούς),
η Άρτεμη (η κόρη του Δία και της Λητούς και δίδυμη αδελφή
του Απόλλωνα) κλπ. γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή από εκεί
πήγαν και σε πολλά άλλα μέρη κάνοντας ευεργεσίες και
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αγαθοεργίες, μετά το θάνατο ανακηρύχτηκαν αιώνιοι (λέμε ακόμη:
αιώνια αυτού η μνήμη), πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου, θεοί, επειδή οι άνθρωποι νομίζουν ότι και από εκεί που βρίσκονται, μπορούν ακόμη να τους ευεργετούν. Δηλαδή οι αρχαίοι Κρήτες είπαν
στο Διόδωρο ότι οι θεοί τους αρχικά ήταν άνθρωποι, κάτι όπως και
ο Χριστός και οι Άγιοι σήμερα. Η Δήμητρα, λέει, βρήκε τη γεωργία
και τους καρπούς που από αυτήν ονομάστηκαν δημητριακά, ο Απόλλωνας, λέει, βρήκε τα έγχορδα όργανα, δηλαδή το τόξο και τη
κιθάρα με τη μουσική της, η Αθηνά, λέει, βρήκε τον αργαλειό και
την ενδυμασία κλπ. ¨Έτσι από τους τόπους και τις πράξεις που
έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος που πήγαιναν και για παράδειγμα ο
Απόλλωνας ονομάστηκε Λύκιος, Πύθιος και η Άρτεμη Εφεσία, Περσία…. παρόλο που και οι δυο είχαν γεννηθεί στην Κρήτη, πρβ:
«Τούτοι, λοιπόν, οι θεοί, έχοντας ευεργετήσει σε μεγάλο
βαθμό τη ζωή των ανθρώπων, δεν αξιώθηκαν μόνο να λάβουν αθάνατες τιμές, αλλά θεωρήθηκαν επίσης πως ήταν οι πρώτοι που κατοίκησαν στον 'Όλυμπο, μετά τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους…… Από τον Κρόνο και τη Ρέα λέγεται πως γεννήθηκαν η
Εστία, η Δήμητρα και η Ήρα, καθώς και ο Δίας, ο Ποσειδώνας
και ο Αιδης …… Παιδιά του Δία, λένε, ήταν από τις θεές η Αφροδίτη και οι Χάριτες, καθώς και η Ειλείθυια και η συνεργάτις της η
Άρτεμη και οι Ώρες, όπως ονομάζονται, η Ευνομία η Δίκη και η
Ειρήνη, καθώς και η Αθηνά και οι Μούσες, και από τους θεούς ο
Ήφαιστος, ο Άρης και ο Απόλλωνας, καθώς επίσης ο Ερμής, ο Διόνυσος και ο Ηρακλής. », Διόδωρος 5.66-72)
«Τον Απόλλωνα αναγορεύουν εφευρέτη της λύρας και της
μουσικής της. Εισήγαγε επίσης τη γνώση της ιατρικής που γίνεται
μέσω της μαντικής τέχνης, που παλιά μ’ αυτή θεραπεύονταν όσοι
αρρώσταιναν, καθώς βρήκε το τόξο, δίδαξε στους ντόπιους τα περί
την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση
στην τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό» …..… ο Απόλλωνας ονομάστηκε Δήλιος, Λύκιος και Πύθιος και η Άρτεμις Εφέσια,
Κρησία, καθώς και Ταυροπόλος και Περσία, παρ΄όλο που και οι δυο
είχαν γεννηθεί στην Κρήτη». ( Διόδωρος, 5, 65 και 5, 74 και 5, 77)
ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Η ονομασία «Ολύμπιοι θεοί» ετυμολογικά σημαίνει οι θεοί
που είτε κατοικούν στις κορυφές του όρους Όλυμπος, του υψηλότερου όρους της Ελλάδος, απ΄όπου, κατά τη Θρησκεία των Ολύμπιων Θεών, κυβερνούν τον κόσμο είτε που αγωνίστηκαν πρώτοι
στην Ολυμπία. Στη χριστιανική θρησκεία οι θεοί δεν κατοικούν στον
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Όλυμπο, αλλά ψηλά στον Ουρανού. Η ονομασία «Ολυμπιακοί αγώνες» ετυμολογικά σημαίνει είτε οι αγώνες που τελούνται στην
Ολυμπία είτε οι αγώνες των Ολύμπιων θεώνη ή όσων θνητών αθλητών πιστεύουν στους Ολύμπιους θεούς. Ολυμπία = η χώρα, ο
τόπος, το μέρος, όπου που τελούνται οι αγώνες είτε των Ολύμπιων
θεών είτε των πιστών των ολύμπιων θεών. Εκεί καταρχάς αγωνίστηκαν οι θεοί του Ολύμπου και μετά και θνητοί αθλητές που πίστευαν στους Ολύμπιους θεούς.
Ο Παυσανίας αναφέρει ότι η πρώτη ονομασία των αγώνων
στην Ολυμπία λεγόταν «τα Ολύμπια», ονομασία που παράγεται
από το ουσιαστικό «Όλυμπος» > επίθετο «ολύμπιος, ολύμπια, ολύμπιο, «ολυμπιακός, απ΄όπου (με μετακίνηση τόνου) προκύπτει
το ουσιαστικό «τα ολύμπια > η Ολυμπία» = η χώρα όπου τελούνταν
οι αγώνες των Ολύμπιων θεών ή των αθλητών που πίστευαν στους
Ολύμπιους Θεούς και κάτι όπως: άξια > η αξία, τα άγια > η Αγία,
η Πανάγια > η Παναγία κλπ. Υπενθυμίζεται ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν τοπικής ή εθνικής εμβέλειας, ώστε να έχουν και ανάλογο όνομα και κάτι όπως π.χ. Παναθήναια, Ίσθμια κ.τ.λ., αλλά
θρησκευτικής εμβέλειας, αυτής των Ολύμπιων θεών και γι αυτό και
ονομάστηκαν έτσι, δηλαδή Ολυμπιακοί Αγώνες. Η αρχαία Ολυμπία
ήταν χώρα ουδέτερη, δεν ανήκε σε κάποια κοσμική εξουσία, σε κάποιας πόλη - κράτους, αλλά σε θρησκευτική, αυτή της τότε εκκλησίας , στους ιερείς των Ολύμπιων θεών. Απλώς από τα ως άνω κείμενα των αρχαίων συγγραφέων προκύπτει ότι οι Κρήτες ήταν εκείνοι που πρώτοι είπαν – πρότειναν - συνέβαλαν – πρωτοστάτησαν
στην ίδρυση - καθιέρωση των Ολυμπιακών αγώνων. Άλλωστε μετά
την επικράτηση ολοκληρωτικά της Θρησκεία του Χριστιανισμού επί
της θρησκείας των Ολύμπιων Θεών οι αγώνες αυτοί καταργήθηκαν,
επειδή η Χριστιανική θρησκεία τότε, σήμερα έχει αλλάξει γνώμη,
δεν τους επέτρεπε, δεν τους ευλογούσε κ.τ.λ. Τους θεωρούσε ως
εκδηλώσεις ειδωλολατρικές.
ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ
Οι αρχαίοι συγγραφείς: Παυσανίας («Ηλιακά» Α, 5 – 8), Διόδωρος Σικελιώτης (βίβλος 3.74, 4.18, 5.64), Στράβων (Γεωγραφικά Ι, C 473, ΙΙΙ, 22) κ.α. αναφέρουν ότι οι Ιδαίοι Δάκτυλοι της
Κρήτης ή άλλως Ετεοκρήτες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης,
ένας των οποίων, ο Ιδαίος Ηρακλής, ήρθε στην Ολυμπία και διοργάνωσε τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες. Οι Ιδαίοι Δάκτυλοι ήταν γιοι του Κρηταγενή Δία και της νύμφης Αγχιάλης (Απολλώνιος
Αργοναυτικά Α 1125 – 1135), τους οποίους γέννησε στο Δικταίο
άντρο, δηλαδή στο σπήλαιο της Δίκτης όπου γεννήθηκε και ο Δίας.
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Ακολούθως εκείνος που τους καθιέρωσε ήταν ο Κλύμενος, ο γιος
του Κάρδη, που ήρθε στην Ολυμπία από την Κρήτη πενήντα χρόνια
μετά τον κατακλυσμό που έγινε στην Ελλάδα την εποχή του Δευκαλίωνα. Απλώς μετά ο Πέλοπας τους αφιέρωσε στο Δία, πρβ:
«Οι μούνοι πλεόνων μοιρηγέται ηδέ πάρεδροι Μητέρος Ιδαίης κεκληαται, όσσοι έασιν Δάκτυλοι Ιδαίοι Κρηταιέες, ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίο
ανά σπέος, αμφοτέρησιν δραξάμενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε.(τους ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης, που κάποπτε η νύμφη Αγχιάλη γεννησε στο σπήλαιο της Δίκτης)» (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 1125 – 1135)
«.Ιδαίοι Δάκτυλοι Κρηταιέες ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίον ανά
σπέος, αμφοτέρησιν δραξάμενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε…… Ιδαίοι δε,
επειδή εν Ίδει όρει της Κρήτης εγενήθηκαν (Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η
Μεγάλη Γραμματική, 11ος αι. μ.Χ.)
<<Σχετικά με τους Ολυμπιακούς αγώνες, όσοι από τους Ηλείους ασχολούνται με την αρχαιότητα λένε ότι ο Κρόνος ήταν ο πρώτος βασιλιάς
στον ουρανό και πως οι άνθρωποι εκείνης της εποχής εκείνης, που ονομάζονταν χρυσή γενικά, έκτισαν ναό προς τιμή του Κρόνου στην Ολυμπία. Όταν γεννήθηκε ο Δίας, η Ρέα ανέθεσε τη φύλαξη του παιδιού στους Δακτύλους της Ίδης, οι οποίοι λέγονταν και Κουρήτες και είχαν έρθει από την
Ίδη της Κρήτης. Αυτοί ήσαν ο Ηρακλής, ο Παιώνιος, ο Επιμήδης, ο Ίδας
και ο Ιάσιος. Ο Ηρακλής που ήταν και μεγαλύτερος έβαλε τους αδελφούς
του, κάνοντας ένα αστείο, να τρέξουν σε αγώνα και στεφάνωσε το νικητή με
κλαδί αγριελιάς, που την είχαν τόσο άφθονη, ώστε στοίβαζαν φρεσκοκομμένα φύλλα και τα έστρωναν, για να κοιμούνται. Λένε ότι ο Ηρακλής έφερε
την αγριελιά από τις υπερβόρειες χώρες, τις χώρες που ήσαν πέρα από τον
άνεμο Βορέα… Άλλοι λένε ότι ο Δίας, πάλεψε σ’ αυτό το μέρος με τον ίδιο
τον Κρόνο, για τη βασιλεία και άλλοι ότι καθιέρωσε τους αγώνες, επειδή, νίκησε τον Κρόνο. Ανάμεσα στους νικητές, αναφέρεται και ο Απόλλωνας, που
νίκησε τον Ερμή στον αγώνα δρόμου και τον Άρη στην πυγμαχία… Λένε αργότερα ο Κλύμενος, γιος του Κάρδη, ήρθε από την Κρήτη πενήντα χρόνια
μετά τον κατακλυσμό που έγινε στην Ελλάδα την εποχή του Δευκαλίωνα.
Κατάγονταν από τον Ιδαίο Ηρακλή και καθιέρωσε τους αγώνες στην Ολυμπία
και ίδρυσε βωμό προς τιμή του προγόνου του Ηρακλή και όλων των Κουρήτων, δίνοντας στο Ηρακλή την επωνυμία Παραστάτη. Ο Ενδυμίωνας, όμως,
γιος του Αέθλιου, εκθρόνισε τον Κλύμενο και πρόσφερε την εξουσία ως έπαθλο σε όποιο από τα παιδιά του νικούσε στον αγώνα δρόμου στην Ολυμπία.
Μια γενιά μετά τον Ενδυμίωνα, ο Πέλοπας τέλεσε τους αγώνες προς τιμή του
Ολύμπιου Δία…. ο γιος του Αμυθάονας, ξάδελφος του Ενδυμίωνα από τη
πλευρά του Κρηθέα τέλεσε τα Ολύμπια και μετά από αυτόν ο Πελίας και ο
Νηλέας μαζί….>> (Παυσανίας, «Ηλιακά» Α, 5 - 8 )
«Λένε πως ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι οι πρώτοι κάτοικοι
στους πρόποδες της Ίδης. Πόδες λέγονται οι πρόποδες και κορυφές, οι
μύτες των βουνών. Οι διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι. Ο Σοφοκλής θεωρεί
πως οι πρώτοι πέντε ήσαν αρσενικοί. Εφηύραν το σίδερο και το κατεργάστηκαν πρώτοι, καθώς και πολλά ακόμη χρήσιμα στη ζωή πράγματα. Πέντε ήταν
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και οι αδελφές τους. Από τον αριθμό τους ονομάστηκαν Δάκτυλοι. Άλλοι τους
λένε αλλιώς, ενώνοντας τα δύσκολα με τα δύσκολα και θέτουν διάφορα ονόματα: Κέλμη, Δαμνασέα, Ηρακλή και Ακμονα. Άλλοι τους θεωρούν εντόπιους
από την Ίδη, άλλοι αποίκους. Πάντως συμφωνούν ότι αυτοί πρώτοι δούλεψαν το σίδερο στην Ίδη. Όλοι τους θεωρούν μάγους και υπηρέτες της Μητέρας των θεών που έφτασαν να ζουν στην Φρυγία, στην Ίδη. Λένε την Τρωάδα Φρυγία, επειδή Φρύγες επικράτησαν στην περιοχή, αφού ζούσαν και
κοντά, τότε που αλώθηκε η Τροία. Υπονοούν μάλιστα πως απόγονοι των
Ιδαίων Δακτύλων είναι οι Κουρήτες και οι Κορυβάντες. Οι πρώτοι εκατό
που γεννήθηκαν στην Κρήτη ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι. Απόγονοί
τους αναφέρονται εννέα Κουρήτες. Ο καθένας τους έκανε δέκα παιδιά,
τους Ιδαίους Δακτύλους…» (Στράβων, Γεωγραφικά Ι, C 473, ΙΙΙ, 22 μτφ «Εκδόσεις Κάκτος»)
«Οι κάτοικοι, λοιπόν, της Κρήτης λένε πως οι αρχαιότεροι κάτοικοι στο
νησί ήταν αυτόχθονες, οι λεγόμενοι Ετεοκρήτες, των οποίων ο βασιλιάς,
Κρητας το όνομα, ανακάλυψε πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα στο νησί
που είχαν τη δυνατότητα να ωφελήσουν την κοινωνική ζωή των ανθρώπων…. Πρώτοι, λοιπόν, απ’ όσους μνημονεύονται από την παράδοση, κατοίκησαν στην περιοχή της Ίδης στην Κρήτη και τριγύρω, οι καλούμενοι από
αυτό Ιδαίοι Δάκτυλοι («πρώτον ώκησαν της Κρήτης περί την Ίδην οι προσαγορευθέντες Ιδαίοι Δάκτυλοι»), που άλλοι λένε ότι ήσαν 100 και άλλοι 10,
όσα και τα δάκτυλα των χεριών απ’ όπου και ονομάστηκαν έτσι. ... Για τους
Ιδαίους δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φωτιά, τη
χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο
Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι
θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες…………... (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5, 64 - 66)
«Μετά που ο Ηρακλής καθάρισε τον στάβλο του Αυγεία, ανέλαβε τον
άθλο να φέρει από την Κρήτη τον ταύρο, τον οποίο, λένε, είχε ερωτευθεί η
Πασιφάη (και έκανε το Μινώταυρο). Έπλευσε στην Κρήτη και εξασφαλίζοντας τη συνεργασία του βασιλιά Μίνωα τον έφερε στην Πελοπόννησο, διαπλέοντας όλο εκείνο το πέλαγος πάνω στην πλάτη του. Μετά την εκτέλεση
και τούτου του άθλου, οργάνωσε τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες,
διαλέγοντας την ωραιότερη τοποθεσία για την τόσο σπουδαία πανήγυρη,
που ήταν η πεδιάδα πλάί στον Αλφειό ποταμό, όπου αφιέρωσε τον αγώνα
στον Δία τον πατέρα του. Έπαθλο για τους νικητές όρισε στεφάνι, διότι ο ίδιος
ευεργέτησε τον ανθρώπινο γένος χωρίς να λάβει κανένα μισθό….. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 4, 18)
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Νόμισμα Φαιστού,
3ος αι. π.Χ., με
τον Ιδαίο Ηρακλή
να φονεύει τη Λερναία Ύδρα και τον
ταύρο
Κρήτης,
πατέρα του Μινώταυρου, τον οποίο
δάμασε ο Ηρακλής.

Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΩΝ Ο.Α. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΗΒΑΙΟΣ, ΑΛΛΑ Ο
ΙΔΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι η νήσος Κρήτη λεγόταν
και Ιδαία (βλέπε Διόδωρος, βίβλος 3.73) απ΄όπου και Ιδαίοι Δάκτυλοι = οι κρητικοί Δάκτυλοι, Ιδαίος Ηρακλής = ο κρητικός Ηρακλής κλπ και επίσης ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν δυο πρόσωπα με
όνομα Ηρακλής, ο γιος του Δία και της Θηβαίας Αλκμήνης και ο γιος
του Δία και της Κρητικιάς Αγχιάλης και από αυτούς ο δεύτερος, που
λεγόταν Ιδαίος Ηρακλής, ήταν αυτός που έφυγε από την Κρήτη και
πήγε στην Ολυμπία και ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες και που εξ
αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως
ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ
δεν είναι έτσι, πρβ:
“Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη χρήση της φωτιάς, τη φύση του χαλκού και του σιδήρου στη χώρα
των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους" επειδή θεωρήθηκαν πως ήταν οι εισηγητές μεγάλων αγαθών για
το ανθρώπινο γένος έτυχαν τιμών αθανάτων. Λένε, μάλιστα, για έναν απ'
αυτούς πως ονομάστηκε Ηρακλής και πως καθώς ξεπέρασε τους άλλους σε φήμη ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες" εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αποδείξεις όλων αυτών παραμένουν, λένε, στο γεγονός ότι ακόμη και σήμερα πολλές γυναίκες παίρνουν
ξόρκια απ' αυτό τον θεό και φτιάχνουν φυλαχτά, από το γεγονός ότι ήταν
γητευτής και επιδιδόταν στις τελετές, πράγματα που απείχαν πολύ από τις
συνήθειες του Ηρακλή που γέννησε η Αλκμήνη (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 64)
«Διότι υπήρχαν δυο προγενέστεροι του (Ηρακλή) που είχαν το ίδιο
όνομα, ο πιο αρχαίος Ηρακλής, σύμφωνα με το μύθο, είχε γεννηθεί στους
Αιγυπτίους και, αφού καθυπόταξε με τα όπλα μεγάλο μέρος της
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οικουμένης, τοποθέτησε τη στήλη της Λιβύης, ενώ ο δεύτερος (Ηρακλής)
που ήταν ένας από τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης, έγινε γητευτής, απόκτησε στρατηγικές γνώσεις και συνέστησε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο
τελευταίος (Ηρακλής), που γεννήθηκε πριν από τα Τρωικά από την Αλκμήνη και το Δία, γύρισε μεγάλο μέρος της οικουμένης, εκτελώντας τα
προστάγματα του Ευρυσθέα. Αφού έφερε σε πέρας όλους τους άθλους, έστησε στήλη στην Ευρώπη, επειδή όμως είχε το ίδιο όνομα και προτιμούσε
τον ίδιο τρόπο ζωής με τους άλλους δυο, καθώς είχαν περάσει πολλά χρόνια, όταν πέθανε κληρονόμησε και τις πράξεις των αρχαίων, ως να είχε υπάρξει ένας μόνο Ηρακλής όλους τους αιώνες» (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 74)
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ Ο.Α.
Ο Παυσανίας αναφέρει, όπως είδαμε πιο πριν, ότι οι Κρήτες
ίδρυσαν τους Ολυμπιακούς αγώνες και επίσης ότι οι Ολυμπιακοί
αγώνες αναδιοργανώθηκαν από τον Ίφιτο, που σύναψε συμφωνία
(ιερή εκεχειρία) με το βασιλιά και νομοθέτη της Σπάρτης Λυκούργο
και το βασιλιά της Πίσας Κλεισθένη και το κείμενο της συμφωνίας
αυτής χαράκτηκε, λέει, σε χάλκινο δίσκο και σωζόταν έως στους
χρόνους του Παυσανία στο Ηραίο της Ολυμπίας.
Ο Στράβωνας αναφέρει ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες οργανώθηκαν από τον Όξυλλο, βασιλιά των Ηρακλειδών μετά την κάθοδό
τους στην Ηλεία και νίκησε τους Μυκηναίους, σε συνεργασία με
τους Ηλείους και του Αιτωλούς και τους κατοίκους της πόλεως Πλευρώνας που κατάγονταν από Κρήτες.
Σύμφωνα με το κατάλογο των Ολυμπιακών Αγώνων, το πρώτο έτος
έναρξης των εν λόγω αγώνων είναι το έτος 776 π.Χ και από το έτος αυτό
οι εν λόγω αγώνες γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια. Οι Ολυμπιακοί αγώνες
μετά το 777 π.Χ. θεωρήθηκαν πανελλήνια χρονολογική μονάδα μέτρησης και
το στάδιο η μετρική μονάδα μήκους. Οι Πισάτες διοργάνωναν τους αγώνες
από το 688 έως το 572 π.Χ. Το 570 π.Χ. οι Ηλείοι κατέλαβαν την Πίσα και
έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη διοργάνωση των αγώνων. Τον 5ο αι. π.Χ. οι
αγώνες έφτασαν στο απόγειο της δόξας τους.
Στην ελληνιστική εποχή οι Ολυμπιακοί αγώνες έχασαν τον αρχικό τους
χαρακτήρα και μετατράπηκαν σε επαγγελματικές αθλητικές εκδηλώσεις. Τα
άσχημα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην συνέχεια στον ελλαδικό χώρο, είχαν τον αντίκτυπό τους στα αθλητικά ιδεώδη των Ολυμπιακών
αγώνων, με αποτέλεσμα να επέλθει και σταδιακή πτώση των ηθικών αξιών,
κάτι που επιδεινώθηκε αισθητά από το 146 μ.Χ., όταν η κυρίως Ελλάδα υποτάχθηκε στο ρωμαϊκό κράτος και οι Ηλείοι έχασαν την ανεξαρτησία τους.
Το 2ο αι. μ.Χ., όταν παραχωρήθηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους κατοίκους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι Ρωμαίοι επέβαλαν να
συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες όλοι όσοι πίστευαν στους
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Ολύμπιους Θεούς και συνεπώς όλοι οι Ρωμαίοι. Με την επικράτηση του Χριστιανισμού ολοκληρωτικά στην Ελλάδα και στην Ιταλία και το νέο θρησκευτικό-πολιτιστικό πνεύμα που δημιουργήθηκε, οι Ολυμπιακοί και γενικώς όλοι
οι αθλητικοί αγώνες θεωρήθηκαν ως ειδωλολατρικές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα την κατάργησή τους από το Θεοδόσιο Α΄ το 393 μ.Χ. (293η Ολυμπιάδα).
Ο υπερεθνικός χαρακτήρας τους επιζεί και στους σύγχρονους Ολυμπιακούς
Αγώνες, που ύστερα από διακοπή 15 αιώνων οργανώθηκαν στην Αθήνα το
1896 και τελούνται από τότε κάθε τέσσερα χρόνια.

Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗ
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Νόμοι Α, 625 d), η σωματική άσκηση
στην αρχαία Κρήτη ήταν επιβεβλημένη δια νόμου και οι Κρήτες εφεύραν τα
γυμνάσια, «..ήρχοντο των γυμνασίων πρώτοι μεν Κρήτες…» (ΠΛΑΤΩΝ,
ΝΟΜΟΙ 452 c, 9)
Οι Κρήτες επί Μίνωα αφενός τελούσαν αθλητικούς αγώνες (λιθοβόλια, ταυροκαθάψια, πυγμαχίες κ.τ.λ.) και στους νικητές δίνονταν έπαθλα και αφετέρου λάμβαναν μέρος στους αθλητικούς αγώνες των άλλων Ελλήνων (Παναθήναια, Ίσθμια, Ολυμπιακούς κ.α.).
Μάλιστα ο γιος του Μίνωα Ανδρόγεως είχε πρωτεύσει στα Παναθήναια και από ζήλια οι Αθηναίοι τον δολοφόνησαν κατά την ώρα που
πήγαινε στη Θήβα, για να λάβει μέρος και στους εκεί αγώνες προς
χάρη του Λάίου, πρβ:
«αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα επετέλει,
εν ω ο Μίνωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγεύς επί τόν Μαραθώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ ου διεφθάρη… μετ’ ου πολώ δε θαλασσοκρατών επολέμησε στολω τας Αθήνας» (Απολλόδωρος Γ 15. 7 και 8)
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«Φιλόχορος δε φησιν ου ταύτα συγχωρείν Κρήτας, αλλά λέγειν ότι
φρουρά μέν ην ο Λαβύρινθος, ουδέν έχων κακόν αλλ’ ή το μη διαφυγείν τους
φυλαττομένους, αγώνα δε ο Μίνως επ’ Ανδρόγεω γυμνικόν εποίει και
τους παίδας άθλα τοις νικωσιν εδίδου τέως εν τω Λαβυρυνθω φυλαττομένους· ενίκα δε τους προτερους αγώνας ο μέγιστον παρ’ αυτώ δυνάμενος τότε και στρατηγών, όνομα Ταύρος,…». (Πλούταρχου «Θησεύς», 16 19)
Σύμφωνα επίσης με τον Απολλόδωρο, Πλούταρχο, Στράβωνα κ.α, εκτός του ότι οι αρχαίοι Κρήτες ίδρυσαν του Ολυμπιακούς αγώνες, οι Μινωίτες αφενός τελούσαν αθλητικούς αγώνες (λιθοβόλια, ταυροκαθάρψια, πυγμαχίες κ.τ.λ.) και στους νικητές δίνονταν έπαθλα και αφετέρου λάμβαναν μέρος στους αθλητικούς αγώνες των άλλων Ελλήνων (Παναθήναια, ίσθμια, Ολυμπιακούς κ.α.). Μάλιστα ο γιος του Μίνωα Ανδρόγεως είχε πρωτεύσει στα
Παναθήναια και από ζήλια οι Αθηναίοι τον δολοφόνησαν κατά την ώρα που
πήγαινε στη Θήβα, για να λάβει μέρος και στους εκεί αγώνες προς χάρη του
Λάίου.
<<….αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα επετέλει, εν ω ο Μίνωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγεύς επί τόν
Μαραθώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ ου διεφθάρη… μετ’ ου πολώ δε θαλασσοκρατών επολέμησε στολω τας Αθήνας >>… (Απολλόδωρος Γ 15. 7 και 8)
<<…φιλόχορος δε φησιν ου ταύτα συγχωρείν Κρήτας, αλλά λέγειν ότι
φρουρά μέν ην ο Λαβύρινθος, ουδέν έχων κακόν αλλ’ ή το μη διαφυγείν τους
φυλαττομένους, αγώνα δε ο Μίνως επ’ Ανδρόγεω γυμνικόν εποίει και
τους παίδας άθλα τοις νικωσιν εδίδου τέως εν τω Λαβυρυνθω φυλαττομένους· ενίκα δε τους προτερους αγώνας ο μέγιστον παρ’ αυτώ δυνάμενος τότε και στρατηγών, όνομα Ταύρος,…. (Πλούταρχου «Θησεύς», 16 - 19)
«Για τους Ιδαίους δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους.
Λένε, μάλιστα, πως ένας τους, ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε
φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας, οι
μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης ( = Ο Ηρακλής γιος του Δία και της Θηβαίας Αλκμήνης) εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64)
ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
(Από τον Πίνακα Ολυμπιονικών του Ιδρύματος μείζονος ελληνισμού
Διόγνητος, Πυγμαχία, 488 π.Χ.
Εργοτέλης ο Φιλάνωρος, Δόλιχος, 464 π.Χ.
Εργοτέλης ο Φιλάνωρ, Δόλιχος, 472 π.Χ.
Ικαδίων, Στάδιο παίδων, 456 π.Χ.
Αιγείδας, Δόλιχος, 448 π.Χ., ,
…..ώνιος, Δόλιχος, 396 π.Χ.
Σωτάδης, Δόλιχος, 99η Ολυμπιάδα 384 π.Χ.
Φιλωνίδης ο Χερσονήσιος,
Πώρος ο Μάλιος, 56 π.Χ.
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Δάμας ή Δαμασίας ο Κυδωνιάτης, Στάδιο, 25 μ.Χ.
Σατορνίλος Γορτύνιος, στάδιον, 209 μ.Χ.
Σημειώνεται ότι:
1) Μερικοί αρχαίοι συγγραφείς, όπως π.χ. ο Λυσίας, αναφέρουν σκέτα ότι ο Ηρακλής είναι εκείνος που ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες, δηλαδή χωρίς να ξεκαθαρίζουν για ποιον Ηρακλή
απ΄όλους εννοούν. Ωστόσο όποιος Ηρακλής και να είναι αυτός, έχει
σχέση με την Κρήτη, αφού ο μεν Ιδαίος είναι Κρητικός από μάνα και
πατέρα και ο άλλος είναι Κρητικός από τον πατέρα του. Στην πραγματικότητα ο Κρητικός και ο Θηβαίος Ηρακλής θα πρέπει να είναι το
αυτό πρόσωπο, αφού έχουν τον αυτό πατέρα.
2) Στις τοιχογραφίες της Κνωσού (όπως σ’ αυτές με την ταυρομαχία, τον πρίγκιπα ή αθλητή της Κνωσού κ.α.) βλέπουμε ότι οι
αθλητές δεν είναι τελείως γυμνοί, όπως ήταν στους Ολυμπιακούς
αγώνες (και χωρίς να χρησιμοποιούν καρφιά, βέλη κ.τ.λ., όπως γίνεται σήμερα στις ταυρομαχίες), αλλά με ωραιότατα αθλητικά καλλιτεχνικά κοντοβράκια και κοντομάνικα.
3) Σύμφωνα με τον Πλούταρχο («Θησεύς» ), στην Κρήτη ήταν έθιμο να παρακολουθούν τους αγώνες και οι γυναίκες, κάτι που
δεν επιτρεπόταν κανονικά στους Ολυμπιακούς αγώνες: <<…διο και
του Θησέως αγωνίσασθα συνεχώρησεν ο Μίνως’ έθους δ’ όντος εν
Κρήτη θεάσθαι και τας γυναίκας…>> (Πλουτάρχου (Θησεύς 19)
4) Ο Παυσανίας, σχετικά με τους ολυμπιονίκες Εργοτέλη, Σωτάδη και Φιλωνίδη λέει τα εξής: «Ο Εργοτέλης ήταν γιος του Φιλάνορα, νίκησε δυο φορές στο δόλιχο στην Ολυμπία και δυο φορές
στα Πύθια, στον Ισθμό και στη Νεμέα. Αυτός δεν ήταν αρχικά Ιμεραίος, όμως λέει η επιγραφή στο άγαλμά του στην Ολυμπία, αλλά,
λένε, ότι ήταν Κρητικός από την Κνωσό. Ξορίστηκε από εκεί μετά
από μια επανάσταση και κατέφυγε στην Ιμέρα, όπου του έδωσαν
πολιτικά δικαιώματα και άλλες τιμές. Γι αυτό, όπως ήταν φυσικό,
στους αγώνες επρόκειτο να ανακηρυχτεί νικητής ως Ιμεραίος (εμφανίζεται ως Ιμέριος, δηλαδή από την Ιμέρα Σικελίας και όχι από
την Κρήτη». (Παυσανίας, Ηλιακά Β, 4, 11)
«Ο Φιλωνίδης, γιος του Ζώτου, από τη Χερσόνησο της Κρήτης, ήταν ταχυδρόμος του Αλέξανδρου, γιου του Φιλίππου» (Ηλιακά
Β, 16,5)
« Ο Σωτάδης, δόλιχος 99η Ολυμπιάδα, ήταν Κρητικός, όμως
οι Κρήτες τον εξόρισαν γιατί πήρε χρήματα από τους Εφέσιους και
αγορεύτηκε Εφέσιος (Ηλιακά Β, 6)
Δ. Η ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΝΑΠΤΥΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΝΩΑ
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Το πλοίο και η ναυπηγική τέχνη , όπως είδαμε στα πιο πριν, έχουν
αφετηρία τους το Αιγαίον, την Ελλάδα, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, οι μύθοι, οι αρχαίοι συγγραφείς (Όμηρος, Ξενοφώντας κ.α.) και οι
ναυτικές ορολογίες: ναυς, ναυτικό, ναυπηγείο κλπ. > nave, nautical etc, που
είναι ελληνικές λέξεις. Η αιτία γι αυτό είναι το ότι στην Ελληνική Θάλασσα
(= το Αιγαίο Πέλαγος) υπάρχουν πάρα πολλά νησιά που πολλά από αυτά
φαίνονται και για γυμνού οφθαλμού από την ξηρά οπότε αυτό προκαλούσε
στο να κατασκευάσει κάποιος πλεούμενο και να πάει εκεί.
Εκείνος που επινόησε πρώτος τα πλοία με πανιά, τα ιστιοφόρα πλοία,
σύμφωνα με τον Παυσανία (βοιωτικά 11), ήταν ο Αθηναίος μηχανικός Δαίδαλος στην Κρήτη.
Πέραν αυτού τα αρχαιολογικά ευρήματα στο Αιγαίο δείχνουν ότι εκεί
κυκλοφορούσαν μορφές πλοίων ήδη από το 17ο αι. π.Χ. και η Ιλιάδα και η
Οδύσσεια του Ομήρου είναι οι παλαιότερες γραπτές αναφορές, σχετικά με
μεθόδους κατασκευής πλοίων, καθώς και οι αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες
γύρω από τη ναυτική ζωή και τη ναυπηγική τέχνη, πρβ:
“Κι αφού σκάρωσε κατάστρωμα κι αρμολόγησε στραβόξυλα πυκνά, το μαστόρευε..
και μέσα στήριξε κατάρτι με ταιριασμένη αντένα κι έκαμε και το τιμόνι του να κυβερνάει το
σκάφος. . . κι η Καλυψώ λινά τού κουβαλούσε για τα πανιά. Κι αυτός με τέχνη τα έφτιαξε κι
αυτά, κι έδεσε μέσα ξάρτια και καραβόσκοινα”. ( Οδύσσεια, ε 253-260)
«ότι ο δήμος έστιν ο ελαύνων τα ναύς και ο την δύναμιν περιτιθείς τη πόλει, και οι
κυβερνήται και οι κελευσταί και οι ναυπηγοί- ούτοι εισιν οι την δύναμιν περιτιθέντες τη πόλει
πολύ μάλλον ή οι οπλίται και οι γενναίοι και οι χρηστοί (Ξενοφών, Αθηναίων Πολιτεία Ι 1-2)
Η ναυτική εκστρατεία στην Τροία ήταν η μεγαλύτερη ναυτική εξόρμηση
στόλου στην αρχαιότητα, στο οποίο τα περισσότερα καράβια ανήκαν στους
Κρήτες.
Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο αρχικά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν ως πλεούμενα τις λάρνακες και μια τέτοια χρησιμοποίησε
ο Δευκαλίωνας, ο πατέρας του Έλληνα, για να διασωθεί με τη γυναίκα του Πύρρα από τον κατακλυσμό που έγινε επί των ημερών
τους, πρβ: «Προμηθέως δ παις Δευκαλύων εγένετο. ούτος βασιλεύων των
περί την Φθίαν τόπων γαμεί Πύρραν την Επιμηθέως και Πανδώρας, ην έπλασαν θεοί πρώτην γυναίκα. επεί δε αφανίσαι Ζευς το χαλκούν ηθέλησε
γένος, υποθεμένου Προμηθέως Δευκαλύων τεκτηνάμενος λάρνακα, και τα
επιτήδεια ενθέμενος, εις ταύτην μετα Πύρρας εισέβη. Ζευς δε πολύν υετόν
απ᾽ ουρανού χέας τα πλείστα μέρη της Ελλάδος κατέκλυσεν, ώστε διαφθαρήναι πάντας ανθρώπους, ολίγων χωρίς οι συνέφυγον εις τα πλησίον υψηλά
όρη. τότε δε και τα κατά Θεσσαλίαν όρη διέστη, και τα εκτός Ισθμού και Πελοποννήσου συνεχέθη πάντα. Δευκαλίων δε εν τη λάρνακι δια της θαλάσσης
φερόμενος <εφ> ημέρας εννέα και νύκτας <τας> ίσας τω Παρνασώ προσίσχει, κακεί των όμβρων παύλαν λαβόντων εκβάς θύει Διί φυξίω. (Απολλόδωρο Α 7, 2 )
Ο Απολλόδωρος αναφέρει επίσης ότι ο πρώτος που κατασκεύασε μεγάλο πλοίο (πεντηκόντορο = πλοίο με 50 κουπιά) ήταν ο
Δαναός και μ’ αυτό ήρθε από την Αίγυπτο με τα παιδιά του, αρχικά
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στη Ρόδο και από εκεί στο Άργος (= η πόλη, αλλά και η Πελοπόννησος πριν ονομαστεί έτσι) όπου συγχωνεύτηκε με τους εκεί Αχαιούς κατοίκους του Άργους (εξ ου μετά: «Αργείοι = Αχαιοί ή Δαναοί»
= οι κάτοικοι του Άργους και κατ’ επέκταση όλοι οι εκστρατευσαντες
στην Τροία), πρβ: «Δαναός τοις Αιγύπτου παίδας δεδοικώς, υποθεμένης
Αθηνάς αυτώ ναύν κατεσκεύασε πρώτος και τας θυγατέρας ενθέμενος έφυγε. προσσχών δε ‘Ρόδω το της Λινδίας άγαλμα Αθηνάς ιδρύσατο. εντεύθεν δε ήκεν εις Άργος, και την βασιλείαν αυτώ παραδίδωσι Γελάνωρ ο τότε
βασιλεύων <αυτός δε κρατήσας της χώρας αφ’ εαυτού τους ενοικούντας Δαναούς ωνόμασε (Απολλόδωρο Β 1, 4 )
Το Πάριο χρονικό (είναι μια μαρμάρινη πλάκα του 3ου αι. π.Χ.
στην οποία οι αρχαίοι ανέγραφαν τα σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα με τις χρονολογίες τους) αναφέρει ότι ο κατακλυσμός του
Δευκαλίωνα (= ο κατακλυσμός του Νώε για τους Εβραίους) έγινε
το έτος 1265 πριν από το Διόγνητο = το 1529 π.Χ., ο Έλληνας
βασίλευε το έτος 1257 π.Δ. = 1521 π.Χ. και ο Δαναός ήρθε στο
Άργος το έτος 1247 π.Δ. = 1511 π.Χ., γεγονότα που επιβεβαιώνονται όχι μόνο από τον Απολλόδωρο, αλλά και από τα λεγόμενα του
Ισοκράτη (Παναθηναικός, Ελένης Εγκώμιο κ.α.), Πλάτωνα (Μενέξενος), Αριστοτέλη (Μετεωρολογικά) κ.α. ειδικότερα το Πάριο χρονικό
αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής, σχετικά με τους Δαναό και Έλληνα:
«Αφού ο κατακλυσμός έγινε επί εποχήςτου Δευκαλίωνος, και ο Δευκαλίων έφυγε με τα νερά από την Λυκώρεια στην Αθήνα προς Κραναό και
ίδρυσε το ιερό του Ολυμπίου Διός και θυσίασε για την σωτηρία του, έτος ΧΗΗΓΔΠ (1265), όταν ο Κραναός βασίλευε στην Αθήνα» ….. Από όταν πλοίο
κατασκευασμένο από τον Δαναό πενήντα κουπιών από την Αίγυπτο στην
Ελλάδα έπλευσε και ονομάστηκε πεντηκόντορος, και οι θυγατέρες του Δαναού .. και .. Ελίκη και Αρχεδίκη κληρώθηκαν μεταξύ των υπολοίπων της
Λινδίας Αθηνάς το ιερόν ιδρύσαν και θυσίασαν στην ακτή (..) στην Λίνδο της
Ρόδου, έτος 1247, όταν ο Εριχθόνιος βασίλευε στην Αθήνα».
ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΗΣΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Ο Στράβωνας στα «Γεωγραφικά» (Ι, c 481-483, 17 – 20) αναφέρει «Οι Κρήτες ήταν κάποτε θαλασσοκράτορες. Βγήκε και η
παροιμία: «Ο Κρητικός δεν ξέρει από θάλασσα;», που λέγεται
για όσους προσποιούνται πως αγνοούν κάτι που ξέρουν πολύ καλά.
Σήμερα δεν διαθέτουν ναυτικό.. (Στράβωνας, Γεωγραφικά Ι, C 481
- 483, 17 – 20)
Μάλιστα για το λόγο αυτό ο Μ. Αλέξανδρος, σύμφωνα με τον
Αρριανό, διάλεξε να κάνει αρχηγό (Ναύαρχο) του στόλου του, τον
τότε Κρητικό τρίαρχο Νέαρχο, γιο του Ανδρότιμου, που ζούσε στην
Αμφίπολη της Μακεδονίας, κοντά στο Στρυμόνα, όμως ήταν
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Κρητικής καταγωγής. Ο Νέαρχος έγραψε τη μεγαλύτερη ναυτική εποποιία της αρχαιότητα, φτάνοντας – εξερευνώντας και κατακτώντας τα πάντα - μέχρι τον Ινδικό ωκεανό και γι' αυτό ο Αλέξανδρος
τον τίμησε με χρυσό στεφάνι.
Και το ότι οι αρχαίοι Κρήτες και γενικά οι αρχαίοι Έλληνες ήταν
οι πιο παλιοί και πιο καλοί ναυτικοί φαίνεται και από το ότι σε όλες
τις ναυμαχίες (στις Κυκλάδες επί Μίνωα, στη Σαλαμίνα επί Θεμιστοκλή, στη Σικελία επί Διονυσίου, στη Μυκάλη κ.α.) που έδωσαν οι
αρχαίοι Έλληνες εναντίον των βαρβάρων (Φοινίκων, Κάρων, Περσών, κ.α.) σε όλες νίκησαν, επειδή είχαν εμπειρία, αν και ήταν πιο
λίγοι αριθμητικά.
Ο Θουκυδίδης (Α, 3 -9) επίσης αναφέρει ότι όταν άρχισε να
αναπτύσσεται η ναυτιλία, οι Κάρες και οι Φοίνικες το έριξαν στις
ληστείες και την πειρατεία και προ αυτού ο Μίνωας συγκρότησε πολεμικό ναυτικό με το οποίο τους έδιωξε από τις Κυκλάδες που τις
είχαν κάνει λημέρια τους με συνέπεια από τη μια ο ίδιος να γίνει
θαλασσοκράτορας και από την άλλη να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι
διάδρομοι και έτσι οι Έλληνες να μπορέσουν αφενός να ασχοληθούν
και με τη ναυτιλία, να πλουτίσουν, να σταματήσουν το μεταναστευτικό βίο που τους εξανάγκαζαν οι κακοποιοί, να κτίσουν πόλεις
κ.τ.λ. και αφετερου να επικοινωνήσουν – ενωθούν και έτσι να επικρατήσουν στον Τρωϊκό πόλεμο που έγινε τρεις γενιές μετά το θάνατο Μίνωα, άρα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και το Μίνωα
οφείλεται:
Α) Η ύπαρξη, η ελευθερία, η ναυτική ανάπτυξη κ.τ.λ. της
Ελλάδας,
Β) Η επίσημη και ένδοξη ιστορία της Ελλάδας και του
Ελληνικού Ναυτικού, Πολεμικού και Εμπορικού, ξεκινούν
από την εποχή του Μίνωα.
Γ) Στο Μίνωα οφείλεται η ύπαρξη και ανάπτυξη του
πρώτου Ελληνικού και συνάμα ευρωπαϊκού πολιτισμού – του
καλούμενου «Μινωικού Πολιτισμού».
Οι Φοίνικες ήσαν πιο παλιοί και πιο έμπειροι ναυτικοί, όχι
όμως σε σχέση με τους Κρήτες, αλλά ως προς άλλους λαούς, τους
Πέρσες, Μήδους, Αιγυπτίους, Ρωμαίους κ.α., στους οποίους και
προσέφεραν ναυτικές μισθοφορικές εργασίες.
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο:
ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ)
Ε. Η ΥΦΑΝΤΙΚΗ (ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ) ΚΑI ΡΑΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
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Η Ελληνική Μυθολογία, όπως θα δούμε πιο κάτω, αναφέρει
ότι η υφαντική (ο αργαλειός) και η ενδυμασία με κοπτοραπτική επινοήθηκαν στην Κρήτη και από εκεί μετά διαδόθηκαν σε όλον τον
κόσμο. Και το ότι οι Μινωίτες ήταν πράγματι αυτοί που πρώτοι επινόησαν τον αργαλειό και ύφαναν από μαλλιά ρούχα και στη συνέχεια πάλι πρώτοι αυτοί έκοψαν και έραψαν ρούχα στα μέτρα του
χρήστη προκύπτει και από το ότι επί εποχής των Μινωιτών οι υπόλοιποι Έλληνες (Αθηναίοι, Σπαρτιάτες κλπ), καθώς και οι Ρωμαίοι
κλπ φορούσαν περιζώματα από προβιές ή ρούχα που ήταν όπως τα
κλινοσκεπάσματα (οι κουβέρτες), που το λεπτό λεγόταν χιτώνας και
το χοντρό χλαμύδα ή μανδύας.

Η θεά Αθηνά υφαίνει σε οριζόντιο αργαλειό (Εικόνα Γιάννης
Στεφανίδης)

Η ΑΘΗΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΓΑΛΕΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ (ΥΦΑΝΤΙΚΗ, ΡΑΠΤΙΚΗ)
Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5, 64- 77) αναφέρει ότι οι Κρήτες
λένε, φέρνοντας γι αυτά που λένε επιχειρήματα, πως οι περισσότεροι από τους θεούς: Δίας, Απόλλων, Ερμής, Αθηνά κλπ. γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή πήγαν και σε πολλά άλλα μέρη κάνοντας
αγαθοεργίες, μετά τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους, θεωρήθηκαν ως οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου (δηλ. ανακηρύχτηκαν
μετά θάνατο θεοί, κάτι ως ο Χριστός και οι Άγιοι σήμερα). ¨Έτσι
από τους τόπους και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος
που πήγαιναν ο Απόλλωνας π.χ. ονομάστηκε Λύκιος, Πύθιος και η
Άρτεμη Εφεσία, Περσία…. παρόλο που και οι δυο είχαν γεννηθεί
στην Κρήτη, πρβ: «των γαρ θεών φασι τους πλείστους εν της Κρήτης ορμηθεντας επιέναι πολλά μέρη της οικομεμένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) Δηλιον και Λυκιον και Πύθιον ονομαζεσθαι, την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρησίαν, ετι δε Ταυροπόλον και Περσίαν, αμφοτέρων εν Κρήτη γεγενημένων…» ( Διόδωρος 5.77). Ο Διόδωρος αναφέρει επίσης ότι αφενός η Ρέα γέννησε το Δία στην Κρήτη και στη συνέχεια τον άφησε
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εκεί για να τον αναθρέψουν οι Κουρήτες και γι αυτό, όταν αυτός
ανδρώθηκε, έκτισε μια πόλη στο όρος Δίκτη, όπου ακριβώς ο μύθος
λέει ότι γεννήθηκε: «ανδρωθέντα δ’ αυτόν (ο Δίας) φασί πρώτον
πόλιν κτίσαι πει την Δίκτα, όπου και τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι»
(Διόδωρος 5.72) και αφετερου ότι παιδιά του Δία από τις διάφορες
θεές ήταν η Αθηνά, οι Μούσες, ο Απόλλωνας, ο Ερμής κ.α. και στο
καθένα από αυτά ο Δίας τους μετέδωσε τη γνώση των πραγμάτων
που ο ίδιος είχε ανακαλύψει και τελειοποιήσει και τους απένειμε την
τιμή της ανακάλυψης.
Η Αθηνά, πέρα των άλλων που επινόησε, βρήκε στην Κρήτη
και την υφαντική και την κατασκευήν των ενδυμάτων και, γενικά,
πολλά έργα που απαιτούν τέχνη στην κατασκευή, γεγονός για το
οποίο ονομάστηκε Εργάνη, πρβ: «Αθηνά δε προσάπτουσι την τε των
ελαιών ἡμέρωσιν και φυτείαν παραδούναι τοις ανθρώποις και την
του καρπού τούτου κατεργασίαν……. Προς δε τούτοις την της εσθήτος κατασκευὴν και την τεκτονικὴν τέχνην, έτι δε πολλά
των εν ταις άλλαις επιστήμαις εισηγήσασθαι τοις ανθρώποις· ευρειν
δε και την των αυλών κατασκευήν και δια τούτων συντελούμενη
μουσικήν και το σύνολον πολλά των φιλοτέχνων έργων, αφ´ ων
εργάνην αυτὴν προσαγορεύεσθαι».( Διόδωρος Σικελιώτης 5.72-77

Ο ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ο αργαλειός αρχικά (αρχαία Ελλάδα) ήταν κάθετος, ενώ σήμερα είναι οριζόντιος. Στην Κρήτη , την ιδιαίτερη πατρίδα της θεάς
Αθηνάς Εργάνης, η οποία βρήκε τον αργαλειό και την ενδυμασία (
Διόδωρος Σικελιώτης 5.72-77), ο εργάτης ονομάζεται και αργάτης
και το εργαστήριο υφαντικής «αργαστήρι ή αργαλειός» και του οποίου τα εργαλεία είναι: η ανέμη, η ρόκα, το αδράχτι, τα χειρόχτενα για γνέσιμο του μαλλιού (κυρίως από τα πρόβατα), τα μασουράκια, οι σαΐτες, οι κλωστές, το καλάθι με βελόνες και είδη
ραπτικής και πολλά άλλα. Μάλιστα παλιότερα στην Κρήτη σχεδόν
κάθε σπίτι είχε το δικό του αργαλειό και το οποίο ήταν ένα από τα
«προυκιά» της νύφης.
Ο αργαλειός υπήρχε ήδη από τα χρόνια του Ομήρου, αφού
τον μνημονεύει και μάλιστα συχνά τόσο στην Ιλιάδα, όσο και στη
Οδύσσεια. Για παράδειγμα ο Τηλέμαχος λέει στη μητέρα του την
Πηνελόπη, τη βασίλισσα ης Ιθάκης: «Μόν’ σπίτι τώρα πήγαινε να
κάτσεις στις δουλειές σου, στη ρόκα και στον αργαλειό και βάλε και
τις σκλάβες» (Οδ. α, 366-67). Και αλλού: «τον αργαλειό της έστησε
(η Πηνελόπη) στον πύργο της να υφάνει διπλό, ψιλόδιαστο πανί…»
(Οδ. ω, 128-29). «κι ύφαινε τότε το πανί τ’ ατέλειωτο όλη μέρα και
με το φως δουλεύοντας το ξήλωνε τη νύχτα» - το τέχνασμά της
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(Οδ. ω, 138-39). Και στην Ιλιάδα π.χ. η Ίριδα (η θεά) πηγαίνει στην
ωραία Ελένη, στην Τροία: «Στην κάμαρα τη βρήκε κι ύφαινε σκουτί
στον αργαλειό της διπλόφαρδο, άλικο, και ξόμπλιαζε (κεντούσε,
στόλιζε) παλικαριές, οπού ‘χαν οι Αργίτες κάνει οι χαλκοθώρακοι κι
οι Τρώες οι αλογατάδες» (Ιλ. Γ, 125-27).

Λήκυθος, 550-530 π.Χ. με υφάντριες σε κάθετο αργαλειό ( Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης). Οι υφάντριες είναι Μινωίτισες, αφού έχουν
λεπτή μέση και φορούν μινωικές ενδυμασίες.
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Αργαστήρι με υφάντρα σε οριζόντιο αργαλειό στο Οροπέδιο Λασιθίου (Το Λασίθι, Μ. Κασωτάκης)
ΣΤ. ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙNOΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ

Πήλινο ανάγλυφο 5ου αι.
π.X. με τον Απόλλωνα
κιθαρωδό (Μουσείο Χανίων)

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (3, 59) καταγράφοντας το τι λένε οι μύθοι των Φρυγών και των Ατλάντιων και βλέποντας ότι
πολλά από αυτά που λένε οι μύθοι αυτοί
δεν είναι πραγματικότητα, όπως π.χ. ότι
«ο Ερμής βρήκε την κιθάρα, όμως ο Απόλλωνας ήταν αυτός που έπαιξε σωστά» κ.α.,
συμπληρώνει-διευκρινίζει ότι οι Κρήτες δε
συμφωνούν με όσα λένε οι μύθοι των
Φρυγών και των Ατλάντιων (βλέπε Διόδωρος 3.61,3) και η αλήθεια γι αυτούς είναι
αυτή που θα αναφέρει εκεί που θα γράψει
σχετικά με αυτούς. Και αυτό το κάνει στο
πέμπτο του βιβλίο και εκεί (βλέπε Διόδωρος Σικελιώτης 5, 64- 77) αναφέρει ότι οι
Κρήτες λένε και φέρνοντας γι αυτό επιχει-

ρήματα πως:
Α) Οι περισσότεροι από τους θεούς: Δίας, Απόλλων, Ερμής,
Αθηνά κλπ γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή πήγαν και σε πολλά
άλλα μέρη κάνοντας αγαθοεργίες μετά τη μετάσταση τους από τους
ανθρώπους, θεωρήθηκαν ως οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου (δηλ.
ανακηρύχτηκαν μετά θάνατο θεοί, κάτι ως ο Χριστός και οι Άγιοι
σήμερα). Έτσι από τους τόπους και τις πράξεις που έλαβαν χώρα
στο κάθε μέρος που πήγαιναν ο Απόλλωνας π.χ. ονομάστηκε Λύκιος, Πύθιος και η Άρτεμη Εφεσία, Περσία…. παρόλο που και οι δυο
είχαν γεννηθεί στην Κρήτη( βλέπε Διόδωρος 5.77,3-8), πρβ:
«Οι ιερείς (της νήσου Παγγαίας) αναφέρουν τον μύθο πως το γένος
των θεών τους κατάγεται από την Κρήτη και πως τους οδήγησε ο Δίας στην
Παγχαία, όταν ανήκε ακόμη στις τάξεις των ανθρώπων και βασίλευε στην
οικουμένη- ως απόδειξη αυτού φέρνουν τη γλώσσα τους, αποδεικνύοντας
ότι τα περισσότερα πράγματα σ' αυτούς εξακολουθούν να έχουν τα κρητικά
τους ονόματα και προσθέτουν….».(Διόδωρος 5,46)
«Γιατί οι περισσότεροι θεοί, λένε, κίνησαν από την Κρήτη να επισκεφτούν πολλά μέρη της οικουμένης, για να ευεργετήσουν τα γένη των ανθρώπων και να μεταδώσουν σε όλους τα οφέλη από τις ανακαλύψεις τους. Η
Δήμητρα, για παράδειγμα, πέρασε στην Αττική, από εκεί τράβηξε για τη Σικελία και μετά στην Αίγυπτο και σ' εκείνους τους τόπους κυρίως, επειδή
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παρέδωσε τον καρπό του σταριού και δίδαξε τη σπορά του, δέχτηκε μεγάλες
τιμές από τους ευεργετημένους. Το ίδιο και η Αφροδίτη στη Σικελία περνούσε
τον καιρό της στον 'Ερυκα, από τα νησιά στα Κύθηρα και στην Πάφο της
Κύπρου και στην Ασία στην περιοχή της Συρίας· επειδή φανερώθηκε η θεά
και έμενε περισσότερο στη χώρα τους, οι ντόπιοι την…. («των γαρ θεών φασι
τους πλείστους εν της Κρήτης ορμηθεντας επιέναι πολλά μέρη της οικομένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) Δηλιον και Λυκιον και Πύθιον ονομαζεσθαι, την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρησίαν, ετι δε Ταυροπόλον και
Περσίαν, αμφοτέρων εν Κρήτη γεγενημένων…….» ( Διόδωρος 5.77)
Β) Η Ρέα γέννησε το Δία στην Κρήτη και στη συνέχεια τον
άφησε εκεί για να τον αναθρέψουν οι Κουρήτες και γι αυτό, όταν
αυτός ανδρώθηκε, έκτισε μια πόλη στο όρος Δίκτη, όπου ακριβώς
ο μύθος λέει ότι γεννήθηκε: «ανδρωθέντα δ’ αυτόν (ο Δίας) φασί
πρώτον πόλιν κτίσαι πει την Δίκτα, όπου και τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι» (Διόδωρος 5.72) και αφετερου ότι παιδιά του Δία από
τις διάφορες θεές ήταν η Αθηνά, οι Μούσες, ο Απόλλωνας, ο Ερμής
κ.α. και στο καθένα από αυτά ο Δίας τους μετέδωσε τη γνώση των
πραγμάτων που ο ίδιος είχε ανακαλύψει και τελειοποιήσει και τους
απένειμε την τιμή της ανακάλυψης.
Γ) Ο Απόλλωνα βρήκε την κιθάρα και τη μουσική της και καθώς βρήκε και το τόξο , δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό και στον Ερμή αποδίδεται ότι
είναι ο πρώτος που επινόησε τη λύρα από καύκαλο χελώνας, κάτι
που έκανε μετά από το μουσικό διαγωνισμό του Απόλλωνα με το
Μαρσύα και αυτό, επειδή ο Απόλλωνας είχε σπάσει την κιθάρα του:
«Τον Απόλλωνα (οι Κρήτες) δε της κιθάρας ευρετήν αναγορεύουσι και
της κατ αυτην μουσικής…….ευρετήν δε και του τόξου γενόμενον διδαξαι τους
εγχωρίους ….Τω δ’ Ερμή προσαπτουσι (οι Κρήτες) τα εν τοις πολέμοις …..
εισηγητήν δε αυτόν και παλαίστρας γενέσθαι, και την εκ της χελώνης λύραν
επινοήσαι μετά την Απόλλωνος προς Μαρσύαν σύγκρισιν, καθ’ ην λέγεται
τον Απόλλωνα νικήσαντα και τιμωρίαν υπέρ την αξίαν λαβοντα παρα του
λειφθεντος μεταμεληθηναι και τας εκ της κιθάρας χορδας εκρήξαντο μεχρι
τινός χρόνου της εν αυτή μουσικής αποστήναι… …» ( Διόδωρος 5.74-77).
Δ) Η Αθηνά βρήκε την κατασκευήν των ενδυμάτων, την ξυλουργική, την κατασκευή των αυλών και τη μουσική που παράγεται
από αυτούς και, γενικά, πολλά έργα που απαιτούν τέχνη στην κατασκευή, γεγονός για το οποίο ονομάστηκε Εργάνη: «Αθηνά δε …..
ευρειν δε και την των αυλών κατασκευήν και δια τούτων συντελούμενη μουσικήν ….. ( Διόδωρος 5.72,4).
Ε) Στις Μούσες δόθηκε από τον πατέρα τους το Δία, η ανακάλυψη των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη ποιητική και σ’ αυτούς που λένε πως οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες των
γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδωσαν στους Έλληνες δεν είναι αλήθεια και το μόνο που έκαναν οι
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Φοίνικες ήταν να αλλάξουν το σχήμα των γραμμάτων: «ταις δε
Μούσας….την των γραμμάτων εύρεσιν και την των επών συνθεσιν
την προσαγορευόμενην ποιητική…. Μετφ: <<Στις Μούσες, δόθηκε
από τον πατέρα τους, η ανακάλυψη των γραμμάτων και η σύνθεση
των επών, η λεγόμενη ποιητική. Σ' εκείνους που λένε πως οι Σύροι
είναι οι εφευρέτες των γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από
εκείνους και τα παρέδωσαν στους Έλληνες και πως αυτοί οι Φοίνικες
ήταν εκείνοι που έπλευσαν με τον Κάδμο στην Ευρώπη και πως γι'
αυτό οι Έλληνες ονομάζουν τα γράμματα Φοινικικά, απαντούν πως
οι Φοίνικες δεν ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τη μορφή των γραμμάτων και, καθώς η
πλειοψηφία των ανθρώπων χρησιμοποίησε αυτό το είδος γραφής,
γι' αυτό τους δόθηκε η παραπάνω ονομασία.>> (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 74).
Και το ότι τα ως άνω είναι η πραγματικότητα, δηλαδή ότι οι
Κρήτες ήταν αυτοί που βρήκαν τα πρώτα μουσικά έγχορδα όργανα ,
την κιθάρα και τη λύρα, καθώς και τον αυλό και τη μουσική του,
προκύπτει και από τα εξης:
1) Ο ομηρικός ‘ΎΟ Πλάτων στους Νόμους λέει
μνος « Εις Απόλλωνα»,
ότι η λύρα και συνεπώς και η κιο Ησίοδος (Θεογονία
θάρα παιζόταν κρατώντας την με το
90), ο Διόδωρος (5.74αριστερό χέρι και το πλήκτρο της
77) κ.α. αναφέρουν ότι
με το δεξί «Εν όσοις με γαρ των
τα πρώτα έγχορδα όρέργων μη μέγα διαφερειν, λύρα μεν
γανα του ανθρώπου ήεν αριστερά χρωμενον πλήκτρω δε
ταν η κιθάρα και τα καεν δεξιά» (Πλάτων Νόμοι Ζ, 794.5)
μπύλα τόξα, τα οποία
βρήκε ο Απόλλωνας (και όχι ο Ερμής) και γι αυτό ο Απολλωνας (και
όχι ο Ερμής) αποκαλείται: «πατέρας των κιθαριστών της γης»,
«θεός της Μουσικής», «εκήβολος» κ.α.: «Αυτίκα δ᾿ αθανάτῃσι μετηύδα Φοίβος Απόλλων είη μοι κίθαρίς τε φίλη και καμπύλα τόξα,
χρήσω δ’ ανθρώποισι Διός νημερτέα βουλήν» (Ομηρικός ύμνος «Εις
Απόλλωνα» στ. 130) «Εκ γαρ Μουσάων και εκηβόλου Απόλλωνος
άνδρες αοιδοί έασιν επί χθόνα και κιθαρισταί».( Ησιόδου Θεογονία,
90)
2) Άλλο μουσικό όργανο είναι η λύρα (ή άλλως χέλυς) και
άλλο η κιθάρα, όπως θα δούμε πιο κάτω, και συνεπώς το λογικό
είναι ότι άλλος βρήκε το ένα όργανο και άλλος το άλλο, όπως λένε
οι Κρήτες, και δεν ισχύει το ότι «ο Ερμής βρήκε την κιθάρα, όμως
ο Απόλλωνας ήταν αυτός που έπαιξε σωστά» κ.α. Ο ομηρικός ύμνος
« Εις Ερμήν» ( 25-30 και 413 – 425) αναφέρει ότι ο Ερμής βρήκε
τη λύρα όταν βρισκόταν στην Κυλλήνη της Αρκαδίας όπου είχε απαγάγει τα βόδια του Απόλλωνα, όμως άλλο αυτό και άλλο η καταγωγή του Ερμή. Ο Ερμής ήταν Κρητικός στην καταγωγή..
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3) Ο Ησίοδος (Θεογονία, 476-485), ο Απολλόδωρος (Α, 1, 6 7), ο Άρατος (Φαινόμενα 30 - 50), ο Απολλώνιος (Αργοναυτικά, Α,
507 – 511) κ,α, αναφέρουν ότι ο Δίας , ο πατέρας του Απόλλωνα,
της Αθηνάς, του Ερμή κ.α., είχε γεννηθεί στο όρος Δίκτης της Κρήτης όπου και τον άφησε κρυφά η μάνα του η Ρέα, για να ανατραφεί
από τους Κουρήτες, άρα ο Δίας και τα παιδιά του Απόλλων, Ερμής,
Αθηνά κλπ ήταν Κρητικοί: «πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα
δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον παίδων ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο Γαία πελώρη, Κρήτη εν ευρείη τραφέμεν
ατιταλλέμεναί τε./ ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα μέλαιναν
/ πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε ε χερσί λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω
ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω υλήεντι»…… (Θεογονία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485)
4) Ο Πλούταρχος (Περί μουσικής 1136, Β και «Περί αοργησίας» 456 B-D, 6-7), ο Πίνδαρος («12ος Πυθιόνικος) κ.α. αναφέρουν ότι η Αθηνά βρήκε τον αυλό (Βλέπε πιο κάτω: «Μουσικός διαγωνισμός Απόλλωνα – Μαρσύα»)
5) Ο Στέφανος Βυζάντιος στα εθνικά μιλεί για ένα βουνό στην
Κρήτη που λέγεται Στυράκιον και του οποίοι οι κάτοικοι ονομάζονται
«Στυρακίται και Στυρακίτης ήταν ο Απόλλωνας, πρβ: «Στυράκιον,
όρος της Κρήτης. Οι ενοικούντες Στυρακίται. Στυρακίτης γαρ ο Απόλλων». (Στ. Βυζάντιος, Εθνικά). Ο Ολλανδός γεωγράφος (περιηγητής) OLFERT DAPPER, 1636-1689 στο «Ακριβής περιγραφή της
Κρήτης (μτφ Μανουήλ Μερνάρδος ο Κρής) το τοποθετεί κοντα στο
όρος Διός ή Ιόβα ή Γιόβα (Γιούχτα): «Κάρμα και Στυράκιον. Ο Πλίνιος αναφέρει περί όρους ταύτης της νήσου, το οποίο ονομάζει
Κάρμα. Ο δε Στέφανος ομιλεί περί ενός άλλου, όπερ ωνομάζετο Στυράκιον και κατωκείτο από τους Στυρακίτας. Ο Απόλλων επωνομάζετο ομοίως Στυρακίκης από το όνομα τούτου του όρους». Σήμερα
υπάρχει εκεί χωριό που λέγεται «Αστυράκιο»,
6) Οι ονομασίες λύρα, κιθάρα και αυλός αφενός αναφέρονται
ήδη από τον Όμηρο και τους ομηρικούς ύμνους και η αρχαιότερη
απεικόνιση 7χορδης κιθάρας είναι αυτή στη λίθινη σαρκοφάγο της
Αγίας Τριάδας Κρήτης (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου), 1600
π.Χ., στην οποία ένας μουσικός παίζει 7χορδη κιθάρα. Είναι κιθάρα
και όχι λύρα, αφού η εν λόγω κιθάρα δεν έχει χελωνοειδές (καυκαλοειδές) αντηχείο, όπως έχουν οι λύρες.
7) Ο Πλάτωνας («Νόμοι» και «Μίνως»), ο Αριστοτέλης («Πολιτικά» Β, 1271, 10), ο Πλούταρχος («Σόλων» και «Λυκούργος»),
ο Διογένης Λαέρτιος («Επιμενίδης»), ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς
(«Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»), ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός 205). κ.α.,
αναφέρουν ότι ο πρώτος αξιόλογος πολιτισμός που δημιουργήθηκε
επί γης ήταν αυτός που δημιούργησε στην Κρήτη ο Μίνωας, δηλαδή
ο πολιτισμός που σήμερα ονομάζουμε Μινωικό. Στη συνέχεια την
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Κρητική Πολιτεία, τους θεσμούς που δημιούργησε ο Μίνωας με τον
αδελφό του Ραδάμανθυ και εκπολίτισε τους Κρητικούς, αντέγραψαν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, καθώς και οι Ρωμαίοι. Πρώτα οι
Σπαρτιάτες με το Λυκούργο και τη βοήθεια του Κρητικού νομοθέτη
Θάλητα , μετά οι Αθηναίοι με το Σόλωνα και τη βοήθεια του Κρητικού σοφού και χρησμολόγου Επιμενίδη και τέλος και οι Ρωμαίοι με
το Νόμα και έτσι ευημέρησαν – εκπολιτίστηκαν. Ο λόγος και για
τον οποίον Έλληνες, Ρωμαίοι κ.α. ί υμνούν το Μίνωα και το Ραδάμανθυ και συνάμα τους ανακήρυξαν ημίθεους, γιους του Θεού Δία
και κριτές στον Άδη λόγω της μεγάλης δικαιοσύνη τους εν ζωή (Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο «Κρητική Ιστορία», Αδάμ (Μάκη) Κρασανάκη)

Τελετή θυσίας με σπονδές στην Κνωσό και με την παρουσία γυναικείας χορωδίας, μια των οποίων παίζει κιθάρα, μια άλλη αυλό και
μια άλλη κρόταλα. ( Τοιχογραφία Κνωσού, 1600 – 1450 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου). Τα πανέμορφα κορμιά (με δακτυλίδι
μέση και κορμί σπαθάτο, οι «λεβέντες Κρητικοί») οφείλονται στη
γυμναστική και στο χορό, που και τα δυο τα είχαν εφεύρει οι ίδιοι:
Στράβων (10 ΙV 16), Παυσανίας (Ηλιακά) κ.α. και διδάσκονταν υποχρεωτικά στην εκπαίδευση των νέων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Το ότι η κιθάρα, η λύρα, ο αυλός και η μουσική είναι ελληνικής επινόησης προκύπτει και από τα ονόματά τους, αφού αυτά
είναι ελληνικές λέξεις και έτσι λέγονται σε όλες σχεδόν τις γλώσσες,
πρβ π.χ. στην αγγλική: music, lyre, guitar, aylos , diavle … Η μουσική πήρε το όνομά της από τις εννέα Μούσες και με το όνομα αυτό
λέγεται σε όλες σχεδόν τις γλώσσες, πρβ π.χ. ελληνικά μουσική =
αγγλικά music = γερμανικά music ….. Μάλιστα στην Αρχαία Ελλάδα,
ο όρος μουσική εννοούσε την Ποίηση, το Μέλος και το Χορό ως μια
αδιάσπαστη ενότητα τεχνών η οποία καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα
στο Θέατρο, ενώ τη θεωρία της Μουσικής εξέφραζε ο κλάδος
της Αρμονικής. Ο διαχωρισμός αυτός υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε
από το δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό. Έτσι σήμερα η μουσική ως τέχνη έρχεται να καλύψει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με
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τους ήχους, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ψυχικές του καταστάσεις.
2) Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πολλά έγχορδα μουσικά
όργανα, όπως : η κιθάρα, η λύρα ή χέλυς, η φόρμιγγα, η βάρβιτος,
το ψαλτήριο, το επιγόνιο, η άρπα κ.α., τα οποία βεβαίως δεν ήταν
όλα ελληνικής επινόησης, αλλά άλλα ελληνικά: η κιθάρα, η λύρα
κ.α. και άλλα ξένα: οι νάβλες, η σαμβύκη, η βάρβιτος, η μαγάδις
κ.α., όμως όλα αυτά προερχόντουσαν, ήταν παραλλαγές της κιθάρας, αφού όλα αυτά ήταν νυκτά, δηλαδή παιζόταν μόνο με νύξη
που προκαλούνταν είτε με τα δάκτυλα είτε με πλήκτρο. Ο Διονύσιος
Αλικαρνασσεύς («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λόγος 7,72) αναφέρει ότι
η βάρβιτος λεγόταν η 7χορδη ελεφάντινος λύρα από τους Ρωμαίους
«βάρβιτος», ο Πλούταρχος (Περί μουσικής, 70 και 1133C, 6) ότι
«Ασιάς» λεγόταν η τρίχορδος κιθάρα, φόρμιγγα η 4χορδη κιθάρα
κ.α..
3) Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι τη μουσική των αυλών κατ’
άλλους τη βρήκε ο Φρύγας Όλυμπος και οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, όμως
αυτός διδάχτηκε ότι και τη μουσική αυτή τη βρήκε ο Απόλλωνας,
πρβ:
<<Ο Αλέξανδρος στη Συναγωγή για τη Φρυγία λέει ότι ο Όλυμπος πρώτος έφερε τη μουσική των αυλών στους Έλληνες, αλλά
και οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, ότι ο Ύαγνης ήταν ο πρώτος που έπαιξε
αυλό, έπειτα ο γιος του Μαρσύας και τρίτος ο Όλυμπος και ότι ο
Τέρπανδρος μιμήθηκε τους στίχους του Ομήρου και τη μουσική του
Ορφέα. Ο Ορφέας φαίνεται ότι δε μιμήθηκε κανένα, διότι κανείς δεν
είχε εμφανιστεί μέχρι τότε από τους δημιουργούς αυλωδιών κα το
έργο του>> (Πλούταρχος (Περί μουσικής 1132F, 5 και 1123, 7).
<<Εγώ προσωπικά διδάχτηκα ότι επινοητής των αγαθών της
μουσικής δεν είναι κάποιος άνθρωπος, αλλά ο Θεός Απόλλωνας, ο
στολισμένος με όλες τις αρετές. Στην πραγματικότητα δεν είναι του
Μαρσύα, του Ολύμπου ή του Υάγνιδος εύρημα ο αυλός και του Απόλλωνα μόνο η Κιθάρα, αλλά τόσο της αυλητικής όσο και της κιθαριστικής τέχνης επινοητής είναι ο θεός. Άλλοι πάλι λένε ότι και ο
ίδιος ο θεός έπαιζε αυλό, όπως αναφέρει ο συνθέτης Αλκμάν. Η Κόριννα επίσης αναφέρει ότι ο Απόλλων διδάχτηκε από την Αθηνά να
παίζει αυλό.>>. ( Πλούταρχος, «Περί μουσικής» 134 και 1136 Β)
4) Οι πρώτοι μουσικοί χρησιμοποιούσαν ως «αντηχείο» και ως
«καμπύλο τόξο» για την κατασκευή μουσικού οργάνου και τα κερασφόρα κρανία ζώων (βοδιών, ελάφων κλπ), όπως η «πηκτίδα»
(-= είδος λύρας) του Πολύφημου που έγινε από το κρανίο-κέρατα
ελάφου, πρβ: «και αυτή δε η πηκτίς οία κρανίον ελάφου γυμνὸν
των σαρκών και τα μεν κέρατα πήχεις ώσπερ ήταν ζυγώσας δε αυτά
και ενάψας τα νεύρα, ουδὲ κολλάβοις περιστρέψας ἐμελώδει άμουσόν τι και απῳδόν, άλλο μεν αυτός βοών, άλλο δε η λύρα υπήχει,
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ώστε οὐδὲ κατέχειν τὸν γέλωτα εδυνάμεθα επί τω ερωτικώ εκείνῳ
άσματι..»· (Λουκιανός, «Θαλασσίων Θεών Διάλογοι»)
5) Οι αρχαίοι Έλληνες με την ονομασία «καμπύλα ή αγκύλα
ή παλίντονα τόξα» ονόμαζαν τα ξύλα με καμπύλη ή άλλως αγκύλη,
των οποίων η μια άκρη συνδεόταν με την άλλη με μια ή περισσότερες χορδές. Τέτοια τόξα ήταν το όπλο τόξο και αρχικά και η κιθάρα
(βλέπε π.χ. το έγχορδο μουσικό όργανο στη σαρκοφάγο της Αγ.
Τριάδος Κρήτης, 1600-1450 π.Χ). Καμπύλο τόξο είναι και το «τοξάρι» > δοξάρι κ.α., απλά άλλου είδους χορδές έχει το τόξο , άλλου
είδους το δοξάρι και άλλου η κιθάρα με τη λύρα. Οι χορδές της
κιθάρας και της λύρας αρχικά γίνονταν από νευρά ή έντερα βοδιού,
του δοξαριού από τρίχες αλογοουράς και του τόξου από νεύρα βοδιού. Σήμερα οι χορδές γίνονται και από άλλα υλικά και κυρίως από
μέταλλα.
6) Ο Κλαύδιος Αιλιανός (Claudius Aelianus), 175-235 μ.Χ.,
στο έργο του “Varia Historia” («Ποικίλη Ιστορία» κεφ. λθ), αναφέρει ότι “The Cretans. Κρήτες τους παίδας μανθάνειν τους νόμους
εκέλευον μετά τινος μελωδίας, ίνα εκ της μουσικής ψυχαγωγούνται
και ευκολώτερον τη μνήμη διαλαμβάνουσιν ‘ και ίνα μη, τι των κεκωλυμένων πράξαντες, αγνοία πεποιηκέναι απολογίαν έχουσιν.
Δεύτερον δε μάθημα έταξαν, τους των θεών ύμνους μανθάνειν. Τρίτον, τα των ανδρών εγκώμια.” Δηλαδή οι Κρήτες έδιναν εντολή τα
παιδιά να μαθαίνουν τους νόμους με τη συνοδεία κάποιας μελωδίας,
αφενός για να ψυχαγωγούνται με τη μουσική και αφετέρου για να
εντυπώνουν (τους νόμους) καλύτερα στη μνήμη … .
3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΗ, ΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΫ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ - ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΚΡΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΒΑΡΒΑΡΙΣΜΟ
1. Ο Θουκυδίδης (Α 3-9) αναφέρει ότι αρχικά στην Ελλάδα,
καθώς και σε όλο τον αρχαίο γνωστό κόσμο και μέχρι να δημιουργηθεί το πολεμικό ναυτικό του Μίνωα στην Κρήτη δεν υπήρχαν
σύνορα, μόνιμες πόλεις και πολιτισμός ούτε και οι ονομασίες Έλληνες και βάρβαροι, επειδή μέχρι τότε δεν είχε επινοηθεί ακόμη η
γεωργία, το εμπόριο και ο στρατός. Υπήρχαν μόνο διάφορα φύλα
με κυριότερα τους Πελασγούς, τους Κάρες, τους Φοίνικες κ.α., τα
οποία ζούσαν νομαδικά και μεταναστευτικά για εξεύρεση πηγών
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διατροφής. Μάλιστα προ αυτού η πολυαριθμότερη ομάδα όπου πήγαινε έδιωχνε αυτή που έβρισκε εκεί, για να εκμεταλλευτεί αυτή το
χώρο με συνέπεια να αναπτυχθεί ο βαρβαρισμός.
Ο Θουκυδίδης αναφέρει επίσης ότι μόνιμες πόλεις και πολιτισμός δημιουργήθηκαν μετά που ο Μίνωας δημιούργησε το πρώτο
πολεμικό ναυτικό στον κόσμο με το οποίο καταπολέμησε τις επιδρομές με ληστείες και πειρατείες στο Αιγαίον πέλαγος που πραγματοποιήσουν οι Κάρες από τη στη Μ. Ασία, οι Φοίνικες από την Παλαιστίνη κ.α. με αποτέλεσμα αφενός ο ίδιος να γίνει θαλασσοκράτορας και αφετερου έτσι να σταματήσει ο μεταναστευτικός βίος, οι
Έλληνες να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να ενωθούν, να δημιουργήσουν μόνιμες πόλεις, πολιτισμός κ.α., κάτι
που ήταν μετά και η αιτία οι Έλληνες να νικήσουν στον Τρωϊκό Πόλεμο, τον πόλεμο που έγινε μεταξύ των Ελλήνων (των πολιτισμένων) και βαρβάρων (μη πολιτισμένων)
2. Το Πάριο Χρονικό (Επ. XL) και οι αρχαίοι συγγραφείς, βλέπε
ενδεικτικά: (Στράβων, Γεωγραφικά 10, C 473, 22).. (Διόδωρος Βιβλιοθήκη
Ιστορική Βιβλιοθήκη 5,64-66) κ.α., αναφέρουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι
της Κρήτης ήταν οι καλούμενοι Ετεοκρήτες ή άλλως Ιδαίοι δάκτυλοι
ή Κουρήτες, οι οποίοι ήταν εκείνοι που πρώτοι έδειξαν στους ανθρώπους πολλά χρήσιμα πράγματα. Αυτοί πρώτοι συγκέντρωσαν
τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την τέχνη του κυνηγίου,
εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που δίδαξαν την ομόνοια και κάποια ευταξία στην κοινωνική ζωή κ.τ.λ. καθώς και εκείνοι που ασχολήθηκαν με τα γυμνάσια και συνάμα ίδρυσαν στην Ολυμπία τους
Ολυμπιακούς αγώνες κ.α. Μετά ήλθαν στο νησί ως μετανάστες από
τη Θεσσαλία, επειδή εκεί έγινε ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, κάποιες φυλές των Αχαιών, Δωριέων και Πελασγών, τους οποίους ένωσε με τους Ετεοκρήτες σε ενιαίο σύνολο ο Μίνωας και με πρωτόγνωρους για την εποχή θεσμούς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί
τότε η περίφημη Κρητική (Μινωική) Πολιτεία – Θαλασσοκρατορία,
την οποία μετά αντέγραψαν όλες οι ελληνικές πόλεις – κράτη, καθώς και οι Ρωμαίοι (βλέπε «Εξάπλωση Μινωικού Πολιτισμού»)
«Ο Σοφοκλής θεωρεί πως οι πρώτοι πέντε (Ιδαίοι Δάκτυλοι) ήσαν αρσενικοί. Εφηύραν το σίδερο και το κατεργάστηκαν πρώτοι, καθώς και πολλά
ακόμη χρήσιμα στη ζωή πράγματα. (Στράβων, Γεωγραφικά 10, C 473, 22)..
«Αφ’ ου Μίνως (ο πρώτος) εβασίλευσε και Κυδωνίαν ώκισε και σίδηρος ευρέθη εν τη Ίδη ευρόντων των Ιδαίων Δακτύλων Κέλμιος (και Δαμναμενέως), βασιλεύοντος Αθηνών Πανδίονος». (Παριο Χρονικό (Επ. XL)
«Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των
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Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας
τους. Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε
φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους
Ολυμπιακούς αγώνες…….. Μετά τους Ιδαίους Δακτύλους έγιναν οι Κουρήτες, … Καθώς διακρινόταν για τη σύνεσή τους, έδειξαν στους ανθρώπους
πολλά χρήσιμα πράγματα, διότι πρώτοι αυτοί συγκέντρωσαν τα πρόβατα σε
κοπάδια, εξημέρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και
τη συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που δίδαξαν
την ομόνοια και κάποια ευταξία στην κοινωνική ζωή. Ανακάλυψαν επίσης τα
ξίφη, τα κράνη και τους πολεμικούς χορούς. Λένε πως σ’ αυτούς παρέδωσε
το Δία η Ρέα, κρυφά από τον πατέρα του Κρόνο, και κείνοι τον πήραν και
τον ανέθρεψαν…... ….. . (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική Βιβλιοθήκη 5,6466)
<<..Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο χορό, που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα
ονομάστηκε πυρρίχη από το όνομα αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν ήταν άσχετο με πράξη χρήσιμη στον πόλεμο. Επίσης στα τραγούδια
τους χρησιμοποιούν Κρητικούς ρυθμούς που είναι πολύ γρήγοροι και τους
βρήκε ο Θάλης. Ορίστηκε επίσης να φοράνε στρατιωτικά ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα εξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα.>>(ΣΤΡΑΒΩΝΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ι, ΙV 16)
«….Τον Απόλλωνα αναγορεύουν εφευρέτη της λύρας και της μουσικής
της. Εισήγαγε επίσης τη γνώση της ιατρικής που γίνεται μέσω της μαντικής
τέχνης, που παλιά μ’ αυτή θεραπεύονταν όσοι αρρώσταιναν, καθώς βρήκε
το τόξο, δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι
Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό»
…..… ο Απόλλωνας ονομάστηκε Δήλιος, Λύκιος και Πύθιος και η Άρτεμις
Εφέσια, Κρησία, καθώς και Ταυροπόλος και Περσία, παρ΄όλο που και οι δυο
είχαν γεννηθεί στην Κρήτη…….». ( Διόδωρος, 5, 65 και 5, 74 και 5, 77)
<<..Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο χορό, που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα
ονομάστηκε πυρρίχη από το όνομα αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν ήταν άσχετο με πράξη χρήσιμη στον πόλεμο. Επίσης στα τραγούδια
τους χρησιμοποιούν Κρητικούς ρυθμούς που είναι πολύ γρήγοροι και τους
βρήκε ο Θάλης. Ορίστηκε επίσης να φοράνε στρατιωτικά ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα εξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα.>>(ΣΤΡΑΒΩΝΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ι, ΙV 16)
«Τον Απόλλωνα αναγορεύουν εφευρέτη της λύρας και της μουσικής
της. Εισήγαγε επίσης τη γνώση της ιατρικής που γίνεται μέσω της μαντικής
τέχνης, που παλιά μ’ αυτή θεραπεύονταν όσοι αρρώσταιναν, καθώς βρήκε
το τόξο, δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι
Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό»
…..… ο Απόλλωνας ονομάστηκε Δήλιος, Λύκιος και Πύθιος και η Άρτεμις
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Εφέσια, Κρησία, καθώς και Ταυροπόλος και Περσία, παρ΄όλο που και οι δυο
είχαν γεννηθεί στην Κρήτη». ( Διόδωρος, 5, 65 και 5, 74 και 5, 77)
3. Οι αρχαίοι συγγραφείς, Πλάτων (Μίνως και Νόμοι), Αριστοτέλης (Πολιτικά), Ισοκράτης (Παναθηναϊκός) κ.α. , όπως θα
δούμε πιο κάτω, αναφέρουν ότι επί Μίνωα για πρώτη φορά στην
Κρήτη θεσμοθετήθηκαν οι καλύτεροι πολιτειακοί θεσμοί: το σύνταγμα, η βουλή, το κράτος πρόνοιας με κοινά συσσίτια, η
δωρεάν παιδεία κ.α. Επίσης τότε θεσμοθετήθηκε οι νόμοι να είναι γραπτοί, δημόσιοι και συνάμα ανάλογα με το περί θείου
και δικαίου συναίσθημα κ.α. και γι αυτό μετά από το θάνατό του
ο Μίνωας ανακηρύχτηκε ισόθεος και κριτής στον Άδη των Ελλήνων
και Ρωμαίων.
Συνάμα οι Κρήτες επί Μίνωα ασχολήθηκαν πρώτοι και με τις
τέχνες και τα γράμματα (νομική, ναυπηγική, μεταλλουργία, υφαντική, γραφή, φιλοσοφία, ιατρική κ.α.), καθώς και με το
χορό και τη μουσική κ.α. (βλέπε πιο κάτω).
Στη συνέχεια τους θεσμούς της περίφημης Κρητικής Πολιτείας, καθώς λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, αντέγραψαν όλες οι ελληνικές πόλεις – κράτη, καθώς και οι Ρωμαίοι, πρώτα οι Σπαρτιάτες
στέλνοντας για το σκοπό αυτό στην Κρήτη το νομοθέτη τους Λυκούργο, μετά οι Αθηναίοι στέλνοντας για το σκοπό αυτό στην Κρήτη
το νομοθέτη τους Σόλωνα, μετά οι Ρωμαίοι με το Νόμα κ.α.
Αναφέρουν επίσης ότι τότε στους άλλους λαούς ο κάθε φύλαρχος ή τύραννος ή βασιλιάς έκανε ό,τι ήθελε ή όριζε τους νόμους
που ήθελε ή ανάλογα με τις προσωπικές του επιθυμίες και νοημοσύνη κ.α. Οι βάρβαροι (Φοίνικες, Πέρσες κ.τ.λ.) σε σχέση με τους
αρχαίους Έλληνες δεν είχαν ούτε οργανωμένες πολιτείες ούτε παιδεία. Ζούσαν με πρωτόγονο ακόμη τρόπο, δηλαδή κατά φυλές και
με ανήμερα ακόμη ήθη και έθιμα. Είχαν απλώς ένα βασιλιά ή ηγέτη
που έκανε ό,τι ήθελε ή έβαζε νόμους, ανάλογα με τη νοημοσύνη
και τις επιθυμίες του, ενίοτε μερικοί επιζητούσαν να τους λατρεύουν ως θεούς και να κάνουν για χάρη τους ακόμη και ανθρωποθυσίες κ.α.
Β. ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ, ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΤΑ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ – ΔΥΤΙΚΟΙ ΑΝΤΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς (βλέπε και πιο
κάτω ) βλέπουμε να αναφέρουν ότι ο Μίνωας με τον αδελφό του
Ραδάμανθυ ήταν οι πρώτοι που οργάνωσαν την πρώτη αξιόλογη πολιτεία στον κόσμο. Ο Μίνωας ήταν, λένε, ο πρώτος που βρήκε την
πραγματική αλήθεια ( τους νόμους, το σύνταγμα, τα όργανα
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διακυβέρνησης και διοίκησης: βουλή, βουλευτές κλπ.) σχετικά με
την ασφάλεια και τη διοίκηση της πόλης , ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη, δημοκρατία και ασφάλεια για τους πολίτες.
Αναφέρουν επίσης ότι τους θεσμούς της Κρητικής Πολιτείας, της Πολιτείας που ίδρυσε ο Μίνωας, αντέγραψαν όλοι
οι άλλοι Έλληνες, πρώτα οι Σπαρτιάτες με το Λυκούργο και
μετά οι Αθηναίοι με το Σόλωνα, καθώς και οι Ρωμαίοι με το
Νόμα και έτσι ευημέρησαν όλοι αυτοί.
«Διότι για το ότι ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας (Ο Μίνωας),
όπως λέγαμε προηγουμένως, ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι
οι νόμοι του Μίνωα παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια,
σχετικά με τη διοίκηση της πόλης. (Πλάτων «Μίνως», 318 – 321)
«Κατά τον Έφορο, ο Μίνωας θαύμαζε κάποιο παλαιό, το Ραδάμανθυ, που είχε ίδιο
όνομα με τον αδελφό του. Αυτός πρώτος αναφέρεται ότι εκπολίτισε το νησί με νόμους και
κτίσεις πόλεων και συντάγματα, υποστηρίζοντας ότι φέρνει από τον ίδιο το Δία τους νόμους
του…(«Ο Μίνως…. ος πρωτος την νήσον (Κρήτη) εξημερώσας δοκεί νόμοις και συνοικισμοίς πόλεων και πολιτείας …») (Στράβων «Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 478)
Μάλιστα ο Πλούταρχος αναφέρει ότι όταν οι Σπαρτιάτες ίδρυσαν την Πολιτεία τους, έγινε το 1100 π.Χ. (κάθοδος Δωριέων), έστειλαν τον νομοθέτη τους Λυκούργο σε όλες τις χώρες που τότε
θεωρούνταν ότι είχαν καλό πολιτισμό (Αίγυπτο, Κρήτη κ.α.) προκειμένου να αντιγράψουν την καλύτερη Πολιτεία από αυτές, όμως
όλες οι άλλες πολιτείες τους φάνηκαν «ανάξιες», πλην των Κρητών και γι αυτό αντέγραψαν τη Κρητική Πολιτεία (βλέπε Πλούταρχος, Λυκούργος, 4-7).
«Έφυγε λοιπόν και πήγε (ο Λυκούργος) αρχικά στην Κρήτη. Εκεί γνώρισε τις πολιτείες και τα συστήματα τους, γνώρισε τους πρώτους στη δόξα
άνδρες, θαύμασε ορισμένους από τους νόμους που υπήρχαν και τους παρέλαβε για να τους εφαρμόσει στην πατρίδα του, την Σπάρτη, ενώ άλλοι του
φάνηκαν ανάξιοι. ….». (Πλούταρχος, Λυκούργος, 4-7)
Επομένως ο Μινωικός είναι και ο παλαιότερος και ο πιο
αξιόλογος πολιτισμός στον κόσμο, καθώς και η βάση, το λίκνο του Κλασσικού Ελληνικού Πολιτισμού, καθώς και του
Ρωμαϊκού- Δυτικού Πολιτισμού.
Ο λόγος άλλωστε και για τον οποίο ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς μετά το θάνατό τους ανακηρύχτηκαν από Έλληνες
και Ρωμαίους γιοί του θεού Δία, ισόθεοι, κριτές στον Άδη κ.α.
ΕΚΜΙΝΩΙΣΜΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Ο Πλούταρχος (Λυκούργος, 4-7), ο Στράβωνας (Γεωγραφικά
Ι’, C 476 – 478 και Ι, IV, C 481 - 483, 17 – 20), ο Ηρόδοτος (Α 65), ο
Αριστοτέλης (Πολιτικά Β, 1271, 10), Πλάτων (Μίνως, 320 b) κ.α., αναφέρουν ότι όταν οι Δωριείς κατέλαβαν όλη σχεδόν την Πελοπόννησο (Λακεδαιμόνα, Μεσσήνη, Άργος κ.τ.λ.) με πρωτεύουσα τη
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Σπάρτη, ο βασιλιάς τους ο Χαρίλλος έστειλε το νομοθέτη Λυκούργο
σε όλα τα μέρη που φημίζονταν τότε ότι είχαν καλή πολιτεία (Αίγυπτο, Κρήτη κ.α.), για να δει ποια ήταν η καλύτερη προκειμένου να
την αντιγράψουν. Πήγε (ο Λυκούργος) λοιπόν για το σκοπό αυτό
παντού, όμως όλες οι πολιτείες του φάνηκαν ανάξιες, πλην μόνο
της Κρήτης, την οποία στη συνέχεια αντέγραψαν οι Σπαρτιάτες, καλώντας από την Κρήτη στη Σπάρτη για το σκοπό αυτό και το νομοθέτη Θάλητα.
«την έννομη τάξη, όπως λένε οι ίδιοι οι Λακεδαιμόνιοι, ο Λυκούργος
την έφερε από την Κρήτη» ( Ηρόδοτος, Α 65).
«Για την Κρήτη λέγεται ότι στα αρχαία χρόνια είχε καλή διακυβέρνηση
και οι καλύτεροι από τους Έλληνες τη θαύμαζαν. Ανάμεσά στους πρώτους
ήταν οι Λακεδαιμόνιοι, όπως ομολογούν ο Πλάτωνας στους Νόμους και ο
Έφορος που περίγραψε το πολίτευμά τους στο έργο Ευρώπη.… (Στράβων
«Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 478)
«Γι αυτό το λόγο ο Μίνωας θέσπισε αυτούς τους Νόμους για τους πολίτες του, εξαιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η
Σπάρτη από τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί
είναι θεϊκοί. (Πλάτων, Μίνως, 320 b)
«Έφυγε λοιπόν και πήγε (ο Λυκούργος) αρχικά στην Κρήτη. Εκεί γνώρισε τις πολιτείες και τα συστήματα τους, γνώρισε τους πρώτους στη δόξα
άνδρες, θαύμασε ορισμένους από τους νόμους που υπήρχαν και τους παρέλαβε για να τους εφαρμόσει στην πατρίδα του, την Σπάρτη, ενώ άλλοι του
φάνηκαν ανάξιοι. Έναν μάλιστα από εκείνους που νομίζονταν εκεί πέρα σοφοί και άξιοι πολίτες, αφού τον έπεισε με τη φιλία του, τον έστειλε στη
Σπάρτη, Ήταν ο Θάλης, που φαινομενικά μεν ήταν ποιητής λυρικών τραγουδιών, στην πραγματικότητα όμως έκανε ό,τι οι μεγαλύτεροι νομοθέτες. Γιατί
τα τραγούδια του ήταν λόγοι για ευπείθεια και ομόνοια, στολισμένοι με μελωδίες και ρυθμούς που είχαν σεμνότητα και εξημερωτική δύναμη, ακούγοντάς
τα οι πολίτες εξημερώνονταν, χωρίς να νοιώθουν, στα ήθη, και η κοινή γνωριμία του ωραίου έφερνε κοντά τον ένα με τον άλλο. Έτσι ο Θαλής έγινε με
κάποιον τρόπον ο πρόδρομος του Λυκούργου στην εκπαίδευση των Σπαρτιατών ….». (Πλούταρχος, Λυκούργος, 4-7)
«Και φαίνεται και λέγεται ότι οι Λάκωνες μιμήθηκαν το κρητικό πολίτευμα στα περισσότερα σημεία. Τα περισσότερα από τα παλιότερα πολιτεύματα είχαν χειρότερη διάρθρωση από τα νεότερα. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Λυκούργος άφησε την επιτροπεία του βασιλιά Χαρίλλου και
έφυγε, έμεινε το μεγαλύτερο διάστημα στην Κρήτη λόγω της μεταξύ τους συλλογικότητας, γιατί οι Λύκτιοι ήταν Λάκωνες άποικοι, κι όταν πήγαν στη Λύκτο
και την έκαναν αποικία, διατήρησαν τη νομοθεσία των κατοίκων της πόλης.
Γι αυτό και τώρα οι περίοικοι έχουν τους ίδιους νόμους, επειδή πρώτος θέσπισε τη νομοθεσία ο Μίνως..( Αριστοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10)
«Υποστηρίζουν κάποιοι ότι τα περισσότερα ήθη και έθιμα που θεωρούνται Κρητικά είναι Λακωνικά. Στην πραγματικότητα είναι Κρητικά, μόνο
που οι Σπαρτιάτες τα εφήρμοσαν, ενώ οι Κρήτες σταμάτησαν να ασχολούνται με τα πολεμικά και οι πόλεις τους παρήκμασαν, ειδικά η Κνωσός. ……
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. Έφυγε τότε ο νομοθέτης της Σπάρτης Λυκούργος για την Κρήτη. Εκεί ήρθε
και πλησίασε το Θάλητα , ένα μελοποιό και νομοθέτη. Έμαθε από αυτόν τον
τρόπο που ο Ραδάμανθυς πρώτα και αργότερα ο Μίνωας έφερναν τους νόμους τους, τάχα από το Δία προς τους ανθρώπους… (Στράβωνας, Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 - 483, 17 – 20)
ΕΚΜΙΝΩΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο Διογένης Λαέρτιος (Επιμενίδης, βιβλίο 1, 109 – 119), ο
Πλούταρχος (Σόλων και Λυκούργος) κ.α. αναφέρουν ότι ο νομοθέτης των Αθηναίων Σόλωνας, αφού μελέτησε τους Μινωικούς νόμους με τη βοήθεια του Επιμενίδη του Κρήτα (που ήταν ένας από
τους 15 σοφούς της αρχαιότητας ή ένας από τους 12 στη θέση του
Περίανδρου), έφτιαξε νέους νόμους με τους οποίους καταργήθηκαν
οι βάρβαροι νόμοι και τα βάρβαρα ήθη που είχαν οι Αθηναίοι. Στους
νόμους αυτούς προβλεπόντανε π.χ. ότι χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα ο πολίτης εκείνος που, όταν υπάρχει στάση στην πόλη,
δεν πηγαίνει με καμιά παράταξη, για να μην μένεις κανείς ατάραχος
ή ασυγκίνητος στα δημόσια πράγματα, καθώς και το χάρισμα (τη
γνωστή «σεισάχθεια») των χρεών των πολιτών, επειδή πολλοί από
αυτούς είχαν γίνει δούλοι στους ευγενείς από τα χρέη.
«Κάλεσε τότε τον Επιμενίδη από τη Φαιστό της Κρήτης, που μερικοί
τον θεωρούν έναν από τους επτά σοφούς (αντί για τον Περίανδρο). …… Όταν ήρθε στην Αθήνα γνωρίστηκε με το Σόλωνα και τον βοήθησε πολύ στην
προεργασία της νομοθεσίας του. Απλοποίησε τους νόμους τους σχετικούς
με τις ιερές τελετές, έκαμε πιο ήπιους τους νόμους που αφορούσαν τα πένθη,
επιτρέπονταν μόνο ορισμένες θυσίες στους νεκρούς και καταργώντας τις άγριες και βαρβαρικές συνήθειες που επικρατούσαν προηγούμενα …. Χάνει
τα πολιτικά του δικαιώματα ο πολίτης εκείνος που, όταν υπάρχει
στάση στην πόλη, δεν πηγαίνει με καμιά παράταξη, για να μην μένεις
κανείς ατάραχος ή ασυγκίνητος στα δημόσια πράγματα. (Πλούταρχος,
Σόλων , 12 - 20)
ΕΚΜΙΝΩΙΣΜΟΣ ΡΩΜΑΙΩΝ
Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία, Λόγος Β’
LXI. 1-2) αναφέρει ότι και οι Ρωμαίοι με το Νόμα αντέγραψαν το
Μινωικό Πολιτισμό, πρβ:
« Οι δε τα μυθώδη πάντα περιαιρούντες εκ της ιστορίας πεπλάσθαι
φασίν υπό του Νόμα τον περί της Ηγερίας λόγον, ίνα ράον αυτώ προσέχωσιν
οι τα θεία δεδιότες και προθύμως δέχωνται τούς υπ´ αυτού τιθεμένους νόμους, ως παρά θεών κομιζομένους. Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαίνουσιν εκ των Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτήν γενόμενον της τε
Μίνω του Κρητός και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας· ων ο μεν
ομιλητὴς έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω τραφήναι τόν Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνόν όντα, κατέβαινεν εις το ιερόν άντρον και τους νόμους εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους
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απέφαινε παρά του Διός λαμβάνειν· ο δε Λυκούργος εις Δελφούς αφικνούμενος υπό του Απόλλωνος έφη διδάσκεσθαι την νομοθεσίαν……. (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Λόγος Β’ LXI. 1-2)
Γ. ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Πολλοί ισχυρίζονται ότι εκείνοι που δημιούργησαν τον πρώτο
αξιόλογο πολιτισμό στη γη ήταν οι Αιγύπτιοι, αφού είχαν μεγάλα
έργα που χρονολογούνται πριν από τα κρητικά, κάτι που είναι αυθαίρετο και λάθος, γιατί:
Α) Στον Πλατωνικό διάλογο «Τιμαίος ή Περί φύσεως» αναφέρεται ότι
οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι είπαν στον Αθηναίο Σόλωνα πως ο Ελληνικός πολιτισμός
είναι πιο παλιός από τον Αιγυπτιακό και επίσης ότι ο Ελληνικός μετρά 9.000
έτη, ενώ ο Αιγυπτιακός λιγότερα κατά 1000 χρόνια, δηλαδή 8000 έτη:
«Ο ιερεύς λοιπόν του είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να μη το κάμω, Σόλων,
αλλά Θα σου τα πω και προς χάριν σου και χάριν της πόλεώς σας, προ πάντων όμως προς χάριν της θεάς, η οποία και την ιδικήν σας και την ιδικήν
μας χώραν επροστάτευσε και ανέθρεψε και εμόρφωσε, την ιδικήν σας χίλια
χρόνια πρωτύτερα, αφού επήρε το σπέρμα διά σας από την γην και τον Ήφαιστον και αργότερα την ιδικήν μας. Εις τα ιερά μας βιβλία είναι γραμμένον,
ότι η διοργάνωσις πόλεως εδώ έγινε προ οκτώ χιλιάδων ετών. Θα σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια διά τους νόμους που είχαν και διά το πλέον ωραιότερον που έκαμαν οι προ εννέα χιλιάδων ετών συμπολίται σου, άλλοτε, όταν θα έχωμεν ευκαιρίαν, Θα είπωμεν τας λεπτομερείας δι' όλα αυτά αφού
θα έχωμεν εμπρός μας τα ίδια τα κείμενα». "(Πλάτων "Τίμαιος" 23 δ-ε)
Β) Ο Θουκυδίδης(Α, 2-9) αναφέρει ότι αρχικά και μέχρι την
εποχή του Τρωικού πολέμου, επειδή δεν είχε εφευρεθεί ακόμη η
γεωργία, το εμπόριο και η ναυτιλία, δεν υπήρχαν ούτε σύνορα
ούτε Έλληνες και βάρβαροι ούτε και μόνιμες πόλεις παρά μόνο διάφορες φυλές, που καλούνταν Πελασγοί, Καδμείοι ή Θηβαίοι, Δαναοί, Κάρες, Φοίνικες κ.α., οι οποίες ζούσαν μεταναστευτικά προς
εξεύρεση πηγών διατροφής και από τις οποίες η πολυαριθμότερη
έδιωχνε αυτή που έβρισε μπροστά της, για να εκμεταλλευτεί αυτή
το χώρο Αναφέρει επίσης ότι ο Μίνωας είναι εκείνος που συγκρότησε πρώτος πολεμικό ναυτικό και έδιωξε από το Αιγαίο τους ληστές
Κάρες και τους πειρατές Φοίνικες με συνέπεια οι Έλληνες αφενός να
συνενωθούν και έτσι να δυναμώσουν, και να νικήσουν στον Τρωικό
πόλεμο και αφετέρου α σταματήσουν τον νομαδικό βίο και να κάνουν μόνιμες πόλεις και έτσι να αποκτήσουν πολιτισμό. Τελευταία
μετακίνηση ελληνικής φυλής ήταν, λέει, η κάθοδος των Δωριέων
με τους Ηρακλείδες που έγινε μετά τα Τρωικά.
Γ) Ο Διόδωρος Σικελιώτης (3,67, 5 - 57 και 5, 74) αναφέρει
ότι οι Αιγύπτιοι και οι Φοίνικες οικειοποιήθηκαν ελληνικές εφευρέσεις, όπως την εφεύρεση των γραμμάτων, ενώ αυτό το έκαναν οι
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Πελασγοί, φύλο ελληνικό, και απλώς οι Φοίνικες άλλαξαν το σχήμα
τους και την αστρονομία, ενώ αυτό το έκαναν οι Ηλιάδες ή άλλως
Ρόδιοι των Ελλήνων κ.α.
Πελασγοί λεγόταν το μεγαλύτερο από τα πρώτα φύλα που κατοικούσαν στην Ελλάδα και ως εξ αυτού η Ελλάδα αρχικά λεγόταν Πελασγία, του
οποίου τα επιμέρους φύλα μετά τα Τρωικά αποτέλεσαν το Ελληνικό έθνος
(βλέπε: Θουκυδίδης (Α, 1-9 κ.α.), Ηρόδοτος Β. 56: «...της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης»., Διονύσιος Αλλικαρνασσεύς, «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία», I 17:«ην δε και το των Πελασγών γένος ελληνικόν», πρβ:
«… Στους Έλληνες λέγεται ότι πρώτος ανακάλυψε τους ρυθμούς και το τραγούδι ο
Λίνος και όταν ο Κάδμος έφερε από τη Φοινίκη τα λεγόμενα γράμματα, πρώτος αυτός μετέφερε στην Ελληνική Γλώσσα, όρισε την ονομασία του καθενός και χάραξε το σχήμα τους.
Γενικώς όλα μαζί τα γράμματα ονομάστηκαν Φοινικικά, επειδή μεταφέρθηκαν στους Έλληνες
από τους Φοίνικες, ειδικά όμως, επειδή πρώτοι οι Πελασγοί χρησιμοποίησαν τους φερόμενους χαρακτήρες προσαγορεύτηκαν Πελασγικά……. …. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 67)
«Όταν , όμως, αργότερα έγινε ο κατακλυσμός στους Έλληνες και από τις βροχοπτώσεις χάθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι, μαζί μ' εκείνους συνέβη να καταστραφούν και τα
γραπτά μνημεία, και γι' αυτή την αιτία οι Αιγύπτιοι, βρίσκοντας την ευκαιρία, ιδιοποιήθηκαν
όλα τα περί αστρονομίας και επειδή λόγω της άγνοιας τους οι Έλληνες δεν μπορούσαν πλέον
να επικαλεστούν τις γραπτές μαρτυρίες, ενισχύθηκε η άποψη ότι πρώτοι οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν τα άστρα Με τον ίδιο τρόπο, μολονότι και οι Αθηναίοι ίδρυσαν πόλη στην Αίγυπτο,
που ονομαζόταν Σάις, το γεγονός αυτό ξεχάστηκε λόγω του κατακλυσμού. Γι' αυτές, λοιπόν,
τις αιτίες, πολλές γενιές αργότερα, ο Κάδμος του Αγήνορα θεωρήθηκε ότι πρώτος έφερε τα γράμματα από τη Φοινίκη στην Ελλάδα και από τον καιρό του Κάδμου και στο
εξής, πίστευαν για τους Έλληνες πως έκαναν πάντα συμπληρωματικές ανακαλύψεις
στην επιστήμη των γραμμάτων, καθώς ένα είδος καθολικής άγνοιας κατείχε τους Έλληνες». (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 57)
«οι Φοίνικες δεν ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να
αλλάξουν τη μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων τα χρησιμοποίησε αυτό το είδος των γραμμάτων, γι αυτό τους δόθηκε η παραπάνω ονομασία»……
(Διόδωρος Σικελιώτης. βίβλος 5, 74)
«…φασίν τους Φοίνικας ουκ εξ αρχής ευρείν, αλλά τους τύπους των γραμμάτων μεταθείναι μόνον…». (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 57 - 74 ).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Οι αρχαίοι Έλληνες δε χρησιμοποιούσαν τις λέξεις «πολιτισμένος» και «απολίτιστος», αλλά αρχικά τις λέξεις «ξημερωμένος»
και «αξημέρωτος», μετά τις λέξεις «‘Έλλην» και «βάρβαρος» και
σήμερα τις «πολιτισμένος» και «απολίτιστος»:
«Ο Μίνως …. ος πρώτος την νήσον (Κρήτη) εξημερώσας δοκεί νόμοις και συνοικισμοίς πόλεων και πολιτείας …» (Στράβων «Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 478)
«Έλλησί τε και βαρβάροις, σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης
ειμί..ου γαρ επαισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· δύναμις γαρ
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Θεού εστιν εις σωτηρίαν παντί τω πιστεύοντι, Ιουδαίω τε πρώτον
και Ελληνι»…(προς Ρωμαίους Κεφ. 1, 14 -16) .
(Περισ. βλέπε Α.Γ. Κρασανάκη «Ελληνικός Πολιτισμός» Κεφάλαιο 1ο ).
2) Ο Άγγλος αρχαιολόγος Arthur Evans (1851-1943), σχετικά
με την εξάπλωση του Μινωικού Πολιτισμού, έχει πει, όμως χωρίς
αρχαίες πηγές, ότι η Κρήτη κατά το 1600 π.Χ. ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένη, πολιτιστικά και πολεμικά. Κατόπιν οι Μινωίτες άρχισαν να
επεκτείνονται ως άποικοι στις περιοχές της μεσοελλαδικής Ελλάδας
και οι εκεί κάτοικοι τους δέχονταν χωρίς αντίδραση, επειδή οι Μινωίτες ήταν πιο πολιτισμένοι και έτσι αυτοί καρπούνταν τα ευεργετήματα του υψηλού πολιτισμού τους με συνέπεια σιγά-σιγά να «εκμινωισθούν». Δηλαδή να φορούνε μινωικές ενδυμασίες, να ζούνε
με μινωικό τρόπο ζωής, να λατρεύουνε τους ίδιους θεούς με τους
Μινωίτες κ.τ.λ. Αργότερα, όταν το επιχώριο (τοπικό) στοιχείο της
μεσοελλαδικής Ελλάδας αφομοίωσε τα γόνιμα διδάγματα του Κρητικού πολιτισμού, αφυπνίζεται και ζητούν και αυτοί εξουσία, δηλαδή
να γίνουν άρχοντες κ.τ.λ. και έτσι έγινε ανατροπή πολλών μινωικών
δυναστειών στις διάφορες πόλεις – κράτη με επιχώριες αχαϊκές.
Κάτ΄ άλλους (τον αρχαιολόγο Alan J. Wace κ.α.), η εξάπλωση
του Μινωικού Πολιτισμού δε συνέβη με αποικισμό, όπως λέει ο
Evans, αλλά κατά το 1600 π.Χ. (ίσως να έγινε, λέει, τότε και κάποιος σεισμός στην Κρήτη) οι Μεσοελλαδίτες (= οι Μυκηναίοι) έκαναν πειρατική επιχείρηση στην Κρήτη κατά την οποία πυρπόλησαν
τα ανάκτορα της Κνωσού και πήραν κατά την επιστροφή τους εκτός
από τα λάφυρα και αιχμαλώτους καλλιτέχνες, ανθρώπους των
γραμμάτων και τεχνών κ.τ.λ., οι οποίοι στη συνέχεια δίδαξαν τη
μινωική θρησκεία και τις τέχνες στους Μεσοελλαδίτες. Κατόπιν, αφού οι Μεσοελλαδίτες αφομοίωσαν το Μινωικό Πολιτισμό, αφυπνίσθηκαν και δημιούργησαν άλλον πολιτισμό που ήταν ανώτερης λογικής (π.χ. η θρησκεία του Δία από μονοπρόσωπη γίνεται το πολυπρόσωπο πάνθεο των Ολύμπιων θεών κ.τ.λ.), δηλαδή τον καλούμενο Μυκηναϊκό Πολιτισμό. Ωστόσο όλα αυτά είναι αυθαίρετα, αφού δε στηρίζονται σε αρχαίες πηγές.
4. ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΗΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ
Ο Αριστοτέλης λέει ότι η Κρήτη ήταν προορισμένο να κυριαρχήσει στους Έλληνες, επειδή έτυχε από τη μια να έχει το Μίνωα
(εννοείται το άνθρωπο που ένωσε τα Κρητικά φύλα, που συγκρότησε πολεμικό ναυτικό, που ήταν καλός νομοθέτης κ.λπ.) και από
την άλλη να βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση, δηλαδή σε μια θάλασσα που
στις τριγύρω παραλίες της έχουν εγκατασταθεί
σχεδόν όλοι
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Έλληνες, οι οποίοι βοήθησαν-προστάτεψαν τους Κρήτες με το Μίνωα ως Έλληνες να αναπτυχθούν: «
«Φαίνεται ότι η Κρήτη ήταν προορισμένη να κυριαρχήσει στους Έλληνες χάρη στην ευνοϊκή της θέση, γιατί βρίσκεται σε θάλασσα που στα παράλιά της έχουν εγκατασταθεί σχεδόν όλοι Έλληνες. Η απόσταση από την Πελοπόννησο είναι μικρή, όπως και από την Ασιατική παραλία γύρω από το
Τριόπιο και τη Ρόδο. ΄Ετσι ο Μίνωας έγινε θαλασσοκράτορας’ άλλα νησιά τα
κατάκτησε και σε άλλα εγκατέστησε αποίκους από την Κρήτη, τέλος εκστρατεύοντας στη Σικελία πέθανε εκεί κοντά στην Καμικο».( Αριστοτέλης Πολιτικά
Β, 1271, 10)
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ορισμένους ο Μινωικός Πολιτισμός αναπτύχθηκε πρώτος, επειδή η Κρήτη βρίσκεται κοντά σε τρεις
ηπείρους και σε περιοχές που από πολύ παλιά είχαν αναπτυχθεί
σπουδαίοι πολιτισμοί, όπως ο αιγυπτιακός, καθώς και το ότι η Κρήτη
έχει εύφορο έδαφος και καλές κλιματολογικές συνθήκες. Κάτι που
είναι απόψεις ανθελληνικών κέντρων, γιατί: Α) Ο πρώτος αξιόλογος
πολιτισμός, όπως είδαμε να λέμε πιο πριν οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες,
ήταν ο Μινωικός. Β) Μέχρι την εποχή του Μίνωα, καθώς λέει ο Θουκυδίδης, αφενός δεν είχε αναπτυχθεί ακόμη η ναυτιλία και αφετέρου η Κρήτη είναι μια χώρα που βρίσκεται καταμεσής σε πέλαγος,
άρα είναι άτοπον να λέμε ότι ο Μινωικός Πολιτισμός ήταν απόρροια
του ότι η Κρήτη βρίσκεται κοντά σε τρεις ηπείρους κλπ. Γ) Εκτός
της Κρήτης υπάρχουν και άλλες χώρες που πλησιάζουν στην Αίγυπτο, Ασία και Ευρώπη, μάλιστα με πιο καλύτερες συγκοινωνιακές,
κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες και όμως εκεί δε συνέβηκε
κάτι τέτοιο.
Μινωική τελετή
θυσίας με μουσικό
που παίζει αυλό
και δυο Μινωίτισες με εντυπωσιακές τουαλέτες.
Με ποδήρη (μάξι)
φούστα, με πανωκόρμι ή άλλως
κοντογούνι/ ζακέτα κλπ (Από τη λίθινη σαρκοφάγο Αγ. Τριάδας Κρήτης, 1400
π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου)

5. Ο ΜΙΝΩΑΣ , ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Α. Η ΥΠΑΡΞΗ Ή ΌΧΙ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΖΗΣΕ
Σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό και τους: Διόδωρο (4, 60 – 61 και 5,
79-80) και Πλούταρχο («Θησεύς 19.6), υπήρχαν δυο βασιλιάδες με το όνομα
Μίνωας. Ο Μίνωας Α’ , ο οποίος κυβερρνούσε το έτος 1210 πριν από το
Διόγνητο (άρα το 1474 π.Χ.) και ο Μίνωας Β’ , ο οποίος κυβερνούσε το έτος
1031 πριν από το Διόγνητο (άρα το 1295 π.Χ.), η άλωση της Τροίας έγινε
το έτος 945 πριν από το Διόγνητο (άρα το 1209 π.Χ.) κ.α. Το αυτό λένε
Όμηρος και Ηρόδοτος. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Μίνωας έζησε τρεις γενιές πριν από τον Τρωικό πόλεμο: «Τρίτη δε γενεή μετά Μίνων τελευτήσαντα
γενέσθαι Τρωικά» ( Ηρόδοτος Ζ, 171). Σύμφωνα με τον Όμηρο (Ιλιάδα Ν.
445 – 455), αρχικά βασιλιάς της Κρήτης ήταν ο Μίνωας, μετά ο Δευκαλίωνας
και μετά ο Ιδομενέας που πήρε μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Παράβαλε ομοίως ότι ο Απολλόδωρος (Γ, 1-2, Γ 22, Επιτομή, 1,6) λέει επίσης ότι ο Μίνωας ήταν προ πάππους του Αγαμέμνονα και του Μενέλαου από της κόρες
του γιου Κατρέα.
Γυναικεία χορευτική ή τελετουργική παράσταση στην οποία οι
γυναίκες φορούν κοντόχι (κοντό
χιτώνα) ή άλλως ζακέτα που αφήνει ακάλυπτα τα στήθη και ποδήρη (μάξι) φούστα διακοσμημένη με ταινίες - μπορντούρες φραμπαλάδες κλπ. (Χρυσό δαχτυλίδι Αρχάνων από τάφο Ισοπάτων Κνωσού, 1600/ 1400 π.Χ.).
Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο Μίνωας δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο, αφού
φέρεται να είναι γιος του θεού Δία και ο Δίας δεν υπήρξε. Ωστόσο ο Μίνωας
ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Απλά, επειδή ο Μίνωας με το αδελφό του το Ραδαμανθυ, θέσπισαν για πρώτη φορά νόμους (σύνταγμα διακυβέρνησης και
νόμους εμπορίου), που από τη μια ωφέλησαν όλους τους Έλληνες και από
την άλλη ήταν ανάλογοι με το περί θείων (δικαίου, θρησκείας και ηθών και
εθίμων) αίσθημα, γι αυτό και υμνούνται από όλους τους Έλληνες ή γι αυτό οι
αρχαίοι Έλληνες μετά το θάνατό τους τους ανακήρυξαν ισόθεους και κριτές
στον Άδη ή γι αυτό ειπώθηκε ότι ήταν γιοι του θεού Δία ή ότι έπαιρναν τους
νόμους κατευθείαν από το Θεό Δία στο όρος Δίκτη ή ότι οι νόμοι τους ήταν
θεϊκοί κ.α. Ειδικότερα:
Ο ΜΙΝΩΑΣ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ
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Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Μίνωας, ο πρώτος θαλασσοκράτορας, σύμφωνα με τους συγγραφείς των Περσών, δεν ήταν γιος του
θεού Δία, όπως λέγεται, αλλά γιος ενός βασιλιά Έλληνα, μάλλον
Κρητικού, ο οποίος μαζί με άλλους Κρήτες πήγαν στην Τύρο της
Φοινίκης και άρπαξαν τη θυγατέρα του βασιλιά την Ευρώπη, η οποία
έκανε μετά με το Βασιλιά Αστέριο (το όνομα του δεν το αναφέρει ο
Ηρόδοτος, όμως συνάγεται από τους άλλους συγγραφείς, βλέπε σημείωση 2), δυο παιδιά, το Μίνωα και το Σαρπηδόνα. Όταν πέθανε
ο βασιλιάς πατέρας τους, συνεπλάκησαν τα παιδιά της Ευρώπης, ο
Μίνωας με το Σαρπηδόνα, για το ποιος θα γίνει βασιλιάς. Επικράτησε ο Μίνωας και έδιωξε το Σαρπηδόνα με τους στασιαστές του και
αυτοί κυνηγημένοι κατέφυγαν στην Ασία, στο μέρος που ονομάζεται γη της Μιλυάδας,
Συγκεκριμένα ο Ηρόδοτος, σχετικά με τους Κρήτες, την Ευρώπη και
τα παιδιά της, αναφέρει (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «Κάκτος»
τα εξής: «Οι γραμματισμένοι Πέρσες («Περσέων λόγιοι») βρίσκουν τους
Φοίνικες αίτιους έχθρας’ λεν δηλαδή πως αυτοί, φτασμένοι από τη θάλασσα
που ονομάζεται Ερυθρά σε τούτη εδώ τη θάλασσα, αφού κατοίκησαν το
χώρο που και τώρα κατοικούν, άρχισαν αμέσως μακρινά ταξίδια, μεταφέροντας εμπορεύματα αιγυπτιακά και ασσυριακά, να πιάνουν και άλλα λιμάνια
και προπαντός στο Άργος. Το Άργος εκείνα τα χρόνια σε όλα ξεχώριζε ανάμεσα στις πόλεις της χώρας που τώρα ονομάζεται Ελλάδα»….. Έτσι διηγούνται οι Πέρσες πως η Ιώ έφτασε στην Αίγυπτο, όχι όπως οι Έλληνες, και
πως αυτό έγινε η αρχή για τα αδικήματα που ακολουθήθηκαν. Μετά από
αυτά, λένε οι Πέρσες, κάποιοι από τους Έλληνες, γιατί δεν ξέρουν να
πουν το όνομά τους, πάτησα πόδι στην Τύρο της Φοινίκης και άρπαξαν τη θυγατέρα του βασιλιά την Ευρώπη. Μπορεί να ήταν Κρήτες.
(«Μετά δε ταύτα τινάς των Ελλήνων φασί της Φοινίκης ες Τύρον προσσχόντες αρπάσαι του βασιλέως την Θυγατέρα Ευρώπην. Είησαν δ’ αν ούτοι Κρήτες..). Και έτσι έγιναν ίσα κι ίσα, όμως μετά Έλληνες έγιναν αίτιοι της δεύτερης
αδικίας. Γιατί μ’ ένα μακρύ καράβι ανέβηκαν τον Φάση ποταμό στην Αία της
Κολχίδας, κι από εκεί πήγαν και πήραν την θυγατέρα του βασιλιά τη Μήδεια…. Στην επόμενη γενιά ύστερα από αυτά, λένε πως ο Αλέξανδρος που
τα έμαθε και ήθελε να αποκτήσει γυναίκα από την Ελλάδα με αρπαγή, γνωρίζοντας ότι δεν θα δώσει λόγο, αφού και οι Έλληνες δεν έδωσαν, άρπαξε
την Ελένη… Αυτοί οι Ασιάτες, λεν οι Πέρσες, όταν τους άρπαξαν γυναίκες,
δεν το πήραν στα σοβαρά, ενώ οι Έλληνες για μια γυναίκα Σπαρτιάτισσα
ξεσήκωσαν ολόκληρη εκστρατεία, ήρθαν στην Ασία και αφάνισαν τη δύναμη
του Πρίαμου. Πως από τότε πια θεωρούν ότι οι Έλληνες τους είναι εχθροί.
Γιατί την Ασία και τα βάρβαρα έθνη που την κατοικούν, οι Πέρσες τα θεωρούν
δικά τους, ενώ την Ευρώπη και τους Έλληνες τα έβλεπαν πάντα σαν κάτι
ξεχωριστό. Έτσι λεν οι Πέρσες πως έγινα τα πράγματα και στην άλωση της
Ιλίου (Τροίας) βρίσκουν την αιτία έχθρας…» (Ηρόδοτος Α, 2 - 5)
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« Οι Καύνιοι κατά τη γνώμη μου είναι ντόπιοι, οι ίδιοι ισχυρίζονται
ότι ήρθαν από την Κρήτη….. Οι δε Λύκιοι εκ Κρήτης κατάγονται (γιατί την
Κρήτη ολόκληρη, στα παλιά χρόνια την είχαν οι βάρβαροι). Όταν όμως
στην Κρήτη συνεπλάκησαν τα παιδιά της Ευρώπης, ο Μίνωας με το
Σαρπηδόνα, για το ποιος θα γίνει βασιλιάς, επεκράτησε ο Μίνωας και έδιωξε το Σαρπηδόνα με τους στασιαστές του και αυτοί κυνηγημένοι κατέφυγαν στην Ασία, στο μέρος που ονομάζεται γη της Μιλυάδας. Γιατί ακριβώς
το μέρος που τώρα κατοικούν οι Λύκιοι, αυτό παλιότερα ήταν η Μιλυάς, και
οι Μιλύες ονομάζονταν τότε Σόλυμοι. Όσο ήταν βασιλιάς τους ο Σαρπηδών,
οι Λύκιοι ονομάζονταν με το όνομα που είχαν φέρει μαζί τους και που τώρα
το χρησιμοποιούν γι αυτούς οι γείτονές τους. Λέγονταν Τερμίλες. Όταν όμως
ήρθε από την Αθήνα ο Λύκος, ο γιος του Πανδίονος (εξορισμένος κι αυτός
από τον αδελφό του Αιγέα), κι έμεινε στη χώρα των Τερμίλων κοντά στο Σαρπηδόνα, έτσι τότε, από το όνομα του Λύκου, με τον καιρό ονομάστηκαν Λύκιοι. Τα έθιμα τους είναι εν μέρει Κρητικά και εν μέρει Καρικά…» (Ηρόδοτος
Α, 172 - 173)
«Πολυκράτης γαρ εστί πρώτος των ημεις ίδμεν Ελλήνων ος θαλασσοκρατέειν επενοήθη, πάρεξ Μίνω τε Κνωσσίου και ει δη τις άλλος πότερος
τουτου ήρξε της Θαλάσσης.» (Ηρόδοτος Γ 121) = Σε νέα Ελληνική: Ο Πολυκράτης είναι ο πρώτος που ξέρουμε από τους Έλληνες, ο οποίος έβαλε στο
νου του να κυριαρχήσει στη θάλασσα, εκτός από το Μίνωα από την Κνωσό
και από κανένα άλλο ίσως που κυριάρχησε στη θάλασσα πριν από εκείνον
(Ηρόδοτος Γ 121)
«Οι Έλληνες μαθαίνοντας ότι οι Ξέρξης ερχόταν απεφάσισαν να
στείλουν πρέσβεις στη Σικελία προς το Γέλωνα, και στην Κέρκυρα, για να
ζητήσουν βοήθεια υπέρ της Ελλάδας και προς τούτοις στην Κρήτη, διότι ήλπιζαν να ενωθούν όλοι οι Έλληνες («φρονήσαντες ει κως εν τε γένοιτο το
Ελληνικόν» (Ηρόδοτος, Ζ 145)
Επομένως και σύμφωνα με τους Πέρσες – Ηρόδοτο:
1) Ο Μίνωας δεν ήταν στην πραγματικότητα γιος του θεού
Δία, όπως λένε οι Έλληνες, αλλά γιος ενός Έλληνα, μάλλον Κρητικού, βασιλιά, εκείνου που πήγε μαζί με άλλους και έκλεψε από την
Τύρο της Ασίας την κόρη του βασιλιά Ευρώπη και ο οποίος όταν
πέθανε, τα παιδιά του, ο Μίνωας και ο Σαρπηδόνας, συνεπλάκησαν
για το ποιος θα πάρει τη βασιλεία.
2) Ο Μίνωας ήταν ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας.
3) Η έχθρα μεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων ξεκίνησε από τις
αρπαγές γυναικών εκατέρωθεν (την Ελληνίδα Ιώ από τους Φοίνικες,
τη Φοινικιά Ευρώπη- μάνα του Μίνωα- από τους Έλληνες Κρήτες,
τη Μήδεια των Κόλχων από τους Έλληνες και την Ελληνίδα Σπαρτιάτισσα Ελένη από τους Τρώες), μόνο που οι Έλληνες έδωσαν
πολύ σημασία σ’ αυτές τις αρπαγές και κυρίως της Ελένης και κατέστρεψαν την Τροία, ενώ δεν έπρεπε, γιατί οι γυναίκες αυτές το ήθελαν.
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4) Τα έθνη που κατοικούν στην Ασία (Τρώες, Κάρες, Φοίνικες,
Πέρσες κ.α.), οι Πέρσες τα θεωρούν δικά τους, ενώ την Ευρώπη και
τους Έλληνες κάτι ξεχωριστό και στην άλωση του Ιλίου βρίσκουν
τα αίτια έχθρας τους προς τους Έλληνες και γι αυτό τώρα, εννοεί ο
Ηρόδοτος, στρέφονται εναντίον της Ελλάδας (εννοεί τους Περσικούς Πολέμους με Ξέρξη κ.τ.λ.).
5) Στην Κρήτη πριν από το Μίνωα ζούσαν και Έλληνες και
βάρβαροι και οι Κρήτες των Ελλήνων απήγαγαν την Ευρώπη (= τη
μετέπειτα μάνα του Μίνωα) από την Ασία και την πήγαν στην Κρήτη.
6) Η Κρήτη αρχικά ήταν βάρβαρη, όπως και όλη η Ελλάδα
(βλέπε εδάφια Α, 56 – 58) και κάποια στιγμή οι Δωριείς αποκόπηκαν
πρώτοι από τους βάρβαρους Πελασγούς και απετέλεσαν το Ελληνικό
έθνος και μετά σ’ αυτό προσχώρησαν όλοι Πελασγοί, καθώς και
κάποιοι άλλοι βάρβαροι.
Σημειώνεται ότι:
Α) Σύμφωνα με τους Διόδωρο (βίβλος 4, 60 και 5 80-81 κ.α.),
Απολλόδωρο (Β, Γ και Επιτομή) κ.α., ο Μίνωας αφενός αντικατέστησε στο θρόνο της Κρήτης το βασιλιά Αστέριο και αφετέρου αυτός
και τα αδέλφια του ήταν υιοθετημένοι γιοι του βασιλιά Αστέριου,
επειδή δεν είχε γιο παρά μόνο μια κόρη και ήθελε διάδοχο του θρόνου. Επομένως ο Μίνωας ήταν γιος του βασιλιάς της Κρήτης Αστέριου και όχι του Δία. Απλά ο ίδιος ή οι οπαδοί του έλεγαν ότι είναι
γιος τυ Δία, για να σέβονται οι απλοί πολίτες τους νόμους του. Σωστότερα μετά το θάνατό του ο Μίνωα ανακηρύχτηκε γιος του θεός,
ισόθεος και κριτής στον Άδη, επειδή ήταν δικαιος και σοφός νομοθέτης, κάτι όπως έγινε και με τους ίδιους τους θεούς του Ολυμπιακού πανθέου, καθώς λέει ο Διόδωρος Σικελιώτης.
Η περίπτωση Δία και Μίνωα ήταν ένα γεγονός κάτι σαν κι αυτό
με τον Ιωσήφ και το Χριστό στη Χριστιανική Θρησκεία, όπου ο μεν
Χριστός φέρεται γιος του Θεού και ο Ιωσήφ σύζυγος της μάνας του
Χριστού, της Παναγίας.
Β) Η ασιατική Μίλητος, σύμφωνα επίσης με τον Απολλόδωρο
(Γ 1,2) και το Στράβωνα (14,1 και 12.8), κτίστηκε από αποίκους εκ
της Κρητικής Μιλήτου με αρχηγό το Σαρπηδόνα: «προσλαβόντων
Κρητών, οι και την Μίλητον έκτισαν εκ της Κρητικής Μιλήτου. Σαρπηδόνα
λαβόντες κτίστην και τους Τερμίλας κατώκισαν εν τη…» (Στράβων 12,8),
«του δε παιδός προς Σαρπηδόνα μάλλον οικείως έχοντος πολεμήσας Μίνως
επροτέρησεν. οι δε φεύγουσι, και Μίλητος μεν Καρίᾳ προσσχών εκεί πόλιν
αφ εαυτού έκτισε Μίλητον… (Απολλόδωρος, βιβλιοθήκη Γ, 1,2)

Β. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ
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Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι ισχυρίζονται ότι ο
Μίνωας είναι ένας Έλληνας νομοθέτης που προσποιούνταν ότι έπαιρνε τους
νόμους του από το Θεό, κάτι ως έκανε και ο δικός τους ο Μνεύης κ.α., για να
τους σέβονται οι άνθρωποι κ.α., πρβ: «Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τους
νομοθέτες της Αιγύπτου. Πρώτος, λένε, που έπεισε το λαό να χρησιμοποιεί
γραπτούς νόμους ήταν ο Μνεύης. Αυτός λοιπόν προσποιήθηκε πως του έδωσε τους νόμους ο Ερμής, με τη διαβεβαίωση πως θα φέρουν μεγάλα καλά
στη ζωή των ανθρώπων, όπως ακριβώς έκανε, λένε, στους Έλληνες ο
Μίνωας στην Κρήτη και ο Λυκούργος στους Λακεδαιμονίους, που ο ένας είπε ότι πήρε τους νόμους από το Δία και ο άλλος από τον Απόλλωνα. Τούτο το είδος της επινόησης παραδίδεται ότι χρησιμοποιήθηκε και
σε πολλούς άλλους λαούς και στάθηκε αίτιο πολλών αγαθών σε όσους το
πίστεψαν. Στους κατοίκους της Αριανής ιστορείται ο Ζαθραύστης προσποιήθηκε ότι του έδωσε τους νόμους το καλό πνεύμα, στους ονομαζόμενους Γέτες, ο Ζάλμοξις (sc εννοεί μάλλον τον Ζαρατούστρα) έκανε το ίδιο λέγοντας
ότι πήρε τους νόμους από τη θεά Εστία, ενώ στους Ιουδαίους ο Μωυσής
απέδωσε τους νόμους στο θεό που λέγονταν Ιάως, κι αυτό έκαμα όλοι είτε
επειδή πίστεψαν πως μια σύλληψη που θα ωφελούσε την ανθρωπότητα ήταν αξιοθαύμαστη και θεϊκή είτε επειδή έκριναν πως ο απλός λαός θα υπάκουε με μεγαλύτερη προθυμία σε νόμους που υπαγορεύτηκαν από θεούς με
υπεροχή και δύναμη». (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος Α, 94)
Ο Αρριανός λέει ότι ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς, ο Αιακός και ο Μ. Αλέξανδρος ήταν βασιλιάδες που ισχυρίζονταν ότι είναι γιοι θεών για πονηρούς
λόγους, για να γίνουν σεβαστοί από τους υπηκόους τους, πρβ: « Ο Αλέξανδρος ακόμη κι όταν έλεγε ότι είναι γιος θεού, δεν μου φαίνεται τεράστιο το
σφάλμα του, μπορεί να ήταν και πονηριά, για να γίνεται πιο σεβαστός από
τους υπηκόους τους. Εξάλλου δεν νομίζω ότι ήταν κατώτερος βασιλιάς από
το Μίνωα, το Ραδάμανθυ και τον Αιακό, που οι άνθρωποι δεν τους θεώρησαν
αλαζόνες, όταν ισχυρίστηκαν ότι είναι γιοι του Δία» (Αρριανός, Αλεξάνδρου
Ανάβασις 2 29)
Ο Στράβωνας λέει από τη μια ότι ο Μίνωας ήταν σπουδαίος θαλασσοκράτορας και νομοθέτης και από την άλλη ότι ότι προσποιούνταν ότι έπαιρνε τους νόμους κατευθείαν από το Δία», εννοείται, για να θεωρούνται οι
εντολές (οι νόμοι) του ως θείες επιταγές, πρβ
«ο Μίνωας και κάθε ένατο χρόνο, καθώς φαίνεται, ανέβαινε στη σπηλιά του Δία και έμενε εκεί. Επέστρεφε με γραπτές διατάξεις που έλεγε πως
είναι προσταγές του Δία. Γι αυτό και ο ποιητής (ο Όμηρος) λέει: Εδώ βασίλευε ο Μίνωας που μιλούσε με το μέγα Δία κάθε εννιά χρόνια....» (Στράβων
«Γεωγραφικά» Ι’, C 476 – 477).
«Έφυγε τότε (ο Λυκούργος) για την Κρήτη. Εκεί ήρθε και πλησίασε το
Θάλητα , ένα μελοποιό και νομοθέτη. Έμαθε από αυτόν τον τρόπο που ο
Ραδάμανθυς πρώτα και αργότερα ο Μίνωας έφερναν τους νόμους τους,
τάχα από το Δία προς τους ανθρώπους...» (Στράβων, Γεωγραφικά Ι, C
481 - 483, 17 – 20)
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Γ. Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ ΚΑΙ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥ (ΚΡΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΔΗ)
Ο Όμηρος και ο Απολλόδωρος αναφέρουν ότι οι νομοθέτες
Μίνωας και Ραδάμανθυς μετά θάνατο ανακηρυχτήκαν κριτές στον
Αδη, πρβ:
«Ραδάμανθυς δε τοις νησιωταις νομοθετων, αύθις φυγών εις Βοιωτιαν
Αλκμήνην γαμεί, καὶ μεταλλάξας ἐν Αιδου μετά Μίνωος δικάζει. Μίνως δε
Κρήτην κατοικών έγραψε νόμους (Απολλόδωρος Γ 1,2)
Ουδ’ ότε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοίο
η τεκε μοι Μίνων τε και αντίθεον Ραδάμανθυν (Ιλιάδα Ξ 321-322)
"ένθ᾽ η τοι Μίνωα ίδον, Διός αγλαόν υἱόν,
χρύσεον σκήπτρον έχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσιν,
ήμενον, οι δε μιν αμφί δίκας είροντο άνακτα, (οδύσσεια λ 568)
Ο Διόδωρος Σικελιώτης (βίβλος 5, 79)), σχετικά με τη θεοποίηση του Μίνωα και του Ραδάμανθυ, αναφέρει:
«Ο Ραδάμανθυς από τη μεγάλη δικαιοσύνη του βγήκε ο μύθος ότι
τον έκαναν δικαστή στον Άδη, όπου ξεχωρίζει τους ευσεβείς από τους πονηρούς. Ο Μίνωας την ίδια τιμή αξιώθηκε, γιατί βασίλευε απόλυτα σύμφωνα
με τους νόμους και με ιδιαίτερη φροντίδα για τη δικαιοσύνη».
Ομοίως ο Ισοκράτης, ο Αρριανός και πολλοί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο Μίνωας με το Ραδαμανθυ, επειδή θέσπισαν
για πρώτη φορά νόμους (σύνταγμα διακυβέρνησης και νόμους εμπορίου, που από τη μια ωφέλησαν όλους τους Έλληνες και από
την άλλη ήταν ανάλογοι με το περί θείων (δικαίου, θρησκείας και
ηθών και εθίμων) αίσθημα, γι αυτό και υμνούνται από όλους τους
Έλληνες ή γι αυτό οι αρχαίοι Έλληνες μετά το θάνατό τους τους
ανακήρυξαν ισόθεους και κριτές στον Άδη ή γι αυτό ειπώθηκε ότι
ήταν γιοι του Δία ή ότι έπαιρναν τους νόμους κατευθείαν από το
Θεό Δία στο όρος Δίκτη ή ότι οι νόμοι τους ήταν θεϊκοί κ.α.
«Αν είναι έτσι τα πράγματα, αν δεχτούμε ότι έχεις δίκιο, όταν λες ότι
οι άνθρωποι αυτοί (οι Σπαρτιάτες) υπήρξαν οι δημιουργοί των καλύτερων
θεσμών, τότε, αναγκαστικά, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που έζησαν πολλές γενιές πριν οι Σπαρτιάτες εγκατασταθούν στην Πελοπόννησο, πρέπει να μη
διέθεταν κανένα από αυτά τα προσόντα, δηλαδή ούτε οι στρατιώτες που εκστράτευσαν στην Τροία, ούτε οι σύγχρονοι του Ηρακλή και του Θησέα, ούτε
ο Μίνωας, ο γιος του Δία, ούτε ο Ραδάμανθης, ούτε ο Αιακός ούτε κάποιος
από τους μεγάλους άνδρες που υμνούνται γι αυτές τις αρετές, οπότε κακώς
έχουν τη φήμη που απολαμβάνουν»… (Ισοκράτους Παναθηναϊκός 205)
«Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι της Κρήτης
έχουν τόσο μεγάλη φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο. Είναι νόμοι δίκαιοι, που προσφέρουν ευτυχία σε όσους τους ακολουθούν, Δίνουν δηλαδή
όλα τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο κατηγορίες, ανθρώπινα και θεία. …»
(Πλάτωνα, Νόμοι, 625 - 631)
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«Ο Ησίοδος επίσης λέει για το Μίνωα παρόμοια πράγματα. Αναφέροντας το όνομά του, λέει: «αυτός ήταν ο πιο βασιλικός απ΄ όλους τους θνητούς
βασιλιάδες και διαφέντευε πλήθος γειτονικών λαών, κρατώντας το σκήπτρο
του Δία - μ’ αυτό βασίλευε και στις πόλεις». Και αυτός, λέγοντας το σκήπτρο
του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία από το Δία, με την οποία
διηύθυνε την Κρήτη…» (Πλάτων «Νόμοι)
Σημειώνεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και μεις σήμερα, λέγανε αφενός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του θεού και αφετέρου ότι οι θεοί και
οι ήρωες της Ελληνικής μυθολογίας ( Δίας, Μίνωας, Έλλην ..) ήταν αρχικά
άνθρωποι, κάτι όπως ο Χριστός και οι Άγιοι σήμερα, Ειδικά για το Δία (τον
πατέρα του Μίνωα) οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι εν ζωή ήταν άνθρωπος
που έζησε στην Κρήτη.
Δ. ΜΥΘΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ - ΔΙΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΤΤΙΚΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΒΑΛΕ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ
Ο Πλάτωνας, ο Παυσανίας, ο Πλούταρχος κ.α., λένε από τη
μια ότι οι Κρήτες έχουν τους πιο παλιούς νόμους από τους Έλληνες
που τους έφτιαξαν οι άξιοι βασιλιάδες τους Μίνωας και Ραδάμανθυς
και από την άλλη ότι επί Μίνωα οι σχέσεις μεταξύ Αθηναίων και
Κρητών δεν ήταν καλές, επειδή ο Μίνωας ανάγκασε κάποτε τους
κατοίκους της Αττικής να πληρώνουν βαρύ φόρο, επειδή είχε ισχυρό
ναυτικό. Λένε επίσης ότι ο Μίνωας επιτέθηκε στην Αθήνα, για να
εκδικηθεί το θάνατο του γιου του Ανδρόγεω που δολοφονήθηκε
από τους Αθηναίους στα Παναθήναια και μετά τη νίκη του κατ’ άλλους επέβαλε απλώς φόρο και κατ’ άλλους απαίτησε από τους Αθηναίους να του στέλνουν κάθε χρόνο ως φόρο ή ετήσιο δασμό κάποιους νέους (12 τον αριθμό, 6 αγόρια και 6 κορίτσια) για καταναγκαστικά έργα στην Κρήτη. Ο δασμός αυτός δεν άρεσε στους Αθηναίους και γι αυτό οι Αθηναίοι συγγραφείς συκοφαντούσαν το Μίνωα στα Αττικά θέατρα, αποκαλώντας τον αγριάνθρωπο ή σκληρό,
άδικο, φορομπήχτη κ.α. ή γι αυτό και του έπλασαν το μύθο του
Μινώταυρου. Δηλαδή ότι η γυναίκα του γέννησε τέρας. Κάτι που ο
Πλάτωνας θεωρεί αυτού του είδους πράγματα προσβολή, ασέβεια
σε ένα άνθρωπο, στο Μίνωα, που Όμηρος και ο Ησίοδος εγκωμιάζουν όσο κανένα άλλον για το έργο του, πρβ:
«Έτσι, χωρίς να θέλω να αναζωπυρώσω παλιές μνησικακίες σε βάρος σας, θα αναφέρω ότι ο Μίνωας ανάγκασε κάποτε τους κατοίκους της
Αττικής να πληρώνουν βαρύ φόρο, επειδή είχε ναυτική δύναμη, ενώ οι Αθηναίοι δεν είχαν ακόμη αποκτήσει τα πλοία που διαθέτουν σήμερα ούτε χώρα
πλούσια σε ξυλεία, κατάλληλη για τη ναυπήγηση πλοίων και τη δημιουργία
ισχυρού ναυτικού (Πλατων, νόμοι Δ, 706, b)
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ποιος από τους παλαιούς βασιλείς λέγεται ότι υπήρξε
καλός νομοθέτης, του οποίου οι νόμοι διασώζονται ακόμα και σήμερα, επειδή
είναι θεϊκοί;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Δεν μου έρχεται στον νου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν ξέρεις ποιοι Έλληνες έχουν τους παλιότερους νόμους;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Μήπως εννοείς τους Λακεδαιμονίους και το νομοθέτη Λυκούργο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αλλά και αυτοί οι νόμοι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν περισσότερο από τριακόσια χρόνια ή κάτι περισσότερο. Αλλά και οι καλύτεροι από τους νόμους τούτους από πού ήρθαν; Ξέρεις;
ΕΤΑΙΡΟΣ: Λένε από την Κρήτη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς
νόμους απ’ όλους τους Έλληνες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις χρώνται των Ελλήνων»)
ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μίνωας
και ο Ραδάμανθυς, γιοι του Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι
νόμοι.
ΕΤΑΙΡΟΣ: Λένε ότι ο Ραδάμανθυς, Σωκράτη, ήταν δίκαιος άνθρωπος,
αλλά ο Μίνωας ένας αγριάνθρωπος, σκληρός και άδικος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αναφέρεσαι σε κάποιον Αττικό μύθο, καλέ μου, μύθο της
τραγωδίας.
ΕΤΑΙΡΟΣ: Τι; Αυτά δε λένε για το Μίνωα;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Όχι όμως ο Όμηρος (και ο Ησίοδος). Ωστόσο αυτοί είναι
πιο αξιόπιστοι απ΄ όλους μαζί τους τραγωδοποιούς, από τους οποίους άκουσες εσύ αυτά που λες.
ΕΤΑΙΡΟΣ: Τι λένε αυτοί για λοιπόν για το Μίνωα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Θα σου πω, για να μην είσαι κι εσύ ασεβής, όπως οι
περισσότεροι……..
…Θα σου πω λοιπόν και για το Μίνωα. πώς τον εγκωμιάζουν ο Όμηρος και ο Ησίοδος, για να μην αμαρτάνεις με τα λόγια εσύ, που είσαι άνθρωπος και γιος ανθρώπου, απέναντι σε ήρωα, γιο του Δία. Ο Όμηρος λοιπόν
λέει ότι στην Κρήτη υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και ενενήντα πόλεις στις
οποίες ανήκει και η Κνωσός, μεγάλη πόλη, όπου ο Μίνωας βασίλευε, ο κάθε
εννιά χρόνια συνομιλητής του μεγάλου Δία. Αυτό είναι λοιπόν το εγκώμιο του
Ομήρου για το Μίνωα, διατυπωμένο με συντομία, τέτοιο δεν έκανε ο Όμηρος
σε κανέναν ήρωα. Το ότι ο Δίας είναι σοφιστής και ότι η τέχνη αυτή είναι πολύ
καλή το δηλώνει και σε πολλά άλλα σημεία. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Όμηρος
δεν απένειμε σε κανέναν άλλο ήρωα, παρά μόνο στο Μίνωα, την τιμή να έχει
εκπαιδευτεί από το Δία, αυτό είναι έπαινος θαυμαστός. Ακόμη στη Νέκυια
της Οδύσσειας έχει παρουσιάσει το Μίνωα να δικάζει κρατώντας σκήπτρο
και όχι το Ραδάμανθυ….
…γιατί αυτό σημαίνει ο στίχος (του Ομήρου): βασίλευε, ο κάθε εννιά
χρόνια συνομιλητής του μεγάλου Δία, ότι δηλαδή ο Μίνωας συντρόφευε το
Δία. Γιατί οι όαροι είναι οι λόγοι και οαριστής ο σύντροφος του στη συζήτηση.
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Πήγαινε λοιπόν ο Μίνωας κάθε εννέα χρόνια κι έμενε ένα χρόνο στη σπηλιά
του Δία , από τη μια για να μάθει και από την άλλη για να δείξει τι είχε μάθει
από το Δία την προηγούμενη φορά…..
Γι αυτό το λόγο θέσπισε αυτούς τους νόμους (ο Μίνωας) για τους πολίτες του, εξ αιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η
Σπάρτη από τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί
είναι θεϊκοί….
…Ο Μίνωας τον χρησιμοποιούσε (το Ραδάμανθυ) ως φύλακα των νόμων στην πόλη, ενώ στην υπόλοιπη Κρήτη τον Τάλω. Ο Τάλως λοιπόν επισκεπτόταν τρεις φορές το χρόνο τα χωριά, επιβλέποντας την τήρηση των
νόμων σε αυτά, έχοντας γραμμένους τους νόμους σε χάλκινους πίνακες, απ΄
όπου πήρε την ονομασία χάλκινος.
Ο Ησίοδος επίσης λέει για το Μίνωα παρόμοια πράγματα. Αναφέροντας το όνομά του, λέει: «αυτός ήταν ο πιο βασιλικός απ΄όλους τους θνητούς
βασιλιάδες και διαφέντευε πλήθος γειτονικών λαών, κρατώντας το σκήπτρο
του Δία - μ’ αυτό βασίλευε και στις πόλεις». Και αυτός, λέγοντας το σκήπτρο
του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία από το Δία, με την οποία
διηύθυνε την Κρήτη
ΕΤΑΙΡΟΣ: Γιατί λοιπόν, Σωκράτη, έχει διαδοθεί αυτή η φήμη για το
Μίνωα, ότι τάχα κάποιος απαίδευτος και σκληρός;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Για τον ίδιο λόγο που κι εσύ, καλέ μου, αν σκέφτεσαι
σωστά, θα προσέξεις, όπως και κάθε άλλος άνθρωπος που θέλει να έχει
καλή φήμη, να μη γίνεις μισητός σε κανέναν άνδρα που ασχολείται με την
ποίηση. Οι ποιητές έχουν μεγάλη επίδραση στη φήμη κάποιου, οτιδήποτε κι
αν κάνουν στους ανθρώπους, είτε τους επαινούν είτε τους κατηγορούν. Αυτό
ήταν το σφάλμα του Μίνωα, που πολέμησε αυτήν εδώ την πόλη (την Αθήνα),
στην οποία υπάρχει πολλή σοφία και ποιητές κάθε είδους, που ασχολούνται
με την τραγωδία και τα άλλα είδη ποίησης. Και η τραγωδία υπάρχει εδώ από
παλιά, και δεν ξεκίνησε, όπως νομίζουν, από το Θέσπι ούτε από το Φρύνιχο,
αλλά, αν θέλεις να το σκεφτείς, θ’ ανακαλύψεις ότι αυτό είναι πολύ παλιά
εφεύρεση τούτης της πόλης. Απ΄όλα τα είδη ποίησης, η τραγωδία είναι το
πιο δημοφιλές και ψυχαγωγικό. Με αυτήν εμείς επιτεθήκαμε στο Μίνωα και
το εκδικηθήκαμε για κείνους τους φόρους που μας ανάγκασε να πληρώνουμε
φόρους. Αυτό λοιπόν ήταν το σφάλμα του Μίνωα, το ότι έγινε μισητός σε μας,
και γι αυτό έχει αποκτήσει κακή φήμη – για ν’ απαντήσω στην ερώτησή σου.
Διότι για το ότι ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας, όπως λέγαμε προηγουμένως, ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοίκηση
της πόλης.
ΕΤΑΙΡΟΣ: Νομίζω, Σωκράτη, ότι μίλησες λογικά…. (Πλάτωνα «Μίνως», 318 – 321)
Επομένως και σύμφωνα με τον Πλάτωνα:
Α) Ο Μίνωας και οι Μινωίτες ήταν Έλληνες, αφού ο Σωκράτης λέει ότι
αυτοί που έχουν τους πιο παλιούς νόμους από όλους τους Έλληνες είναι οι
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Κρήτες και οι πιο άξιοι βασιλείς τους ήταν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς που
θέσπισαν και τους νόμους των Κρητών των Ελλήνων.
Β) Ο Μίνωας – Κρήτες πρώτοι βρήκαν την αλήθεια για τη σωστή διοίκηση της πόλης – απ΄όπου πολίτης και πολιτισμός και εξαιτίας αυτού ή των
νόμων του Μίνωα, ευημερεί ανέκαθεν η Κρήτη, καθώς και η Σπάρτη από που
αντέγραψε τους νόμους του Μίνωα.
Γ) Λένε ότι ο Ραδάμανθυς ήταν δίκαιος άνθρωπος και ο Μίνωας αγριάνθρωπος, σκληρός και άδικος. Ωστόσο αυτό είναι άδικο, ασέβεια, αμαρτία, γιατί ο ‘Όμηρος και ο Ησίοδος, που είναι και πιο αξιόπιστοι από τους
τραγωδοποιούς που λένε αυτά τα πράγματα, έχει εγκωμιάσει το Μίνωα περισσότερα από όλους τους άλλους. Ο Όμηρος δεν απέμεινε σε κανένα άλλο
ήρωα παρά μόνο στο Μίνωα την τιμή να έχει εκπαιδευτεί από το Δία, αυτό
είναι έπαινος θαυμαστός. Ακόμα στη Νέκυια της Οδύσσειας έχει παρουσιάσει
το Μίνωα να δικάζει κρατώντας χρυσό σκήπτρο και όχι το Ραδάμανθη.. Και
αυτός λέγοντας το σκήπτρο του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία
από το Δία, με την οποία διεύθυνε την Κρήτη.
Ε) Υπάρχει η φήμη ότι ο Μίνωας ήταν τάχα κάποιος απαίδευτος και
σκληρός. Ωστόσο ο Μίνωας ήταν καλός και δίκαιος, καλός νομέας και ισχυρότατη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι νόμοι του παραμένουν αδιασάλευτοι, επειδή βρήκε την αλήθεια, σχετικά με τη διοίκηση της πόλης.
Το σφάλμα του Μίνωα ήταν το ότι πολέμησε την Αθήνα (όταν ο γιος
του Μίνωα Ανδρόγεως σκοτώθηκε από το Μαραθώνιο ταύρο και ο Μίνωας
νόμισε ότι τον δολοφόνησαν οι Αθηναίοι από φθόνο, επειδή νίκησε στα Παναθήναια). και στη συνέχεια έβαλε φόρους στους Αθηναίους και έτσι απέκτησε κακή φήμη, έγινε μισητός ή έτσι οι Αθηναίοι ποιητές και ειδικά αυτοί
που ασχολούνται με την τραγωδία του επιτέθηκαν από εκδίκηση.
Σημειώνεται ότι:
1) Σύμφωνα με άλλη εκδοχή ο Ανδρόγεως δολοφονήθηκε από ανθρώπους του βασιλιά Αιγέα κατά τη στιγμή που πήγαινε προς τη Θήβα για
να συμμετάσχει σε αγώνες προς τιμή του Λάιου και η δολοφονία έγινε, επειδή
ο Ανδρόγεως είχε πιάσει φιλία με πολιτικούς αντιπάλους του Αιγέα, τους
γιους του Πάλαντα, και ο Αιγέας δεν έβλεπε με καλό μάτι αυτή τη φιλία,
πρβ: <<..αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα επετέλει, εν ω ο Μίνωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγευς επι τον
Μαραθώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ ου διεφθάρη. ένιοι δε αυτόν λέγουσι πορευόμενον εις Θήβας επί τον Λαϊου Αγώνα προς των αγωνιστών ενεδρευθέντα δια φθόνον απολέσθαι…>>> (Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Β και Γ)
2) Ο Πλούταρχος, που παίρνει, λέει, πληροφορίες από παλιότερους του ιστορικούς (Έφορο, Φιλόχορο, Αριστοτέλη, Κλείδημο
κ.α.), σχετικά με το Μίνωα και τους Κρήτες, αναφέρει (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «Κάκτος») τα εξής:
«Λένε ότι οι Κρήτες, σύμφωνα με το χρησμό, έστειλαν στους Δελφούς
απαρχή ανθρώπων, αλλά επειδή εκείνοι, δεν έβλεπαν να υπάρχει ευημερία
στο μέρος εκείνο, έφυγαν από εκεί, για να ιδρύσουν αποικία. Πρώτα λοιπόν
εγκαταστάθηκαν στην Ιαπυγία, αργότερα όμως κατέλαβαν την περιοχή
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θράκες. Όπως φαίνεται, ο Μίνωας δεν είχε σκοτώσει τους νέους που του
είχαν στείλει οι Αθηναίοι ως φόρο, αλλά τους είχε κρατήσει δούλους. Μερικοί
που κατάγονταν από τους Αθηναίους αυτούς και θεωρούνταν Κρήτες περιλήφθηκαν στην αποστολή στους Δελφούς. Από αυτό οι κόρες των Βοττιαίων,
μνημονεύοντας την καταγωγή τους, τραγουδούσαν στις γιορτές «Πάμε στην
Αθήνα». (Πλούταρχος, Ελληνικά 35)
<< 15. Λίγο πιο ύστερα ήρθαν από την Κρήτη να πάρουν το δασμό.
Οι πιο πολλοί συγγραφείς συμφωνούν ότι, επειδή νομίστηκε πως ο Ανδρόγεως πέθανε στην Αττική με δόλο, ο Μίνωας προσκαλούσε με τους πολέμους
πολλές συμφορές στους κατοίκους, καθώς επίσης και ο θεός στη χώρα τους,
όπου έπεσε πολλή αφορία και αρρώστιες και στέρεψαν τα ποτάμια. Και ότι,
επειδή ο Θεός πρόσταξε να ζητήσουν να εξιλεωθούν από το Μίνωα και να
τον ημερώσουν για να κατασιγάσει η οργή και να μπει τέρμα στις συμφορές,
αυτοί έστειλαν πρέσβεις και με παρακάλια πέτυχαν να συνάψουν συνθήκες,
με τον όρο να στέλνουν κάθε εννέα χρόνια σαν δασμό εφτά νέους και άλλες
τόσες νέες. Όσο για την τύχη των παιδιών αυτών, ο πιο τραγικός μύθος λέει,
πως, αφού έφταναν στην Κρήτη τους έτρωγε ο Μινώταυρος στο Λαβύρινθο
ή πως πέθαιναν εκεί μέσα καθώς περιπλανιόταν και δεν μπορούσαν να
βρουν την έξοδο. Ο Μινώταυρος ήταν κατά τον Ευριπίδη «τερατώδες και
σύμμειχτο θρέμμα και πλασμένος με διπλή φύση ταύρου και ανθρώπου
(«σύμμεικτον είδος και αποφώλιον βρέφος γεγονέναι και Ταύρου μεμείχθαι
και βροτού διπλή φύσει»).
16. Ο Φιλόχορος όμως γράφει πως οι Κρήτες δε συμφωνούν σε αυτά,
αλλά λέγουν πως ο Λαβύρινθος ήταν μια φυλακή χωρίς τίποτε το κακό εξόν
από το να μην μπορούν οι φυλακισμένοι να φύγουν, και πως ο Μίνωας τελούσε στη μνήμη του Ανδρόγεω γυμνικό αγώνα δίνοντας για βραβεία στους
νικητές τους νέους, που τους φύλαγε στο Λαβύρινθο. Στους πρώτους αγώνες
νικούσε ο πιο ισχυρός τότε στρατηγός του Μίνωα με το όνομα Ταύρος, άνθρωπος σκληρός και ανήμερος, που φερόταν στα παιδιά των Αθηναίων αλαζονικά και βάναυσα.
Ο Αριστοτέλης στο έργο του <<Βοττιαίων Πολιτεία>> φαίνεται και αυτός πως δε νομίζει ότι τους νέους τους σκότωνε ο Μίνωας, αλλά τους έβρισκαν τα γηρατειά κάνοντας καταναγκαστικά έργα. Και κάποτε οι Κρητικοί,
ξοφλώντας ένα παλιό τάξιμό τους, έστειλαν στους Δελφούς <<απαρχήν>>
ανθρώπων, όπου αναμείχθηκαν και απόγονοι από εκείνους. Και επειδή δεν
μπορούσαν να συντηρηθούν εκεί, στην αρχή πήγαν στην Ιταλία, όπου κατοίκησαν στην Ιαπυγία. Από εκεί έφυγαν και πήγαν στη Θράκη και ονομάστηκαν
Βοττιαίοι’ γι αυτό οι κόρες των Βοττιαίων, όταν τελούν κάποια θυσία, λένε την
επωδό «ίωμεν εις Αθήνας».
Το Μίνωα συνέχεια τον κακολογούσαν και τον έβριζαν στα αττικά θέατρα και ούτε ο Ησίοδος τον ωφέλησε με να τον πει <<βασιλεύτατον» ούτε ο
Όμηρος καλώντας τον <<οαριστήν Διός>>, αλλά υπερίσχυσαν οι τραγικοί
ποιητές που από το λογείο και τη σκηνή το περιέλουσαν με αδοξία διδάσκοντας πως στάθηκε βίαιος και κακός. Κι ας λένε πως ο Μίνωας έγινε βασιλιάς
και νομοθέτης και ο Ραδάμανθυς δικαστής και φύλακας των νόμων που θέσπισε εκείνος…………………
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19.Και σαν έφτασε στην Κρήτη (ο Θησέας), η Αριάδνη που, καθώςλέγουν στις διηγήσεις τους ή στα τραγούδια τους οι περισσότεροι, το αγάπησε
, του έδωσε το λινάρι και του δίδαξε τον τρόπο να τα καταφέρει στα στριφογυρίσμστα του λαβύρινθου, κι έτσι σκότωσε το Μινώταυρο και έφυγε παίρνοντας μαζί του την Αριάδνη και τους νέους………
Κάπως αλλιώτικα και πιο επίσημα έγραψε γι αυτά τα πράγματα ο
Κλείδημος, αρχίζοντας και από πιο παλιά, πως δηλαδή υπήρχε κοινή απόφαση των Ελλήνων να μην ταξιδεύσει από πουθενά κανένα πλοίο που να
χωράει πλήρωμα μεγαλύτερο από πέντε άνδρες…. Όταν όμως ο Δαίδαλος
έφυγε με ένα πλοίο στην Αθήνα, ο Μίνωας αψήφησε τις κοινές αποφάσεις
των Ελλήνων και τον καταδίωξε με μεγάλα πλοία… (Πλούταρχος «Θησεύς»,
19)
Επομένως και σύμφωνα με τον Πλούταρχο: 1) Ο Μύθος του Μινώταυρου δεν είναι πραγματικότητα. 2) Ο Μίνωας εκστράτευσε εναντίον των Αθηνών και κατόπιν τους επέβαλε δασμό (φόρο αίματος), επειδή ο βασιλιάς των
Αθηνών Αιγέας δολοφόνησε το γιο του Μίνωα Ανδρόγεω στα Παναθήναια.
3) Επειδή ο Μίνωας εκστράτευσε εναντίον των Αθηνών, οι Αθηναίοι συγγραφείς δε συμπαθούσαν το Μίνωα ή για το λόγο αυτό περιγράφουν το Μίνωα
ως φορομπήχτη, άγριο κ.τ.λ. ή γι αυτό και του έπλασαν το μύθο του Μινώταυρου.Ωστόσο είναι σκληρό να κακολογούν και να βρίζουν τα Αττικά θέατρα
το Μίνωα ή χωρίς να λάβουν υπόψη τους ότι ο Μίνωας εγκωμιάστηκε πάρα
πολύ από τον Όμηρο και Ησίοδο λόγω του ότι υπήρξε βασιλιάς και νομοθέτης κ.τ.λ.4) Οι Κρήτες δε συμφωνούν σε αυτά που λένε οι Αθηναίοι συγγραφείς για το Μίνωα και το Μινώταυρο, αλλά λέγουν πως ο Λαβύρινθος ήταν
απλώς μια φυλακή χωρίς τίποτε το κακό εξόν από το να μην μπορούν οι
φυλακισμένοι να φύγουν. Λένε επίσης ότι στη φυλακή αυτή κρατούνταν οι
νέοι και οι νέες από την Αθήνα, που ερχόταν να κάνουν καταναγκαστικά έργα
στην Κρήτη ως αντίποινα, επειδή οι Αθηναίοι δολοφόνησαν το γιο του Μίνωα
Ανδρόγεω. Λένε επίσης ότι ο Μινώταυρος ήταν ένας στρατηγός του Μίνωα
με το όνομα Ταύρος, ο οποίος από τη μια ήταν αρχιφύλακας και από την
άλλη ήταν σκληρός και ανήμερος και συνάμα φερόταν απάνθρωπα στα παιδιά των Αθηναίων κ.τ.λ.
Ε. Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ
Ο Μίνως , όπως είδαμε πιο πριν, ήταν γιος του βασιλιά της
Κρήτης Αστέριου και της πριγκίπισσας Ευρώπης, ο οποίος μετά θάνατο ειπώθηκε ότι ήταν γιος του Δία και συνάμα ορίστηκε κριτής
στον Άδη, επειδή ήταν δίκαιος και σοφός εν ζωή ηγεμόνας κ.α.
Επομένως η γενεαλογία του Μίνωα από πλευράς του πατέρα
του είναι Ελληνική. Πρώτα γεννήθηκε ο Δευκαλίωνας Α’, μετά ο Έλληνας, ο Δώρος, ο Τέκταμος, ο Αστέριος, ο Μίνωας, ο Δευκαλίωνας
Β’, ο Ιδομενέας, ο Αίθων κ.α.
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Η γενεαλογία του Μίνωα από πλευράς της μητέρας του, της
Ευρώπης, είναι βάρβαρη, αφού η Ευρώπη ήταν πριγκίπισσα της Φοινίκης, την οποία είχε κλέψει ο πατέρας του Μίνωα, ο Αστέριος, από
τη Φοινίκη. Ωστόσο η Ευρώπης είχε και Ελληνική ρίζα από τη μάνα
της, την Ιω, την οποία είχαν κλέψει οι Φοίνικες από το Άργος,
Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο: Ο Ωκεανός και η Τηθύς γέννησαν τον Ινάχο, από τον οποίο πήρε το όνομα ο ποταμός Ινάχος
στο Άργος. Ο Ινάχος και η Μελία, κόρη του Ωκεανού, γέννησαν το
Φορωνέα και τον Αιγιαλέα. Ο Αγιαλέας πέθανε χωρίς να κάνει παιδιά
και η χώρα όλη ονομάστηκε Αιγιάλεια. Κατόπιν ο Φορωνέας έγινε
δυνάστης και όλη την Πελοπόννησο την ονόμασε Φορωνίδα. Κατόπιν Ο Φορωνέας και η νύμφη Τηλεδίκη απέκτησαν τον Άπιν, από
τον οποίο η Πελοπόννησος ονομάστηκε Άπια, καθώς και τη Νιόβη.
Ο Απις πέθανε χωρίς να κάνει παιδιά, όμως επειδή νομίστηκε θεός
ονομάστηκε Σάραπις. Από τη Νιόβη και το Δία (η Νιόβη ήταν η
πρώτη θνητή γυναίκα με την οποία κοιμήθηκε ο Ζευς) γεννήθηκε ο
Άργος, όπως λέει ο Ακουσίλαος και ο Πελασγός, από τον οποίον
ονομάστηκαν έτσι οι μετοικούντες στην Πελοπόννησο. Ο Ησίοδος
τον Πελασγό τον λέει αυτόχθονα. Πελασγός και η Μελίβοια, κόρη
του Ωκεανού ή κατ’ άλλους την Κυλλήνη, γέννησαν το Λυκάονα, το
βασιλιά των Αρκάδων που με πάρα πολλές γυναίκες απόκτησε 50
γιους: Θεσπρωτό, Μάκεδνο, Μαίναλο, Φθίο, Λύκιο, Ορχομενό … και
οι οποίοι υπερέβαλαν των άλλων ανθρώπων στην ασέβεια και την
υπερηφάνεια και από την άλλη. Όταν ο Αργος έγινε βασιλιάς στην
Πελοπόννησο την ονόμασε Άργος. Ο Αργος νυμφευτείς την Ευάδνη
την κόρη του Στρυμόνα και Νεαίρας γέννησαν τους Πείραντα, Επίδαυρο και Κρίασον, που παρέλαβε τη βασιλεία.
Από τον Άργο και την Ισμήνη της Ασωπού γεννήθηκε ο Ίασος,
κόρη του οποίου ήταν η Ιώ, ο Κάστωρ όμως λέει ότι η Ιώ ήταν κόρη
του Ινάχου και ο Ησίοδος ότι ήταν κόρη του Πειρήνος. Η Ιώ, ύστερα
από περιπέτειες (κατά τον Ηρόδοτο την έκλεψαν οι Φοίνικεςί) έφτασε την Αίγυπτο όπου νυμφεύτηκε το Νείλο και γέννησε τον Επαφο, ο οποίος έγινε βασιλιάς της Αίγυπτου. Ο ¨Επαφός με τη Μέμφιδα, κόρη του Νείλου και για χάρη της οποίας ο Έπαφος έκτισε
πόλη με το όνομά της, γέννησαν τη Λιβύη εκ της οποίας η χώρα
ονομάστηκε έτσι (= η ήπειρος Αφρική). Από τη Λιβύη και τον Ποσειδώνα γεννήθηκαν δυο δίδυμοι, ο Αγήνωρας και ο Βήλος.
Ο Βήλος κατοίκησε στη Λιβύη (= η Αφρική), στην Αίγυπτο και
στην Αραβία και με την Αγχινόη, θυγατέρα του Νείλου, γέννησαν
δίδυμα, τον Αίγυπτο και το Δαναό, που ο μεν πρώτος έκανε 50
γιους και ο δεύτερος 50 θυγατέρες. Γέννησαν ακόμη και τον Κηφέα
και Φινεα. Ο Αίγυπτος κατέστρεψε τη Μελαμπόδων χώρα και την
ονόμασε Αίγυπτο. Ο Δαναός, αφού πέτυχε να πάρει την εξουσία,
με τη συμβουλή της Θεάς Αθηνάς κατασκεύασε πρώτος πλοίο
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(«ναυς») και μαζί με τις κόρες του ήρθαν στη Ρόδο και στο Άργος.
Στο Αργος του παρέδωσε τη βασιλεία ο τότε βασιλιάς Γελάνωρ και
από αυτό μετά οι κάτοικοι του Άργους ονομάστηκαν Δαναοί ή Αργείοι.
Ο Αγήνωρας πήγε στη Φοινίκη, όπου έγινε γενάρχης. Με την
Τηλέφασα έκανε τέσσερα παιδιά, την Ευρώπη, τον Κάδμο (που ίδρυσε τη Θήβα, αλλά και οι απόγονοί του κατοίκησαν στη Θράκη
κ.α.), το Φοίνικα και τον Κύλικα που εξ αυτών πήραν το όνομα οι
χώρες που κατοίκησαν. Μερικοί λένε ότι η Ευρώπη δεν ήταν κόρη
του Αγήνορα, αλλά του Φοίνικα και η οποία αγαπήθηκε από το Δία
και αυτός από την ομορφιά της έγινε ταύρος («ταύρος χειροήθης
γενόμενος») και τη μετέφερε στην Κρήτη όπου γέννησε το Μίνωα,
το Ραδάμανθυ και το Σαρπηδόνα. Για το Σαρπηδόνα άλλοι λένε λέει
ότι ήταν γιος του Δία και της Λαοδάμειας. Ακολούθως ο βασιλιάς της
Κρήτης Αστέριος, επειδή δεν είχε γιο, υιοθέτησε τα παιδιά της Ευρώπης και ο Μίνωας στη συνέχεια τον αντικατέστησε στη βασιλεία.
Ο Μίνωας νυμφεύτηκε την Πασιφάη και έκανε τα εξής αγόρια: Κατρέα, Δευκαλίωνα, Γλαύκο και τα εξής κορίτσια: Ανδρόγεω, Ακαλήν,
Ξενοδίκη, Αριάδνη, Φαίδρα. Οι κόρες του Κατρέα η μεν Αερόπη
παντρεύτηκε τον Πλεισθένη και γέννησε το Μενέλαο και τον Αγαμέμνονα και η Κλυμένη το Ναύπλιο και έκανε τον Οίακο και τον
Παλαμήδη.
Σημειώνεται επίσης ότι:
Α) Στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο αρχαίο
κόσμο δεν υπήρχαν αρχικά κράτη ως τα σημερινά, αλλά πάρα πολλές αυτόνομες φυλές που άλλες ήταν Ελληνικές και άλλες βάρβαρες
(Περσικές, Φοινικικές κ.α.). Προ αυτού οι άνθρωποι είχαν φτιάξει
ιστορίες, αυτές που σήμερα λέμε μύθους, στις οποίες αναφέρονταν
τα κύρια γεγονότα και πρόσωπα της κάθε φυλής, δηλαδή από πού
ξέκοψε, που και που πήγε, με ποιες άλλες φυλές αναμείχτηκε κ.α.
Β) Επειδή ήρθαν στην Ελλάδα από την Ασία, την Αφρική και
Ευρώπη διάφορα βάρβαρα φύλα ( οι Κάδμιοι, οι Πέλοπες, οι Δαναοί
κ.α.), τα οποία μετά συγχωνεύτηκαν με τους Πελασγούς ή μετέπειτα
Έλληνες, γι αυτό από τη μια έχουμε το μύθο του γένους των Ελλήνων (του Δευκαλίωνα – Έλληνα κ.τ.λ.) και από την άλλοι τους μύθους για τα γένη του Κάδμου, Δαναού, Πέλοπα κ.α.
Γ3) Ορισμένοι βασιλείς έλεγαν ότι ήταν γιοι είτε π.χ. της Λιβύης
(της ηπείρου Αφρικής) είτε του Ασωπού (του ποταμού) είτε του
Θεού Δία κ.α., για να υποδείχνουν στους γείτονες ότι ήταν και αυτοί
αυτόχθονες.
ΣΤ. ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΘΡΟΝΟΣ
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Ι. ΟΙ ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ: ΑΡΧΗΔΙΟΣ, ΓΟΡΤΥΣ, ΚΥΔΩΝ …..
ΚΡΗΣ - ΚΡΗΘΕΑΣ
Ο Όμηρος (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183) αναφέρει ότι οι
Κρήτες ήταν άλλοι Αχαιοί, άλλοι Ετεοκρήτες, άλλοι Κύδωνες, άλλοι
Δωριείς και άλλοι Πελασγοί, που, όπως επεξηγούν ο Διόδωρος Σικελιώτης (Βίβλος 4 και 5), ο Στράβωνας (Ι IV 6 -7), ο Απολλόδωρος
(Βιβλιοθήκη 3.1.2 ), Νόννος (2.695) κ.α.:
Α) Οι Κύδωνες και οι Ετεοκρήτες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της
Κρήτης και γι αυτό λέγονταν αυτόχθονες σε σχέση προς τους άλλους, οι οποίοι είχαν έρθει μετά στην Κρήτη. Περίφημος βασιλιάς
των Ετεοκρητών ήταν ο Κρήτας, που επινόησε πολλά χρήσιμα πράγματα για τους ανθρώπους.
Ο Παυσανίας ( VIII, 53, 4 - 6) αναφέρει ότι τα αδέλφια Κύδων, Γόρτυς και Αρχήδιος, γιοι του Τεγεάτη και εγγονοί του βασιλιά
Λυκάονα Β’, είχαν πάει στην Κρήτη από την Τεγέα (= η Αρκαδία, η
Γορτυνία και η Λακωνία) της Πελοποννήσου και έκτισαν τις πόλεις
Κυδωνία, Γόρτυνα και Κατρέα.
Ο Στράβωνας, ο Διόδωρος κ.α., λένε ότι οι Ετεοκρήτες λέγονταν και Ιδαίοι Δάκτυλοι ή Κουρήτες και είχαν πάει στην Κρήτη από
τη Φρυγία ή αντίθετα από την Κρήτη πήγαν μερικοί Κρήτες στη Φρυγία και γι αυτό υπάρχουν Ιδαία Όρη και στην Κρήτη και στη Φρυγία
(Τρωάδα).
Β) Όταν ήταν βασιλιάς των Ετεοκρητών ο Κρηθέας, ήρθε
στην Κρήτη από την περιοχή που παλιά λεγόταν Δωρίδα και σήμερα
Εσταιώτιδα της Θεσσαλίας, ο Τέκταμος ή Τέκταφος ( απόγονος του
Δώρου, επώνυμου των Δωριέων, γιου του Έλληνα) με Δωριείς, Πελασγούς κ.α., και, επειδή ήρθαν στην Κρήτη μετά από τους Ετεοκρήτες, ονομάστηκαν επήλυδες Κρήτες (= έποικοι, μετανάστες, νεοφερμένοι κάτοικοι).
Στη συνέχεια βασιλιάς της Κρήτης έγινε ο Τέκταμος, ο οποίος
παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά Κρηθέα. Γιος του Τέκταμου και
μετά το θάνατο του βασιλιάς της Κρήτης ήταν ο Αστέριος, θετός ή
κατά τον Ηρόδοτο πραγματικός, πατέρας του Μίνωα, που συνένωσε
μετά όλα τα γένη της νήσου σε ενιαίο σύνολο .
ΙΙ. ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ : ΜΙΝΩΑΣ, ΛΥΚΑΣΤΟΣ, ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
Κ.Τ.Λ.
1) Ο ΜΙΝΩΑΣ Α’
Σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό, το Διόδωρο Σικελιώτη (4, 60
– 61 και 5, 79-80) και τον Πλούταρχο («Θησεύς 19.6]) κ.α., υπήρχαν δυο βασιλιάδες με το όνομα Μίνωας, ο Μίνωας Α, και ο Μίνωας Β’. Ο Μίνωας Α’ βασίλευε το 1210 πριν από το Διόγνητο (άρα
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το 1474 π.Χ.) και ο Μίνωας Β’ το έτος 1031 πριν από το Διόγνητο
(άρα το 1295 π.Χ.), ενώ η άλωση της Τροίας έγινε λέει το έτος 945
πριν από το Διόγνητο (άρα το 1209 π.Χ.). Σύμφωνα επίσης με τον
Ηρόδοτο, ο Μίνωας έζησε τρεις γενιές πριν από τον Τρωικό πόλεμο:
«Τρίτη δε γενεή μετά Μίνων τελευτήσαντα γενέσθαι Τρωικά» ( Ηρόδοτος Ζ, 171), άρα συμφωνεί με τη χρονολογία που λέει το Πάριο
χρονικό. Το αυτό λέει και ο Όμηρος (Ιλιάδα Ν. 445 – 455), αρχικά
ήταν λέει βασιλιάς της Κρήτης ο Μίνωας, μετά ο Δευκαλίωνας και
μετά ο Ιδομενέας που πήρε μέρος στον Τρωικό πόλεμο.
Σύμφωνα επίσης με τον Ηρόδοτο (Α 5, Γ 121 κ.α.), ο Μίνωας
αφενός ήταν ο πρώτος από τους Έλληνες (πριν από τον Πολυκράτη)
που έγινε θαλασσοκράτορας και αφετέρου γιος, όχι του Δία, όπως
λένε λέει οι Έλληνες, αλλά ενός Έλληνα βασιλιά, μάλλον Κρητικού
(υπονοεί το βασιλιά της Κρήτης Αστέριο) και της Ευρώπης, κόρης
του βασιλιά της Τύρου της Φοινίκης, την οποία έκλεψε και αυτό ήταν μια από τις έχθρες μεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων, αλλά και που
έγινε ο Τρωικός πόλεμος.
Ο Διόδωρος Σικελιώτης, σχετικά με το θρόνο της Κρήτης, λέει
ότι ο Μίνωας αντικατέστησε στο θρόνο το βασιλιά της Κρήτης Αστέριο και το Μίνωα ο γιός του ο Λύκαστος:
«ο Μίνωας διαδέχτηκε στο θρόνο τον Αστέριο, παντρεύτηκε
την Ιτώνη, την κόρη του Λυκτία και γέννησε το Λύκαστο, ο οποίος
τον διαδέχτηκε στο Θρόνο. (Διόδωρος 4, 60 – 61).
Σύμφωνα με το Διόδωρο, Στράβωνα κ.α., ο Μίνωας αφενός
έγινε βασιλιάς της Κρήτης μετά που ήρθαν οι Δωριείς και οι Αχαιοί
στην Κρήτη και πριν από την κάθοδο των Δωριέων με τους Ηρακλείδες και αφετέρου ήταν αυτός που ένωσε σε ενιαίο σύνολο τους
Ετεοκρήτες με τους επήλυδες Κρήτες, δηλαδή τα Ελληνικά Κρητικά
φύλα: Ετεοκρήτες, Κύδωνες, Αχαιούς, Δωριείς και Πελασγούς, καθώς και ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που κατοικούσαν στην Κρήτη
σε ενιαίο σύνολο.
Ο Μίνωας, σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Μίνωας και Νόμοι), Διόδωρο (βίβλος 4 και 5) Στράβωνα (Γεωγραφικά Ι’ c 476] κ.α., μαζί
με τον αδελφό του Ραδάμανθυ ήταν οι πιο αξιόλογοι βασιλείς της
Κρήτης. Αυτοί που οργάνωσαν την περίφημη Κρητική πολιτεία, την
οποία αντέγραψαν οι άλλοι Έλληνες, αλλά και αυτοί που θεμελίωσαν την θαλασσοκρατορία των Κρητών. Ο λόγος και για τον οποίο
μυθοποιήθηκαν-αγιοποιήθηκαν
Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο (Γ, 1-2, Γ 22, Επιτομή, 1,6), ο
Μίνωας ήταν προ παππούς του Αγαμέμνονα και του Μενέλαου από
της κόρες του γιου Κατρέα. Ο Απολλόδωρος λέει και ότι ο Μίνωας
ήταν γιος του Δία (εννοείται η χάρη του οποίου βοήθησε να γίνει
μέγας νομοθέτης) και υιοθετημένος γιος του βασιλιά Αστέριου της
Κρήτης, καθώς και εγγονός του Ποσειδώνα (εννοείται η χάρη του
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οποίου βοήθησε να γίνει θαλασσοκράτορας) και της Λιβύης από τη
μάνα του την Ευρώπη. Λέει επίσης ότι μαζί με τη σύζυγό του Πασιφάης έκαναν τα εξής παιδιά, αγόρια: Κατρέα, Δευκαλίωνα, Γλαύκο,
Ανδρόγεω και τα εξής κορίτσια:, Ακαλήν, Ξενοδίκη, Αριάδνη, Φαίδρα. Οι κόρες του Κατρέα η μεν Αερόπη παντρεύτηκε τον Πλεισθένη και γέννησε το Μενέλαο και τον Αγαμέμνονα και η Κλυμένη
το Ναύπλιο και έκανε τον Οίακο και τον Παλαμήδη, πρβ:
«Ραδάμανθυς δε τοις νησιωταις νομοθετων, αύθις φυγών εις Βοιωτιαν Αλκμήνην γαμεί, καὶ μεταλλάξας εν Αιδου μετά Μίνωος δικάζει. Μίνως
δε Κρήτην κατοικών έγραψε νόμους, και γημας Πασιφάην την Ηλιου και Περσηίδος, ως <δε> Ασκληπιάδης φησί, Κρήτην την Αστερίου θυγατέρα, παίδας
μεν ετέκνωσε Κατρέα Δευκαλίωνα Γλαύκον Ανδρόγεων , θυγατέρας δε Ακάλλην Ξενοδίκην Αριάδνην Φαιδραν, εκ Παρειας δε νύμφης Ευρυμέδοντα Νηφαλίωνα Χούσην Φιλόλαον, εκ δε Δεξιθέας Ευξάνθιον. (Απολλόδωρος Γ, 12)
«Κατρέως δε του Μίνωος Αερόπη και Κλυμένη καὶ Απημοσύνη και Αλθαιμένης υἱὸς γίνονται. χρωμένῳ δε Κατρεί περι καταστροφής του βίου ο
θεος έφη υπό ενός των τέκνων τεθνήξεσθαι. Κατρεύς…… Αερόπην δε και
Κλυμένην Κατρεύς Ναυπλίω δίδωσιν εις αλλοδαπάς ηπείρους απεμπολήσαι.
Τούτων Αερόπην μεν έγημε Πλεισθένης και παίδας Αγαμέμνονα και Μενέλαον ετέκνωσε, Κλυμένην δε γαμεί Ναύπλιος, και τέκνων πατήρ γίνεται Οίακος και Παλαμήδους... ((Απολλόδωρος Γ 2,1 και Γ, 2, 2, Επιτομή, 1,6)
2) Ο ΛΥΚΑΣΤΟΣ Α’
Όταν πέθανε ο Μίνωας Α’ , σύμφωνα με τον Όμηρο (Ιλιάδα),
το Διόδωρο (Βίβλος 4, 60, 3), τον Απολλόδωρο (Γ 2 – 4) κ.α., το
διαδέχθηκε στο θρόνο ο γιος του ο Λύκαστος και σύμφωνα με το
Στ. Βυζάντιο έκτισε και την πόλη Λύκαστο.
3) Ο ΜΙΝΩΣ Β’
Ο Διόδωρος Σικελιώτης για το Μίνωα Β’ λέει τα εξής: «ο Μίνωας διαδέχτηκε στο θρόνο τον Αστέριο, παντρεύτηκε την Ιτώνη,
την κόρη του Λυκτία και γέννησε το Λύκαστο, ο οποίος τον διαδέχτηκε στο Θρόνο. Ο Λύκαστος παντρεύτηκε την Ίδη, την κόρη του
Κορυβάντα και γέννησε το Μίνωα το δεύτερο, τον οποίο μερικοί αναφέρουν ως γιο του Δία. Αυτός, πρώτος από τους Έλληνες, συνέστησε αξιόλογη ναυτική δύναμη και έγινε θαλασσοκράτορας. Παντρεύτηκε την Πασιφάη, την κόρη του Ήλιου, και γέννησε το Δευκαλίωνα, τον Κατρέα, τον Ανδρόγεω και την Αριάδνη, αλλά απέκτησε και πολλά νόθα παιδιά». (Διόδωρος 4, 60 – 61)
Στο Πάριο χρονικό αναφέρονται επακριβώς τα εξής:
ΑΦ’ ΟΥ ΜΙΝΩΣ [Ο] ΠΡΟΤΕΡΟΣ Ε]ΒΑ[ΣΙΛΕΥΣΕ ΚΡΉΤΗΣ ΚΑΙ
Α[ΠΟΛ]ΛΩΝΙΑΝ ΩΙΚΙΣΕ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣ ΗΥΡΕΘΗ ΕΝ ΤΗι ΙΔΗι, ΕΥΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΑΙΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΕΛΜΙΟΣ Κ[ΑΙ ΔΑΜΝΑΜΕΝΕΩΣ,
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ΕΤΗ ΧΗ* *, ΒΑΣΙ]ΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΙΟΝΟΣ.= Όταν ο Μίνως ο πρώτος βασίλεψε στην Κρήτη και έκανε οικισμό στην Απολλωνία, σίδηρος ευρέθη στην Ίδη, βρέθηκε από τους Ιδαίους Δακτύλους Κέλμιο και Δαμναμενέω, έτος Χίλια.... όταν ο Πανδίων βασίλευε στην Αθήνα.
ΑΦ’ ΟΥ ΑΘΗΝΗΣΙ [ΣΠΑΝΙ]Σ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ<Ι>Σ [..] ΑΘΗΝ[ΑΙΟΙΣ ΑΠΟ]ΛΛΩΝ ΕΧΡΗ[ΣΕ ΔΙΚΑ]Σ
ΥΠΟΣΧΕ<Ι>Ν [..] Α[Σ] ΑΜ ΜΙΝΩΣ ΑΞΙΩΣΕΙ, ΕΤΗ ΧΔΔΔΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΕΩΣ. = Όταν στην Αθήνα υπήρξε έλλειψη καρπών οι Αθηναίοι συμβουλεύτηκαν το μαντείο και ο Απόλλων έχρησε
να ορίσει ποινή ο Μίνως ότι θεωρεί σωστό, έτος 1031, όταν ο Αιγέας
βασίλευε στην Αθήνα.
ΑΦ’ ΟΥ ΟΙ [ΕΛΛΗ]ΝΕΣ ΕΙΣ ΤΡΟΙΑΝ Ε[ΣΤ]ΡΑΤΕΥΣ[ΑΝ], ΕΤΗ
ΓΗΗΗΗΓΙΙΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗ[ΝΩΝ ΜΕΝ]ΕΣΘΕΩΣ ΤΡΕΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. = Όταν οι Έλληνες εκστράτευσαν εναντίον της
Τροίας, έτος 954, όταν ο Μενεσθέας βρίσκονταν στο 13ο έτος της
βασιλείας του στην Αθήνα.
Επομένως και σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό:
Α) Ο Μίνωας Β’ ήταν βασιλιάς όταν ήταν βασιλιάς στην Αθήνα
ο Αιγέας και αυτό ήταν το έτος 1031 πριν από το Διόγνητο (άρα το
1295 π.Χ.)
Β) Ο Μίνωας Α’ ήταν βασιλιάς όταν ήταν βασιλιάς στην Αθήνα
ο Πανδίονας, το έτος ΧΗ.. πριν από το Διόγνητο. Στο Πάριο χρονικό
δε διακρίνονται τα δυο τελευταία ψηφία της χρονολογίας του Μίνωα
Α, όμως αυτά πρέπει να είναι σε δεκάδες ή εκατοντάδες τα εξής:
ΧΗΔΔ ή ΧΗΗΔ ή ΧΗΗΗ, δηλαδή είτε 1120 είτε 1210 είτε 1300 (διότι
έτσι μολογά η αρίθμηση με γράμματα). Όμως επειδή ο Μίνωας Α’
τοποθετείται μετά από το γεγονός του 1242 και πριν από το γεγονός
του 1146 πριν από το Διόγνητο, άρα ο Μίνωας Α’ ήταν βασιλιάς το
1210 πριν από το Διόγνητο = το 1474 π.Χ.
Σημειώνεται επίσης ότι:
1) Κάποιοι λένε ότι το όνομα Μίνωας ήταν τίτλος, κάτι που
είναι αυθαίρετο και συνεπώς δεν ευσταθεί. Αν ήταν τίτλος, κάποιος
αρχαίος συγγραφέας θα έλεγε π.χ. «ο Μίνωας Ιδομενέας έκανε…..»,
«ο Μίνωας Δευκαλίων….. δημιούργησε…» κ.α.
2) Ο Ιδομενέας στην Ιλιάδα και Οδύσσεια λέει «ο Δίας γέννησε το Μίνωα, ο Μίνωας τον Δευκαλίωνα και κείνος εμένα», δηλαδή χωρίς νανα κάνει αναφορά στο όνομα Μίνωας Β’. Επομένως
υπάρχει ερωτηματικό ως προς το αν υπήρξε ή όχι ο Μίνωας Β’. Το
πιο πιθανόν όμως είναι να υπήρξε και η ζωή και το έργο του να
μπερδεύεται από τους νεότερους συγγραφείς με αυτό του Μίνωα Α’
3) Ο Διόδωρος Σικελιώτης λέει ότι ο Μίνωας Β’ είναι αυτός που
είναι γνωστός από του μύθους κ.τ.λ., κάτι που ίσως να έχει δίκιο,
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αφού: α) Ο Όμηρος και ο Ηρόδοτος λένε ότι ο Μίνωας (= ο γιος
του Δία και νομοθέτης και θαλασσοκράτορας) έζησε 3 γενιές πριν
από τον Τρωικό πόλεμο ( αρχικά ήταν λέει βασιλιάς της Κρήτης ο
Μίνωας, μετά ο Δευκαλίωνας και μετά ο Ιδομενέας που πήρε μέρος
στον Τρωικό πόλεμο β) Ο Ηρόδοτος (Α 32) λέει ότι ο μέσος όρος
ζωής των ανθρώπων είναι 70 χρόνια, άρα ο Μίνωας πρέπει να έζησε
μέχρι το πολύ 3Χ70 = 210 χρόνια πριν από τον Τρωικό πόλεμο και
λογικά περίπου 120, γιατί τα παιδιά γεννιούνται κάθε 18 – 42 χρόνια, γ) το Πάριο Μάρμαρο λέει για το Μίνωα Β’ ότι περίπου και οι
μύθοι, δηλαδή ότι ήταν σύγκαιρος του Αιγέα, ότι επί εποχής του
παρατηρήθηκε έλλειψη καρπών στην Αττική κτλ., πρβ: «Όταν στην
Αθήνα υπήρξε έλλειψη καρπών οι Αθηναίοι συμβουλεύτηκαν το μαντείο και ο Απόλλων έχρησε να ορίσει ποινή ο Μίνως ότι θεωρεί
σωστό, έτος 1031, όταν ο Αιγέας βασίλευε στην Αθήνα.» Ο Μίνωας
εκστράτευσε εναντίον του Αιγέα, επειδή οι πολιτικοί αντίπαλοι του
Αιγέα δολοφόνησαν τον Ανδρόγεω, γιο του Μίνωα, στα Παναθήναια
για πολιτικούς λόγους (προκειμένου να κάνουν το ισχυρό τότε Μίνωα να στραφεί εναντίον του Αιγέα και έτσι αυτοί να έρθουν στα
πράγματα). Ακολούθησε έλλειψη καρπών στην Αττική λόγω της
πολιορκίας του Μίνωα (την οποία οι θεοσεβούμενοι-θεοφοβούμενοι
Αθηναίοι απέδωσαν στην αδικία που είχε γίνει στο Μίνωα) και για
να λύσει την πολιορκία ο Μίνωας απαίτησε και του παρέδωσαν οι
Αθηναίοι κάποιους νέους και νέες προκειμένου να κάνουν καταναγκαστικά έργα στην Κρήτη (η αιτία που βγήκε ο μύθος του Μινώταυρου).
4) Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ
Ο Δευκαλίωνας ήταν γιος του Μίνωα Β’ και έλαβε μέρος στην
Αργοναυτική εκστρατεία. Παιδιά του ήταν ο Ιδομενέας, η Κρήτη, ο
Μόλος Α’ κ.α..
5) Ο ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
Ο Ιδομενέας, σύμφωνα με τον Όμηρο, ήταν γιος του Δευκαλίωνα και εγγονός του Μίνωα, προφανώς του Β’, και έλαβε μέρος
στον πόλεμο της Τροίας όχι μόνο ως αρχηγός των Κρητών, αλλά
και ένας από τους δυο πρωτάρχοντες (ο άλλος ήταν ο Νέστωρας)
όλων των Αχαιών.
«Ο Μίνωας απέκτησε, λένε δυο γιους, το Δευκαλίωνα και το Μόλο,
στη συνέχεια από το Δευκαλίωνα έγινε ο Ιδομενέας και από το Μόλο ο Μηριόνης. Ετούτοι με ενενήντα καράβια εκστράτευσαν με τον Αγαμέμνονα στο
Ίλιο και, αφού επέστρεψαν σώοι στην πατρίδα τους και πέθαναν….» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 5, 79)
6-7) Ο ΑΙΘΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΥΡΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ
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Ο ‘Όμηρος (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183) λέει ότι ο Δευκαλίωνας είχε δυο παιδιά, το βασιλιά Ιδομενέα και τον Αίθωνα, που
ήταν μικρότερος και έμενε στην Κρήτη, ενώσω ο Ιδομενέας έλειπε
στην Τροία. Σύμφωνα με τους άλλους αρχαίους συγγραφείς, όταν
ο Ιδομενέας έφυγε για τον πόλεμο της Τροίας, άφησε για προστάτη
του θρόνου του το Λεύκο, γιο του Τάλω, υποσχόμενος ότι, όταν θα
γύριζε θα του έδινε ως σύζυγο την κόρη του Κλεισιθήρα. Ο Λεύκος,
όμως με τη βοήθεια του Ναύπλιου, σκότωσε την Κλεισίθυρα και τη
Μέδα, κόρη και σύζυγο του Ιδομενέα, καθώς και τους αδελφούς
Ίφικλο και Λύκο και έγινε τύραννος. Μετά που γύρισε πίσω ο Ιδομενέας, έδιωξε το Λεύκο.
Λέγεται επίσης ότι ο Ιδομενέας γυρνώντας από την Τροία συνάντησε θύελλα και ορκίστηκε ότι αν έφτανε ζωντανός στην πατρίδα
του θα θυσίαζε στον Ποσειδώνα το πρώτο πλάσμα που θα συναντούσε. Για κακή του τύχη, όμως, συνάντησε το γιο του και για να
μη φανεί επίορκος εκτέλεσε την υπόσχεσή του προς το Θεό. Κάτι
που προκάλεσε την οργή των υπόλοιπων θεών που έστειλαν λοιμό
στην Κρήτη με συνέπεια οι Κρήτες να τον εξορίσουν και έτσι ανέβηκε στο θρόνο ο Λεύκος.
6. Η ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Πριν από τη σημερινή Ελληνική Γραφή στην Ελλάδα, λέει ο Διόδωρος
Σικελιώτης (3,67, 5 - 57 και 5, 74), αλλά και όπως φανερώνουν τα αρχαία
γραπτά μνημεία που έχουν βρεθεί στην Κνωσό, Μυκήνες, Θήβα κ.α., υπήρχε
μια άλλη γραφή, η Πελασγική. Η εν λόγω γραφή, η Πελασγική, μετονομάστηκε σε Γραμμική από τον Άγγλο αρχαιολόγο Αρθούρο Έβανς, επειδή το
σχήμα των γραμμάτων της είναι σαν απλές γραμμές και όχι π.χ. ως σφήνες,
όπως είναι η Σφηνοειδή Γραφή.
Η Γραμμική Γραφή, σύμφωνα επίσης με τον Έβανς, αφενός
είναι Κρητικής επινόησης και από τους Κρήτες την πήραν οι Φοίνικες
: «Η γραφή της Κρήτης είναι η μήτηρ της Φοινικικής” ( vol 1 Oxford
1909) και αφετέρου παρουσιάζεται σε δυο βασικούς διαφορετικούς
τύπους, τη Γραμμική Γραφή Α’ και τη Γραμμική Γραφή Β’, που είναι
αποτυπωμένες κυρίως σε πήλινες πινακίδες.
Η Γραμμική Γραφή Α’ είναι ιδεογραφική , χρονολογείται από
το 1800/1700-1500 π.Χ., άρα είναι η γραφή της Κρήτης επι Ετεοκρητών, και δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Η Γραμμική
Γραφή Β είναι φωνητική και χρονολογείται από το 1500 -1200
π.Χ., άρα είναι η γραφή επι Μίνωα, λίγο πριν και λίγο μετά τα
τρωϊκά. Η αποκρυπτογράφησή της από το Μ. Ventris απέδειξε ότι
η Γραμμική Γραφή Β’ παριστάνει ελληνικές λέξεις.
Η Πελασγική (Γραμμική) Γραφή Β’, καταργήθηκε κάπου μεταξύ Τρωικού Πολέμου (1210- 1200 π.Χ.) και καθόδου
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Δωριέων(1100 π.Χ. ) και αντικαταστάθηκε από τη σημερινή Ελληνική Γραφή, αφού από τότε και εξής δε βλέπουμε επιγραφές ή άλλα
γραπτά μνημεία με τη Γραμμική Γραφή, σύμφωνα με τον Έβανς,
αλλά με τη σημερινή Ελληνική Γραφή. Απλά αρχικά κάθε ελληνική
πόλη – κράτος είχε και το δικό του αλφάβητο – κανόνες γραφής,
όμως σχετικά μεταξύ τους.

Πινακίδα Πύλου με Γραμμική γραφή
Β’. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)

Πινακίδες Κνωσού 1700 – 1450 π.Χ. με Πελασγική (Γραμμικής) γραφή (Μουσείο Ηρακλείου)

Οι Πελασγοί, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, ήταν το μεγαλύτερο
από τα πρώτα φύλα που κατοίκησαν στην Ελλάδα, απ΄ όπου η Ελλάδα αρχικά ονομαζόταν Πελασγία, και του οποίου τα επιμέρους
φύλα καλούνταν Δωριείς, Αχαιοί, Ίωνες και Αιολείς και που αυτά
μετά τα Τρωικά (ήτοι τον Τρωικό πόλεμο που έγινε το 1210- 1200
π.Χ.) έπαψαν να ζουν μεταναστευτικά και μετονομάστηκαν σε Έλληνες, πρώτα οι Δωριείς και μετά όλοι οι Πελασγοί, σύμφωνα με τον
Ηρόδοτο (βλέπε Ηροδότου «Ιστορία Α, 56-58), Θουκυδίδη ( 2 -9)
κ.α..
«...της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης» (Ηρόδοτος Β 56) .,
«Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά
- αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη,
καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά
άλλα βαρβαρικά φύλα. …» (Ηρόδοτος Α, 57- 58)
«ην δε και το των Πελασγών γένος ελληνικόν» (Διονύσιος Αλλικαρνασσεύς, «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία», I 17)
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΤΑΙ ΟΤΙ:
Α) Ο Ηρόδοτος λέει ότι μου φαίνεται, υπολογίζω («ως εμεί
δοκεί», αναπυνθανόμενος ευρίσκω») ότι οι Έλληνες πήραν τη
γραφή που έχουν (τη σημερινή) από τους Φοίνικες, κάτι για το οποίο ο Πλούταρχος στο «Περί Κακοηθειών του Ηροδότου») τον αποκάλεσε «κακοήθη» και ο Διόδωρος Σικελιώτης του απάντησε τα
εξής: Κάποια στιγμή ήρθε ο Κάδμος (ο οικιστής της Θήβας) στην
Ελλάδα από τη Φοινίκη και έφερε τη φοινικική γραφή, την οποία
χρησιμοποίησε ο ποιητής Λίνος, γεγονός που ήταν η αιτία να λέγεται πως οι Φοίνικες βρήκαν τα γράμματα, ενώ η αλήθεια είναι ότι τα
γράμματα δεν είναι έργο των Φοινίκων, όπως λέγεται, αλλά των
Πελασγών, τα οποία οικειοποιήθηκαν οι Φοίνικες, ενώ αυτοί απλώς
μετέβαλλαν το σχήμα των Πελασγικών γραμμάτων. Όταν αφανίστηκαν λόγω κατακλυσμού τα ελληνικά γραπτά μνημεία, βρήκαν την
ευκαιρία οι Αιγύπτιοι και ιδιοποιήθηκαν τις εφευρέσεις των Ελλήνων
στην αστρονομία και οι Φοίνικες στη γραφή
«… Στους Έλληνες λέγεται ότι πρώτος ανακάλυψε τους ρυθμούς και
το τραγούδι ο Λίνος και όταν ο Κάδμος έφερε από τη Φοινίκη τα λεγόμενα
γράμματα, πρώτος αυτός μετέφερε στην Ελληνική Γλώσσα, όρισε την ονομασία του καθενός και χάραξε το σχήμα τους. Γενικώς όλα μαζί τα γράμματα
ονομάστηκαν Φοινικικά, επειδή μεταφέρθηκαν στους Έλληνες από τους Φοίνικες, ειδικά όμως, επειδή πρώτοι οι Πελασγοί χρησιμοποίησαν τους φερόμενους χαρακτήρες προσαγορεύτηκαν Πελασγικά……. Ο Λίνος, λοιπόν,
λένε πως συνέταξε με Πελασγικά γράμματα αφήγημα με τις πράξεις του
πρώτου Διόνυσου και τους λοιπούς μύθους και το άφησε στα απομνημονεύματά του. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποίησαν τα Πελασγικά γράμματα ο Ορφέας και ο Προναπίδης, που ήταν δάσκαλος του Ομήρου και εμπνευσμένος
τραγουδοποιός. Το ίδιο και ο Θυμοίτης…. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3,
67)
«Όταν , όμως, αργότερα έγινε ο κατακλυσμός στους Έλληνες και από τις βροχοπτώσεις χάθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι, μαζί μ' εκείνους συνέβη να καταστραφούν και τα
γραπτά μνημεία, και γι' αυτή την αιτία οι Αιγύπτιοι, βρίσκοντας την ευκαιρία, ιδιοποιήθηκαν
όλα τα περί αστρονομίας και επειδή λόγω της άγνοιας τους οι Έλληνες δεν μπορούσαν πλέον
να επικαλεστούν τις γραπτές μαρτυρίες, ενισχύθηκε η άποψη ότι πρώτοι οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν τα άστρα Με τον ίδιο τρόπο, μολονότι και οι Αθηναίοι ίδρυσαν πόλη στην Αίγυπτο,
που ονομαζόταν Σάις, το γεγονός αυτό ξεχάστηκε λόγω του κατακλυσμού. Γι' αυτές, λοιπόν,
τις αιτίες, πολλές γενιές αργότερα, ο Κάδμος του Αγήνορα θεωρήθηκε ότι πρώτος έφερε τα γράμματα από τη Φοινίκη στην Ελλάδα και από τον καιρό του Κάδμου και στο
εξής, πίστευαν για τους Έλληνες πως έκαναν πάντα συμπληρωματικές ανακαλύψεις
στην επιστήμη των γραμμάτων, καθώς ένα είδος καθολικής άγνοιας κατείχε τους Έλληνες». (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 57)
«Στις Μούσες, δόθηκε από τον πατέρα τους, η ανακάλυψη των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη ποιητική. Σε εκείνους που λένε
πως οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες των γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν
από εκείνους και τα παρέδωσαν στους Έλληνες και πως αυτοί οι Φοίνικες
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ήταν εκείνοι που έπλευσαν με τον Κάδμο στην Ευρώπη και πως γι αυτό οι
Έλληνες ονομάζουν τα γράμματα Φοινικικά, απαντούν πως οι Φοίνικες δεν
ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τη
μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων τα χρησιμοποίησε αυτό το είδος των γραμμάτων, γι αυτό τους δόθηκε η παραπάνω
ονομασία»…… (Διόδωρος Σικελιώτης. βίβλος 5, 74)
«…φασίν τους Φοίνικας ουκ εξ αρχής ευρείν, αλλά τους τύπους των
γραμμάτων μεταθείναι μόνον…». (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 57 - 74 ).
Β) Κάνοντας τεχνική ανάλυση της ελληνικής και της φοινικικής γραφής βλέπουμε ότι ως συστήματα γραφής είναι εντελώς διαφορετικά, μα εντελώς διαφορετικά (άλλη τεχνική και άλλο είδα είδη
γραμμάτων έχει η φοινικική γραφή και άλλα η Ελληνική) άρα άλλος είναι ο εφευρέτης της ελληνικής και άλλος της φοινικικής γραφής. Η ελληνική γραφή γράφει τις λέξεις ως έχουν φθογγικά και
συνάμα ως έχουν ετυμολογικά (σε μέρος λόγου, γένος, αριθμό…..
κλπ.), χρησιμοποιώντας με κανόνες τα ομόηχα γράμματα Ο = Ω, Ε
= ΑΙ , Ι = Η = Υ = ΟΙ = ΥΙ = ΕΙ…. (όλα τα ρήματα γράφονται με ω, όλα τα θηλυκά με -η κλπ.) , ώστε έτσι να διακρίνονται οι ομόηχες
λέξεις, π.χ. ΚΑΛΩ και ΚΑΛΟ, ΚΑΛΗ και ΚΑΛΟί και ΚΑΛΕΙ….. Αντίθετα
η φοινικική γραφή γράφει μόνο την προφορά των λέξεων με τόσα
γράμματα όσα τα σύμφωνα, π.χ. ΚΛ = ΚΑΛΟ/ΚΑΛΩ και με τόσες
κουκίδες ή παύλες όσοι οι φθόγγοι φωνήεντα που μπαίνουν πάνω
ή κάτω από τα σύμφωνα. Κάποιες ομόηχες λέξεις εκεί διακρίνονται
χρησιμοποιώντας κάποια απρόφερτα γράμματά. Απλά οι δυο γραφές
έχουν μερικά και μόνο γράμματά ίδια, κάποια από τα σύμφωνα Κ,
Μ, Ν….. και προ αυτού μερικοί νομίζουν ότι οι Έλληνες πήραν τη
γραφή από τους Φοίνικες, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. (Περισσότερα
βλέπε στο βιβλίο «Η ΓΡΑΦΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΕΙΔΗ Κ.Α.» Α.Γ.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)
Γ) Ο Φοίνικας Κάδμος, σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό, ήρθε
στην Ελλάδα με Φοίνικες και έκτισε την πόλη Θήβα ή Καδμεία της
Βοιωτίας το έτος 1519 π.χ. (= το έτος 1255 πριν από το Διόγνητο)
και σύμφωνα με την Αρχαιολογία (τον Άγγλο αρχαιολόγο Αρθούρο
Έβανς κ.α.) στην Ελλάδα πριν έρθει ο Κάδμος στην Ελλάδα υπήρχε
γραφή, η καλούμενη Γραμμική Γραφή, άρα έχει δίκιο ο Διόδωρος
για όσα είδαμε να λέει πιο πριν, σχετικά με την πελασγική γραφή.
Γ) Δεν είναι αληθές ότι τη σημερινή ελληνική αλφαβητική
γραφή την έφεραν στην Κρήτη οι Μυκηναίοι (οι Αχαιοί, οι Δωριείς
της Κρήτης), όταν την κατέκτησαν, γιατί αφενός δεν υπάρχει μαρτυρία ή επιστημονική απόδειξη γι αυτό και αφετέρου αυτοί ήρθαν
στην Κρήτη ως μετανάστες , όπως είδαμε πιο πριν, και τους οποίους
ένωσε ο Μίνωας, επειδή όλοι ήταν ελληνικά ή άλλως Πελασγικά
φύλα (βλέπε: ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ
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ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΩΡΙΕΙΣ).
Δ) Το ότι στην Κρήτη και γενικά στην Ελλάδα αρχικά υπήρχε
η Γραμμική γραφή και κάποια στιγμή μετά παρουσιάστηκε μια άλλη
γραφή, η σημερινή αλφαβητική δε σημαίνει ότι τη Γραμμική γραφή
την έκανε άλλος λαός και την αλφαβητική άλλος, γιατί η αλλαγή
αυτή μπορεί και να οφείλεται στο ότι οι ίδιοι οι Έλληνες τελειοποίησαν ή επινόησαν μια νέα πιο απλή Η πλήρη αλήθεια είναι αυτή
που λέει ο Διόδωρος. Ήτοι αρχικά υπήρχε η Πελασγική (Ελληνική)
Γραμμική Γραφή, την οποία πήραν οι Φοίνικες και την προσάρμοσαν στη γλώσσα τους κάνοντας πιο απλά τα γράμματα της. Ακολούθως οι Έλληνες άλλαξαν και αυτοί το σχήμα των γραμμάτων της
πελασγικής γραφής και τα έκαναν κάπως παρόμοια με τα φοινικικά.
Αναλύοντας τη φοινικική με την σημερινή ελληνική γραφή βλέπουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά συστήματα.
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΡΑΦΗΣ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ)» Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)
7. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ – ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ
Α. ΟΙ ΟΜΗΡΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΦΥΛΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ο Όμηρος στην Οδύσσεια (τ 178 – 183) αναφέρει ότι η Κρήτη
είχε αναρίθμητο κόσμο και 90 πόλεις (στην Ιλιάδα, Β 645 – 652,
αναφέρει ότι η Κρήτη είχε 100 πόλεις), όμως αναφέρει μόνο τις εξής: την Κνωσό, την έδρα του Μίνωα και με επίνεια το Ηράκλειο και
την Αμνισό, τη Γόρτυνα, τη Λύκτο, τη Μίλητο, τη Λύκαστο, τη Φαιστό και το Ρύτιο. Αναφέρει επίσης ότι οι κάτοικοι των ως άνω πόλεων της Κρήτης ήταν άλλοι Κύδωνες, άλλοι Ετεοκρήτες, άλλοι
Αχαιοί, άλλοι Δωριείς και άλλοι Πελασγοί:
«Κρητών δε Ιδομενεύς δουρί κλυτός ηγεμόνευεν,
οι Κνωσόν τ’ εσχον Γόρτυνα τε τειχιόεσσαν,
Λύκτον, Μίλητον τε και αργινόεντα Λύκαστον
Φαιστόν τε Ρύτιον τε, πόλεις εύ ναιετοώσας,
άλλοι θ’ οί Κρήτην εκατόμπολιν αμφενέμοντο.
Τον μεν άρ’ Ιδομενεύς δουρί κλυτός ηγεμόνευε,
Μηριόνης τ’ ατάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ·
τοίσι δ’ άμ’ ογδώκοντα μέλαιναι νήες έποντο. (Ιλιάδα Β. 645 – 652)
Κρήτη τις γαι’ έστι, μέσω ενί οίνοπι πόντω,
καλή και πίειρα, περίρρυτος· εν δ’ άνθρωποι
πολλοί, απειρέσιοι, και εννήκοντα πόληες
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άλλη δ’ αλλων Γλώσσα μεμιγμένη· εν μεν Αχαιοί,
εν δ’ Ετεοκρήτες μεγαλήτορες, εν δ’ Κύδωνες,
Δωριέες τε τριχαϊκες δίοι τε Πελασγοί.
τησι δ’ ενί Κνωσός, μεγάλη πόλις, ένθα τε Μίνως
εννέωρος βασίλευε Διός μεγάλου οαριστής…
πατρός εμοίο πατήρ, μεγαθύμου Δευκαλίωνος
Δευκαλίων δ’ εμέ τίκτε και Ιδομενήα άνακτα…... (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183)
«Υπάρχει κάποια χώρα Κρήτη, στη μέση του γυαλιστερού Πόντου,
ωραία και γόνιμη, που βρέχεται από θάλασσα,. Σ’ αυτή υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι, αναρίθμητοι και ενενήντα πόλεις. Μιλούνε ανάμεικτη γλώσσα. Σ’
αυτή τη χώρα κατοικούν Αχαιοί, οι Κύδωνες, οι Ετεοκρήτες οι μεγαλόκαρδοι, κάποιοι από τους μακροτρίχηδες ή στα τρία χωρισμένους Δωριείς και οι θεϊκοί Πελασγοί. Σ’ αυτούς πρωτεύουσα είναι η Κνωσός, μεγάλη πόλη, όπου βασίλευε ο Μίνωας, ο ισχυρός, αγαπητός φίλος του Δία, ο
πατέρας του δικού μου πατέρα, του μεγαλόψυχου Δευκαλίωνα, ο Δευκαλίωνας είναι αυτός που γέννησε εμένα (τον Αίθωνα) και το βασιλιά Ιδομενέα.
Αλλά αυτός με τα κοίλα (πολεμικά) πλοία στην Τροία αναχώρησε μαζί με
τους Ατρείδες, κι εγώ ονομάζομαι Αίθων, μικρότερος στην ηλικία.» (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183)
ΟΙ ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΗΛΥΔΕΣ ΚΡΗΤΕΣ
Σύμφωνα με τους άλλους αρχαίους συγγραφείς, όπως θα
δούμε πιο κάτω, οι κάτοικοι της Κρήτης πριν από την εποχή του
Μίνωα ήταν δυο λογιών, οι καλούμενοι Ετεοκρήτες ή Ιδαίοι Δάκτυλοι ή Κουρήτες, που θεωρούνταν αυτόχθονες, και οι καλούμενοι
επήλυδες Κρήτες, που ήταν οι καλούμενοι Αχαιοί, Δωριείς και Πελασγοί της Κρήτης οι οποίοι είχαν έρθει ως μετανάστες στην Κρήτη
από τη Θεσσαλία (Πελασγικό Άργος), όταν αφενός έγινε εκεί ο κατακλυσμός επι Δευκαλίωνα με αρχηγό τον Τέκταμο, παππού του Μίνωα και αφετέρου όταν ήταν βασιλιάς των Ετεοκρητών ο Κρηθέας
και οι οποίοι κατέλαβαν το ανατολικό μέρος της νήσου. Οι νέοι κάτοικοι αυτοί της Κρήτης, σε σχέση με τους παλαιότερους, τους Ιδαίους Δακτύλους ονομάστηκαν επήλυδες (επί + έρχομαι, ήλθον, ελήλυθα κ.α.), δηλαδή μετανάστες, άποικοι, ενώ οι ντόπιοι (οι Ιδαίοι
Δάκτυλοι ) ονομάστηκαν Ετεοκρήτες (ετεος + Κρήτες), επειδή ήταν
οι πρώτοι και γνήσιοι Κρήτες:
Β. ΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΚΡΗΤΕΣ, ΟΙ ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ Ή
ΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ Ή ΚΟΥΡΗΤΕΣ

Ι-

Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς, ενδεικτικά: Παυσανίας («Ηλιακά», Α, 5 - 8 ), Απολλώνιος Ρόδιος ( Αργοναυτικά Α
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1125 – 1135), Διόδωρος Σικελιώτης (5, 64 - 65), (Στράβων, Γεωγραφικά Ι, C 473, ΙΙΙ, 22) κ.α. βλέπουμε να αναφέρουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης ήταν οι καλούμενοι Ετεοκρήτες, οι οποίοι
ήταν απόγονοι των Κουρητών και εκείνοι των Ιδαίων Δακτύλων. Οι
Ιδαίοι Δάκτυλοι ονομάστηκαν έτσι, επειδή αφενός γεννήθηκαν στην
οροσειρά Ίδη ή Ιδαία όρη της Κρήτης, στο σπήλαιο του όρους
Δίκτη (= εκεί όπου γεννήθηκε και ο Δίας) ή στα Ιδαία όρη ή Ίδη
της Μ. Ασίας, στην περιοχή της Φρυγίας ή άλλως Τρωάδα και από
εκεί μετά ήλθαν στην Κρήτη και αφετέρου οι πρώτοι από αυτούς
ήταν τόσοι όσοι και τα δάκτυλα απ΄όπου και Δάκτυλοι. Οι Ιδαίοι
Δάκτυλοι (οι απόγονοι των Ιδαίων Δακτύλων) μετονομάστηκαν μετά
σε Κ(ου)ρήτες > Κρήτες είτε γιατί επικούρησαν (από το επι-κουρώ
= λατινικά curio) στη γέννηση και ανατροφή του Δία είτε γιατί ήταν
νέοι, παιδιά (από τα: κούροι > Κύρης, κόρες, κοράσια > Κουρήτες)
των Ιδαίων Δακτύλων:
Ο Απολλώνιος Ρόδιος στα Αργοναυτικά (Α, 507 – 511) και το
Βυζαντινό «Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η Μεγάλη Γραμματική»
(11ος αι. μ.Χ. ) αναφέρουν ότι οι Κουρήτες ήταν αφενός πάρεδροι της Ιδαίας Μητέρας (= η ονομαζόμενη Ρέα στην Κρήτη και Κυβέλη στην Ασία) και αφετερου απόγονοι των Ιδαίων δακτύλων. Αναφέρουν επίσης ότι τους Ιδαίους Δακτύλους γέννησε η νύμφη Αγχιάλη στο στο όρος Δίκτη, δηλαδή στο ίδιο στο σπήλαιο όπου γεννήθηκε και ο Δίας, και το όρος αυτό είναι ένα από τα όρη των Ιδαίων
ορέων της Κρήτης, απ΄όπου και η ονομασία Ιδαίοι ή Κρητικοί Δάκτυλοι:
«Οι μούνοι πλεόνων μοιρηγέται ηδέ πάρεδροι Μητέρος Ιδαίης κεκληαται, όσοι έασιν Δάκτυλοι Ιδαίοι Κρηταιέες, ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίο
ανά σπέος, αμφοτέρησιν δραξάμενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε.» (Απολλώνιος Ρόδιος Αργοναυτικά Α 1125 – 1135)
«.Ιδαίοι Δάκτυλοι Κρηταιέες ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίον ανά
σπέος, αμφοτέρησιν δραξάμενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε…… Ιδαίοι δε,
επειδή εν Ίδει όρει της Κρήτης εγενήθηκαν (Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η
Μεγάλη Γραμματική, 11ος αι. μ.Χ.)
«οι δε τέως μακάρεσσι Θεοίς Τιτήσιν άνασσον, όφρα Ζευς έτι κούρος,
έτι φρεσί νήπια ειδώς, Δικταίο ναίεεσκεν υπο σπέος, οι δε μιν ούπωγηγενέες…” (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, Α, 507 – 511)
Ο Διόδωρος Σικελιώτης στο βιβλίο του 3,61 αναφέρει ότι κατά
το μύθο των Ατλάντιων της Λιβύης (Αφρικής) οι Κουρήτες ήταν παιδιά του Δία, βασιλιά της Κρήτης, όμως οι Κρήτες δε συμφωνούν με
το μύθο αυτό. Κατά το μύθο των Κρητών, λέει ο Διόδωρος Σικελιώτης (Βίβλος 5, 64-65), οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης ήταν οι αυτόχθονες Ετεοκρήτες, οι οποίοι ήταν απόγονοι των Κουρητών και
εκείνοι των Ιδαίων Δακτύλων, όμως μερικοί ιστορούν ότι οι Ιδαίοι
Δάκτυλοι ή Κουρήτες της Κρήτης δεν ήταν αυτόχθονες, αλλά

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ

105

άποικοι, οι οποίοι είχαν έρθει στην Κρήτη από τη Φρυγία προκειμένου να φροντίσουν την ανατροφή και φύλαξη του Δία στο όρος Δίκτη:
<<Οι κάτοικοι, λοιπόν, της Κρήτης λένε πως οι αρχαιότεροι κάτοικοι
στο νησί ήταν αυτόχθονες, οι λεγόμενοι Ετεοκρήτες των οποίων ο βασιλιάς,
Κρής το όνομά του, ανακάλυψε πολλά και σημαντικά πράγματα στο νησί που
είχαν τη δυνατότητα να ωφελήσουν την κοινωνική ζωή των ανθρώπων… Οι
περισσότεροι επίσης από τους θεούς, σύμφωνα με τους μύθους, έγιναν στο
νησί τους, θεοί που για τις ευεργεσίες που πρόσφεραν σ’ όλη την ανθρωπότητα δέχτηκαν τιμές αθάνατες, σχετικά μ’ αυτές τις παραδώσεις θα μιλήσουμε
παρακάτω….. Πρώτοι, λοιπόν, απ΄όσους μνημονεύονται από την παράδοση, κατοίκησαν στην περιοχή της Ίδης στην Κρήτη οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, όπως ονομάστηκαν(«πρώτον ώκησαν της Κρήτης περί την Ίδην οι προσαγορευθέντες Ιδαίοι Δάκτυλοι»),. Ετούτοι, σύμφωνα με μια παράδοση ήταν εκατό στον αριθμό, ενώ άλλοι λένε πως ήταν μόνο δέκα, που έλαβαν αυτή την
ονομασία, ισάριθμοι με τα δάκτυλα των χειρών. Μερικοί όμως, μεταξύ αυτών
και ο Έφορος, ιστορούν πως οι Ιδαίοι Δάκτυλοι γεννήθηκαν στην Ίδη της
Φρυγίας και πως πέρασαν στην Ευρώπη με το Μύγδονα, καθώς ήταν γητευτές, επιδιδόταν στα ξόρκια, τις τελετές, τις τελετές και τα μυστήρια και ζώντας
ένα διάστημα στη Σαμοθράκη ….Για τους Ιδαίους δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου,
στη χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο
επεξεργασίας τους. Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους
άλλους σε φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας, οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης ( = Ο
Ηρακλής γιος του Δία και της Θηβαίας Αλκμήνης) εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αποδείξει όλων αυτών παραμένουν, λένε (οι Κρήτες), στο
γεγονός ότι ακόμη και σήμερα πολλές γυναίκες παίρνουν ξόρκια από αυτό
το θεό και φτιάχνουν φυλακτά από το γεγονός ότι ήταν γητευτής και αποδιδόταν στις τελετές, πράγματα που απείχαν πολύ από τις συνήθειες του Ηρακλή που γέννησε η Αλκμήνη. …….. Μετά τους Ιδαίους Δακτύλους έγιναν οι
Κουρήτες, εννέα στον αριθμό. Γι αυτούς άλλοι λένε πως ήταν γηγενείς και
άλλοι πως ήταν απόγονοι των Ιδαίων Δακτύλων. Ετούτοι κατοικούσαν στα
δασωμένα δάση και τα φαράγγια των βουνών και γενικά στους τόπους που
τους παρείχαν φυσική στέγη και προστασία, επειδή δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί το χτίσιμο των σπιτιών. Καθώς διακρινόταν για τη σύνεσή τους, έδειξαν στους ανθρώπους πολλά χρήσιμα πράγματα, διότι πρώτοι αυτοί συγκέντρωσαν τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμβίωση. Ανακάλυψαν επίσης τα ξίφη, τα
κράνη και τους πολεμικούς χορούς. Λένε πως σ’ αυτούς παρέδωσε τον Δία
η Ρέα, κρυφά από τον πατέρα του Κρόνο, και κείνοι τον πήραν και τον
ανέθρεψαν…... … Οι Κρήτες, λοιπόν, διηγούνται το μύθο πως τον καιρό
που οι Κουρήτες ήταν νέοι υπήρχαν οι λεγόμενοι Τιτάνες. Αυτοί κατοικούσαν
στην περιοχή της Κνωσού, εκεί όπου και τώρα δείχνουν θεμέλια του οίκου
της Ρέας και άλσος κυπαρισσιών αφιερωμένο στη θεά από τα πολύ παλιά
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χρόνια. Οι Τιτάνες ήταν έξι άντρες και πέντε γυναίκες τον αριθμό, για τους
οποίους άλλοι μυθολογούν ότι ήταν παιδιά του Ουρανού και της Γης και άλλοι
λένε πως πατέρας τους ήταν ένας Κουρήτης και η μητέρα τους η Τιταία από
την οποία και πήραν το όνομά τους. Αγόρια ήταν ο Κρόνος, ο Υπερίωνας
και ο Κρίος, στη συνέχεια ο Ιαπετός και ο Κριός και τελευταίος ο Ωκεανός,
ενώ αδελφές τους ήταν η Ρέα, η Θέμις και η Μνημοσύνη, καθώς και η Φοίβη
και η Τηθύς. Όλοι τους έγιναν εφευρέτες κάποιων αγαθών για την ανθρωπότητα και λόγω της ευεργεσίας τους δέχτηκαν τιμές και έμεινε η μνήμη τους
αιώνια. Ο Κρόνος που ήταν ο μεγαλύτερος στην ηλικία έγινε βασιλιάς και
τους ανθρώπους που είχε υπό υπηκόους τους έβγαλε από την αγριότητα και
τους έκανε να ζουν πολιτισμένα, γι αυτό και η αποδοχή που έτυχε από τους
ανθρώπους ήταν μεγάλη, καθώς επισκέφτηκε πολλά μέρη της οικουμένης….>>. (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64-66)
<<…….Σχετικά, όμως, με τη γέννηση και τη βασιλεία του Δία, υπάρχουν διαφωνίες. Άλλοι λένε πως μετά τη μετάσταση του Κρόνου από τους
ανθρώπους στους θεούς το διαδέχθηκε στη βασιλεία (ο Δίας), χωρίς να υποτάξει με βία τον πατέρα του (Κρόνο), αλλά λαμβάνοντας το αξίωμα νόμιμα
και δίκαια, ενώ άλλοι παραδίδουν το μύθο ότι δόθηκε χρησμός στον Κρόνο,
σχετικά με τη γέννηση του Δία ότι ο γιος που θα γεννήσει θα του πάει αποσπάσει βίαια τη βασιλεία. Έτσι ο Κρόνος αφάνιζε κάθε φορά τα παιδιά του
που γεννιόνταν. Η Ρέα αγανάκτησε, αλλά μη μπορώντας να αλλάξει την απόφαση του άντρα της, όταν γέννησε το Δία, τον έκρυψε στην Ίδη και τον
έδωσε κρυφά να το αναθρέψουν οι Κουρήτες που κατοικούσαν πλησίον στο
βουνό της Ίδης. ….. Όταν έφτασε στην ηλικία της άνδρωσης, λένε πως
πρώτα ίδρυσε μια πόλη στην περιοχή της Δίκτης, όπου σύμφωνα με το μύθο
που λένε έλαβε χώρα η γέννησή του, η πόλη τούτη εγκαταλείφθηκε τα κατοπινά χρόνια, αλλά σώζονται ακόμη βάσεις θεμελίων της…: «…ανδρωθέντα
δ’ αυτόν φασί πρώτον πόλιν κτίσθαι περί την Δίκτα, όπου και την γένεσην
αυτού μυθολογούσιν»…>> (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5, 70)
Ο Στράβωνας αναφέρει ότι Ιδαίοι Δάκτυλοι κατ’ άλλους ήταν
ντόπιοι Κρήτες και κατ’ άλλους άποικοι, μετανάστες από τη Μ. Ασία.
Ονομάστηκαν έτσι επειδή πρωτοκατοίκησαν στους πρόποδες της Ίδης ή Ιδαία όρη της Κρήτης ή της Μ. Ασίας. Οι διάφορες κορυφές
της Ίδης ήταν αφιερωμένες στη μητέρα των θεών, δηλαδή της Ρέας
= αυτή που ονομαζόταν Κυβέλη στην Ασία. Από τον αριθμό τους
ονομάστηκαν Δάκτυλοι, δηλαδή επειδή ήταν τόσοι όσα και τα δάκτυλα. Απόγονοι των Ιδαίων Δακτύλων ήταν οι Κουρήτες και οι Κορυβάντες. Κατά τα κρητικά κείμενα Κουρήτες ονομάστηκαν οι Κορυβαντες ή οι Τελχίνες που έφερε η Ρέα στην Κρήτη από τη Φρυγία
ή από τη Ρόδο και τους έκανε τροφούς και φύλακες του Δία και ω ς
εξ αυτού μετονομάστηκαν σε Κουρήτες. Ο Κύρβας, ένας από τους
Κουρήτες , στη συνέχεια ίδρυσε την Ιεράπυτνα. Οι Κορύβαντες
ήταν παιδιά του Ήλιου και της Αθηνάς, που λεγόταν και Τελχίνες και
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κατ άλλους ήταν παιδιά του είτε του Κρόνου είτε του Δία και της
Καλλιόπης , ταυτόσημους με τους Καβείρους. Ο Στράβωνας αναφέρει επίσης ότι οι Κρήτες και οι Φρύγες ήταν θρακικής καταγωγής,
γιατί αφενός οι Φρύγες ήταν άποικοι από τη Θράκη που ζούσαν
στην Τρωάδα (βλέπε Στράβων 10.ΙΙΙ,16 C 471) και γι αυτό η Τρωάδα λεγόταν και Φρυγία και αφετέρου οι Κρήτες ήταν άποικοι από
τη Φρυγία, απόγονοι των Ιδαίων Δακτύλων, οι οποίοι είχαν έρθει
στην Κρήτη από τη Φρυγία συνοδεύοντας τη Ρέα προκειμένου να
την επικουρήσουν στη γέννηση και ανατροφή του Δία (βλέπε Στράβων 10.ΙΙΙ,19 C 471). Ο Στράβωνας (10.ΙΙΙ,19 C 472) αναφέρει
επίσης ότι μερικοί ταυτίζουν τους Κουρήτες με τους Κύρβαντες,
τους Καβείρους, τους Ιδαίου δακτύλους και τους Τελχίνες και μερικοί τους θεωρούν συγγενείς μεταξύ τους και τους διαφοροποιούν
αντιδιαστέλλοντας μικρές μεταξύ τους διαφορές, Οι Κουρήτες ήταν
πνεύματα ή βοηθοί (= επίκουροι ή άλλως διάκονοι, ιερείς ) των
Θεών, που άλλοτε εμφανίζονται μπλεγμένοι σε μερικές μυστικές ιερουργίες κι άλλοτε σχετίζονται με το μεγάλωμα του Δία, όταν ήταν
μωρό, στην Κρήτη. Μιλώντας γενικά και περιληπτικά, τους εμφανίζουν όλους να κατέχονται από ιερό ενθουσιασμό, ν’ ακολουθούν
τη μανία του Βάκχου και, λειτουργώντας στις ιερές τελετές ως διάκονοι, να εμπνέουν τρόμο με πολεμικούς χορούς, γεμάτους θόρυβο,
κρότους, κύμβαλα, τύμπανα και κλαγγή όπλων, αλλά και ήχους αυλού και μεγάλες κραυγές. Ο Στράβωνας αναφέρει επίσης ότι με την
ονομασία Κουρήτες παλιά λεγόταν οι κάτοικοι πολλών περιοχών που
άλλοι λένε πως κατάγονταν από την Κρήτη και άλλοι από αλλού.
Από αυτούς (όπως οι Κουρήτες της Χαλκίδας) ονομάστηκαν έτσι,
επειδή κούρευαν τα μαλλιά τους και σε σχέση με τους Ακαρνάνες
(= οι άκουροι) και άλλοι από (όπως οι Κουρήτες της Αιτωλίας),
επειδή ντύνονταν όπως οι κόρες κ.α. Κουρήτες λεγόταν επίσης και
οι νέοι (οι κούροι και οι κόρες, τα κοράσια) χορευτές, επειδή είναι
νέοι και συνάμα φροντίζουν τα μαλλιά τους και επίσης οι νέοι στρατιώτες, επειδή και αυτοί είναι νέοι και κουρεύουν τα μαλλιά τους.
Στην Κρήτη Κουρήτες ονομάζονταν οι νέοι άνθρωποι (δηλαδή ετυμολογία από τα: κούροι, κόρες, κοράσια = οι νέοι, νέες) που απέδιδαν ένοπλη κίνηση με χορευτικό βήμα, παρασταίνοντας το μύθο της
γέννησης του Δία. Και αυτό, γιατί κάποιους από αυτούς κάποτε είχε
πάρει η Ρέα βοηθούς, όταν επρόκειτο να γεννήσει στην Κρήτη το
Δία, ώστε με τα τύμπανα και με παρόμοιους ήχους, με τον ένοπλο
χορό και το θόρυβο να καλύπτουν τα κλάματα του Δία και έτσι να
μην τα ακούσει ο παιδοκτόνος πατέρας του. Κουρήτες, λοιπόν, ονομάστηκαν, είτε επειδή ήταν νέοι , δηλαδή «κούροι», και πρόσφεραν
αυτήν την υπηρεσία είτε επειδή «φρόντισαν τη νιότη» (δηλαδή επικούρησαν στη γέννηση) του Δία. Υπάρχουν και οι δυο εκδοχές….
(ώσθ’ οι Κουρήτες ήτοι δια το νέοι και κόροι όντες υπουργείν ή δια
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το κουροτροφείν τον Δία, λέγεται γαρ αμφοτέρως) ταύτης ἠξιώθησαν της προσηγορίας…… Στράβων 10, ΙΙΙ, 11 C 469), πρβ:
«Αυτοί που μας παρέδωσαν τις αρχαίες παραδόσεις των Φρυγών και
των Κρητών θεωρούν τους Κουρήτες πνεύματα ή βοηθούς των θεών. Άλλοτε
εμφανίζονται μπλεγμένοι σε μερικές μυστικές ιερουργίες κι άλλοτε σχετίζονται με το μεγάλωμα του Δία, όταν ήταν μωρό, στην Κρήτη. Ακόμη , με τις
οργιστικές τελετές στη Φρυγία προς τιμή της Μητέρας των Θεών, καθώς και
στην Ίδη της Τρωάδας γης. Η ποικιλία των αφηγήσεων είναι τόσο μικρή, ώστε μερικοί ταυτίζουν τους Κουρήτες με τους Κυρβαντες, τους Καβείρους,
τους Ιδαίου δακτύλους και τους Τελχίνες, μερικοί τους θεωρούν συγγενείς
μεταξύ τους και τους διαφοροποιούν αντιδιαστέλλοντας μικρές μεταξύ τους
διαφορές. Μιλώντας γενικά και περιληπτικά, τους εμφανίζουν όλους να κατέχονται από ιερό ενθουσιασμό, ν’ ακολουθούν τη μανία του Βάκχου και, λειτουργώντας στις ιερές τελετές ως διάκονοι, να εμπνέουν τρόμο με πολεμικούς χορούς, γεμάτους θόρυβο, κρότους, κύμβαλα, τύμπανα και κλαγγή όπλων, αλλά και ήχους αυλού και μεγάλες κραυγές….». (Στράβων, Γεωγραφικά Ι, C 466, ΙΙΙ, 7)
«Στην Κρήτη δεν υπήρχαν μόνο αυτά αλλά και τελετουργίες για το Δία
με οργιαστική λατρεία και με διακόνους, ωσάν αυτούς που βρίσκονται στην
υπηρεσία του Διονύσου, δηλαδή Σάτυροι. Τους έλεγαν Κουρήτες και ήταν
νέοι άνθρωποι που απέδιδαν ένοπλη κίνηση με χορευτικό βήμα, παρασταίνοντας τον μύθο της γέννησης του Δία, όπου παίζουν τον Κρόνο που συνήθιζε να καταπίνει τα παιδιά του, μόλις γεννιούνταν, και τη Ρέα να παλεύει να
κρύψει τους πόνους της γέννας, να γεννάει το παιδί και να το κρύβει προσπαθώντας να γλιτώσει τη ζωή του με κάθε τρόπο. Λένε ότι γι αυτό πήρε
βοηθούς τους Κουρήτες, που με τα τύμπανα και με παρόμοιους ήχους, με
ένοπλο χορό και θόρυβο περιστοίχιζαν τη θεά και τρόμαξαν τον Κρόνο, ώστε
να πάρουν το παιδί. Κουρήτες, λοιπόν, ονομάστηκαν, είτε επειδή ήταν νέοι ,
δηλαδή «κούροι», και πρόσφεραν αυτήν την υπηρεσία είτε επειδή «φρόντισαν τη νιότη» του Δία. Υπάρχουν και οι δυο εκδοχές.». (ώσθ’ οι Κουρήτες
ήτοι δια το νεοι και κόροι όντες υπουργείν ή δια το κουροτροφείν τον Δία
(λεγεται γαρ αμφοτέρως). ( Στράβων 10.ΙΙΙ,11 C 469»).
«Στα κρητικά κείμενα, οι Κουρήτες λέγονται του Διός οι τροφοί
και οι φύλακες. Η Ρέα τους έστειλε στην Κρήτη από τη Φρυγία. ‘Άλλοι
λένε ότι στη Ρόδο ήσαν εννιά Τελχίνες. Ακολούθησαν τη Ρέα στην Κρήτη,
ανέθρεψαν το Δία και μετονομάστηκαν Κουρήτες. Ο Κύρβας, ένας σύντροφός τους που ίδρυσε την Ιεράπυτνα (Κύρβαντα δε τούτον εταίρον Ιεραπύτνης όντα κτίστην), έδωσε αφορμή στους Πραισίους να λένε ανάμεσα
στους Ροδίους ότι οι Κορύβαντες ήταν δαίμονες, παιδιά του Ήλιου και
της Αθηνάς. Κάποιοι λένε τους Κορύβαντες παιδιά του Κρόνου κι άλλοι
παιδιά του Δία και της Καλλιόπης , ταυτόσημους με τους Καβείρους…….( Στράβων 10.ΙΙΙ,19 C 472»).
Ο Σκήψιος θεωρεί πιθανόν Κουρήτες και Κορύβαντες να είναι οι
ίδιοι: οι νεαροί («κουρήτες») που εκτελούσαν τον πολεμικό χορό για
τις τελετές της Μητέρας των Θεών, οι ίδιοι που ονομάστηκαν Κορύβαντες από το ότι έβγαιναν να χορέψουν χτυπώντας το κεφάλι τους όπως
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βάδιζαν ρυθμικά. Ο ποιητής (Οδύσσεια θ 250) τους λέει «ανθρώπους που
βαδίζουν ρυθμικά»: «Ελάτε τώρα οι καλύτεροι Φαίακες ποτ βαδίζετε ρυθμικά». Κι επειδή οι Κορύβαντες χόρευαν και μάλιστα με ένθεη μανία, λέμε
«κορυβαντιώντες» όσους κινούνται φρενιασμένα. ( Στράβων 10.ΙΙΙ,20 C 472,
μετάφραση Εκδόσεις «Κάκτος»).
«Λένε πως ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι οι πρώτοι κάτοικοι στους
πρόποδες της Ίδης. Πόδες λέγονται οι πρόποδες και κορυφές, οι μύτες των
βουνών. Οι διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι. Ο Σοφοκλής θεωρεί πως οι
πρώτοι πέντε ήσαν αρσενικοί. Εφηύραν το σίδερο και το κατεργάστηκαν
πρώτοι, καθώς και πολλά ακόμη χρήσιμα στη ζωή πράγματα. Πέντε ήταν και
οι αδελφές τους. Από τον αριθμό τους ονομάστηκαν Δάκτυλοι. Άλλοι τους
λένε αλλιώς, ενώνοντας τα δύσκολα με τα δύσκολα και θέτουν διάφορα ονόματα: Κέλμη, Δαμνασέα, Ηρακλή και Ακμονα. Άλλοι τους θεωρούν εντόπιους από την Ίδη, άλλοι αποίκους. Πάντως συμφωνούν ότι αυτοί πρώτοι
δούλεψαν το σίδερο στην Ίδη. Όλοι τους θεωρούν μάγους και υπηρέτες της
Μητέρας των θεών που έφτασαν να ζουν στην Φρυγία, στην Ίδη. Λένε την
Τρωάδα Φρυγία, επειδή Φρύγες επικράτησαν στην περιοχή, αφού ζούσαν
και κοντά, τότε που αλώθηκε η Τροία. Υπονοούν μάλιστα πως απόγονοι των
Ιδαίων Δακτύλων είναι οι Κουρήτες και οι Κορυβάντες. Οι πρώτοι εκατό
που γεννήθηκαν στην Κρήτη ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι. Απόγονοί
τους αναφέρονται εννέα Κουρήτες. Ο καθένας τους έκανε δέκα παιδιά,
τους Ιδαίους Δακτύλους.» ( Στράβων 10.ΙΙΙ,22 C 473, μετάφραση Εκδόσεις
«Κάκτος»).
Σημειώνεται ότι:
1) Η οροσειρά Ίδη της Κρήτης έχει τα εξής όρη , εξ ου και Ίδη
ή Ιδαία όρη: Α) Το όρος η Δίκτη, όπου γεννήθηκαν και ανατράφηκαν αφενός ο Δίας και αφετέρου οι Ιδαίοι Δάκτυλοι. Β) Το όρος του
Διός ή επί Ενετών monte di Giove / Jove / Jupiter > Ιόβα και επί
Τουρκοκρατίας Γιούχτας, όπου θάφτηκε ο Δίας, Γ) Ο λόφος Πύτνα
όπου ένας από τους Κουρήτες , ο Κύρβας, μετά που οι Κουρήτες
ανέθρεψαν το Δία στο Δικταίο άντρο, έχτισε την πόλη Ιεράπυτνα.
Δ) Η κορφή Ίδα ή Ιδαίον όρος, που είναι και το πιο ψηλό όρος από
τα Ιδαία, εξ ου και Ψηλορείτης κ.α. Και επειδή η Δίκτη είναι ένα
από τα Ιδαία όρη της Κρήτης, το σπήλαιο του Διός λεγόταν και Δικταίο ή Ιδαίο άντρο, ο Δίας Δικταίος ή Κρηταγενής κ.α.
2) Στα αρχαία κείμενα με την ονομασία «Ίδη» λεγόταν επίσης
μια από τις δυο τροφούς του Δία στο Δικταίο Άντρο (η Ίδη και η
Αδράστεια, κόρες του Μελισσέως, Απολλόδωρος Α, 1, 6 - 7) και επίσης μια από τους συζύγους του Δία, για την οποία ο Δίας ονόμασε
τη νήσο Κρήτη «Ιδαία» (Διόδωρος 3,61). Μερικοί αρχαίοι συγγραφείς θεωρούν ότι η ονομασία Κρήτες > Κρήτη έχει προέλθει από
σύντμηση της λέξης κ(ου)ρήτες > Κρήτες, κάτι σωστό:

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ

110

«Πολυειδών διηγούνται, ότι ωνομάζετο το πάλαι η νήσος
Κρήτη, η νυν παρά των Ευρωπαίων καλουμένη Κάνδια, και δια τι
την ωνόμαζον ούτως. Τινές μεν λοιπόν συγγραφείς νομίζουσι ότι
ωνομάσθη ούτως από κάποιον Κόρες ή Κορέτα, του οποίου το όνομα
μεταλλάχθη έπειτα κατά Κρήτα.(«Ακριβής περιγραφή της Κρήτης»
/ μεταφρασθείσα από την βλαμαντικήν εις την γαλλικήν διάλεκτον
κατά το 1705 παρά του Δ. Ο. Δάπερ, Μ. Δ.( Dapper, Olfert 16361689), εν η προσετέθη και το νομισματολόγιον αυτής εκ των του
μιοννετου, μεταφρασθέντα και εκδοθέντα παρά του Μ. Βερνάρδου
του Κρητός το 1835.)
3) Φρυγικής καταγωγής ήταν και οι Πέλοπες, αυτοί που είχαν
έρθει πριν από τα Τρωϊκά είχαν καταλάβει την Πελοπόννησο και με
αρχηγό τον Πέλοπα, απ΄όπου η νήσος αυτή ονομάστηκε έτσι, δηλ.
Πελοπόννησος.
Γ. ΟΙ ΕΠΗΛΥΔΕΣ ΚΡΗΤΕΣ: ΟΙ ΚΥΔΩΝΕΣ, ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ,
ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Όταν ήταν βασιλιάς των Ετεοκρητών ο Κρηθέας, σύμφωνα με
τους αρχαίους συγγραφείς, βλέπε ενδεικτικά: Διόδωρος ( 5,64 και
4, 60), Ηρόδοτος (Α, 172 – 173 και Ζ , 169 - 171) κ.α., φεύγουν
ως μετανάστες από το Πελασγικό Άργος (= η Θεσσαλία) κάποιες
φυλές των Αχαιών, Πελασγών και Δωριέων με αρχηγό τον Τέκταμο
ή Τεκταφο (που ήταν γιος του Δώρου του Έλληνα και παππούς του
Μίνωα) και κατόπιν περιπλανήσεων και εκστρατειών καταλήγουν
στην Κρήτη που είχε στο μεταξύ πάθει μεγάλη ερήμωση. Οι κάτοικοι
αυτοί ονομάστηκαν «επήλυδες» (, οι έποικοι, από το επι + ήλθον,
ελήλυθα..) και οι αρχαιότεροι ή αυτόχθονες «Ετεοκρήτες» (από το
ετεός + Κρήτες) προς διάκριση:
Τα αίτια που ερημώθηκε τότε η Κρήτη δεν τα αναφέρει ο Ηρόδοτος, ωστόσο αυτά πρέπει να ήταν ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, ο οποίος, σύμφωνα με το Πάριο χρονικό, έγινε το έτος 1265
πριν από το Διόγνητο (= το έτος 1529 π.Χ.):
«Κατά τον Στάφυλο, ανατολικά της Κρήτης ζούνε οι Δωριείς, στα δυτικά οι Κύδωνες και στα νότια οι Ετεοκρήτες, με οικισμό τους τον Πράσο,
όπου βρίσκεται το ιερό του Δικταίου Δία. Οι υπόλοιποι είναι πιο δυνατοί και
κατέχουν τις πεδιάδες. Είναι εμφανές ότι Ετεοκρήτες και Κύδωνες είναι αυτόχθονες, ενώ οι άλλοι Επήλυδες. Ο Άνδρων λέει ότι οι Επήλυδες Κρήτες
ήρθαν από τη Θεσσαλία, από την περιοχή που παλιά λεγόταν Δωρίδα και
σήμερα Εσταιώτιδα. (Στράβων, Ι, ΙV 6 – 7)
«Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευκαλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βασιλιάς του νησιού, παντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέριο..». (Διόδωρος, βίβλος 4, 60)
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«Αφού διευκρινίσαμε όλα αυτά, απομένει να μιλήσουμε για τα έθνη τα
οποία ήρθαν σε επιμειξία με τους Κρήτες. Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού
ήταν οι ονομαζόμενοι Ετεοκρήτες, που θεωρούνται αυτόχθονες, το είπαμε
πιο πριν. Μετά από αυτούς και πολλές γενιές αργότερα, Πελασγοί, που περιπλανιόνταν ένεκα συνεχών εκστρατειών και μεταναστεύσεων, έφτασαν
στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε,
το γένος των Δωριέων που έφτασε στο νησί με αρχηγό τον Τέκταμο, το γιο
του Δώρου. το μεγαλύτερο μέρος ετούτου του λαού συγκεντρώθηκε, λένε,
από την περιοχή του Ολύμπου, αλλά ένα μέρος του ήταν από τους Αχαιούς
της Λακωνίας, επειδή ο Δώρος είχε τη βάση εξόρμησης στην περιοχή του
Μαλέα. Τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη
γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους. Μετά απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε ενιαίο
σύνολο...» ( Διόδωρος, 5, 80)
«Όταν όμως στην Κρήτη συνεπλάκησαν τα παιδιά της Ευρώπης, ο
Μίνωας με το Σαρπηδόνα, για το ποιος θα γίνει βασιλιάς, επεκράτησε ο Μίνωας και έδιωξε το Σαρπηδόνα με τους στασιαστές του και αυτοί κυνηγημένοι
κατέφυγαν στην Ασία, στο μέρος που ονομάζεται γη της Μιλυάδας …» (Ηρόδοτος Α, 172 - 173)
«Σύμφωνα με την ιστορία των Πραισίων, όταν ερημώθηκε η Κρήτη,
άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά κυρίως Έλληνες ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη. Έπειτα στην Τρίτη γενιά μετά το θάνατο του Μίνωα,
ξέσπασε ο Τρωικός πόλεμος, στον οποίο οι Κρήτες αποδείχτηκαν από τους
καλύτερους πολεμιστές που είχε στη διάθεσή του ο Μενέλαος. Επιστρέφοντας, όμως, στην πατρίδα τους, η ανταμοιβή τους για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν ήταν πείνα και πανούκλα που έπληξε ανθρώπους και ζώα, σε τέτοιο
βαθμό, ώστε η Κρήτη ερημώθηκε για δεύτερη φορά από τον πληθυσμό της.
Έτσι, οι σημερινοί Κρήτες, μαζί με όσους απέμειναν από τους προηγούμενους κατοίκους της, είναι η Τρίτη γενιά που ζει στο νησί.….» (Ηρόδοτος Ζ ,
169 - 171)
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Δεν είναι αληθές ότι οι Δωριείς ήρθαν από τα Ουράλια όρη
στην Ελλάδα κατασφάζοντας στο διάβα τους όποιο λαό εύρισκαν
μπροστά τους ή τους έφερναν αντίσταση και τελικά καταστάλαξαν
στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, όπως λένε πολλοί, αφού αυτό
αφενός δεν το αναφέρει καμία αρχαία πηγή και αφετέρου οι Δωριείς,
σύμφωνα με τον Ηρόδοτο και Θουκυδίδη, ήταν αδελφικό φύλο των
Αχαιών, των Ιώνων και των Αιολέων, φύλα που είχαν κοιτίδα το
Πελασγικόν Άργος ή άλλως Θεσσαλία. Επίσης δεν είναι αληθές ότι
οι Δωριείς, οι Αχαιοί και οι Πελασγοί της Κρήτης πήγαν στο νησί της
Κρήτης ως κατακτητές, γιατί, όπως βλέπουμε στα ως άνω λεγόμενα
των αρχαίων συγγραφέων, πήγαν στην Κρήτη ως μετανάστες μετά
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τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα που είχε ως επίκεντρο τη Θεσσαλία.
2) Στην Κρήτη πήγαν δυο φορές φυλές των Δωριέων. Η
πρώτη έγινε, όπως είδαμε πιο πριν, πριν από την εποχή του Μίνωα
,όταν ήταν βασιλιάς των Ετεοκρητών ο Κρηθέας, με αρχηγό τον Τέκταμο. Η δεύτερη έγινε μετά τα Τρωικά κατά την καλούμενη Κάθοδος των Δωριέων με τους Ηρακλείδες (έγινε 80 χρόνια μετά τα
τρωικά, ήτοι κάπου το 1120 π.Χ.). Τότε έφυγε ναυτικό των Δωριέων - Σπαρτιατών από τη Λακωνία και πήγε και ελευθέρωσε την
πόλη Λύκτο της Κρήτης, την οποία είχαν καταλάβει οι Κνώσιοι και
έτσι έκτοτε η Λύκτος έγινε οικειοθελώς αποικία και σπουδαίο κέντρο
Δωρισμού (των Λακεδαιμονίων ή άλλως Σπαρτιατών) στην Κρήτη.
3) Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι «μετά την κάθοδο
των Ηρακλειδών, Αργείοι και Λακεδαιμόνιοι στέλνοντας αποίκους,
ίδρυσαν αποικίες σε κάποια άλλα νησιά και, αφού κατέκτησαν και
τούτο το νησί οίκησαν πόλεις σ’ αυτά». Κάτι που δεν είναι έτσι ακριβώς. Η πραγματική αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη πήγαν δυο φορές Δωριείς. Η πρώτη ήταν λίγο πριν από το Μίνωα (ο Μίνωας βασίλευε το 1470 π.Χ., σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό) και τότε Δωριείς έφυγαν από τη Θεσσαλία με αρχηγό τον Τέκταμο (=ο παππούς
του Μίνωα) και πήγαν στην Κρήτη. Η δεύτερη φορά ήταν 80 χρόνια
μετά από τα Τρωικά, η οποία έγινε με τους Ηρακλείδες (έγινε το
1120 π.Χ.). Μάλιστα τη δεύτερη φορά δεν κατοίκησαν στην Κρήτη
νέοι αφιχθέντες Δωριείς, αλλά τότε έφυγαν Δωριείς από τη Λακωνία
και ελευθέρωσαν τη Λύκτο της Κρήτης από την κηδεμονία των
Κνωσίων και έκτοτε η Λύκτος έγινε οικειοθελώς αποικία των Λακεδαιμονίων ή άλλως Σπαρτιατών.
4) Σύμφωνα με τον Ισοκράτη («Πανηγυρικός», 23 -25 ), «αυτόχθονες» λέγονται οι πρώτοι που πάνε και μένουν σε κάποιο μέρος
και «επήλυδες» ( από το «επί + έρχομαι, ήλθα, ελήλυθον») αυτοί
που πάνε μετά, οι μετανάστες, οι έποικοι. Αυτόχθονες στην Κρήτη
ήταν οι Ετεοκρήτες και επήλυδες οι Πελασγοί, οι Αχαιοί και οι Δωριείς, όμως αυτό δε σημαίνει και ότι ήταν διαφορετικού έθνους. Αν
οι Ετεοκρήτες δεν ήταν Έλληνες, αφενός οι αρχαίοι συγγραφείς θα
τους αποκαλούσαν βάρβαρους (ή π.χ. ο Όμηρος θα τους αποκαλούσε βαρβαρόφωνους, κάτι ως κάνει π.χ. για τους Κάρες) και συνάμα ο Διόδωρος δε θα έκανε ξέχωρη μνεία για τους βάρβαρους
που ένωσε ο Μίνωας σε ενιαίο σύνολο μαζί με τους Ετεοκρήτες, Κύδωνες, Αχαιούς, Πελασγούς και Δωριείς της Κρήτης, πρβ:
«Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι ονομαζόμενοι Ετεοκρήτες,
που θεωρούνται αυτόχθονες, το είπαμε πιο πριν. Μετά από αυτούς και πολλές γενιές αργότερα, Πελασγοί, που περιπλανιόνταν ένεκα συνεχών εκστρατειών και μεταναστεύσεων, έφτασαν στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα
μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε, το γένος των Δωριέων που έφτασε στο
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νησί με αρχηγό τον Τέκταμο, το γιο του Δώρου. το μεγαλύτερο μέρος ετούτου
του λαού συγκεντρώθηκε, λένε, από την περιοχή του Ολύμπου, αλλά ένα
μέρος του ήταν από τους Αχαιούς της Λακωνίας, επειδή ο Δώρος είχε τη
βάση εξόρμησης στην περιοχή του Μαλέα. Τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε
με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που
με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους. Μετά
απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη
του νησιού σε ενιαίο σύνολο.» ( Διόδωρος, Βίβλος 5, 80).
ΟΙ ΓΟΡΤΥΝΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΔΩΝΕΣ
Στην Κρήτη τα αρχαία χρόνια υπήρχαν οι πόλεις Γόρτυνα και
Κυδωνία (σημερινά Χανιά), οι οποίες ήταν οι μεγαλύτερες πόλεις
μετά την Κνωσό. Η Γόρτυνα κτίστηκε από τους Γορτύνιους της Αρκαδίας. Η Κυδωνία κτίστηκε κατ΄ άλλους από τους Γορτύνιους της
Αρκαδίας και κατ΄άλλους από αυτόχθονες Κρήτες. Ο Πλάτωνας
και ο Παυσανίας αναφέρουν ότι οι πόλεις Κυδωνία, Γόρτυνα και Κατρέα (για την πόλη αυτή δεν υπάρχει σήμερα καμιά πληροφορία)
της Κρήτης κτίστηκαν από τους γιους του Τεγεάτη Λυκάονα από
την Αρκαδία – Γορτυνία της Πελοποννήσου, κάτι που είναι ορθό,
γιατί απεικονίζεται και στα αρχαία νομίσματα των πόλεων αυτών).
«Λέγουσι δε και όσοι Τεγεάτου των παίδων ελείποντο μετοικήσαι
σφας εκουσίως ες Κρήτην, Κύδωνα και Αρχήδιον και Γόρτυνα’ και τούτων
φασιν ονομασθήναι τας πόλεις Κυδωνίαν και Γόρτυνά τε και Κατρέα. Κρήτες
δε ουχ ομολογούντες τῳ Τεγεατών λόγῳ Κύ́δωνα μὲν Ακακαλλίδος θυγατρός Μίνω καὶ Ερμού, Κατρέα δε φασιν εί̃ναι Μίνω, τον δε Γό́ρτυνα Ραδαμάνθυος. ες δε αυτόν Ραδάμανθυν Ομήρου μεν εστιν εν Πρωτέως προς Μενέλαον λόγοις ως ες τὸ πεδίον ή́ξοι Μενέλαος τὸ Ηλυσιον, πρότερον δε ετι Ραδάμανθυν ενταυθα ηκειν: Κιναίθων δε εν τοις έπεσιν εποίησεν <ως> Ραδάμανθυς μεν Ηφαίστου, Ήφαιστος δε είη Ταλω, Ταλων δε είναι Κρητος παιδα.
οι μεν δη Ελλήνων λόγοι διάφοροι τα πλέονα καὶ ουχ ή́κιστα επι τοις γενεσίν
εισι..» (Παυσανίας Αρκαδικά, VIII, 53, 4 - 6).
«Όσο για τους υπόλοιπους Έλληνες, φαντάζομαι οι Πελοποννήσιοι θα
γίνουν πρόθυμα δεκτοί. Όπως είπες πριν από λίγο υπάρχουν ανάμεσά μας
πολλοί Αργίτες, αλλά και οι Γορτύνιοι, η πιο φημισμένη φυλή, αφού είναι μετανάστες από την ονομαστή Γόρτυνα της Πελοποννήσου…» (Πλάτων Νόμοι
Δ, 708)
Ωστόσο οι Κύδωνες σύμφωνα με το Στράβωνα, ήταν αυτόχθονες Κρήτες
«Η γλώσσα (των Κρητών) είναι «μεμειγμένη» (ανακατεμένη) και κατά
τον ποιητή (Όμηρο): «εν δ’ Ετεοκρήτες μεγαλήτορες, εν δ’ Κύδωνες, Δωριέες
τε τριχαϊκες δίοι τε Πελασγοί». Κατά τον Στάφυλο, ανατολικά της Κρήτης
ζούνε οι Δωριείς, στα δυτικά οι Κύδωνες και στα νότια οι Ετεοκρήτες, με οικισμό τους τον Πράσο, όπου βρίσκεται το ιερό του Δικταίου Δία. Οι υπόλοιποι
είναι πιο δυνατοί και κατέχουν τις πεδιάδες. Είναι εμφανές ότι Ετεοκρήτες και
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Κύδωνες είναι αυτόχθονες, ενώ οι άλλοι Επήλυδες (μετανάστες). Ο Άνδρων
λέει ότι οι Επήλυδες Κρήτες ήρθαν από τη Θεσσαλία, από την περιοχή που
παλιά λεγόταν Δωρίδα και σήμερα Εσταιώτιδα. (Στράβων, Ι, ΙV 6 – 7)
Ο Ηρόδοτος, σχετικά με την Κυδωνία της Κρήτης, αναφέρειξακαθαριζει τα εξής:
«Αυτοί δε οι Σάμιοι την Κυδωνία στην Κρήτη έκτισαν, όχι γι αυτό το
σκοπό πηγαίνοντας στην Κρήτη, αλλά, διώχνοντας του Ζακυνθινούς από το
νησί. Έμειναν δε εκεί και ευδαιμόνησαν επί πέντε έτη, και έφτιαξαν τα ευρισκόμενα στην Κυδωνία ιερά και το ναό της Δίκτυννας. Τον έκτο όμως χρόνο
οι Αιγινήτες σε ναυμαχία τους νίκησαν μαζί με άλλους Κρήτες. (Ηρόδοτος, Γ,
44 και 59).
Δ. Ο ΜΙΝΩΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΥΔΕΣ ΚΡΗΤΕΣ
Όταν πέθανε ο Τέκταμος , σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς (βλέπε και Κεφάλαιο 2ο ), ο γιος του Δώρου του Έλληνα,
τη βασιλεία των Δωριέων ή άλλως Ελλήνων της Κρήτης (τότε το
όνομα Έλληνας δεν ήταν ακόμη εθνικό, με αυτό λεγόταν μόνο οι
Δωριείς) πήρε ο γιος του Αστέριος, ο οποίος, επειδή η γυναίκα του
δεν του έκανε γιο, τη χώρισε και έκλεψε από τα παράλια της Φοινίκης την κόρη του βασιλιά της Τύρου Αγήνορα, την πανέμορφη
Ευρώπη, κάτι που ήταν και μια από τις αιτίες που έγινε αργότερα ο
Τρωικός Πόλεμος, καθώς λένε οι αρχαίοι συγγραφείς (Ηρόδοτος
κ.α.)
Απλώς η Ελληνική μυθολογία, για τους λόγους ειρήνευσης μεταξύ Ελλήνων και Φοινίκων, αναφέρει ότι την εν λόγω αρπαγή έκανε ο Δίας.
Όταν πέθανε ο βασιλιάς Αστέριος, οι γιοι του Μίνωας και Σαρπηδόνας, συνεπλάκησαν για το ποιος θα πάρει τη βασιλεία. Νίκησε
ο Μίνωας και ο Σαρπηδόνας πήρε τους στασιαστές του και κυνηγημένος από το Μίνωα κατέφυγε στη Λυκία της Μ. Ασίας όπου έκτισε
τη πόλη Μίλητο σε ανάμνηση της Κρητικιάς πόλης Μίλατος.
«Όταν όμως στην Κρήτη συνεπλάκησαν τα παιδιά της Ευρώπης, ο
Μίνωας με το Σαρπηδόνα, για το ποιος θα γίνει βασιλιάς, επεκράτησε ο Μίνωας και έδιωξε το Σαρπηδόνα με τους στασιαστές του και αυτοί κυνηγημένοι
κατέφυγαν στην Ασία, στο μέρος που ονομάζεται γη της Μιλυάδας …» (Ηρόδοτος Α, 172 - 173)
Στη συνέχεια ο Μίνωας (βασίλευε το έτος 1470 π.Χ., σύμφωνα με το Πάριο χρονικό), με τη βοήθεια του αδελφού του Ραδάμανθυ, ένωσε σε ενιαίο σύνολο (και μάλιστα σε μια πρωτόγνωρη σε
θεσμούς για την εποχή πολιτεία, όπως θα δούμε πιο κάτω) τους αυτόχθονες (Ετεοκρήτες και Κύδωνες) με τους επήλυδες (Αχαιούς,
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Πελασγούς και Δωριείς) Κρήτες με ηγεμονίδα πόλη (έδρα του κοινού
βασιλιά των Ενωμένων Κρητικών πόλεων) την Κνωσό.
Παράλληλα ο Μίνωας συγκροτεί για πρώτη φορά στον κόσμο
πολεμικό ναυτικό με το οποίο διώχνει από τα νησιά του Αιγαίου τους
διαμένοντες εκεί ληστές και πειρατές Κάρες και Φοίνικες και τα οικεί
με μόνιμους κατοίκους που έφερε από την Κρήτη. Μέχρι τότε δεν
είχε αναπτυχθεί ακόμη ούτε η ναυτιλία ούτε και η γεωργία και ως
εκ τούτου τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν μόνιμους κατοίκους πλην μόνο κακοποιούς (κυρίως
πειρατές). Αποτέλεσμα του πολεμικού ναυτικού που ίδρυσε ο Μίνωας ήταν λέει από τη μια ο ίδιος να γίνει θαλασσοκράτορας και
από την άλλη να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι και έτσι οι
Έλληνες να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να ασχοληθούν με ναυτικές εργασίες, να πλουτήσουν, να αποκτήσουν πόλεις (μόνιμη κατοικία που πρώτα δεν τους άφηναν οι ληστρικά και
πειρατικά διαβιούντες Κάρες και Φοίνικες) κ.τ.λ.. Επίσης χάρη του
ναυτικού του Μίνωα έγιναν κρητικές (και μετά Ελληνικές) αποικίες
στη Σικελία, στα παράλια της Μ. Ασίας, κ.α. (Περισσότερα βλέπε
πιο κάτω).
Τρεις γενιές μετά το θάνατο του Μίνωα έγινε ο Τρωικός πόλεμος (ο εγγονός του Μίνωα, ο Ιδομενέας, έλαβε μέρος στον πόλεμο
αυτό). Στον πόλεμο αυτό (έγινε από το 1228 - 1218 π.Χ., σύμφωνα
με το Πάριο χρονικό) οι Κρήτες, αυτόχθονες και επήλυδες (= οι
Ενωμένες Κρητικές πολιτείες), με αρχηγό τον εγγονό του Μίνωα,
τον Ιδομενέα, και ένα από τους μεγαλύτερους στόλους της εποχής
πήγαν με το μέρος των Αργείων ή Αχαιών ή Δαναών ή Πανελλήνων
και γι αυτό ονομάστηκαν και αυτοί ( οι αυτόχθονες: Ετεοκρήτες και
Κύδωνες και οι επήλυδες: Αχαιοί, Δωριείς και Πελασγοί ) μετά τον
πόλεμο αυτό Έλληνες (Περισσότερα για το θέμα αυτό βλέπε πιο
κάτω).
Σύμφωνα επίσης με τους: Πλάτωνα, Πλούταρχο, Διόδωρο
κλπ, όπως επίσης θα δούμε πιο κάτω, οι Κρήτες επί Μίνωα επινόησαν την οργανωμένη πολιτεία, δηλαδή το κοινοβούλιο, το σύνταγμα, τους βουλευτές – γερουσιαστές, το κράτος πρόνοιας (συσσίτια κ.α.) κλπ και καταργώντας τους ανεξέλεγκτους βασιλιάδες και
φυλάρχους που υπήρχαν μέχρι τότε. Πριν από το Μίνωα δεν υπήρχαν οργανωμένες πολιτείες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο
τον αρχαίο κόσμο. Ο κάθε φύλαρχος ή τύραννος ή βασιλιάς έκανε
ό,τι ήθελε ή όριζε τους νόμους ανάλογα με τις προσωπικές του επιθυμίες και νοημοσύνη, κάτι που ήταν και η αιτία που: Α) Οι Σπαρτιάτες έλεγαν ότι οι νόμοι των άλλων πόλεων-κρατών, πλην του
Μίνωα ήταν γελοίοι, για να τους αντιγράψουν. Β) Οι Εβραίοι έλεγαν
ότι αν δεν αλλάξει ο κόσμος, θα τον καταστρέψει ο θεός, Γ) Οι
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αρχαίοι Έλληνες δεν αναφέρουν κανένα άλλο σπουδαίο αρχαίο πολιτισμό πλην μόνο το Μινωικό ή που έλεγαν «Πας μη Έλλην βάρβαρος».
<<Μετά τη γέννηση των θεών, πολλές γενιές αργότερα, γεννήθηκαν, λένε, στην Κρήτη
και ουκ ολίγοι ήρωες, μεταξύ των οποίων οι επιφανέστεροι ήταν ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς
και ο Σαρπηδόνας. Γι' αυτούς λέει ο μύθος πως γεννήθηκαν από τον Δία και την Ευρώπη,
την κόρη του Αγήνορα, η οποία, λένε, μεταφέρθηκε πάνω σ' ένα ταύρο στην Κρήτη σύμφωνα
με το θέλημα των θεών. Ο Μίνωας, λοιπόν, που ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός, έγινε βασιλιάς
του νησιού και ίδρυσε σ' αυτό αρκετές πόλεις, με γνωστότερες τις εξής τρεις: την Κνωσό στα
μέρη του νησιού που βλέπουν προς την Ασία, τη Φαιστό προς τη θάλασσα του νότου και την
Κυδωνία στα μέρη προς τη δύση απέναντι στην Πελοπόννησο. Ο ίδιος θέσπισε και αρκετούς
νόμους για τους Κρήτες, προσποιούμενος ότι τους έλαβε από τον πατέρα του τον Δία με τον
οποίο συνομιλούσε μέσα σε κάποια σπηλιά. Απέκτησε, επίσης, μεγάλη ναυτική δύναμη, κυρίευσε τα περισσότερα νησιά κι έγινε ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας. Αφού κέρδισε
μεγάλη δόξα για την ανδρεία και τη δικαιοσύνη του, έχασε τη ζωή του στη Σικελία, κατά την
εκστρατεία εναντίον του Κώκαλου, την οποία περιγράψαμε όταν αναφερθήκαμε στον Δαίδαλο, για τον οποίον, άλλωστε, και συνέβη να γίνει η εκστρατεία. («Κτήσασθαι δε (Μίνωα)
και δύναμιν ναυτικήν μεγάλην και των νήσων τας πλείστας καταστρέψασθαι και πρώτον των
Ελλήνων θαλαττοκρατήσαι»,… Ο Μίνωας απέκτησε, λένε, δυο γιους, τον Δευκαλίωνα και
τον Μόλο, στη συνέχεια από τον Δευκαλίωνα έγινε ο Ιδομενέας και από τον Μόλο ο Μηριόνης. Ετούτοι με ενενήντα καράβια εκστράτευσαν με τον Αγαμέμνονα στο Ίλιο και, αφού επέστρεψαν σώοι στην πατρίδα τους και πέθαναν, κρίθηκαν άξιοι να ταφούν με λαμπρότητα και
να δεχτούν τιμές αθάνατες………Αφού διευκρινίσαμε όλα ταύτα, απομένει να μιλήσουμε για
τα έθνη τα οποία ήρθαν σε επιμιξία με τους Κρήτες. Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν
οι ονομαζόμενοι Ετεοκρήτες, που θεωρούνται αυτόχθονες, το είπαμε πιο πριν. Μετά από
αυτούς και πολλές γενιές αργότερα, Πελασγοί, που περιπλανιόνταν ένεκα συνεχών εκστρατειών και μεταναστεύσεων, έφτασαν στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε, το γένος των Δωριέων που έφτασε στο νησί με αρχηγό τον Τέκταμο,
το γιο του Δώρου. Το μεγαλύτερο μέρος ετούτου του λαού συγκεντρώθηκε, λένε, από την
περιοχή του Ολύμπου, αλλά ένα μέρος του ήταν από τους Αχαιούς της Λακωνίας, επειδή ο
Δώρος είχε τη βάση εξόρμησης στην περιοχή του Μαλέα. Τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε
με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρόνια
εξομοιώθηκαν στη γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους. Μετά απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε ενιαίο σύνολο. Τέλος, μετά
την κάθοδο των Ηρακλειδών, Αργείοι και Λακεδαιμόνιοι στέλνοντας αποίκους, ίδρυσαν αποικίες σε κάποια άλλα νησιά και, αφού κατέκτησαν και τούτο το νησί οίκησαν πόλεις σ’
αυτά. Επειδή, όμως, οι περισσότεροι που έχουν γράψει για την Κρήτη διαφωνούν μεταξύ
τους, δεν πρέπει να απορούμε αν αυτά που λέμε δεν συμφωνούν με όλους· εμείς, άλλωστε,
ακολουθήσαμε εκείνους που αναφέρουν τις πιο πιθανές και έγκυρες εκδοχές, βασιζόμενοι
για άλλα στον Επιμενίδη, που έχει γράψει για τους θεούς, και για άλλα στον Δωσιάδη, τον
Σωσικράτη και τον Λαοσθενίδα… ………… ………… .Γι' αυτό υπάρχουν λιμάνια, τόσο στις
Κυκλάδες όσο και στην Ασία, που έχουν κρητικά ονόματα και λέγονται Μινώες. Ο Μίνωας
που προώθησε σημαντικά τη δύναμη του, έχοντας συγκυβερνήτη στη βασιλεία τον αδελφό
του Ραδάμανθυ, τον φθόνησε που τον θαύμαζαν τόσο για τη δικαιοσύνη του και, θέλοντας
να τον βγάλει απ' τα πόδια του, τον έστειλε στις εσχατιές της περιοχής που είχε υποτάξει. Ο
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Ραδάμανθυς πήγε να μείνει στα νησιά απέναντι από την Ιωνία και την Καρία και έκανε ιδρυτή
της ομώνυμης πόλης στην Ασία τον Έρυθρο, ενώ τον Χίο, τον γιο του Οινοπίωνα και της
Αριάδνης του Μίνωα, τον εγκατέστησε κύριο της Χίου. Όλα ετούτα έγιναν πριν από τα Τρωικά. Μετά την άλωση της Τροίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι Κάρες κι έγιναν θαλασσοκράτορες, επικράτησαν στις Κυκλάδες και άλλες τις πήραν δικές τους κι έδιωξαν τους Κρήτες
που τις κατοικούσαν, ενώ σε άλλες εγκαταστάθηκαν μαζί με τους προκατόχους τους Κρήτες.
Αργότερα, που αυξήθηκε η δύναμη των Ελλήνων, συνέβη να κατοικηθούν από αυτούς τα
περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και να εκδιωχθούν ot βάρβαροι Κάρες· αλλά γι' αυτά θα
γράψουμε περισσότερες λεπτομέρειες, όταν φτάσουμε στην αντίστοιχη χρονική περίοδο.
(Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 5, 78-84)
Ε. Η ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΕΟΚΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΥΔΩΝ ΚΡΗΤΩΝ
Οι Ετεοκρήτες ή άλλως Ιδαίοι Δάκτυλοι ή Κουρήτες, ήτοι οι
πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης, ήταν φυλετικά (εθνικά) το αυτό με
τους επήλυδες Κρήτες, ήτοι με τους Δωριείς, Αχαιούς και Πελασγούς
που είχαν πάει στην Κρήτη από τη Θεσσαλία. Όλα αυτά τα φύλλα
ήταν συγγενικά, τα οποία αρχικά ζούσαν στη Μεσόγειο μεταναστευτικά για εξεύρεση πηγών διατροφής, επειδή μέχρι τότε δεν είχε ακόμη εξευρεθεί η γεωργία, καθώς λέει ο Θουκυδίδης.
Ο λόγος άλλωστε που αφενός μετά τους ένωσε σε ενιαίο Κράτος ο Μίνωας και αφετερου οι Ετεοκρήτες είχαν πάει με το μέρος
των Αχαιών ή Πανελλήλων στον πόλεμο της Τροίας.
Απλώς οι Ετεοκρήτες ( ή άλλως Ιδαίοι Δάκτυλοι ή Κουρήτες),
καθώς λένε ο Διόδωρος Σικελιώτης, ο Στράβων κ.α. είχαν πάει πρώτοι και κατοίκησαν στην Κρήτη και κάποια στιγμή μετά έφτασαν εκεί
ως μετανάστες οι Δωριείς, οι Αχαιοί και οι Πελασγοί.
Πέραν αυτού, όταν πήγαν οι Αχαιοί, οι Δωριείς και οι Πελασγοί
στην Κρήτη και βρήκαν εκεί τους Ετεοκρήτες δεν υπήρχε ακόμη το
κοινό όνομα «‘Έλληνες». Αυτό καθιερώθηκε μετά από τα Τρωικά. Ο
Θουκυδίδης (Α 2-9) αναφέρει ότι αρχικά και έως τα τρωικά δεν υπήρχαν σύνορα, κράτη, και οι ονομασίες Έλληνες και βάρβαροι
πλην μόνο διάφορες ομάδες με μεγαλύτερη τους Πελασγούς που
ζούσαν μεταναστευτικά για εξεύρεση πηγών διατροφής, επειδή δεν
είχε επινοηθεί ακόμη η γεωργία. Ακολούθως, μετά τα τρωικά , δημιουργήθηκαν τα κράτη, ο διαχωρισμός σε Έλληνες, βαρβάρους
κλπ. Ο Θουκυδίδης αναφέρει επίσης ότι μέχρι τα τρωικά δεν υπήρχε κοινό εθνικό όνομα για όλους τους Έλληνες, επειδή η αρχαία
Ελλάδα δεν ήταν ενιαίο κράτος, αλλά αποτελείτο από πολλές πόλεις-κράτη. Αναφέρει επίσης ότι αρχικά με το όνομα Ελλάδα ονομάζονταν μια πόλη στη Θεσσαλία, στη Φθιώτιδα. Στα τρωικά το όνομα
αυτό επεκτάθηκε και περιλάμβανε όλα σχεδόν τα μέρη από τον Όλυμπο και κάτω. Ήτοι όσες πόλεις-κράτη εκστράτευσαν εναντίον
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της Τροίας (Κρήτες, Μυκηναίοι κλπ.) ονομάστηκαν Αχαιοί, Αργείοι
ή Δαναοί ή Πανέλληνες. Στους Ολυμπιακούς αγώνες επεκτάθηκε το
όνομα Ελλάς και Έλληνες ακόμη περισσότερο και περιλάμβανε και
όσες πόλεις-κράτη είχαν ίδια γλώσσα και ίδια θρησκεία μ’ αυτούς,
δηλαδή και στα μέρη πάνω από τον Όλυμπο (Ήπειρο, Μακεδονία
κ.α.
Έπειτα, αν οι Ετεοκρήτες δεν ήταν Έλληνες, αφενός οι αρχαίοι συγγραφείς θα τους αποκαλούσαν βάρβαρους (ο Όμηρος θα
τους αποκαλούσε βαρβαρόφωνους, κάτι ως κάνει π.χ. για τους Κάρες) και συνάμα ο Διόδωρος δε θα έκανε ξέχωρη μνεία για τους
βάρβαρους που ένωσε ο Μίνωας σε ενιαίο σύνολο μαζί με τους Ετεοκρήτες, Κύδωνες, Αχαιούς, Πελασγούς και Δωριείς της Κρήτης,
πρβ:
«Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι ονομαζόμενοι Ετεοκρήτες,
που θεωρούνται αυτόχθονες, το είπαμε πιο πριν. Μετά από αυτούς και πολλές γενιές αργότερα, Πελασγοί, που περιπλανιόνταν ένεκα συνεχών εκστρατειών και μεταναστεύσεων, έφτασαν στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα
μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε, το γένος των Δωριέων που έφτασε στο
νησί με αρχηγό τον Τέκταμο, το γιο του Δώρου. το μεγαλύτερο μέρος ετούτου
του λαού συγκεντρώθηκε, λένε, από την περιοχή του Ολύμπου, αλλά ένα
μέρος του ήταν από τους Αχαιούς της Λακωνίας, επειδή ο Δώρος είχε τη
βάση εξόρμησης στην περιοχή του Μαλέα. Τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε
με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που
με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους. Μετά
απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη
του νησιού σε ενιαίο σύνολο.» ( Διόδωρος, Βίβλος 5, 80)
Δ. ΟΙ ΚΥΔΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑ (ΧΑΝΙΑ) ΚΡΗΤΗΣ
Ο Όμηρος στην Οδύσσεια (3,292 και 19,176) αναφέρει ότι οι
Κύδωνες είναι μία από τις πέντε κρητικές φυλές, τους: Ετεοκρήτες,
Κύδωνες, Αχαιούς, Δωριείς και Πελασγούς της Κρήτης. Δεν αναφέρει πόλη με το όνομα Κυδωνία οπότε η πόλη αυτή κτίστηκε μετά.
Απλώς στην Οδύσσεια αναφέρει ότι οι Κύδωνες κατοικούσαν στις
όχθες του Ιάρδανου, στην άκρη της Γόρτυνας, πρβ:
ένθα διατμήξας τας μεν Κρήτη ἐπέλασσεν, ήχι Κύδωνες έναιον
Ιαρδάνου αμφὶ ρέεθρα.» (Ομήρου Οδύσσεια γ. 290-5). Μτφ: «Εκεί,
αφού χώρισαν τα πλοία, κάποια από αυτά πήγαν στην Κρήτη, όπου κατοικούσαν οι Κύδωνες
στις όχθες του Ιάρδανου. Εκεί υψώνεται στη θάλασσα ένας βράχος γλιστερός και απόκρημνος, στην άκρη της Γόρτυνας, στη μέση του σκοτεινού Πελάγους, όπου ο Νοτιάς φέρνει
φουσκωμένα κύματα προς τη Φαιστό, το δυτικό ακρωτήρι, και μικρός βράχος εμποδίζει το
μεγάλο κύμα» (Οδύσσεια 290 – 295)
Ο Ηρόδοτος αναφέρει την πόλη Κυδωνία της Κρήτης την έκτισαν οι Σάμιοι, οι οποίοι μετά έφυγαν (προφανώς αφενός οι Σάμιοι
ονόμασαν την πόλη που έκτισαν Κυδωνία, επειδή η περιοχή αυτή
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λεγόταν Κυδωνία καια αφετέρου μετά κτίστηκε άλλη πόλη με το ίδιο
όνομα, αφού αναφέρεται και μετά πόλη με το ίδιο όνομα): «Αυτοί
δε οι Σάμιοι την Κυδωνία στην Κρήτη έκτισαν, όχι γι αυτό το σκοπό πηγαίνοντας στην Κρήτη, αλλά, διώχνοντας του Ζακυνθινούς από το νησί. Έμειναν
δε εκεί και ευδαιμόνησαν επί πέντε έτη, και έφτιαξαν τα ευρισκόμενα στην
Κυδωνία ιερά και το ναό της Δίκτυννας. Τον έκτο όμως χρόνο οι Αιγινήτες σε
ναυμαχία τους νίκησαν μαζί με άλλους Κρήτες. (Ηρόδοτος, Γ, 44 και 59).
Ο Παυσανίας στα Αρκαδικά αναφέρει ότι οι πόλεις της Κρήτης
Κυδωνία, Κατρέα και Γόρτυνα πήραν τα ονόματά τους από τους
γιους του Τεγεάτη: Κύδωνα, Αρχέδιο και Γόρτυ από την Πελοπόννησο, οι οποίοι μετοίκισαν στην Κρήτη, όμως οι Κρήτες δεν το παραδέχονται και λένε ότι ο Κύδων ήταν γιος του Ερμή και της Ακακαλλίδος, θυγατέρας του Μίνωα, ο Κατρέας ήταν γιος του Μίνωα και
ο Γόρτυς γιός του Ραδάμανθυ: «Λέγουσι δε και όσοι Τεγεάτου των παίδων ελείποντο μετοικήσαι σφας εκουσίως ες Κρήτην, Κύδωνα και Αρχήδιον και Γόρτυνα’ και τούτων
φασιν ονομασθήναι τας πόλεις Κυδωνίαν και Γόρτυνά τε και Κατρέα. Κρήτες δε ουχ ομολογούντες τῳ Τεγεατών λόγῳ Κύ́δωνα μὲν Ακακαλλίδος θυγατρός Μίνω καὶ Ερμού, Κατρέα δε
φασιν εί̃ναι Μίνω, τον δε Γό́ρτυνα Ραδαμάνθυος. ες δε αυτόν Ραδάμανθυν Ομήρου μεν εστιν
εν Πρωτέως προς Μενέλαον λόγοις ως ες τὸ πεδίον ή́ξοι Μενέλαος τὸ Ηλυσιον, πρότερον δε
ετι Ραδάμανθυν ενταυθα ηκειν: Κιναίθων δε εν τοις έπεσιν εποίησεν <ως> Ραδάμανθυς μεν
Ηφαίστου, Ήφαιστος δε είη Ταλω, Ταλων δε είναι Κρητος παιδα. οι μεν δη Ελλήνων λόγοι
διάφοροι τα πλέονα καὶ ουχ ή́κιστα επι τοις γενεσίν εισι..» ((Παυσανίας Αρκαδικά,
Κεφ. 53, 4 - 6).
Μτφ: Λένε πως όλοι οι άλλοι γιοι του Τεγεάτη θεληματικά μετοίκησαν στην Κρήτη, ο Κύδων, ο Αρχήδιος και ο Γόρτυς, οι όποιοι
έδωσαν ονόματα στις πόλεις Κυδωνία, Γόρτυνα και Κατρέα. Οι Κρήτες όμως, μη συμφωνώντας με τα λεγόμενα των Τεγεατών, λένε
πως ο Κύδων ήταν γιος της κόρης του Μίνω Ακακαλλίδος και του
Ερμή, ο Κατρέας γιος του Μίνω και ο Γόρτυς του Ραδάμανθυ. Σχετικά με το Ραδάμανθυ ο Όμηρος αναφέρει στα λεγόμενα από τον
Πρωτέα προς το Μενέλαο πως ο Μενέλαος θα πάει στα Ηλύσια πεδία,
αλλ' ο Ραδάμανθυς είχε φτάσει προηγουμένως εκεί. Ο Κιναίθων λέει
στο ποίημά του πως ο Ραδάμανθυς είναι γιος του Φαίστου, ο Φαιστός
του Τάλω και ο Τάλως του Κρητός. Οι ελληνικές παραδόσεις στα πιο
πολλά τους στοιχεία διαφέρουν, ιδίως στις γενεαλογίες.
Σημειώνεται ότι: α) Στα νομίσματα της αρχαίας πόλης – κράτους Κυδωνίας απεικονίζεται ο οικιστής της ο Κύδων να τον θηλάζει
κύων > Κύ(δ)ων = αυτός που τον θήλασε ο σκύλος. Στα ιταλικά
cane = ο σκύλος > La canea > Χανιά, β) Ο Απόλλωνας και ο Ερμής,
σύμφωνα με το Διόδωρο Σικελιώτη, ήταν Κρητικοί που μετά θάνατο
ανακηρύχθηκαν κάτοικοι του Ολύμπου (θεοί). Πέραν αυτού βλέπε
και Αρκαδία > Αρκάδι Κρήτης και Γορτυνία > Γόρτυνα Κρήτης
Ομοίως ο Πλάτων θεωρεί ότι οι Κύδωνες (όχι αυτοί που κατάγονταν) απο τη Σάμο, αλλά οι επόμενοι) ήταν άποικοι από την
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Πελοπόννησο: «Όσο για τους υπόλοιπους Έλληνες, φαντάζομαι οι Πελοποννήσιοι θα
γίνουν πρόθυμα δεκτοί. Όπως είπες πριν από λίγο υπάρχουν ανάμεσά μας πολλοί Αργίτες,
αλλά και οι Γορτύνιοι, η πιο φημισμένη φυλή, αφού είναι μετανάστες από την ονομαστή Γόρτυνα της Πελοποννήσου…» (Πλάτων Νόμοι Δ, 708).
Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5,78) θεωρεί και αυτός τους Κύδωνες
αυτόχθονες, αφού αναφέρει ότι η πόλη Κυδωνία ήταν μια από τις
πόλεις που ίδρυσε ο Έλληνας Θαλασσοκράτορας Μίνωας:
«Ο Μίνωας, λοιπόν, που ήταν ο μεγαλύτερος των αδελφών, έγινε βασιλιάς του νησιού και ίδρυσε σ’ αυτό αρκετές πόλεις, με γνωστότερες την
Κνωσό, Φαιστό και Κυδωνία….. Απέκτησε, επίσης, μεγάλη ναυτική δύναμη,
κυρίευσε τα περισσότερα νησιά κι έγινε ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας…(«Κτήσασθαι δε (Μίνωα) και δύναμιν ναυτικήν μεγάλην και των νήσων
τας πλείστας καταστρέψασθαι και πρώτον των Ελλήνων θαλαττοκρατήσαι»…( Διόδωρος Σικελιώτης Βίβλος 5, 78 και 79)
Άλλο η αρχαία περιοχή με το όνομα Κυδωνία > Κύδωνες = η
δυτική Κρήτη και άλλο η πόλη με το όνομα Κυδωνία > Κύδωνες.
Οι Κύδωνες (= οι αρχαίοι κάτοικοι της δυτικής Κρήτης) ήταν αυτόχθονες Κρήτες, Μινωίτες, ενώ οι Κυδωνιάτες (= οι πολίτες της πόλης με το όνομα Κυδωνία) οι πρώτοι ήταν ήταν Σάμιοι στην καταγωγή και μετά που έφυγαν αυτοί και μπήκαν εκεί άλλοι από την
Πελοπόννησο ήταν Αρκάδες στην καταγωγή. Είναι εμφανές ότι ο
Στράβων αποκαλεί αυτόχθονες τους Κύδωνες και σωστά, γιατί εννοεί τους Κρήτες που κατοικούσαν στην περιοχή της Κυδωνίας επι
Ομήρου. Ο Παυσανίας αποκαλεί τους Κύδωνες έποικους από την
Πελοπόννησο, όμως αυτός εννοεί τους Κύδωνες της πόλης Κυδωνίας, της πόλης που έχτισαν οι Πελοποννήσου στην Κρήτη και όχι
τους κατοίκους της αρχαίας περιοχής της Κυδωνίας
Ο Στέφανος Βυζάντιος στα Εθνικά αναφέρει ότι η πόλη Κυδωνία πήρε το όνομά της από τον Κύδωνα, το γιο (όχι του Τεγεάτη,
αλλά) του Απόλλωνα και της Ακακαλλίδος, της θυγατέρας του Μίνωα και ότι πριν ονομαζόταν Απολλωνία:
«Κυδωνία, πόλις Κρήτης, ή πρότερον Απολλωνία, από Κύδωνος τού
Απόλλωνος και Ακακάλλιδος της Μίνωος θυγατρός, δευτέρα πόλις Σικελίας,
τρίτη Λιβύης, ο πολίτης Κυδωνιάτης και Κύδων και Κυδώνιος και Κυδωναίος
και Κυδωνις θηλυκώς και Κυδωνικός ανήρ». (Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά,
πόλη «Κυδωνία»)
Ο Απολλώνιος Ρόδιος στα Αργοναυτικά (4.1492) αναφέρει ότι
«η Ακακαλλίδα κυοφόρησε το γιο του Απόλλωνα, που τον ονομάζουν Αμφίθεμη και Γεράμαντα». Προ αυτού το λεξικό Σουίδα αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος ο Μιλήσιος στα «Κρητικά» αναφέρει ότι η
Κυδωνία κτίστηκε από τον Κύδωνα, το γιο της Ακακαλλίδας και του
Ερμή, γιατί ο Νάξος ήταν γιος της Ακακαλλίδας και του Απόλλωνα:
«Αλέξανδρος δε εν πρώτω Κρητικών τη Ακακαλλίδι συνελθείν φησί
τον Ερμήν και τον Απόλλωνα, και εκ μεν Απόλλωνος γενέσθαι
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Νάξον, εκ δε Ερμού Κύδωνα, αφ΄ού η πόλις Κυδωνία καλείται»
(Suidae Laxicon Αλέξανδρος Μιλήσιος και ”Σχόλια στον Απολλώνιο
Ρόδιο, Δ 1491)
8. ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ –
ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ
Το κοινό των Κρητών («Κοινόν Κρηταιέων»), που αποτέλεσε
το πρότυπο της ΕΟΚ, ξεκίνησε ως θεσμός κατά τον 4/3ο αι. π.Χ.
προκειμένου να αντιμετωπίζει θέματα συνοριακών διαφορών (κάτι
ως οι αμφικτιονίες), αλλά και συμμαχικών υποθέσεων, όπως φανερώνουν τα νομίσματα που έκοψε το εν λόγω κοινό, αλλά και όπως
δείχνει μια σωζόμενη επιγραφή συνθήκης του 183 π.Χ. όπου αναφέρονται 31 Κρητικές πόλεις, οι εξής: Γόρτυς, Κνωσός, Φαιστός,
Λύττος, Ραύκος, Ιεράπυτνα, Ελεύθερνα, Άπτερα, Πολυρρηνία, Σύβριτα, Λάππα, Άξος, Πρια(ν)σός, Αλλαρία, Αρκάδες, Κεραία, Πραισός, Λατώ, Βιάννος, Μάλλα, Ερώνος, Χερσόνησος, Απολλωνία, Έλυρος, Υρτακίνα, Ελτυνία, Ανώπολις, Ηραδήν, Ιστρών, Τάρρα …..
«αγαθή τύχη. επι τοίσδε συνέθεντο την φιλίαν και συμμαχίαν εαυτοίς
τε και εκγόνοις εις άπαντα τον χρόνον vac. βασιλεύς Ευμένης και Κρηταιέων
vac. Γορτύνιοι, Κνώσιοι, Φαίστιοι, Λύττιοι, Ραύκιοι, Ιεραπύτνιοι, Ελευθερναίοι, Απταραίοι, Πολυρρήνιοι, Συβρίτιοι, Λαππαῖοι, Άξιοι, Πριανσιέες, Αλλαριώται, Αρ[κ]άδες, Κεραίται, Πραίσιοι, Λάτιοι, Βιάννιοι, Μαλλαίοι, Ερώνιοι,
Χερ[σ]ονάσιοι, Απολλωνιάται, Ελύριοι, Ὑρτακίνιοι, Ελτυναιείς, Ανω[πο]λίται,
Ηραδήννιοι, Ιστρώνιοι, Ταρραίοι, [․․․․]ι̣ο̣ι,̣ ως μεν [βα]σιλεύς Ευμένης άγει, έτους vac. τετάρτου και δεκάτου, μηνός [Π]ανήμου, ως δε Κρηταεῖς κοσμούν….…»
Ο αρχηγός του Κοινού των Κρητών λεγόταν Κρητάρχης (ΚΡΗΤΑΡΧΑΣ ΚΡΗΤΑΙΕΩΝ) και οι αρμοδιότητες του ήταν η χάραξη της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και η εμπέδωση της ειρήνης μεταξύ των
πόλεων που συμμετείχαν. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του
το Κοινό διέθετε ειδικό νόμισμα, ειδικό δικαστήριο, το “ΚΟΙΝΟΔΙΚΙΟΝ” και ειδική νομοθεσία το “Διάγραμμα” των Κρητών.
Το Κοινοδίκιον ήταν ένας πρωτότυπος θεσμός, κάτι ως σήμερα
με το Διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Ήταν ένα ποινικό και διαιτητικό
δικαστήριο που είχε αρμοδιότητες σχετικές και προς τα κράτη και
προς τους ιδιώτες και εκδίκαζε με βάση γραπτή ποινική νομοθεσία,
η οποία αναφέρεται και σε αδικήματα μεταξύ κρατών και σε αδικήματα ιδιωτών σε βάρος υπηκόων ξένου κράτους. Ο θεσμός του Κοινού των Κρητών διατηρήθηκε και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους,
αλλά και την εποχή της Ρωμαιοκρατίας. Μάλιστα το κοινό των Κρητών ανασυστάθηκε επί Ρωμαιοκρατίας κόβοντας τότε για πρώτη
φορά νόμισμα.
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Για το πνεύμα του Κοινού
των Κρητών και του συγκρητισμού
μας μιλάει ο Πλούταρχος: «Οι
(Kρήτες) πολλάκις στασιάζοντες
αλλήλοις και πολεμούντες έξωθεν
επιόντων πολεμίων διελύοντο και
συνίσταντο και τουτ' ην ο καλούμενος υπ' αυτών συγκρητισμός".
(= Οι οποίοι Kρήτες, αν και πολλές
φορές διχονοούσαν και φιλονικούσαν μεταξύ τους, όταν τους επετίθεντο εξωτερικοί εχθροί συμφιλιώνονταν και συμπαρατάσσονταν.
Κοινό Κρητών. Χάλκινος σηΚαι αυτός ήταν ο ονομαζόμενος
στέρτιος (=4 ασσάρια), επί
από τους ίδιους συγκρητισμός)». Ο
Tραϊανού (98-117 μ.X.), ένπρόδρομος της Γαλλικής Επανάθρονο Δία.
στασης Mοντεσκιέ κρίνοντας το
Κρητικό πολίτευμα, όπως το διέσωσε ο Αριστοτέλης στα "Πολιτικά"
του, υποστηρίζει ότι έγινε ονομαστό, γιατί τους Kρήτες διέκρινε ηθικότητα και φιλοπατρία. "Η δύναμη της ηθικής αρχής παρασύρει το
παν...".
Κατά το τέλος των Ελληνιστικών χρόνων με την παρακμή των
ελληνικών πόλεων – κρατών παρακμάζει και το Κοινό των Κρητών.
Προ αυτού η πόλη Γόρτυνα της Κρήτης συμμαχεί με τη Ρώμη, τη
νέα ανερχόμενη δύναμη, με αποτέλεσμα αφενός οι Ρωμαίοι να καταστρέψουν την Κνωσό και τις άλλες Κρητικές πόλεις που τους αντιστέκονταν με το πρόσχημα ότι έκαναν πειρατείες και αφετερου
η Γόρτυνα να ακμάσει και να γίνει η πόλη της Κρήτης που ηγεμόνευε
τις άλλες Κρητικές.
Αργότερα οι Γορτύνιοι είδαν τα λάθη τους και ξαναδημιούργησαν το Κοινό των Κρητών, όμως αυτό δε μπόρεσε ποτέ να αποκτήσει την αίγλη που είχε επί Μινωικής περιόδου.
Σημειώνεται ότι το κοινό των Κρητών το ίδρυσε πρώτος ο
Μίνωας, μόνο αυτός το έλεγε «Κρητική πολιτεία». Ο Ηρόδοτος (Α
65), ο Πλάτων (Νόμοι, Μίνως), ο Πλούταρχος (Σόλων, Λυκούργος),
ο Διογένης Λαέρτιο (Επιμενίδης), ο Διονύσιο Αλικαρνασέα (Ρωμαϊκή
Αρχαιολογία) κ.α. αναφέρουν ότι τρεις γενιές πριν από τα Τρωϊκά ο
Μίνωας ένωσε σε ενιαίο σύνολο όλες τις πόλεις και όλες τις φυλές
που υπήρχαν στην Κρήτη και δημιούργησε την περίφημη Κρητική
Πολιτεία με έδρα την Κνωσό. Μάλιστα τους θεσμούς της Κρητικής
Πολιτεία αντέγραψαν πρώτοι οι Σπαρτιάτες με το Λυκούργο, μετά οι
Αθηναίοι με το Σόλωνα και μετά οι Ρωμαίοι με το Νόμα και έτσι εκπολιτίστηκαν. Ωστόσο μετά τα περσικά η Κρήτη διασπάστηκε και
αυτή σε πόλεις – κράτη κατά τα πρότυπα της υπόλοιπης Ελλάδος,
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λόγω του ότι οι μητροπολιτικές πόλεις και κυρίως η Σπάρτη και η
Αθήνα αφενός έριζαν μεταξύ τους για το ποια θα ηγεμονεύει των
άλλων και αφετέρου επεμβαίναν και επι των κρητικών πόλεων.
ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ
Το πολίτευμα των Μινωιτών, όπως είδαμε πιο πριν, ήταν το
ίδιο με αυτό των αρχαίων Σπαρτιατών, άλλωστε οι Σπαρτιάτες απ’
αυτούς το αντέγραψαν επι εποχής Λυκούργου. Δηλαδή ο λαός ζούσε
σε ομάδες με κοινά συσσίτια με κύριο επάγγελμα του στρατιωτικό
και τα κτήματα τα καλλιεργούσαν είτε οι απόστρατοι είτε οι δούλοι,
κυρίως μισθωμένοι αλλοδαποί εργάτες.
Ο Αθήναιος Ναυκρατίτης («Δειπνοσοφιστών») , σχετικά με τα
κοινά συσσίτια των Κρητών, αναφέρει ότι:
<<22. Περί δε των Κρητικών συσσιτίων Δωσιάδας ιστορών εν τη τετάρτη των Κρητικών, γράφει ούτως: Οι δε Λύκτιοι συνάγουσι μεν τα κοινά
συσσίτια ούτως. "Έκαστος των γινομένων καρπών αναφέρει την δεκάτην εις
την εταιρίαν και τας της πόλεως προσόδους, ας διανέμουσιν οι προεστηκότες
της πόλεως εις τους εκάστων οίκους. Των δε δούλων έκαστος Αιγιναίον φέρει
στατήρα κατά κεφαλήν. Διήρηνται δ' οι πολίται πάντες καθ' εταιρίας, καλούσι
δε ταύτας ανδρεία. Την επιμέλειαν έχει του συσσιτίου γυνή, τρεις ή τέτταρας
των δημοτικών προσειληφυία προς τας υπηρεσίας. Εκάστω δ' αυτών ακολουθούσι δύο θεράποντες ξυλοφόροι καλούσι δ’ αυτούς καλοφόρους, Εισι
δε πανταχού κατά την Κρήτην οίκοι δύο ταις συσιτίαις, ών τον μεν καλούσιν
ανδρείον, τον δ' άλλον, εν ω τους ξένους κοιμίζουσι, κοιμητήριον προσαγορευουσι Κατά δε τον συσσιτικόν οίκον πρώτον μεν κείνται δύο τράπεζαι, ξενικαι καλούμεναι, αίς προκαθίζουσι των ξένων οι παρόντες εξής δ' εισιν αι
των άλλων. Παρατίθεται δε των παρόντων ίσον μέρος εκάστω τοις δε νεωτέροις ήμισυ δίδοται κρέως, των δ' άλλων ουδενός άπτονται. Είτα ποτήριον εν
εκάστη τραπέζη παρατίθεται κεκραμένoν ύδαρούς τούτο κοινή πάντες πίνουσιν οι κατά την κοινήν τράπεζαν και δειπνήσασιν άλλο παρατίθεται. Τοις δε
παισι κοινός κέκραται κρατήρ, Τοις δε πρεσβυτέροις, εάν βούλωνται πλείον
πιείν, εξουσία δέδοται. Από δε της τραπέζης τα βέλτιστα των παρακειμένων
ή προεστηκυία της συσσιτίας γυνή φανερώς αφαιρούσα, παρατίθησι τοις
κατά τον πόλεμον ή κατά σύνεσιν δεδοξασμένοις. Από δε του δείπνου πρώτον μεν ειώθασι βουλεύεσθαι περι των κοινών, είτα μετά ταύτα μέμνηνται των
κατά πόλεμον πράξεων, και τους γενομένους άνδρας αγαθούς επαινούσι,
προτρεπόμενοι τους νεωτέρους εις ανδραγαθίαν." Πυργίων δ' εν τρίτω Κρητικών Νομίμων , Εν τοις συσσιτίοις (φησιν) οι Κρήτες καθήμενοι ευσιτούσι και
ότι άβαμβάκευτα τοις ορφανοίς παρατίθεται και ότι οι νεώτατοι αυτών εφεστάσι διακονούντες και ότι, μετ' ευφημίας σπείσαντες τοις θεοίς, μερίζουσι
των παρατιθεμένων άπασιν απονέμουσι δε και τους υιούς, κατά τον θάκον
τον του πατρός υφιζάνουσιν, εξ ημισείας των τοις ανδράσι παρατιθεμένων.
Τους δ' ορφανούς ισομερείς είναι παρατίθεται δ' αυτούς άβαμβάκευτα τη
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κράσει > Cr τ, καθ' σω έκαστα ν των μ' νενομισμένων. Ήσαν δε και ξενικοί
θάκοι, και τράπεζα τρίτη, δεξιάς εισιόντων εις τα ανδρεία ην ξενίου τε Διός
ξενίαντε προσηγόρευον.>> (Αθήναιος Ναυκρατίτης «Δειπνοσοφιστών»)
9. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ
Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Ο Αριστοτέλης, σχετικά με την πολιτεία των Κρητών αναφέρει
τα εξής:
«Παρεμφερές (του των Σπαρτιατών) είναι και το Κρητικό πολίτευμα,
σε ορισμένα σημεία του δεν είναι χειρότερο, στα περισσότερα όμως είναι λιγότερο κομψό. Και φαίνεται και λέγεται ότι οι Λάκωνες μιμήθηκαν το Κρητικό
πολίτευμα στα περισσότερα σημεία. Τα περισσότερα από τα παλιότερα πολιτεύματα είχαν χειρότερη διάρθρωση από τα νεότερα. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Λυκούργος άφησε την επιτροπεία του βασιλιά Χαρίλλου και
έφυγε, έμεινε το μεγαλύτερο διάστημα στην Κρήτη λόγω της μεταξύ τους συλλογικότητας, γιατί οι Λύκτιοι ήταν Λάκωνες άποικοι, κι όταν πήγαν στη Λύκτο
και την έκαναν αποικία, διατήρησαν τη νομοθεσία των κατοίκων της πόλης.
Γι αυτό και τώρα οι περίοικοι έχουν τους ίδιους νόμους, επειδή πρώτος θέσπισε τη νομοθεσία ο Μίνως. Φαίνεται ότι η Κρήτη ήταν προορισμένη να
κυριαρχήσει στους Έλληνες χάρη στην ευνοϊκή της θέση, γιατί βρίσκεται σε
θάλασσα που στα παράλιά της έχουν εγκατασταθεί σχεδόν όλοι Έλληνες. Η
απόσταση από την Πελοπόννησο είναι μικρή, όπως και από την Ασιατική
παραλία γύρω από το Τριόπιο και τη Ρόδο. ΄Έτσι ο Μίνωας έγινε θαλασσοκράτορας’ άλλα νησιά τα κατάκτησε και σε άλλα εγκατέστησε αποίκους από
την Κρήτη, τέλος εκστρατεύοντας στην Σικελία πέθανε εκεί κοντά στην Καμικο…………..( Αριστοτέλης Πολιτικά Β, 1271, 10)
«Η Κρητική νομοθεσία έχει πολλές ομοιότητες με τη Σπαρτιατική. Στη
Σπάρτη τη γη καλλιεργούν είλωτες, στην Κρήτη οι περίοικοι, και στις δυο χώρες όμως εφαρμόζονται τα συσσίτια, και παλιά οι Λάκωνες τα αποκαλούσαν
όχι «φιδίτια», αλλά «ανδρεία», όπως οι Κρήτες. Από τούτο συμπεραίνουμε
ότι από εκεί προέρχεται το σύστημα. Οι έφοροι έχουν την ίδια εξουσία με
αυτούς που στην Κρήτη ονομάζονται κόσμοι, με τη διαφορά ότι οι έφοροι
είναι πέντε, ενώ οι κόσμοι δέκα. Τα μέλη της σπαρτιατικής γερουσίας είναι
όσα και της Κρητικής, στην Κρήτη όμως η γερουσία λέγεται βουλή. Στην
Κρήτη παλιότερα ίσχυε η βασιλεία, ύστερα όμως καταργήθηκε και την αρχηγία των πολέμων ασκούν οι κόσμοι. Στην εκκλησία του δήμου συμμετέχουν
όλοι οι πολίτες, μοναδική όμως αρμοδιότητα έχουν μόνο την έγκριση των
αποφάσεων της γερουσίας και των κόσμων. Τα συσσίτια είναι καλύτερα στην
Κρήτη παρά στη Σπάρτη. Στη δεύτερη καθένας συνεισφέρει ένα καθορισμένο
ποσό, κατά κεφαλήν, κι αν δεν το συνεισφέρει ο νόμος τον εμποδίζει να ασκεί
τα πολιτικά του δικαιώματα όπως έχει ήδη ειπωθεί, στην Κρήτη όμως το σύστημα έχει περισσότερο λαϊκό χαρακτήρα. Από τους καρπούς της γης και τα
κρατικά κοπάδια κι από τους φόρους των περιοίκων ένα μέρος έχει
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καθοριστεί για τη λατρεία των θεών και τις δημόσιες ανάγκες, ενώ το άλλο
πάει στα συσσίτια, έτσι ώστε όλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά, να συντηρούνται από το δημόσιο. Πολύ φιλοσοφημένες είναι οι διατάξεις σχετικά με την
ωφέλεια της ολιγοφαγίας και με τον αποχωρισμό των αντρών από τις γυναίκες για την αποφυγή της πολυτεχνίας, για χάρη της οποίας μάλιστα θεσμοθετεί τη συνουσία με τους άντρες. Θα εξετάσουμε σε άλλο σημείο αν η ρύθμιση αυτή είναι καλή ή κακή. Είναι φανερό ότι οι ρυθμίσεις για τα συσσίτια
είναι καλύτερες στην Κρήτη απ΄ ότι στη Σπάρτη, οι διατάξεις όμως για τους
κόσμους είναι ακόμη χειρότερες από τις διατάξεις για τους εφόρους. Γιατί τα
μειονεκτήματα των εφόρων υπάρχουν και στους κόσμους (εκλέγεται όποιος
τύχει) ό,τι όμως συμφέρει την πολιτεία εκεί, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί εκεί (στη
Σπάρτη), επειδή εκλέγονται όλοι οι πολίτες, συμμετέχοντας ο λαός στο ανώτατο αξίωμα θέλει διατηρηθεί το πολίτευμα. Εδώ όμως στην Κρήτη τους κόσμους εκλέγουν μερικές οικογένειες και όχι όλοι οι πολίτες, και τα μέλη της
γερουσίας εκλέγονται απ΄όσους θήτευσαν ως κόσμοι. Για τα μέλη της γερουσίας μπορούμε να πούμε τα ίδια όπως και για τους Λακεδαιμόνιους (αφού
και η ανευθυνότητα και η ισοβιότητα είναι επιβράβευση μεγαλύτερη από την
αξία τους, όπως και το ότι ασκούν την εξουσία όχι με βάση γραπτή νομοθεσία, αλλά αυτόβουλα, κάτι επικίνδυνο). Και δεν αποδεικνύεται ότι καλώς έχει
ο θεσμός, επειδή ο λαός τον ανέχεται, κι ας τον αποκλείει από την εκλογή.
Γιατί οι κόσμοι δεν αμείβονται, όπως οι έφοροι, και κατοικούν σ’ ένα νησί,
μακριά από όσους θέλουν να τους δωροδοκήσουν. Οι Κρήτες επινόησαν ένα
τρόπο αντιμετώπισης αυτού του μειονεκτήματος, είναι όμως άτοπος, καθόλου δημοκρατικός και τυραννικός. Πολύ συχνά οι κόσμοι καθαιρούνται με
συνωμοσίες ή των συναδέλφων τους ή ιδιωτών. Οι κόσμοι έχουν όμως και
δικαίωμα να παραιτηθούν πριν λήξει η θητεία τους. Θα ήταν όμως πιο σωστό
όλα τούτα να γίνονται με βάση το νόμο και όχι με τη βούληση των ανθρώπων
διότι αυτή δεν είναι ασφαλές κριτήριο. Και χειρότερο απ΄όλα είναι η καθαίρεση των κόσμων, που πολλές φορές γίνεται απ΄όσους ισχυρούς θέλουν να
αποφύγουν να λογοδοτήσουν για τις παρανομίες τους. Καταλήγουμε λοιπόν
στο συμπέρασμα ότι ισχύει ένα είδος πολιτειακής τάξης, δεν πρόκειται όμως
για γνήσια πολιτεία, αλλά για δυναστική εξουσία μάλλον. Οι ισχυροί συνηθίζουν να παίρνουν με το μέρος τους το λαό και τους φίλους τους, να στασιάζουν και να πολεμούν μεταξύ τους. Τι διαφορά έχει το σύστημα τούτο από
την προσωρινή κατάλυση της πόλης και της πολιτικής κοινωνίας; Όταν η
πόλη βρεθεί σε τέτοια κατάσταση, κινδυνεύει απ όσους θέλουν και μπορούν
να της επιτεθούν. Όπως όμως ειπώθηκε ήδη, ο τόπος σώζεται χάρη στη
θέση του. Η ξενηλασία των Λακεδαιμονίων ισοδυναμεί εδώ με την απόσταση.
Έτσι οι περίοικοι υπομένουν, ενώ οι είλωτες συχνά εξεγείρονται. Οι Κρήτες
δεν έχουν εξουσία στο εξωτερικό, ενώ ξενική εισβολή μόνο πρόσφατα συνέβη στο νησί, αποκαλύπτοντας την αδυναμία των νόμων….». (Αριστοτέλους Πολιτικά Β 1271 - 1272 α – b 10)
…………………………..
Οι Κρήτες επέτρεψαν ελεύθερα στους δούλους τα πάντα, εκτός από
δυο πράγματα, την εκγύμναση και την κατοχή όπλων. Αν λοιπόν εκείνοι οι
υποστηρικτές της πολιτείας του Σωκράτη θεσπίσουν ό,τι ισχύει και στις
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υπόλοιπες πόλεις, τότε πώς θα ισχύει κοινοκτημοσύνη? ….(Αριστοτέλης Πολιτικών Β, 1264α,15)
Για παράδειγμα στη Θεσσαλία, πολλές φορές οι πενέστες επαναστάτησαν κατά των Θεσσαλών, όπως κατά των Σπαρτιατών οι είλωτες (που καραδοκούν την ευκαιρία να γίνει κάποιο ατύχημα στην πόλη). Στους Κρητικούς
δεν συνέβη ακόμη κάτι παρόμοιο. Ίσως το φαινόμενο να οφείλεται στο ότι
από τις γειτονικές πόλεις, αν και πολεμούν μεταξύ τους, καμία δεν συμμαχεί
με τους επαναστάτες, αφού δεν τις συμφέρει, μια κι εκείνες έχουν υπόδουλους τους περιοίκους. Αντίθετα οι γείτονες των Σπαρτιατών είχαν εχθρικές
διαθέσεις απέναντί τους, όπως οι Αργείοι, οι Μεσήνιοι και οι Αρκάδες. Οι
Θεσσαλοί από την αρχή αντιμετώπιζαν επαναστάσεις, επειδή πολεμούσαν
λαούς που έμεναν κοντά στα σύνορά τους, όπως τους Αχαιούς, τους Περραιβούς και τους Μάγνητες. …. (Αριστοτέλης Πολιτικών Β, 1269 β,10)
Και ο πρώτος που εισήγαγε τα συσσίτια, τα αποκαλούμενα φιδίτια, δεν
τα κανόνισε σωστά, γιατί η δαπάνη θα έπρεπε να βαρύνει το δημόσιο, όπως
γίνεται την Κρήτη. Στους Λάκωνες όμως, καθένας υποχρεώνεται να συνεισφέρει τα δικά του, οπότε μερικοί δεν μπορούν να πληρώνουν εξ αιτίας της
μεγάλης φτώχειας τους, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η θέληση του νομοθέτη. Ο νόμος θέλει το σύστημα των συσσιτίων δημοκρατικό, όπως όμως
εφαρμόζεται κάθε άλλο παρά δημοκρατικό είναι. …. (Αριστοτέλης Πολιτικών
Β, 1270 β,25)
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Στην Κρήτη, όπως προκύπτει από τους άλλους αρχαίους συγγραφείς, αρχικά ίσχυε η βασιλεία, ύστερα όμως καταργήθηκε (αυτό πρέπει να
έγινε λίγο μετά τα τρωικά) και την αρχηγία των πολέμων ασκούσανε οι κόσμοι. Η βασιλεία στην Κρήτη, όπως και στις άλλες Ελληνικές πόλεις, είχε
κληρονομικό χαρακτήρα, σε αντίθεση προς τη γερουσία, η οποία αναδεικνυόταν από το λαό. Οι βασιλιάδες της Κρήτης μέχρι να καταργηθούν ήταν αφενός οι αρχιερείς (του Δία) και αφετέρου οι αρχηγοί της πολιτείας και με τα
εξής καθήκοντα: τελούσαν τις θυσίες, εκδίκαζαν τις οικογενειακού δικαίου δίκες, ηγούντο τού στρατού και τους στόλου στις εκστρατείες και στους πολέμους, προέδρευαν της Γερουσίας με δικαίωμα ψήφου, προέδρευαν των μεγάλων αγώνων κ.α.
2) Η βουλή στη Σπάρτη λέγονταν γερουσία. Η Κρητική βουλή αποτελούνταν από 28 μέλη, όσα και της Σπαρτιατικής, συν ο βασιλιάς 29. Στην
παλιά αριστοκρατική βουλή μέλη ήταν οι αντιπρόσωποι μεγάλων οίκων. Αντίθετα τα μέλη της Κρητικής Γερουσίας ήταν πολίτες άνω των 60 ετών, των
οποίων η εκλογή στο ισόβιο αυτό αξίωμα αποτελούσε είδος επιβράβευσης
για το σύνολο του έργου τους και της προσφοράς τους. Δηλαδή τα μέλη της
Γερουσίας επιλέγονταν με γνώμονα την ηθική τους αρετή και την προσφορά.
Οι γερουσιαστές συνεδρίαζαν στο καλούμενο Βουλευτήριο. Η αρμοδιότητά
τους συνίστατο στην επιλογή των θεμάτων εκείνων, τα οποία θα συζητούσε
η εκκλησία του δήμου.
3) Οι 10 κόσμοι στη Σπάρτη λέγονταν έφοροι και εκεί ήταν 5 . Οι κόσμοι ή κοσμήτορες ήταν απλοί πολίτες που εκλέγονταν στο αξίωμα αυτό για
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ένα χρόνο. Δική τους αρμοδιότητα ήταν η εποπτεία για την τήρηση των νόμων, την ομαλή λειτουργία της διοίκησης, την αγωγή των νέων, τη συμπεριφορά των πολιτών και αρχόντων, τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Πιο
απλά, οι κόσμοι ήταν άρχοντες ετήσιοι οι οποίοι εκλέγονταν από το σύνολο
των πολιτών. Είχαν νομοθετικές και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες, που με την
πάροδο των ετών ενισχύθηκαν, ώστε έκαναν έλεγχο ακόμη και στους βασιλείς. Οι κόσμοι συγκαλούσαν και διοικούσαν την Εκκλησία του Δήμου και τη
Γερουσία και παράλληλα δίκαζαν με τη Γερουσία τις φονικές δίκες. Είχαν
δικαιώματα, μέχρι θανάτου ακόμη και επί των βασιλέων.
4) Η εκκλησία ήταν κάτι ως οι λαϊκές συνελεύσεις σήμερα. Αποτελούνταν απ' όλους τους πολίτες άνω των 30 ετών και συνεδρίαζε όποτε έκριναν
αρχικά οι βασιλιάδες και μετά οι κόσμοι. Αποφάσιζε περί πολέμου και ειρήνης, περί εξωτερικής πολιτικής, όριζε τον αρχηγό κάθε στρατιάς, εξέλεγε τούς
γέροντες, κόσμους και παιδονόμους και εψήφιζε τούς νόμους.
Β. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΔΩΡΟ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ
Ι. Ο ιστοριογράφος Διόδωρος Σικελιώτης σχετικά το βασιλιά
της Κρήτης Μίνωα και τους αρχαίους κατοίκους της Κρήτης, αναφέρει (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «Κάκτος») τα εξής:
<<Την εποχή που τα νησιά των Κυκλάδων ήταν ακόμη έρημα, ο Μίνωας, βασιλιάς της Κρήτης, με μεγάλες ναυτικές και πεζικές δυνάμεις, ήταν
θαλασσοκράτορας και έστελνε πολλές αποικίες από την Κρήτη, έτσι κατοίκησε τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, ενώ ταυτόχρονα κατέλαβε και
αρκετά μεγάλη παραθαλάσσια περιοχή της Ασίας … Όλα αυτά έγινα πριν τα
Τρωικά. Μετά την άλωση της Τροίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι Κάρες
και έγιναν θαλασσοκράτορες, επικράτησαν στις Κυκλάδες και άλλες τις πήραν δικές τους κι έδιωξαν τους Κρήτες που τις κατοικούσαν, ενώ σε άλλες
εγκαταστάθηκαν μαζί με τους προκατόχους τους Κρήτες. Αργότερα που αυξήθηκε η δύναμη των Ελλήνων, συνέβη να κατοικηθούν από αυτούς τα περισσότερα νησιά».
…Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του
Δευκαλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς ( σημ. = οι Θεσσαλοί)
και Πελασγούς κι έγινε βασιλιάς του νησιού, παντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέριο. Όταν λοιπόν ήταν αυτός βασιλιάς στην Κρήτη,
ο Δίας, όπως λένε, άρπαξε την Ευρώπη από τη Φοινίκη, την έφερε στην
Κρήτη, πάνω στη ράχη ενός ταύρου και σμίγοντας μαζί της απόκτησε τρεις
γιους, το Μίνωα, το Ροδάμανθυ και το Σαρπηδόνα. Μετά από αυτό, παντρεύτηκε την Ευρώπη ο Αστέριος, ο βασιλιάς της Κρήτης’ καθώς αυτός δεν είχε
παιδιά, υιοθέτησε τους γιους του Δία και τους έκανε διαδόχους της βασιλείας
του. Από αυτούς ο Ροδάμανθυς έδωσε στους Κρήτες νόμους, ο Μίνωας διαδέχτηκε στο θρόνο τον Αστέριο, παντρεύτηκε την Ιτώνη, την κόρη του Λυκτία
και γέννησε το Λύκαστο, ο οποίος τον διαδέχτηκε στο Θρόνο. Ο Λύκαστος
παντρεύτηκε την Ίδη, την κόρη του Κορυβάντα και γέννησε το Μίνωα το δεύτερο, τον οποίο μερικοί αναφέρουν ως γιο του Δία. Αυτός, πρώτος από τους
Έλληνες, συνέστησε αξιόλογη ναυτική δύναμη και έγινε θαλασσοκράτορας.
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( «Ούτος (ο Μίνωας) πρώτος των Ελλήνων ναυτικήν δύναμιν αξιόλογον συστησάμενος εθαλασσοκράτησε») Παντρεύτηκε την Πασιφάη, την κόρη του
Ήλιου, και γέννησε το Δευκαλίωνα, τον Κατρέα, τον Ανδρόγεω και την Αριάδνη, αλλά απέκτησε και πολλά νόθα παιδιά.
Από τα παιδιά του Μίνωα, ο Ανδρόγεως πήγε στην Αθήνα την εποχή
των Παναθηναίων, ενώ βασιλιάς ήταν ο Αιγέας, εκεί νίκησε στους αγώνες
όλους τους αθλητές κι έγινε φίλος με τους γιους του Πάλαντα. Ο Αιγέας είδε
με καχυποψία τη φιλία του Ανδρόγεω, φοβούμενος μήπως βοηθήσει ο Μίνωας τους γιους του Πάλαντα να του πάρουν την εξουσία, και κατέστρωσε
σχέδιο κατά της ζωής του Ανδρόγεω. Καθώς πήγαινε στις Θήβες με τα πόδια
για να παρακολουθήσει μια γιορτή, έβαλε να τον δολοφονήσουν κάποιοι στα
περίχωρα της Οινόης στην Αττική. Μαθαίνοντας ο Μίνωας τη συμφορά που
τον βρήκε έφτασε στην Αθήνα απαιτώντας ικανοποίηση για το φόνο του Ανδρόγεω… (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 4, 60 - 61)
….Δεδομένου ότι συμβαίνει οι πράξεις των Ροδίων να συνδέονται με
μερικά απ΄όσα έγιναν στην αντίπερα Χερσόνησο, δεν θεωρώ άσχετο να μιλήσω και γι αυτά….. Όχι πολύ αργότερα από την εποχή της διακυβέρνησής
του, λέγεται πως πέντε Κουρήτες πέρασαν σ’ αυτήν από την Κρήτη. Ετούτοι
ήταν απόγονοι εκείνων στους οποίους ανέθεσε το Δία η μητέρα του Ρέα να
τον αναθρέψουν στα Ιδαία όρη της Κρήτης: ( Τούτους δ’ απογόνους γεγονέναι των υποδεξαμένων Δία παρά της μητρός Ρέας και θρεψάντων εν τοις
κατά Κρήτην Ιδαίοις όρεσι.» (Διόδωρος, Ιστορική βιβλιοθήκη 5, 60)
«Μετά τη γέννηση των θεών, πολλές γενιές αργότερα, γεννήθηκαν,
λένε, στην Κρήτη και ουκ ολίγοι ήρωες, μεταξύ των οποίων οι επιφενέστεροι
είναι ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς και ο Σαρπηδόνας. Γι αυτούς λέει ο μύθος
τους πως γεννηθήκαν από τον Δία και την Ευρώπη, την κόρη του Αγήνορα,
η οποία, λένε, μεταφέρθηκε πάνω σ’ ένα ταύρο στην Κρήτη, σύμφωνα με το
θέλημα του θεού.
Ο Μίνωας, λοιπόν, που ήταν ο μεγαλύτερος των αδελφών, έγινε βασιλιάς του νησιού και ίδρυσε σ’ αυτό αρκετές πόλεις, με γνωστότερες την
Κνωσό, Φαιστό και Κυδωνία. Ο ίδιος θέσπισε και αρκετούς νόμους για τους
Κρήτες, προσποιούμενος ότι τους έλαβε από τον πατέρα του το Δία με τον
οποίο συνομιλούσε μέσα σε κάποια σπηλιά. Απέκτησε, επίσης, μεγάλη ναυτική δύναμη, κυρίευσε τα περισσότερα νησιά κι έγινε ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας…(«Κτήσασθαι δε (Μίνωα) και δύναμιν ναυτικήν μεγάλην και
των νήσων τας πλείστας καταστρέψασθαι και πρώτον των Ελλήνων θαλαττοκρατήσαι»,…( Διόδωρος Σικελιώτης Βίβλος 5, 78 και 79)
Οι κάτοικοι, λοιπόν, της Κρήτης λένε πως οι αρχαιότεροι κάτοικοι στο
νησί ήταν αυτόχθονες, οι λεγόμενοι Ετεοκρήτες των οποίων ο βασιλιάς, Κρής
το όνομά του, ανακάλυψε πολλά και σημαντικά πράγματα στο νησί που είχαν
τη δυνατότητα να ωφελήσουν την κοινωνική ζωή των ανθρώπων… Οι περισσότεροι επίσης από τους θεούς, σύμφωνα με τους μύθους, έγιναν στο
νησί τους, θεοί που για τις ευεργεσίες που πρόσφεραν σ’ όλη την ανθρωπότητα δέχτηκαν τιμές αθάνατιες, σχετικά μ’ αυτές τις παραδώσεις θα μιλήσουμε παρακάτω….. Πρώτοι, λοιπόν, απ΄όσους μνημονεύονται από την παράδοση, κατοίκησαν στην περιοχήν της Ίδης στην Κρήτη οι Ιδαίοι Δάκτυλοι,
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όπως ονομάστηκαν(«πρώτον ώκησαν της Κρήτης περί την Ίδην οι προσαγορευθέντες Ιδαίοι Δάκτυλοι»),. Ετούτοι, σύμφωνα με μια παράδοση ήταν
εκατό στον αριθμό, ενώ άλλοι λένε πως ήταν μόνο δέκα, που έλαβαν αυτή
την ονομασία, ισάριθμοι με τα δάκτυλα των χειρών. Μερικοί όμως, μεταξύ
αυτών και ο Έφορος, ιστορούν πως οι Ιδαίοι Δάκτυλοι γεννήθηκαν στην Ίδη
της Φρυγίας και πως πέρασαν στην Ευρώπη με το Μύγδονα, καθώς ήταν
γητευτές, επιδιδόταν στα ξόρκια, τις τελετές, τις τελετές και τα μυστήρια και
ζώντας ένα διάστημα στη Σαμοθράκη ….Για τους Ιδαίους δακτύλους της
Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και
του σιδήρου, στη χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς και
τον τρόπο επεξεργασίας τους. Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους άλλους σε φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας
της συνωνυμίας, οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης ( = Ο Ηρακλής γιος του Δία και της Θηβαίας Αλκμήνης) εγκαθίδρυσε
τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αποδείξει όλων αυτών παραμένουν, λένε (οι
Κρήτες), στο γεγονός ότι ακόμη και σήμερα πολλές γυναίκες παίρνουν ξόρκια
από αυτό το θεό και φτιάχνουν φυλακτά από το γεγονός ότι ήταν γητευτής
και αποδιδόταν στις τελετές, πράγματα που απείχαν πολύ από τις συνήθειες
του Ηρακλή που γέννησε η Αλκμήνη. (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,64)
Μετά τους Ιδαίους Δακτύλους έγιναν οι Κουρήτες, εννέα στον αριθμό.
Γι αυτούς άλλοι λένε πως ήταν γηγενείς και άλλοι πως ήταν απόγονοι των
Ιδαίων Δακτύλων. Ετούτοι κατοικούσαν στα δασωμένα δάση και τα φαράγγια των βουνών και γενικά στους τόπους που τους παρείχαν φυσική στέγη
και προστασία, επειδή δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί το χτίσιμο των σπιτιών.
Καθώς διακρινόταν για τη σύνεσή τους, έδειξαν στους ανθρώπους πολλά
χρήσιμα πράγματα, διότι πρώτοι αυτοί συγκέντρωσαν τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη
συμβίωση. Ανακάλυψαν επίσης τα ξίφη, τα κράνη και τους πολεμικούς χορούς. Λένε πως σ’ αυτούς παρέδωσε τον Δία η Ρέα, κρυφά από τον πατέρα
του Κρόνο, και κείνοι τον πήραν και τον ανέθρεψαν…... (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,65)
… Οι Κρήτες, λοιπόν, διηγούνται το μύθο πως τον καιρό που οι Κουρήτες ήταν νέοι υπήρχαν οι λεγόμενοι Τιτάνες. Αυτοί κατοικούσαν στην περιοχή της Κνωσού, εκεί όπου και τώρα δείχνουν θεμέλια του οίκου της Ρέας
και άλσος κυπαρισσιών αφιερωμένο στη θεά από τα πολύ παλιά χρόνια. Οι
Τιτάνες ήταν έξι άντρες και πέντε γυναίκες τον αριθμό, για τους οποίους
άλλοι μυθολογούν ότι ήταν παιδιά του Ουρανού και της Γης και άλλοι λένε
πως πατέρας τους ήταν ένας Κουρήτης και η μητέρα τους η Τιταία από την
οποία και πήραν το όνομά τους. Αγόρια ήταν ο Κρόνος, ο Υπερίωνας και ο
Κρίος, στη συνέχεια ο Ιαπετός και ο Κριός και τελευταίος ο Ωκεανός, ενώ
αδελφές τους ήταν η Ρέα, η Θέμις και η Μνημοσύνη, καθώς και η Φοίβη και
η Τηθύς. Όλοι τους έγιναν εφευρέτες κάποιων αγαθών για την ανθρωπότητα
και λόγω της ευεργεσίας τους δέχτηκαν τιμές και έμεινε η μνήμη τους αιώνια.
Ο Κρόνος που ήταν ο μεγαλύτερος στην ηλικία έγινε βασιλιάς και τους ανθρώπους που είχε υπό υπηκόους τους έβγαλε από την αγριότητα και τους
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έκανε να ζουν πολιτισμένα, γι αυτό και η αποδοχή που έτυχε από τους ανθρώπους ήταν μεγάλη, καθώς επισκέφτηκε πολλά μέρη της οικουμένης.
(Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5,66)
Ο Μίνωας απέκτησε, λένε δυο γιους, το Δευκαλίωνα και το Μόλο, στη
συνέχεια από το Δευκαλίωνα έγινε ο Ιδομενέας και από το Μόλο ο Μηριόνης.
Ετούτοι με ενενήντα καράβια εκστράτευσαν με τον Αγαμέμνονα στο Ίλιο και,
αφού επέστρεψαν σώοι στην πατρίδα τους και πέθαναν….» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 5, 79)
Αφού διευκρινίσαμε όλα ταύτα, απομένει να μιλήσουμε για τα έθνη τα
οποία ήρθαν σε επιμιξία με τους Κρήτες. Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού
ήταν οι ονομαζόμενοι Ετεοκρήτες, που θεωρούνται αυτόχθονες, το είπαμε
πιο πριν. Μετά από αυτούς και πολλές γενιές αργότερα, Πελασγοί, που περιπλανιόνταν ένεκα συνεχών εκστρατειών και μεταναστεύσεων, έφτασαν
στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε,
το γένος των Δωριέων που έφτασε στο νησί με αρχηγό τον Τέκταμο, το γιο
του Δώρου. Το μεγαλύτερο μέρος ετούτου του λαού συγκεντρώθηκε, λένε,
από την περιοχή του Ολύμπου, αλλά ένα μέρος του ήταν από τους Αχαιούς
της Λακωνίας, επειδή ο Δώρος είχε τη βάση εξόρμησης στην περιοχή του
Μαλέα. Τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη
γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους. Μετά απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας
και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε ενιαίο σύνολο. Τέλος, μετά την κάθοδο των Ηρακλειδών, Αργείοι και Λακεδαιμόνιοι στέλνοντας αποίκους, ίδρυσαν αποικίες σε κάποια άλλα νησιά και, αφού κατέκτησαν και τούτο το νησί οίκησαν πόλεις σ’ αυτά. Επειδή, όμως, οι περισσότεροι
που έχουν γράψει για την Κρήτη διαφωνούν μεταξύ τους, δεν πρέπει να απορούμε αν αυτά που λέμε δε συμφωνούν με όλους.….. >> (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 5, 80)
Την εποχή που τα νησιά των Κυκλάδων ήταν ακόμη έρημα, ο Μίνωας,
βασιλιάς της Κρήτης, με μεγάλες ναυτικές και πεζικές δυνάμεις, ήταν θαλασσοκράτορας και έστελνε πολλές αποικίες από την Κρήτη, έτσι κατοίκησε τα
περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, ενώ ταυτόχρονα κατέλαβε και αρκετά μεγάλη παραθαλάσσια περιοχή της Ασίας … Όλα αυτά έγινα πριν τα Τρωικά.
Μετά την άλωση της Τροίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι Κάρες και έγιναν
θαλασσοκράτορες, επικράτησαν στις Κυκλάδες και άλλες τις πήραν δικές
τους κι έδιωξαν τους Κρήτες που τις κατοικούσαν, ενώ σε άλλες εγκαταστάθηκαν μαζί με τους προκατόχους τους Κρήτες. Αργότερα που αυξήθηκε η
δύναμη των Ελλήνων, συνέβη να κατοικηθούν από αυτούς τα περισσότερα
νησιά των Κυκλάδων και να εκδιωχθούν οι βάρβαροι…>> (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 5, 84)
Επομένως και σύμφωνα με το Διόδωρο:
1) Ο Μίνωας και οι αρχαίοι κάτοικοι της Κρήτης ήταν Έλληνες,
αφού λέει «καθάπερ πάρ Έλλησι ποιήσαι φασίν εν μεν τη Κρήτη
Μίνωα….”.
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2) Στην Κρήτη πριν από το Μίνωα υπήρχαν από τη μια τα έθνη
των Ετεοκρητών, που ήταν αυτόχθονες, των Πελασγών, που ήρθαν
μετά, των Δωριέων και Αχαιών, που ήρθαν μετά από τους Πελασγούς, και από την άλλη ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα
χρόνια εξομοιώθηκε στη γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους. Επομένως ο Διόδωρος θεωρεί τους Ετεοκρήτες Έλληνες, ίδιο έθνος με
τους Αχαιούς και Δωριείς. Αν δεν ήταν έτσι, θα ονόμαζε τους Πελασγούς και τους Ετεοκρήτες βάρβαρους ή δε θα έκανε νύξη χωριστά για τους βάρβαρους.
3) Ο Μίνωας ήταν έξοχος νομοθέτης κ.τ.λ., όμως με το όνομα
Μίνωας υπήρχαν δυο πρόσωπα, κάτι ως λέει και το Πάριο χρονικό,
ο Πλούταρχος κ.α. και ο Μίνωας β ήταν εκείνος που έκανε πρώτος
από τους Έλληνες πολεμικό ναυτικό και θαλασσοκράτησε.
4) Βασιλιάς των Ετεοκρητών ήταν ο Κρής και όχι ο Μίνωας.,
όπως λέγεται από μερικού σήμερα κακώς. Ο Μίνωας ήταν βασιλιάς
όλως των Κρητών.
5) Ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθη έζησαν μετά που
ήρθαν στην Κρήτη οι καλούμενοι από το Στράβωνα Επήλυδες Κρήτες (= οι Δωριείς, οι Αχαιοί και οι Πελασγοί της Κρήτης) και πριν
από την κάθοδο των Δωριέων με τους Ηρακλειδείς (δηλαδή πριν
έρθουν οι Λάκωνες και κάνουν αποικία τους τη Λύκτο, ως λέει ο
Αριστοτέλης κ.α.) , αφού από τη μια εκείνος που υιοθέτησε το Δία
ήταν ο Τέκταμος, γιος του Δώρου, εγγονός του Έλληνα και από την
άλλη ο Μίνωας με το Ραδάμανθη συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε
ενιαίο σύνολο.
6) Ο Μίνωας εκστράτευσε κατά των Αθηναίων, επειδή ο βασιλιάς τους ο Αιγέας δολοφόνησε το γιο του Μίνωα Ανδρόγεω, επειδή
είδε με καχυποψία τη φιλία του με τους γιους του πολιτικού του
αντιπάλου. Δηλαδή ο Αιγέας ήθελε να ρίξει τη δολοφονία στον πολιτικό του αντίπαλό.
ΙΙ. Ο ιστοριογράφος Στράβωνας, σχετικά με την πολιτεία των Κρητών αναφέρει (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις
«Κάκτος») τα εξής:
<< 6. Η γλώσσα τους (των Κρητών) είναι ανακατεμένη (απο πολλές
διαλέκτους) και κατά τον ποιητή (Όμηρο): «εν δ’ Ετεοκρήτες μεγαλήτορες, εν
δ’ Κύδωνες, Δωριέες τε τριχαϊκες δίοι τε Πελασγοί». Κατά το Στάφυλο, ανατολικά της Κρήτης ζούνε οι Δωριείς, στα δυτικά οι Κύδωνες και στα νότια οι
Ετεοκρήτες, με οικισμό τους τον Πράσο, όπου βρίσκεται το ιερό του Δικταίου
Δία. Οι υπόλοιποι είναι πιο δυνατοί και κατέχουν τις πεδιάδες. Είναι εμφανές
ότι Ετεοκρήτες και Κύδωνες είναι αυτόχθονες, ενώ οι άλλοι Επήλυδες (μετανάστες). Ο Άνδρων λέει ότι οι Επήλυδες Κρήτες ήρθαν από τη Θεσσαλία,
από την περιοχή που παλιά λεγόταν Δωρίδα και σήμερα Εσταιώτιδα. Από
την ίδια περιοχή, λέει, ξεκίνησαν οι Δωριείς του Παρνασσού και έχτισαν τις
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πόλεις Ερινεό, Βοίο και Κυτίνιο και γι αυτό λέγονται, κατά την εκτίμηση του
Άνδρωνα, από τον Όμηρο «τριμερείς». Δεν δέχονται, βέβαια, την άποψη του
Άνδρωνα. Που νομίζει πως η τετράπολη της Δωρίδας είναι τρίπολη, ενώ η
μητρόπολη των Δωριέων είναι αποικία Θεσσαλών. Τη λέξη του Ομήρου δέχονται ότι προέρχεται από την τριλοφία του κράνους ή από το γεγονός ότι οι
κορυφές τους ήταν από τρίχα.
7. Υπάρχουν πολλές πόλεις στην Κρήτη. Οι μεγαλύτερες και πιο γνωστές είναι τρεις: Κνωσός, Γόρτυνα, Κυδωνία. O Όμηρος υμνεί περισσότερο
την Κνωσό. Την αποκαλεί μεγάλη, βασίλειο του Μίνωα, το ίδιο και οι μεταγενέστεροι. Όντως συνέχισε να έχει τα πρωτεία επί μεγάλο διάστημα. Αργότερα παράκμασε κι έχασε πολλά δικαιώματα της και η πρωτιά πήγε σε Γόρτυνα και Λύκτο. Αργότερα ξαναπήρε το αξίωμα της μητρόπολης του νησιού.
Βρίσκεται σε πεδιάδα , έχοντας περίμετρο παλιά τριάντα στάδια, ανάμεσα σε
Λυκτία και Γορτυνία. Απέχει διακόσια στάδια από τη Γορτυνία και εκατόν είκοσι από τη Λύττο, που ο ποιητής ονομάζει και Λύκτο. Από τη θάλασσα στα
βόρεια η Κνωσός απέχει είκοσι πέντε στάδια, ενώ η Γόρτυνα από τη Λιβυκή
ενενήντα, και η Λύττος από τη Λιβυκή ογδοήντα. Επινειο της Κνωσού είναι
το Ηράκλειο.
8. Ο Μίνως λέγεται είχε επίνειό του τον Αμνισό, όπου και ο ναός της
Ειλειθυίας. Παλιά έλεγαν την Κνωσό Καίρατο, ομώνυμ η με τον παραρρέοντα
ποταμό. Στην ιστορία έχει γραφτεί πως ο Μίνωας ήταν έξοχος νομοθέτης,
πρώτος που κυριάρχησε στις θάλασσες. Χώρισε το νησί στα τρία και σε κάθε
μέρος έχτισε πόλη, την Κνωσό……. Κατά τον Έφορο, ο Μίνωας θαύμαζε
κάποιο παλαιό, το Ραδάμανθυ, που είχε ίδιο όνομα με τον αδελφό του. Αυτός
πρώτος αναφέρεται ότι εκπολίτισε το νησί με νόμους και κτίσεις πόλεων και
συντάγματα, υποστηρίζοντας ότι φέρνει από τον ίδιο το Δία τους νόμους του.
Αυτόν μιμήθηκε ο Μίνωας και κάθε ένατο χρόνο, καθώς φαίνεται, ανέβαινε
στη σπηλιά του Δία και έμενε εκεί. Επέστρεφε με γραπτές διατάξεις που έλεγε
πως είναι προσταγές του Δία. Γι αυτό και ο ποιητής (ο Όμηρος) λέει: Εδώ
βασίλευε ο Μίνωας που μιλούσε με το μέγα Δία κάθε εννιά χρόνια.
Ο Έφορος αυτά. Οι αρχαίοι συγγραφείς τα λένε αλλιώς, δηλαδή ότι
ήταν τυραννικός, βίαιος, φορομπήχτης. Στις τραγωδίες παρουσιάζουν τις ιστορίες του Μινώταυρου. Του λαβύρινθου, τα κατορθώματα του Θησέα και
του Δαίδαλου.
9. Δύσκολο να αποφασίσεις τι από τα δυο είναι αληθινό. Υπάρχει και
η άλλη αιτία διάστασης. Άλλοι θεωρούν το Μίνωα επιχώριο και άλλοι ξένος
της νήσου. Ο ποιητής (Όμηρος) μάλλον τον θεωρεί επιχώριο, όταν λέει:
«πρώτα γέννησε το Μίνωα, παντεπόπτη στην Κρήτη» («Πρώτον Μίνωα τέκε
Κρήτη επίουρον»).
Για την Κρήτη λέγεται ότι στα αρχαία χρόνια είχε καλή διακυβέρνηση
και οι καλύτεροι από τους Έλληνες τη θαύμαζαν. Ανάμεσά στους πρώτους
ήταν οι Λακεδαιμόνιοι, όπως ομολογούν ο Πλάτωνας στους Νόμους και ο
Έφορος που περιέγραψε το πολίτευμά τους στο έργο Ευρώπη. Αργότερα τα
πράγματα άλλαξαν προς το χειρότερο. Μετά από τους Τυρρηνούς, που πρώτοι αυτοί ρήμαξαν τη θάλασσά μας, οι Κρήτες είναι οι διάδοχοί τους στη
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πειρατεία. Αυτούς τους ρήμαξαν οι Κίλικες. Όλους τους ρήμαζαν οι Ρωμαίοι,
που νίκησαν τους Κρήτες σε πόλεμο………..
11. Αλλά αρκετά για την Κνωσό. Μετά την Κνωσό, δεύτερη σε δύναμη
φαίνεται να ήταν η πόλη των Γορτυνίων. Όσο είχαν μεταξύ τους συμμαχία
κρατούσαν υποτελείς τις υπόλοιπες πόλεις του νησιού. Ήρθαν όμως σε διάσταση και μοιράστηκε το νησί στα δυο. Η Κυδωνία αποτελούσε τη μεγαλύτερη προσθήκη πηγαίνοντας με το μέρος της μια από τις δυο πόλεις. Η πόλη
των Γορτύνιων βρίσκεται σε πεδιάδα. Στα αρχαία χρόνια ήταν ίσως τειχισμένη και γι αυτό ο Όμηρος μιλά για «Γόρτυνα με τα τείχη της» (Γόρτυνα τε
τειχήεσσαν). Αργότερα έχασε το τείχος εκ θεμελίων και όλο το διάστημα παρέμεινε ατείχιστη. Ο Πτολεμαίος Φιλοπάτωρ, που άρχισε να την τειχίζει, έφτασε το έργο μόνο στα 80 στάδια. Η πόλη είχε αξιόλογη περίμετρο, κάπου
50 στάδια. Απέχει από τη Λιβυκή θάλασσα, στον Λεβήνα, τον εμπορικό της
σταθμό, 90 στάδια. Έχει και άλλο επίνειο, το Μάταλο, που απέχει 130 στάδια. Την περιοχή διαρρέει ο ποταμός Ληθαίος.
12. Από το Λεβήνα ήταν η καταγωγή του Λευκοκόμα και του εραστή
του, του Ευξύνθετου, που την ιστορία τους γράφει ο Θεόφραστος στην Περί
Έρωτος πραγματεία»….. Οι Πράσιοι είναι γείτονες (με τους κατοίκους της
Λεβήνας). Απέχουν από τη θάλασσα 70 στάδια και από τη Γόρτυνα 180.
Είπα ήδη πως η Πράσος ανήκει στους Ετεοκρήτες και εδώ ήταν το ιερό του
Δικταίου Διός. Και η Δίκτη βρίσκεται κοντά, όχι βέβαια, καθώς λέει ο Άρατος,
κοντά στο «Ιδαίον όρος» (= ο Ψηλορείτης). Η Δίκτη από την Ίδη (εδώ ο Στράβων αντι για «Ιδαίον όρος» γράφει Ίδη, άρα εδώ Ίδη = Ψηλορείτης, λογω του
προειρημένου) απέχει και χίλια στάδια. Βρίσκεται ανατολικά της, κι απέχει
επίσης εκατό στάδια από το Σαμώνιο. Ανάμεσα σε Σαμώνιο και Χερρόνησο
ήταν κτισμένη η Πράσος, πάνω από τη θάλασσα, στα εξήντα σταδια. Την
κατέστρεψαν οι Ιεραπύτνιοι. Λένε επίσης ότι δεν έχει δίκιο o Καλλίμαχος,
όταν ιστορεί ότι η Βριτόμαρτις αποφεύγοντας τη βία του Μίνωα από τη Δίκτη,
πιάστηκε στα δίχτυα των ψαράδων κι έτσι οι Κυδωνιάτες την είπαν Δίκτυννα
και το βουνό Δίκτη. Η Κυδωνία δεν έχει καμιά σχέση γειτονίας με τους τόπους
τούτους, αφού βρίσκεται στα δυτικά του νησιού. Βουνό της Κυδωνίας είναι ο
Τίτυρος. Όπου υπάρχει ιερό, όχι το Δικταίον, αλλά το Δικτύνναιο.
13. Η Κυδωνία είναι χτισμένη βλέποντας θάλασσα, προς τη Λακωνία,
κι απέχει τόσο από την Κνωσό όσο και από τη Γόρτυνα κάπου 800 στάδια.
Από την Άπτερα απέχει 80 στάδια και άλλα 40 από τη θάλασσα. Το επίνειο
της Απτερος είναι η Κίσαμος. Στα δυτικά, γείτονες με τους Κυδωνιάτες είναι
οι Πολυρρήνιοι. Στα μέρη τους είναι το ιερό της Δίκτυννας. Απέχουν κάπου
30 στάδια από τη θάλασσα κι από τη Φαλάσαρνα 60. παλιά κατοίκησαν εδώ
Αχαιοί και Λάκωνες. Τείχισαν ένα οχυρό μέρος που βλέπει προς το νότο.
14. «Την τελευταία από τις πόλεις που ίδρυσε ο Μίνωας, τη Φαιστό,
την κατέσκαψαν οι Γορτύνιοι. Απείχε από τη Γόρτυνα 60 στάδια, από τη θάλασσα 20, από τη Μάταλο, το επίνειο, 40. Τη χώρα κατοικούν οι καταστροφείς της πόλης. Στους Γορτύνιους ανήκει και το Ρύτιο, μαζί με τη Φαιστό, στη
Φαιστό, στο Ρυτιο (Ιλιάς Β 648). Λένε από τη Φαιστό κατάγεται ο Επιμενίδης, που με τα έπη του παρουσιάζει σε ποίηση καθαρμούς. Στην περιοχή
της Φαιστού βρίσκεται και ο Λισσήν. Μνημονευσα προηγουμένως τη Λύττο.
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Επινειο της είναι η λεγόμενη Χερρόνησος. Εκεί υπήρχε ιερό της Βριτόμαρτης. Οι πόλεις Μίλητος και Λύκαστος, που βρίσκονται μαζί στον Καταλογο
(Ιλιάς Β 647), σήμερα δεν υπάρχουν . Την περιοχή της Λύττου, εν μέρει κράτησαν οι παλαιοί κάτοικοι, και την υπόλοιπη κατέχουν οι Κνώσιοι που κατέστρεψαν την πόλη».
(ΣΤΡΑΒΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ι, ΙV, C 479)
ΑΓΕΛΕΣ – ΣΥΣΣΙΤΙΑ ή ΑΝΔΡΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΧΟΡΟΙ, ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ
16. Αυτή ήταν η (γεωγραφική) περιγραφή της χώρας των Κρητών. Αξίζει να μιλήσω για τα πιο σημαντικά κεφάλαια της Πολιτείας τους, όπως διέσωσε ο Έφορος. Φαίνεται, λέει, πως ο νομοθέτης θεώρησε ως μεγαλύτερο
αγαθό για τις πόλεις την ελευθερία. Βλέπετε, μόνο η ελευθερία κάνει τα αγαθά να ανήκουν σε όποιον τα έχει. Όταν υπάρχει σκλαβιά, τα αγαθά ανήκουν στους άρχοντες κι όχι στους υπηκόους. Όσοι έχουν ελευθερία πρέπει
να τη φυλάγουν. Η ομόνοια φεύγει, όταν σηκώνεται αναταραχή, προϊόν πλεονεξίας και πολυτέλειας. Όταν ζουν με σοφία και λιτότητα, δεν υπάρχει εναντίον των όμοιων μήτε φθόνος μήτε επιθετικότητα μήτε μίσος. Με αυτό ο νομοθέτης επιτάσσει οι νέοι να διαβιώνουν μέσα στις λεγόμενες αγέλες και τους
ανήλικους βάζει να τρώνε από κοινού στα λεγόμενα ανδρεία. Και να τρώνε
έτσι ώστε φτωχοί και πλούσιοι να μην έχουν διαφορά, αφού σιτίζονται δημοσία δαπάνη. Για να είναι ανδρείοι και όχι δειλοί, προστάζει να κρατάνε
όπλα από παιδιά και να ασκούνται στις ταλαιπωρίες, ώστε να περιφρονούν
τον καύσωνα, την παγωνιά, τους κακούς δρόμους, τους γκρεμούς, τις πληγές
στις ασκήσεις και στις τακτικές μάχες. Να ασκούν επίσης την τοξοβολία και
τον ένοπλο χορό, που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος
έπειτα ονομάστηκε πυρρίχη από το όνομα αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι
το παιγνίδι δεν ήταν άσχετο με πράξη χρήσιμη στον πόλεμο. Επίσης στα
τραγούδια τους χρησιμοποιούν Κρητικούς ρυθμούς που είναι πολύ γρήγοροι
και τους βρήκε ο Θάλης. Ορίστηκε επίσης να φοράνε στρατιωτικά ρούχα και
υποδήματα. Τα όπλα εξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα.
(ΣΤΡΑΒΩΝΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ι, ΙV, C 480, 16 μετφ «Κάκτος»)
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΡΗΤΩΝ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
17. Υποστηρίζουν κάποιοι ότι τα περισσότερα ήθη και έθιμα που θεωρούνται Κρητικά είναι Λακωνικά. Στην πραγματικότητα είναι Κρητικά, μόνο
που οι Σπαρτιάτες τα εφήρμοσαν, ενώ οι Κρήτες σταμάτησαν να ασχολούνται με τα πολεμικά και οι πόλεις τους παρήκμασαν, ειδικά η Κνωσός. Ίχνη
παλιών τους νόμων απέμειναν στους Λυττίους, στους Γορτυνίους και σε μερικά χωριά , όχι στους άλλους. Τα απομεινάρια των νόμων στους Λυττίους
χρησιμοποιούνται ως απόδειξη ότι προέρχονται από τα Λακωνικά που είναι
παλιότερα. Λένε πως ήταν άποικοι ότι διατήρησαν τα ήθη της μητρόπολης,
αφού είναι αδιανόητο να εκπροσωπείς καλύτερα οργανωμένη κοινωνία και
να μιμείσαι τους ανώτερους γείτονες. Αυτά δεν είναι σωστά (κατά τον
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Έφορο). Από τη σημερινή κατάσταση δεν γίνεται να βγαίνουν συμπεράσματα
για το παρελθόν, αφού αυτοί γνώρισαν τέτοια αντιστροφή της τύχης.
Οι Κρήτες ήταν κάποτε θαλασσοκράτορες. Βγήκε και η παροιμία: «Ο
Κρητικός δεν ξέρει από θάλασσα», που λέγεται για όσους προσποιούνται
πως αγνοούν κάτι που ξέρουν πολύ καλά. Σήμερα δεν διαθέτουν ναυτικό. Κι
ούτε βέβαια είναι πιθανόν ότι κάποιοι άποικοι από τη Σπάρτη στις πόλεις της
Κρήτης έφεραν τους νόμους τους. Εδώ ένα σωρό αποικίες και δεν κρατούνε
τα πατρογονικά. Εξάλλου πολλές περιοχές στην Κρήτη έχουν τα ίδια έθιμα
με αυτές.
18. Ο Σπαρτιάτης νομοθέτης Λυκούργος ήταν πέντε γενιές νεότερος
από τον Αλθαιμένη, που δημιούργησε την πρώτη αποικία στην Κρήτη. Τον
θεωρούν παιδί του Κίσου που ίδρυσε το Aργος τον ίδιο καιρό που ο Πρόκλης
συνοίκιζε τη Σπάρτη. Όλοι πάντως συμφωνούν ότι ο Λυκούργος ανήκει στην
έκτη γενιά από τον Πρόκλη. Οι απομιμήσεις δεν είναι παλιότερες από τα
πρότυπά τους μήτε τα νεότερα των παλαιοτέρων. Το χορό που συνηθίζουν
στη Λακεδαίμονα, τους ρυθμούς, τους παιάνες που τραγουδάνε, σύμφωνα
με τους κανονισμούς τους, καθώς και πολλά ακόμη έθιμά τους τα λένε οι ίδιοι
Κρητικά, ωσάν να προέρχονται από εκεί. Μερικά δημόσια αξιώματα δεν ασκούνται απλώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχουν ίδια την προσηγορία τους,
καθώς Γέροντες και ιππείς (εκτός από το γεγονός ότι στην Κρήτη οι ιππείς
διαθέτουν και άλογα). Οι έφοροι της Σπάρτης παρόλο που έχουν τα ίδια καθήκοντα με τους Κρητικούς κόσμους, δεν έχουν εν τούτοις το ίδιο όνομα. Τα
συσσίτια ακόμα και σήμερα λέγονται ανδρεία, ενώ στη Σπάρτη από πολλά
χρόνια έπαψαν να λέγονται με το πρώτο τους όνομα. Στον Αλκμάνα πάντως
σώζεται «φοιναις δε και θιασοισιν ανδρείων παρά δαιτυμονεσσι πρέπει
παιάνα καταρχήν».
19. Οι Κρήτες λένε ότι ο Λυκούργος τους επισκέφτηκε για τον εξής
λόγο. Είχε ένα μεγαλύτερο αδελφό, τον Πολυδέκτη. Πέθανε όμως αυτός κι
άφησε τη γυναίκα του έγκυο. Ο Λυκούργος βασίλευσε στη θέση του αδελφού
του και όταν το παιδί γεννήθηκε έγινε επίτροπός του, αφού η βασιλεία ανήκε
στο παιδί. Κάποιος κατηγορώντας το Λυκούργο, είπε πως είναι σίγουρο ότι
ο Λυκούργος θα βασιλεύσει. Τότε εκείνος υποψιάστηκε ότι από τέτοια κουβέντα μπορεί θα μπορούσε να βγει το συμπέρασμα ότι αυτός θα θεωρούνταν
υπεύθυνος συνωμοσίας εναντίον του παιδιού και σκέφτηκε πως, αν το παιδί
πέθαινε από άλλη αιτία οι εχθροί του θα θεωρούσαν τον ίδιο υπαίτιο. Έφυγε
τότε για την Κρήτη. Εκεί ήρθε και πλησίασε το Θάλητα , ένα μελοποιό και
νομοθέτη. Έμαθε από αυτόν τον τρόπο που ο Ραδάμανθυς πρώτα και αργότερα ο Μίνωας έφερναν τους νόμους τους, τάχα από το Δία προς τους
ανθρώπους. Κατέβηκε μετά στην Αίγυπτο και έμαθε τη νομοθεσία
τους……….
(Στράβωνας, Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 - 483, 17 – 20)
ΘΕΣΜΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ - ΓΑΜΟΣ
20. Οι κυριότεροι Κρητικοί θεσμοί είναι οι παρακάτω, όπως τους μνημονεύει ο Έφορος. Όσοι βγαίνουν την ίδια περίοδο από την αγέλη τους αναγκάζονται να παντρευτούν την ίδια στιγμή. Δεν παίρνουν τις νύφες αμέσως
στα σπίτια τους, αλλά όταν αυτές αποδειχτεί ότι τα καταφέρνουν με τη
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διαχείριση του σπιτιού. Η προίκα τους, αν υπάρχουν αδέλφια, είναι μισή περιουσία του αδελφού. Τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο γράμματα, αλλά και τραγούδια με τους νόμους και μερικά είδη μουσικής. Οι νεότεροι σιτίζονται στα
λεγόμενα ανδρεία. Κάθονται να φάνε κατάχαμα όλοι μαζί, φορούνε πρόχειρα
ρούχα, τα ίδια χειμώνα – καλοκαίρι, και υπηρετούν τους μεγαλύτερους, καθώς και τους εαυτούς των. Αυτοί που τρώνε κάνουν πολέμους με τις άλλες
παρέες ή και μέσα στην ίδια παρέα. Μεταξύ τους. Σε κάθε ανδρείο υπάρχει
παιδονόμος. Οι μεγαλύτερες ηλικίες έρχονται σε αγέλες. Αρχηγοί στις αγέλες
είναι τα σημαντικά παιδιά, τα πιο δυνατά. Καθένας από αυτούς συγκεντρώνει
γύρω του όσα περισσότερα παιδιά μπορεί. Σε κάθε αγέλη αρχηγός είναι
συνήθως ο πατέρας του παιδιού που μαζεύει τα άλλα, υπεύθυνος στο να
βγάζει τα παιδιά στο κυνήγι και να τιμωρεί τους απείθαρχους. Τρέφονται με
δημόσια δαπάνη. Σε συγκεκριμένες μέρες, η μια αγέλη κάνει πόλεμο με την
άλλη, με τους ήχους αυλού και λύρας, κι έρχονται στα χέρια με ρυθμό, καθώς
εξάλλου συνηθίζουν και στις κανονικές μάχες. Τα χτυπήματα δίνονται με το
χέρι είτε με σιδερένια όπλα………………….…..
22. Εκλέγουν δέκα άρχοντες. Για τα πολύ μεγάλα προβλήματα συμβουλεύονται τους Γέροντες. Δικαίωμα στο θεσμό έχουν οι επιτυχημένοι στο
αξίωμα του κόσμου και άνθρωποι αναγνωρισμένης αξίας. Θεώρησα την καταγραφή της Πολιτείας των Κρητών άξια λόγου, επειδή έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα και είναι διάσημη>> (Στράβωνας, Γεωγραφικά 10, C 481 - 483, IV 17
– 20)
Επομένως και σύμφωνα με το Στράβωνα:
1) Στην Κρήτη αρχικά υπήρχαν διάφορα φύλα, όπως λέει και
ο Όμηρος: Οι αυτόχθονες Ετεοκρήτες και Κύδωνες και οι επήλυδες
(μετανάστες) Κρήτες (= οι Αχαιοί, οι Πελασγοί και οι Δωριείς της
Κρήτης).
2) Οι Δωριείς δεν κατείχαν όλη την Κρήτη, αλλά συγκεκριμένα
μέρη. Ανατολικά της Κρήτης ζούσαν οι Δωριείς, στα δυτικά οι Κύδωνες και στα νότια οι Ετεοκρήτες, Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη
(Πολιτεία 2) , Διόδωρος κ.α. οι Δωριείς Λάκωνες είχαν αποικία μόνο
τη πόλη Λύκτο, απ΄όπου πήραν και τους Κρητικούς νόμους.
3) Ο Μίνωας, σύμφωνα λέει με την ιστορία και τον Έφορο,
ήταν έξοχος νομοθέτης, πρώτος που κυριάρχησε στις θάλασσες, όμως υπάρχουν και αρχαίοι συγγραφείς που λένε ότι ο Μίνωας ήταν
τυραννικός, βίαιος, φορομπήχτης.
Σημειώνεται ότι ο Πλάτωνας (Μίνως), ο Πλούταρχος (Θησεύς)
κ.α. λένε ότι ο Μίνωας εκστράτευσε εναντίον των Αθηναίων και κατόπιν τους επέβαλε φόρο αίματος, επειδή ο βασιλιάς των Αθηνών
Αιγέας δολοφόνησε το γιο του Μίνωα Ανδρόγεω στα Παναθήναια. Ο
Αιγέας δολοφόνησε λέει τον Ανδρόγεω και μετά είπε ότι το έκαναν
οι πολιτικοί του αντίπαλοι, οι Παλαντίδες, μήπως και παραπλανηθεί
ο Μίνωας και στραφεί εναντίον τους.
Και επειδή ο Μίνωας εκστράτευσε εναντίον των Αθηνών, λένε
τώρα ο Στράβωνας, ο Πλάτωνας κ.α., οι Αθηναίοι συγγραφείς δε
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συμπαθούσαν το Μίνωα ή για το λόγο αυτό περιγράφουν το Μίνωα
ως φορομπήχτη, άγριο κ.τ.λ., ή γι αυτό και του έπλασαν το μύθο
του Μινώταυρου.
4) Ο Στράβωνας λέει από τη μια: «άλλοι θεωρούν το Μίνωα
επιχώριο και άλλοι ξένος της νήσου» και από την άλλη: << Ο ποιητής (Όμηρος) μάλλον τον θεωρεί επιχώριο, όταν λέει: «πρώτα γέννησε το Μίνωα, παντεπόπτη στην Κρήτη>> («Πρώτον Μίνωα τέκε
Κρήτη επίουρον»). Επομένως ο Στράβωνας στην ουσία διαψεύδει
όσους λένε ότι ο Μίνωας δεν είναι ντόπιος Κρητικός και δε λέει ότι
ο Μίνωας ήταν μη (σημιτικής καταγωγής), όπως τον ερμηνεύουν
κάποιοι ανθέλληνες.
Σημειώνεται επίσης ότι ο Στράβωνας λέγοντας «… άλλοι θεωρούν το Μίνωα επιχώριο και άλλοι ξένος της νήσου», με τη λέξη
«ξένος» δεν εννοεί «μη Έλληνα» (ή σημιτικής καταγωγής, κ.α.),
όπως ερμηνεύουν κάποιοι, αλλά Έλληνα, «επήλυδα Κρήτα», αφού,
αν εννοούσε παντελώς ξένο, μη Έλληνα, τότε: α) Θα τον ονόμαζε
βάρβαρο (ή με το όνομα της χώρας του π.χ. Κάρα, Φοίνικα κ.τ.λ.),
β) Δε θα επεξηγούσε αμέσως μετά για τους Επήλυδες Κρήτες και
τους Ετεοκρήτες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΙΝΩΑ, ΜΙΝΩΙΤΕΣ, ΔΩΡΙΕΙΣ κ.α.
Κάποια ανθελληνικά συγγράμματα, μεταξύ των οποίων και το
σχολικό βιβλίο της Α’ τάξης Γυμνασίου «Ιστορία αρχαίων χρόνων
ως το 300 π.Χ.» (Λ. ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ, Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΥ), ισχυρίζονται εδώ
και καιρό τα εξής, που, όπως θα δούμε πιο κάτω, είναι κακοήθειες
ανθελληνικών κέντρων:
1) Οι Δωριείς, που είχαν αφετηρία τους τα Ουράλια όρη, ήρθαν στην Ελλάδα κατάσφαξαν τους παλιότερους κατοίκους της και
στη συνέχεια δημιούργησαν τον πρώτο ελληνικό πολιτισμό κ.α.
2) Ο Μίνωας και οι Μινωίτες δεν ήταν Έλληνες και συνεπώς ο
μινωικός πολιτισμός δεν ήταν ελληνικός, αλλά ενός λαού ασιατικού
που σήμερα δεν υπάρχει.
3) Η Κρήτη και ο Μινωικός Πολιτισμός καταστράφηκαν από
την έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας και προ αυτού ήρθαν μετά
και κατέλαβαν την Κρήτη οι Δωριείς, οι Αχαιοί κ.α., οι οποίοι δημιούργησαν στη συνέχεια τον ελληνικό πολιτισμό, που ήταν ο πρώτος αξιόλογος
4) Οι Κάρες της Μ. Ασίας δημιούργησαν τον Κυκλαδικό Πολιτισμό, που ήταν αρχαιότερος του Μινωικού.
1. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ
ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΛΠ
Κάποιοι, μεταξύ αυτών και το βιβλίο της Α’ τάξης Γυμνασίου
«Ιστορία αρχαίων χρόνων ως το 300 π.Χ.» (Λ. ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ, Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΥ), ισχυρίζονται ότι:
«Οι Δωριείς ήταν ένας λαός που ήρθε στην Ελλάδα από το
βορρά, από τις πεδιάδες της σημερινής Ουγγαρίας ή τα Ουράλια
όρη, το 1100 π.Χ. κατασφάζοντας όσους λαούς βρήκαν στο διάβα
τους, καθώς και ότι μετά τη κατάκτηση της Ελλάδας από τους Δωριείς δημιουργήθηκε ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός, ο Μυκηναϊκός.
Όταν οι Δωριείς κατέβηκαν στην Κρήτη, οι Μινωίτες αντιστάθηκαν,
μπροστά όμως στα σιδερένια όπλα των αντιπάλων, αντί των χάλκινων δικών τους, υπέκυψαν. Ακολούθως η δομή της κοινωνίας της
Κρήτης ακολούθησε τα πρότυπα της Κοινωνίας της Σπάρτης,
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χώρισαν τους κατοίκους της σε διάφορες κατηγορίες υποτελών κατά
τα Σπαρτιατικά έθιμα, τους περίοικους, μνωίτες, αφαμιώτες ή κλαριώτες…. ………..Τα πρώτα ελληνικά φύλα υπολογίζεται ότι έφτασαν
στον ελληνικό χώρο γύρω στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ.,….. Τα
ελληνικά φύλα που έφτασαν στην Ελλάδα ήταν τμήμα της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας στην οποία ανήκαν και τα ιταλικά,
οι Κέλτες, οι Γερμανοί, οι Σλάβοι, οι Μήδοι και οι Πέρσες, οι Ινδοί…..
Οι Μυκηναίοι ανήκουν στα ινδοευρωπαϊκά φύλα που με αφετηρία
τα Ουράλια όρη εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη και μέχρι την Ινδία…».
( «Ιστορία αρχαίων χρόνων ως το 300 π.Χ.». Λ. Τσακτσίρα, Μ. Τιβέριου)
Ωστόσο όλα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας, κακοήθεις ανθελληνικών κέντρων, γιατί :
1) Ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός 46 – 56, 204 – 206 κ.α.)
απαντώντας σε κάποιον που έλεγε στην εποχή του κάτι τέτοιο, ήτοι
ότι οι Δωριείς ή άλλως οι Σπαρτιάτες είναι αυτοί που δημιούργησαν
τους καλύτερους θεσμούς στην Ελλάδα, του απάντησε τα εξής:
«Αν είναι έτσι τα πράγματα, αν δεχτούμε ότι έχεις δίκιο, όταν λες ότι
οι άνθρωποι αυτοί (οι Σπαρτιάτες, οι Δωριείς) υπήρξαν οι δημιουργοί των
καλύτερων θεσμών, τότε, αναγκαστικά, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που έζησαν
πολλές γενιές πριν οι Σπαρτιάτες εγκατασταθούν στην Πελοπόννησο, πρέπει να μη διέθεταν κανένα από αυτά τα προσόντα, δηλαδή ούτε οι στρατιώτες
που εκστράτευσαν στην Τροία, ούτε οι σύγχρονοι του Ηρακλή και του Θησέα,
ούτε ο Μίνωας, ο γιος του Δία, ούτε ο Ραδάμανθυς, ούτε ο Αιακός ούτε κάποιος από τους μεγάλους άνδρες που υμνούνται γι αυτές τις αρετές, οπότε
κακώς έχουν τη φήμη που απολαμβάνουν»… (Ισοκράτους Παναθηναϊκός
205)
Πέραν αυτού ο Πλούταρχος αναφέρει ότι όταν οι Δωριείς έκαναν τη Σπάρτη πρωτεύουσά τους έστειλαν το νομοθέτη Λυκούργο
να πάει σε όλες τις τότε πολιτείες (Αίγυπτο, Βαβυλώνα κ.α.) που
θεωρούνταν ότι είχαν καλή διακυβέρνηση, καλούς νόμους κ.α. προκειμένου να αντιγράψει το καλύτερο καθεστώς από αυτές. Επιστέφοντας ο Λυκούργος στη Σπάρτη είπε στους Δωριείς ότι όλες οι πολιτείες που γύρισε και όλα τους τα συστήματα τους του φάνηκαν
«ανάξια» να τα αντιγράψει, ενώ των Κρητών θαυμαστά και γι αυτό
και τα αντέγραψε και έτσι οι Σπαρτιάτες και ευημέρησαν και έγιναν
η πρώτη δύναμη του αρχαίου κόσμου ( βλέπε Πλούταρχος, Λυκούργος,
4-7)
2) Το ελληνικό έθνος δεν αποτελούνταν μόνο από μια φυλή,
τους Δωριείς, αλλά και άλλες, ήτοι τους Ίωνες, οι οποίοι κατείχαν
την Αττική, παράλια Μ. Ασίας κ.α., τους Αιολείς, οι οποίοι κατείχαν
αρχικά τη Θεσσαλία, τους Αχαιούς, οι οποίοι κατείχαν αρχικά την
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Πελοπόννησο, τους Μάγνητε και τους Μακεδόνες στη Βόρεια Ελλάδα κ.α.:
«Έλληνος δε και νύμφης Ορσηίδος Δώρος Ξούθος Αίολος…….
Δώρος δε την πέραν χώραν Πελοποννήσου λαβών τους κατοίκους
αφ᾽ εαυτού Δωριείς εκάλεσεν,… (Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Α')
Ειδικότερα οι Δωριείς (= οι Σπαρτιάτες, οι Μακεδόνες κ.α.), οι
Αιολείς (οι Θεσσαλείς κ.α.), οι Αχαιοί (Πελοποννήσιοι κ.α.) και οι
Ίωνες (Αθηναίοι, Μικρασιάτες κ.α.) ήταν φύλα των καλούμενων
Πελασγών με κοιτίδα το Πελασγικό Άργος (= η Θεσσαλία), όπου
υπήρχε και η πόλη – κράτος Ελλάδα, η ιδιαίτερη πατρίδα του βασιλιά
Έλληνα, του Αχιλλέα κ.α. Απλά κάποια στιγμή αποκόπηκαν πρώτα
οι Δωριείς και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Δωρικό / Ελληνικόν»
και μετά προσχώρησαν σ’ αυτό όλοι οι Πελασγοί, καθώς και κάποια
άλλα βάρβαρα έως τότε φύλα.
«Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη,
καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά
άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 58)
3) κάθοδος των Δωριέων έγινε, όμως αυτή έγινε όχι από τα
Ουράλια όρη, αλλά από τη Δωρίδα (= οι πλαγιές της Όσσας και του
Ολύμπου) στην Πελοπόννησο) εκδιωχθέντες από άλλα φύλα που
ζουσαν εκεί. Ο Ηρόδοτος (Α 56-58, Ε 17 και Η 43), ο Θουκυδίδης
(Α 1 – 9 κ.α.) κ.α. αναφέρουν ότι στη Φθιώτιδα του Πελασγικού
Άργους ή άλλως Θεσσαλίας πριν από τα Τρωϊκά υπήρχε η πόλη Ελλάδα και γι αυτό και οι κάτοικοι της περιοχής αυτής λέγονταν και
Πελασγοί ή Έλληνες, φύλα των οποίων ήταν οι Αιολείς, οι Δωριείς,
οι Ίωνες και οι Αχαιοί. Αναφέρουν επίσης ότι πριν από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και επί εποχής του βασιλιά Έλληνα ένα μέρος
των Πελασγών (οι Δωριείς, οι Αχαιοί και οι Πελασγοί της Κρήτης που
αναφέρει ο Όμηρος) με αρχηγό τον Τέκταμο (παππού του Μίνωα
και γιο του Δώρου, γιου του Έλληνα) φεύγει και πάει στην Κρήτη,
η οποία είχε ερημώσει κατά πολύ, όπου ενοποιήθηκε με τα φύλα
(τους καλούμενους μετά Ετεοκρήτες) που βρίσκονταν εκεί. Ογδόντα
χρόνια μετά τα Τρωικά (= κάπου το 1129 π.χ. ) οι υπόλοιποι από
τους Δωριείς που παρέμειναν στην Ιστιαιώτιδα ή Δωρίδα διώχθηκαν
από τους Καδμείους (= οι μετέπειτα Θηβαίοι) και πήγαν στην Πίνδο
όπου έγιναν γνωστοί με το όνομα «έθνος Μακεδνόν}. Από εκεί ένα
μέρος , οδηγούμενο από τους εξόριστους βασιλιάδες τους Πελοποννησιακού Άργους , του καλούμενους Ηρακλειδείς, κατεβαίνει και καταλαμβάνει την Πελοπόννησο και ονομάζεται «έθνος δωρικό» (= οι
ξακουστοί Σπαρτιάτες). Στη συνέχεια οι Δωριείς δεν επέστρεψαν
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στον τόπο τους, αλλά παρέμειναν εκεί υπερασπίζοντας το θρόνο των
Ηρακλειδών και βοηθώντας έτσι η Σπάρτη να γίνει μετά η ηγεμονεύουσα πόλη της Ελλάδος. Ο Ηρόδοτος (Α 56-58, Ε 17 και Η 43)
αναφέρει επίσης ότι οι Δωριείς ήταν το πρώτο φύλο που αποσπάστηκε από τους Πελασγούς και αποτέλεσε ξέχωρο έθνος, το ελληνικό έθνος και μετά προσχώρησαν σ’ αυτό όλοι οι Πελασγοί (= οι
Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί, οι Αχαιοί και οι νησιώτες),
καθώς και μερικά άλλα βάρβαρα φύλα (υπονοεί τους καλούμενους
Καδμείους ή Θηβαίους, τους Δαναούς, τους Πέλοπες κ.α.) που ήρθαν άλλα από την Ασία, άλλα από την Αφρική και άλλα από τη
Θράκη, πρβ:
«Και ψάχνοντας έβρισκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες.
Γιατί αυτά τα έθνη ήταν τα πιο γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο
πελασγικό, το πρώτο ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ώς τώρα δεν ξεσηκώθηκαν
από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήταν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε ο
Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου,
γιου του Έλληνος, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου
που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Κι αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν
οι Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα έθνος Μακεδνόν. Από εκεί
πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από τη Δρυοπίδα έφτασαν
πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό. …………… Το ελληνικό έθνος, αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα
μιλεί — αυτή είναι η πεποίθησή μου· αφότου όμως ξέκοψε από το πελασγικό,
αδύνατο τότε και στην αρχή μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη,
καθώς προσχώρησαν σ᾽ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πολλά άλλα
βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα
και εφόσον ήταν βαρβαρικό, ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη. (Ηρόδοτος Α,
56- 58)
«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)
οι εξής: Από την Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με
τον ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι,
με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με
τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν
έθνος, ελθόντες στην Πελοπόννησο από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«εόντες
ούτοι πλην Ερμιονέων Δωρικό τε και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και
Πίνδου»), και το τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό
Δρύοπες τους οποίους εξεσήκωσαν από τη σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο Ηρακλής και οι Μαλιείς. Εκ των Πελοπονησίων αυτοί ήσαν εις το στόλον (δηλαδή τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)» (Ηρόδοτος Η, 43)
«Οι Αθηναίοι ποτέ ως τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους,
ενώ οι άλλοι, οι Λακεδαιμόνιοι, ήταν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, του γιου του
Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι,
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κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι,
δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό. (Ηρόδοτος Α,
57)
Επίσης ο Θουκυδίδης και ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρουν
ότι αρχικά στον αρχαίο κόσμο δεν υπήρχαν μόνιμοι κάτοικοι, σύνορα, Έλληνες και βάρβαροι, γιατί δεν υπήρχε και η γεωργία και το
εμπόριο, αλλά μεταναστευτικές φυλές προς εξεύρεση πηγών διατροφής και ο πιο πολυάριθμη έδιωχνε αυτή που έβρισκε το διάβα
της προκειμένου να εκμεταλλευτεί αυτή το χώρο. Στη συνέχεια ο
Τρωικός πόλεμος επέφερε μεγάλες μετακινήσεις και ανακατατάξεις
φυλών στην Ελλάδα, λόγω της απουσίας του στρατού της στην
Τροία, αλλά και στον υπόλοιπο αρχαίο γνωστό κόσμο λόγω της ήττας των βαρβάρων. Από τη Μ. Ασία π.χ. έφυγαν φύλα και πέρασαν
στην Ιταλία, από τη Θεσσαλία έφυγαν φύλα και άλλα πήγαν προς
Μακεδονία και άλλα προς Πελοπόννησο κ.α. Τελευταία από αυτές
τις μετακινήσεις που έγινε στην Ελλάδα ήταν αυτή που ονομάζεται
«Κάθοδος των Δωριέων με τους Ηρακλείδες». Στο εξής η Ελλάδα
ηρέμησε, άρχισε να αναπτύσσεται και να κάνει και αποικίες.
«Καθόσον και μετά τα Τρωικά ακόμη αι μεταναστεύσεις και νέαι εγκαταστάσεις εξηκολούθησαν εις την Ελλάδα, εις τρόπον ώστε δι' έλλειψιν ησυχίας, δεν ημπόρεσεν αύτη να αναπτυχθή. Τωόντι, η μεγάλη βραδύτης της
επιστροφής των Ελλήνων από την Τροίαν είχε προκαλέσει πολλάς πολιτικάς
μεταβολάς, καθ' όσον συχναί στάσεις εγίνοντο εις τας πόλεις και όσοι συνεπεία αυτών εξωρίζοντο ίδρυαν νέας τοιαύτας. Και οι σημερινοί Βοιωτοί, εκδιωχθέντες το εξηκοστόν έτος μετά την άλωσιν της Τροίας υπό των Θεσσαλών από την Άρνην, εγκατεστάθησαν εις την χώραν, η οποία σήμερον καλείται Βοιωτία, ενώ πρότερον εκαλείτο Καδμηΐς (μέρος, άλλωστε, αυτών ήτο
ήδη εγκατεστημένον από πριν εκεί, και από αυτούς προήρχοντο οι Βοιωτοί
που έλαβαν μέρος εις την εκστρατείαν κατά της Τροίας). Και οι Δωριείς με
τους Ηρακλείδας κατέλαβαν την Πελοπόννησον το ογδοηκοστόν έτος. Ως εκ
τούτου, μόλις μετά παρέλευσιν πολλού καιρού ησύχασεν οριστικώς η Ελλάς
και ο πληθυσμός της έπαυσεν υποκείμενος εις βιαίας μετακινήσεις, οπότε και
ήρχισε ν' αποστέλλη αποικίας. Και οι μεν Αθηναίοι απώκισαν τας Ιωνικάς
πόλεις της Μικράς Ασίας και τας περισσοτέρας νήσους του Αιγαίου πελάγους, οι δε Πελοποννήσιοι το πλείστον της Ιταλίας και Σικελίας και μερικά
άλλα μέρη της λοιπής Ελλάδος. Όλαι αυταί άλλωστε αι αποικίαι ιδρύθησαν
μετά τα Τρωικά». (Θουκυδίδης Α 12)
«Αφού διευκρινίσαμε όλα αυτά, απομένει να μιλήσουμε για τα έθνη τα
οποία ήρθαν σε επιμειξία με τους Κρήτες. Ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού
ήταν οι ονομαζόμενοι Ετεοκρήτες, που θεωρούνται αυτόχθονες, το είπαμε
πιο πριν. Μετά από αυτούς και πολλές γενιές αργότερα, Πελασγοί, που περιπλανιόνταν ένεκα συνεχών εκστρατειών και μεταναστεύσεων, έφτασαν
στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος του νησιού. Τρίτο ήταν, λένε,
το γένος των Δωριέων που έφτασε στο νησί με αρχηγό τον Τέκταμο, το γιο
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του Δώρου. το μεγαλύτερο μέρος ετούτου του λαού συγκεντρώθηκε, λένε,
από την περιοχή του Ολύμπου, αλλά ένα μέρος του ήταν από τους Αχαιούς
της Λακωνίας, επειδή ο Δώρος είχε τη βάση εξόρμησης στην περιοχή του
Μαλέα. Τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε με τους κατοίκους της Κρήτης ήταν, λένε, ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη
γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους. Μετά απ΄αυτά, επικράτησαν ο Μίνωας
και ο Ραδάμανθυς και συνένωσαν τα έθνη του νησιού σε ενιαίο σύνολο...» (
Διόδωρος, 5, 80)
«Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευκαλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βασιλιάς του νησιού, παντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέριο..». (Διόδωρος, βίβλος 4, 60)

2. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
– ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΚΗΝΑΙΟΥΣ ΚΛΠ
Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Σπ. Μαρινάτο η Κρήτη και ο
Μινωικός Πολιτισμός καταστράφηκαν γύρω στα 1450 π.Χ. από την
τρομακτική έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας και τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τότε οι Μινωίτες την εκμεταλλεύτηκαν οι Αχαιοί Μυκηναίοι, που εισέβαλαν στην Κρήτη, κατέλαβαν την
Κνωσό και επέβαλαν την κυριαρχία τους, και έτσι έκτοτε η Κρήτη
κατοικείται από Έλληνες. Ωστόσο η θεωρεία αυτή μπορεί να ακούγεται ως συναρπαστική, όμως είναι αυθαίρετη και εκτός πραγματικότητας, γιατί:
1) Δεν αναφέρει κάτι τέτοιο ούτε η παράδοση ούτε και κάποιος
από τους αρχαίους συγγραφείς.
2) Έκρηξη του Ήφαιστου της Θήρας έγινε , όμως ο Στράβων, που επικαλείται ένα αρχαιότερό του ιστορικό, τον Ποσειδώνιο,
αναφέρει ότι κατά την έκρηξη του εν λόγω ηφαιστείου συνέβησαν
επακριβώς τα εξής, απ όπου δεν προκύπτει ότι η Κρήτη καταστράφηκε από σεισμό ή παλιρροιακό κύμα: «(Καθά φησί Ποσειδώνιος….) η θήρα έχει ιδρύσει αποικία στην Κυρήνη. Ανάμεσα στη
Θήρα και στη Θηρασία ξεσηκώθηκαν φλόγες από τη θάλασσα και το
φαινόμενο συνεχίστηκε για 4 ημέρες, έτσι που ολόκληρη η θάλασσα
έβραζε και φλεγόταν. Οι φλόγες έβγαλαν στη επιφάνεια σιγά-σιγά
ένα νησί που σχηματίστηκε λες από ενοποιημένη διάπυρη μάζα και
που είχε περίμετρο 12 στάδια. Μόλις σταμάτησε το φαινόμενο πρώτοι τόλμησαν να πλησιάσουν στον τόπο οι θαλασσοκράτορες τότε
Ρόδιοι και ίδρυσαν στο νησί ιερό του Ασφαλίου Ποσειδώνα..» .(Ποσειδώνιος, ΑΠΑΝΤΑ Α 14-15 και Στράβων, Γεωγραφικά Α, ΙΙΙ 16).
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Σημειωτέο ότι ο Ποσειδώνιος αναφέρει και
για ένα ακόμη
σεισμό, αυτόν που έγινε, λέει, στη Φοινίκη και κατάπιε μια πόλη
χτισμένη πιο πέρα από τη Σιδώνα και το φαινόμενο αυτό επεκτάθηκε
ως τις Κυκλάδες, Εύβοια, Συρία κ.α. Επομένως, αν η Κρήτη είχε
καταστραφεί από την έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας, το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ως εκ τούτου ο Ποσειδώνιος
θα το ανέφερε και για να μην το αναφέρει δεν έγινε.
3) Ο Διόδωρος Σικελιώτης ( 6, 60 και 5, 80), ο Ηρόδοτος ( Ζ
, 169 – 171) , ο Στραβών ( Ι, ΙV 6 – 7) κ.α. αναφέρουν ότι οι Αχαιοί,
οι Δωριείς και οι Πελασγοί της Κρήτης δεν είχαν πάει στο νησί ως
κατακτητές, αλλά ως μετανάστες από το Πελασγικό Άργος (= η Θεσσαλία) και συγκεκριμένα από τη Δωρίδα ή άλλως Εστιώτιδα (= οι
πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου) μετά από τον κατακλυσμό του
Δευκαλίωνα και πριν από την εποχή του Μίνωα, με αρχηγό τον Τέκταφο ή Τέκταμο (γιο του Δώρου του Έλληνα και παππού του Μίνωα), επειδή η Κρήτη είχε τότε μερικώς ερημώσει. Αναφέρουν επίσης ότι ο Αρχηγός των μεταναστών, ο Τέκταμος, παντρεύτηκε την
κόρη του βασιλιά των ντόπιων, γινόμενος αυτός στο εξής βασιλιάς
όλου του νησιού. Ακολούθως στα τρωικά όσες φυλές, εντός και εκτός Κρήτης, πήγαν με το μέρος των Μυκηναίων στον πόλεμο της
Τροίας ονομάστηκαν Έλληνες. Στο πόλεμο αυτό οι Κρήτες με αρχηγό τον εγγονό του Μίνωα πήγαν με το μέρος των Μυκηναίων και
έτσι και οι Κρήτες ονομάστηκαν Έλληνες:
«Είναι εμφανές ότι Ετεοκρήτες και Κύδωνες είναι αυτόχθονες, ενώ οι
άλλοι Επήλυδες. Ο Άνδρων λέει ότι οι Επήλυδες Κρήτες ήρθαν από τη Θεσσαλία, από την περιοχή που παλιά λεγόταν Δωρίδα και σήμερα Εσταιώτιδα.
(Στράβων, Ι, ΙV 6 – 7)
«Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευκαλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βασιλιάς του νησιού, παντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέριο..». (Διόδωρος, βίβλος 4, 60)
«Δώρων: και οι Κρήτες Δωριείς εκαλούντο. «Δωριέες τε τριχάικες, δίοι
τε Πελασγοί (od. XIX,177). Περί ων ιστορεί Ανδρων, Κρητός εν τη νήσω βασιλεύοντος, Τέκταφον τον Δώρου του Έλληνος, ορμήσαντα εκ της εν Θετταλία τότε μεν Δωρίδος, νυν δε Ιστιαιώτιδα καλουμένης, αφίκεσθαι εις Κρήτην
μετά Δωριέων τε και Αχαιών και Πελασγών, των ουκ απαράντων εις Τυρρηνίαν»> (Στ. Βυζάντιος)
«Σύμφωνα με την ιστορία των Πραισίων, όταν ερημώθηκε η Κρήτη,
άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά κυρίως Έλληνες ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη. Έπειτα στην Τρίτη γενιά μετά το θάνατο του Μίνωα,
ξέσπασε ο Τρωικός πόλεμος.….» (Ηροδότου Ιστορία Ζ , 169 - 171)
4) Αν η Κρήτη είχε καταστραφεί από παλιρροϊκά κύματα,
πυρκαγιές κλπ θα βλέπαμε θαλασσινά στοιχεία (φύκια, άμμο, όστρακα, ψόφια ψάρια κ.τ.λ.) να βρίσκονται στα μινωικά ανάκτορα,
στις πεδιάδες και τα βουνά της Κρήτης. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν
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είδαν οι αρχαιολόγοι Evans, Καλοκαιρινός κ.α. Και το ότι σε κάποια
ορεινά μέρη της Κρήτης βλέπουμε κάπου-κάπου κανένα κοχύλι,
αυτό συμβαίνει γιατί εκεί τα μετέφεραν είτε οι ανεμοθύελλες είτε
τα ψαροφάγα πτηνά (γλάροι, ψαρααετοί κ.α.).
5) Αν η Κρήτη είχε καταστραφεί το 1450 π.Χ., το γεγονός
είναι πολύ σημαντικό και το Πάριο χρονικό (= οι μαρμάρινες πλάκες
στις οποίες οι αρχαίοι έγραφαν τα σημαντικότερα πρόσωπα και γεγονότα) ή κάποιος από τους αρχαίους συγγραφείς θα το ανέφερε,
αφού αναφέρουν γεγονότα που αφενός είναι παλαιότερα από τη
χρονολογία αυτή και αφετέρου λιγότερο ενδιαφέροντα.
6) Αν η εν λόγω έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας είχε καταστρέψει την Κρήτη, αφενός θα είχε καταστρέψει και άλλα μέρη της
Ελλάδας: Πελοπόννησος Ρόδος κ.τ.λ. και αφετέρου η Κρήτη δε θα
είχε «αναρίθμητο κόσμο» κατά τα Τρωικά, καθώς αναφέρει ο Όμηρος.
7) Οι υπολογισμοί του Μαρινάτου είναι λανθασμένοι. Ο Μαρινάτος υπολογίζει ότι η Κρήτη καταστράφηκε από την έκρηξη του
ηφαιστείου της θήρας, που κατ’ αυτόν έγινε το 1450 π.Χ., επειδή σε
αρχαία υπόγεια αποθήκη στην Αμνισό της Κρήτης βρέθηκε κίσηρη
(= η ελαφρόπετρα που δημιουργούν τα ηφαίστεια) και συνάμα οι
αρχαιολογικές ανασκαφές δείχνουν ότι την εποχή αυτή παρατηρείται αφενός αλλαγή της Γραμμικής Γραφής Α’ σε Γραμμική Β’, μια
γραφή που είναι όμοια με τη Μυκηναϊκή, και αφετέρου ανοικοδόμηση των ανακτόρων της Κνωσού και στην οικοδόμηση αυτή περιλαμβάνονται και μη κρητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ωστόσο η υπόθεση αυτή είναι λάθος, γιατί πέρα των όσων είπαμε πιο πριν: α) Η
κίσηρη που βρέθηκε στην Κρήτη ήταν μέσα σε αποθήκη και όχι
διάσπαρτη στις παραλίες, στα βουνά και τις πεδιάδες. Επομένως η
κίσηρη αυτή ήρθε στην Κρήτη με πλοίο για εμπορικούς ή άλλους
λόγους. β) Μια ανοικοδόμηση ανακτόρων δε γίνεται μόνο ύστερα
από μια έκρηξη ηφαιστείου, αλλά και ύστερα από σεισμό, φθορά
χρόνου, πυρκαγιά κ.α. γ) Ο Λαβύρινθος και τα ανάκτορα της Κνωσού δεν κτίστηκαν από Κρήτα αρχιτέκτονα, αλλά από τον εξόριστο
Αθηναίο Δαίδαλο, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, επομένως
γι αυτό και τα ανάκτορα της Κνωσού φέρουν και μη κρητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. δ) Η γραφή ενός λαού δεν αλλάζει μόνο μετά
από την κατάκτησή του από άλλο, αλλά και ύστερα και από την
κατάργηση της ή με την επινόηση κάποιας άλλης πιο εύκολης.
8) Όταν ο Μαρινάτος δημοσίευσε τη μελέτη του, σχετικά με
τη θεωρεία του για την έκρηξη και την καταστροφή της Κρήτης από
την έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας, στο αγγλικό περιοδικό
Antiquity το 1939, οι ξένοι αρχαιολόγοι του είπαν ότι η μελέτη του
είναι με ανεπαρκή στοιχεία.

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ

146

9) Τα ανάκτορα και οι αρχαίες πόλεις της Κρήτης έχουν καταστροφική εικόνα όχι γιατί καταστράφηκαν απο την έκρηξη του
ηφαίστειου της Θήρας, αλλά γιατί λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν
αρχικά από τους Ρωμαίους και οριστικά από τους Άραβες Σαρακηνούς. Επίσης είχαν καταστραφεί και από πυρκαγιά και πολύ παλιότερα, επί εποχής γραμμικής γραφής, η οποία έψησε μερικές από τις
πινακίδες πηλού με γραμμική γραφή και γι αυτό σώθηκαν, όμως
μετά ανοικοδομήθηκαν (τα ανάκτορα) και πάλι.
10) Οι αρχαίοι συγγραφείς, ενδεικτικά: Διόδωρος ( 6, 60 και
5, 80), ο Ηρόδοτος ( Ζ , 169 – 171) , ο Στραβών ( Ι, ΙV 6 – 7) κ.α.,
αναφέρουν ότι οι Αχαιοί, οι Δωριείς και οι Πελασγοί της Κρήτης δεν
είχαν πάει στο νησί ως κατακτητές μετά την έκρηξη του ηφαίστειου
της Θήρας, αλλά ως μετανάστες από το Πελασγικός Άργος (= η
Θεσσαλία) με αρχηγό τον Τέκταμο (παππού του Μίνωα εκ πατρός)
και πήγαν ως άποικοι στην Κρήτη, όταν έγινε η καταστροφή της
Θεσσαλίας από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Πέραν αυτού πριν
από τα τρωικά δεν υπήρχε ο διαχωρισμός Έλληνες και βάρβαροι,
ούτε σύνορα κλπ, καθώς λέει ο Θουκυδίδης (Α, 2-9), αυτό έγινε
μετά. Στα τρωικά όσες φυλές, εντός και εκτός Κρήτης, πήγαν με το
μέρος των Μυκηναίων στον πόλεμο της Τροίας ονομάστηκαν Έλληνες. Στο πόλεμο αυτό οι Κρήτες με αρχηγό τον εγγονό του Μίνωα
πήγαν με το μέρος των Μυκηναίων και έτσι και οι Κρήτες ονομάστηκαν Έλληνες.
11) Ο Πλάτωνας (Νόμοι, Μίνως), ο Αριστοτέλης (Πολιτικά Β,
1271, 10), ο Πλούταρχος (Σόλων, Λυκούργος), ο Διογένης Λαέρτιος
(Επιμενίδης.), ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία)
κ.α., αναφέρουν ότι η Κρητική Πολιτεία, οι θεσμοί,. Ο πολιτισμός
που δημιούργησε ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ δεν αφανίστηκαν, αλλά αντιγράφτηκε πρώτα από τους Σπαρτιάτες με το
Λυκούργο και τη βοήθεια του Κρητικού νομοθέτη Θάλητα, μετά από
τους Αθηναίους με το Σόλωνα και τη βοήθεια του Κρητικού σοφού
και χρησμολόγου Επιμενίδη και μετά από τους Ρωμαίους με το Νόμα
και έτσι ευημέρησαν – εκπολιτίστηκαν και αυτοί.
12) Η καταστροφή της Κνωσού, καθώς και των άλλων αρχαίων πόλεων της Κρήτης δεν έγινε από την έκρηξη του ηφαίστειου
της Θήρας, αλλά από τις πυρπολήσεις και λεηλασίες που τους έκαναν οι Άραβες Σαρακηνοί, προκειμένου να τις καταλάβουν και συνάμα να εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο. Πιο απλά τα ανάκτορα και οι αρχαίες πόλεις της Κρήτης έχουν καταστροφική εικόνα
όχι γιατί καταστράφηκαν από την έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας,
αλλά γιατί λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν - καταστράφηκαν αρχικά από τους Αλγερινούς πειρατές και οριστικά από τους Άραβες
Σαρακηνούς.
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Οι υπολογισμοί του Μαρινάτου είναι λανθασμένοι. Επειδή
από τη μια σε αρχαία υπόγεια αποθήκη στην Αμνισό της Κρήτης
βρέθηκε κίσηρη (= η ελαφρόπετρα που δημιουργούν τα ηφαίστεια)
που υπολογίζεται στο 1450 π.Χ. και από την άλλη οι αρχαιολογικές
ανασκαφές δείχνουν τότε έγινε ανοικοδόμηση των ανακτόρων της
Κνωσού και επίσης ότι τότε παρατηρείται αλλαγή της Γραμμικής
Γραφής Α’ σε Γραμμική Β’, μια γραφή που είναι όμοια με τη Μυκηναϊκή κλπ, ο Μαρινάτος υποθέτει ότι το 1450 π.Χ. έγινε η έκρηξη
του ηφαίστειου της Θήρας, ότι η έκρηξη αυτή κατάστρεψε τα Μινωικά κέντρα, ότι οι Δωριείς κατέβηκαν και κατέλαβαν την Κρήτη κλπ.
Ωστόσο η υπόθεση αυτή είναι λάθος, γιατί πέρα των όσων είπαμε
πιο πριν:
α) Η κίσηρη που βρέθηκε στην Κρήτη ήταν μέσα σε αποθήκη
και όχι διάσπαρτη στις παραλίες, στα βουνά και τις πεδιάδες. Επομένως η κίσηρη αυτή ήρθε στην Κρήτη με πλοίο για εμπορικούς ή
άλλους λόγους.
β) Μια ανοικοδόμηση ανακτόρων δε γίνεται μόνο ύστερα από
μια έκρηξη ηφαιστείου, αλλά και ύστερα από σεισμό, φθορά χρόνου, πυρκαγιά κ.α.
γ) Ο Λαβύρινθος και τα ανάκτορα της Κνωσού δεν κτίστηκαν
από Κρήτα αρχιτέκτονα, αλλά από τον εξόριστο Αθηναίο Αρχιτέκτονα Δαίδαλο και συνεπώς γι αυτό και τα ανάκτορα της Κνωσού
φέρουν και μη κρητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. δ) Η γραφή ενός
λαού δεν αλλάζει μόνο μετά από την κατάκτησή του από άλλο, αλλά
και ύστερα και από την κατάργηση της ή μετά την επινόηση κάποιας
άλλης πιο εύκολης.
2) Οι αρχαίοι συγγραφείς, βλέπε ενδεικτικά: Πλούταρχος (Λυκούργος, 4-7), ο Στράβωνας (Γεωγραφικά Ι, IV, C 481 - 483, 17 –
20), Ηρόδοτος (Α 65), Αριστοτέλης (Πολιτικά Β, 1271, 10), Πλάτων
(Μίνως, 320 b), Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία(Λόγος Β’ LXI. 1-2) κ.α., όπως είδαμε πιο πριν, αναφέρουν αφενός
ότι τον πρώτο αξιόλογο πολιτισμό στον κόσμο δημιούργησε ο Μίνωας και αφετέρου ότι την Κρητική Πολιτεία, τους θεσμούς και γενικά τον πολιτισμό που δημιούργησε ο Μίνωας με τον αδελφό του
Ραδάμανθυ και αυτός ο πολιτισμός όχι μόνο δεν καταστράφηκε
ποτέ, αλλά και αντιγράφτηκε πρώτα από τους Σπαρτιάτες (στέλνοντας στην Κρήτη για το σκοπό αυτό το νομοθέτη Λυκούργο, τον
οποίον βοήθησε ο Κρητικός νομοθέτης Θάλητας), μετά από τους
Αθηναίους (στέλνοντας για τούτο στην Κρήτη το νομοθέτη Σόλωνα,
τον οποίο βοήθησε ο Κρητικός σοφός και χρησμολόγος Επιμενίδης),
μετά από τους Ρωμαίους με το νομοθέτη Νόμα κ.α. και έτσι εξημερώθηκαν (εκπολιτίστηκαν λέμε σήμερα) και συνάμα ευημέρησαν και
αυτοί.
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ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ σΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ, 2700 - 1450 Π.Χ.

Κυρία Θήρας. Φορά κοντομάνικη ζακέτα, φούστα, ζώνη μέσης, βραχιόλι,
σκουλαρίκια κλπ.

Κορίτσι Θήρας. Φορά κοντομάνικη
ζακέτα, φούστα /ζιπ κιλότα, ζώνη
μέσης, περιβραχιόνια στο μπράτσο
, βραχιόλια στο χέρι και περισφύρια
στα πόδια, σκουλαρίκια κλπ.

Κορίτσι της Θήρας, που κρατά κομπολόι
ή περιδέραιο (κολιέ)

Κορίτσι Θήρας που μαζεύει λουλούδια κρόκου
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Ιέρεια Θήρας που
κρατά θυμιατήρι. Φορά ποδήρη φόρεμα , βραχιόλι, σκουλαρίκια, κολιέ
κλπ

3. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΜΙΝΩΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
Η Κρήτη και ο Μινωικός Πολιτισμός, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Σπυρίδωνα Μαρινάτο ( "The Volcanic Destruction on Minoan
Crete", Antiquity 425:39, 1939), καταστράφηκαν γύρω στα 1450
π.Χ. από το σεισμό και το παλιρροιακό κύμα που προκάλεσε η τρομακτική έκρηξη του ηφαίστειου της Θήρας και τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκαν τότε οι Μινωίτες την εκμεταλλεύτηκαν
οι Αχαιοί Μυκηναίοι, που εισέβαλαν στην Κρήτη, κατέλαβαν την
Κνωσό και επέβαλαν την κυριαρχία τους, και έτσι έκτοτε η Κρήτη
κατοικείται από Έλληνες. Ωστόσο η θεωρεία αυτή μπορεί να ακούγεται ως συναρπαστική, όμως είναι αυθαίρετη και εκτός πραγματικότητας, γιατί:
1) Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ξεκάθαρα ότι ο Μίνωας
και οι Μινωίτες ήταν Έλληνες, πρβ:
Α) Ο Πλάτωνας λέει ότι οι αρχαίοι Κρήτες ήταν Έλληνες και
οι πιο άξιοι βασιλείς τους ήταν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς, οι οποίοι
είναι αυτοί που έφτιαξαν τους νόμους τους:
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νόμους απ’ όλους τους Έλληνες; («Ουκούν ούτοι, οι
Κρήτες, παλαιοτάτοις νόμοις χρώνται των Ελλήνων»)
ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο
Μίνωας και ο Ραδάμανθυς, γιοι του Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι νόμοι. (Πλάτωνα «Μίνως», 318 b – 321)
Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι
της Κρήτης έχουν τόσο μεγάλη φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο. (Ω ξένε, εχρην ειπειν, οι Κρητών νόμοι ουκ εισίν
μάτην διαφερόντως εν πάσιν ευδόκιμοι τοις Έλλησιν) Είναι νόμοι
δίκαιοι, που προσφέρουν ευτυχία σε όσους τους ακολουθούν, Δίνουν δηλαδή όλα τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο κατηγορίες,
ανθρώπινα και θεία.… (Πλάτωνα, Νόμοι, 625 - 631)
Β) Ο Όμηρος (Ιλιάδα Β 402 – 405 και Β 645 – 652) αναφέρει
ότι στον πόλεμο της Τροίας όλοι οι άνδρες των πόλεων της Κρήτης
(Κνωσού, Γόρτυνας, Λύκτου, Λύκαστου κλπ) αφενός ήταν με το μέρος των Αχαιών ή Αργείων ή Δαναών ή Πανελλήνων και αφετέρου
είχαν αρχηγό τον ο Ιδομενέα, που ήταν εγγονός του Μίνωα και ένας
από τους Γενικούς αρχηγούς όλων των Αχαιών ή Αργείων ή Δαναών
ή Πανελλήνων: «…δε γέροντας αριστήας Παναχαιών, Νέστωρα μεν
πρώτιστα και Ιδομενέα άνακτα…» (Ιλιάδα, Β 402 – 405). Επομένως
ο Μίνωας και οι κάτοικοι της Κρήτης επί Μίνωα (Ετεοκρήτες, Κύδωνες κλπ) ήταν μέρος των Αχαιών ή Αργείων ή Δαναών ή Πανελλήνων, άρα Έλληνες,πρβ:
«Ο θαυμαστός στο δόρυ Ιδομενέας ήταν αρχηγός των Κρητών, οι άντρες της Κνωσού, της Γόρτυνας με τα τείχη, της Λύκτου, της Μιλήτου, της
ασπροχώματης Λύκαστου, της Φαιστού και του Ρύτιου, πόλεις καλοκτισμένες, που κατοικούν στην Κρήτη με τις 100 πόλεις. Όλοι αυτοί είχαν αρχηγό
τον Ιδομενέα, ικανό στο δόρυ και τον Μηριόνη, τον ισότιμο του ανδροφονιά
Ευαλιου, έφεραν μαζί τους 80 μαύρα καράβια» (Ιλιάδα Β 645 – 652)
Γ) Ο Διονύσιος Αλικαρνασσευς (Λόγος Β LXI 1-2), ο Ηρόδοτος
(Γ 121), ο Διόδωρος Σικελιώτης (1, 94 και 5, 54 και 78-79), ο Πλάτωνας (Μίνως 318 – 321), ο Απολλόδωρος κ.α. λένε ξεκάθαρα ότι
ο Μίνωας και οι Μινωίτες ήσαν Έλληνες, πρβ:
«Οι δε τα μυθώδη πάντα περιαιρούντες εκ της ιστορίας πεπλάσθαι
φασίν υπό του Νόμα τον περί της Ηγερίας λόγον, ίνα ράον αυτώ προσέχωσιν
οι τα θεία δεδιότες και προθύμως δέχωνται τούς υπ´ αυτού τιθεμένους νόμους, ως παρά θεών κομιζομένους. Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαίνουσιν εκ των Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτήν γενόμενον της
τε Μίνω του Κρητός και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας.. (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Λόγος Β’ LXI. 1-2)
«Ο Μίνωας, που ήταν ο μεγαλύτερος των αδελφών, έγινε βασιλιάς
του νησιού και ίδρυσε σ’ αυτό αρκετές πόλεις, με γνωστότερες την Κνωσό,
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Φαιστό και Κυδωνία. Ο ίδιος θέσπισε και αρκετούς νόμους για τους Κρήτες,
προσποιούμενος ότι τους έλαβε από τον πατέρα του το Δία με τον οποίο
συνομιλούσε μέσα σε κάποια σπηλιά. Απέκτησε, επίσης, μεγάλη ναυτική δύναμη, κυρίευσε τα περισσότερα νησιά κι έγινε ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας…«Κτήσασθαι δε (Μίνωα) και δύναμιν ναυτικήν μεγάλην και
των νήσων τας πλείστας καταστρέψασθαι και πρώτον των Ελλήνων θαλαττοκρατήσαι» (Διόδωρος Σικελιώτης 5, 78 και 79)
«Ούτος (ο Μίνωας) πρώτος των Ελλήνων ναυτικήν δύναμιν αξιόλογον συστησάμενος εθαλασσοκράτησε» (Διόδωρος βίβλος IV, 60,3)
«Της Καρπάθου πρώτοι κάτοικοι ήσαν κάποιοι από εκείνους που εκστράτευσαν μαζί με το Μίνωα, την εποχή που έγινε ο πρώτος Έλληνας
θαλασσοκράτορας… «Την δε Κάρπαθον πρώτοι μεν ώκησαν των μετά
Μίνω τινές συστρατευσάντων, καθ’ όν χρόνο εθαλασσοκράτησε πρώτος των
Ελλήνων» (Διόδωρος Σικελιώτης, 5 54)
«Ο Πολυκράτης είναι ο πρώτος που ξέρουμε από τους Έλληνες, ο
οποίος έβαλε στο νου του να κυριαρχήσει στη θάλασσα, εκτός από το Μίνωα
από την Κνωσό και από κανένα άλλο ίσως που κυριάρχησε στη θάλασσα
πριν από εκείνον» (Ηρόδοτος Γ 121)
«Πρώτος, λένε, που έπεισε το λαό να χρησιμοποιεί γραπτούς νόμους
ήταν ο Μνεύης. Αυτός λοιπόν προσποιήθηκε πως του έδωσε τους νόμους ο
Ερμής, με τη διαβεβαίωση πως θα φέρουν μεγάλα καλά στη ζωή των ανθρώπων, όπως ακριβώς έκανε, λένε, στους Έλληνες ο Μίνωας στην
Κρήτη και ο Λυκούργος στους Λακεδαιμονίους, που ο ένας είπε ότι πήρε
τους νόμους από το Δία και ο άλλος από τον Απόλλωνα…. «καθάπερ πάρ
Έλλησι ποιήσαι φασίν εν μεν την Κρήτη Μίνωα, παρά δε Λακεδαιμονίοις Λυκούργον, του μεν παρά Διός, τον δε παρ’ Απόλλωνος φήσαντα τούτους παρ
ειληφέναι…» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 1, 94)
Δ) Ο Παυσανίας λέει από τη μια ότι ο Μίνωας ήταν ο άρχοντας
του Αρχιπελάγους (= η Ελληνική θάλασσα) και από την άλλη αποκαλεί τον εγγονό του Μίνωα, τον Ιδομενέα, Αχαιό και Έλληνα,
όταν περιγράφει τα αφιερώματα στο ναό της Ολυμπίας:
«υπάρχουν κοινά αφιερώματα όλων των Αχαιών (στο ναό της
Ολυμπίας) και παριστάνουν όλους αυτούς που πήραν μέρος στην
κλήρωση για τη μονομαχία με τον Έκτορα, όταν αυτός προκάλεσε
όποιον Έλληνα ήθελε να συμμετάσχει μαζί του. Είναι στημένα κοντά στο μεγάλο ναό …. Και απέναντι σε απ αυτά, σε διαφορετικό
βάθρο, βρίσκεται ο ανδριάντας του Νέστορα… Εκείνος με τον πετεινό στην ασπίδα είναι ο Ιδομενέας, απόγονος του Μίνωα.(Παυσανίας Ηλιακά Α 25, 8-9),
«. Και τούτου οι Κρήτες τον ταύρον ες την γην πέμψαι σφίσι
Ποσειδώνα φασίν ότι Θαλάσσης άρχων Μίνως της Ελληνικής ουδενός Ποσειδώνα ήγεν άλλου Θεού μάλλον εν τιμή, κομιθέναι μεν
δη ταύρον τούτον φασιν ες Πελοπόννησον εκ Κρήτης και Ηρακλέι
των δώδεκα καλουμένων…. ».. (Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις,
«Αττικά, 27,7),
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Ε) Ο Διόδωρος (5,80) αναφέρει καθαρά ότι και οι Ετεοκρήτες
ήταν Έλληνες και όχι βάρβαροι, πρβ.: «τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε με τους κατοίκους της Κρήτης: Ετεοκρήτες, Πελασγούς και Δωριείς-Αχαιούς ήταν, λένε, ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους». Αν οι Ετεοκρήτες δεν
ήταν Έλληνες, ο Διόδωρος δε θα έλεγε ότι ο Μίνωας ένωσε τους
Ετεοκρήτες, Κύδωνες, Δωριείς και Αχαιούς μαζί με ένα συνονθύλευμα βαρβάρων σε ενιαίο σύνολο.
2) Ο Ηρόδοτος πράγματι στο εδάφιο Α 172 -173 αναφέρει
ότι αρχικά (πριν από το Μίνωα) όλη την Κρήτη την κατείχαν οι βάρβαροι, όμως αυτό το λέει, επειδή γι αυτόν (βλέπε εδάφιο Ηρόδοτος
Α 56 – 58) όλοι οι λαοί, ακόμη και οι Έλληνες, ήταν αρχικά βάρβαροι και λίγο πριν από την εποχή του Μίνωα αποκόπηκαν οι Δωριείς
από τους Πελασγούς ( μέρος των οποίων ήταν και οι φυλές αυτές
που πήγαν στην Κρήτη με αρχηγό τον Τέκταμο, παππού του Μίνωα)
και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό. Στο έθνος αυτό μετά,
συνεχίζει να λέει ο Ηρόδοτος, προσχώρησαν όλοι οι Πελασγοί (οι
Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί κ.α.), καθώς και πολλοί
άλλοι βάρβαροι. Έτσι για τον Ηρόδοτο στην Κρήτη πριν από το
Μίνωα υπήρχαν από τη μια οι Δωριείς ή Έλληνες ( και εκείνων ο
βασιλιάς, ο Αστέριος, ο γιος του Τέκταμου, πήγε στη Φοινίκη και
έκλεψε την πριγκίπισσα Ευρώπη, τη μάνα του Μίνωα) και από την
άλλη οι βάρβαροι ακόμη Ετεοκρήτες, Πελασγοί και Αχαιοί, τους οποίους μετά ένωσε ο Μίνωας σε ενιαίο σύνολο με τους Δωριείς ή
Έλληνες, πρβ:
«Και ψάχνοντας έβρισκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες.
Γιατί αυτά τα έθνη ήσαν τα πιο γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο
πελασγικό, το πρώτο ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ώς τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήσαν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε
ο Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, γιου
του Έλληνος, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν
Ιστιαιώτιδα. Κι αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι,
κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από τη Δρυοπίδα έφτασαν πια εκεί
που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό.
…………… Το ελληνικό έθνος, αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλεί
— αυτή είναι η πεποίθησή μου· αφότου όμως ξέκοψε από το πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη,
καθώς προσχώρησαν σ᾽ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πολλά άλλα
βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα
και εφόσον ήταν βαρβαρικό, ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη. (Ηρόδοτος Α,
56- 58)
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3) Ο Όμηρος (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183 ) δεν αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Κρήτης μιλούσαν ξένη ή μη Ελληνική
Γλώσσα, αλλά «μεμειγμένη γλώσσα», δηλ. με λέξεις από πολλές
Ελληνικές διαλέκτους. Και το λέει αυτό, επειδή η Κρήτη από τη μια
ήταν ένα ενιαίο κράτος και από την άλλη αποτελείτο από πολλές
φυλές (Ετεοκρήτες, Δωριείς, Αχαιούς, Πελασγούς και Κύδωνες) που
κάθε μια από αυτές είχε τη δική της διάλεκτο, κάτι που δε συνέβαινε
στις άλλες πόλεις-κράτη. Αν δεν ήταν έτσι ή αν κάποιο από τα φύλα
της Κρήτης ήταν βαρβαρικό, ο Όμηρος θα έλεγε ότι το τάδε φύλο
είναι βαρβαρόφωνο, όπως λέει π.χ. για τους Κάρες
4) Ο Μ. Ventris απέδειξε ότι η Γραμμική γραφή Β’ είναι ελληνική, άρα ελληνική είναι και η Α’. Δεν θα ήταν ελληνική, αν την
Κρήτη τότε την κατείχε άλλος λαός, όμως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει
από καμία αρχαία πηγή.
Σημειώνεται ότι:
1) Πριν από τον Τρωικό πόλεμο , σύμφωνα με το Θουκυδίδη
(Α, 2 -9), δεν υπήρχαν σύνορα, καθώς και Έλληνες και βάρβαροι
παρά μόνο διάφορα μεταναστευτικά φυλά με μεγαλύτερο τους Πελασγούς. Μετά τα Τρωικά όσοι είχαν πάει με το στρατόπεδο των
Αχαιών , όπως οι Κρήτες, οι Σπαρτιάτες κλπ , ονομάστηκαν Έλληνες
και όσοι με τους Τρώες ονομαστήκαν Βάρβαροι. Ο Ηρόδοτος, ο
Πλάτωνας (Μενέξενος), ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός, Ελένης Εγκόσμιο κ.α.) κ.α. αναφέρουν ότι βαρβαρικής καταγωγής απ΄ όσους
έμεναν στην Ελλάδα πριν από τον Τρωικό πόλεμο ήταν μόνο οι Δαναοί και οι Καδμείοι ή Θηβαίοι (οι οποίοι είχαν έρθει λέει στην Ελλάδα από την Αίγυπτο ), καθώς και οι Πέλοπες, που είχαν έρθει λέει
στην Ελλάδα από τη Φρυγία.
2) Η μόνη διαφορά που είχαν οι Ετεοκρήτες από τους Δωριείς
και Αχαιούς ήταν ότι οι πρώτοι ήταν αυτόχθονες στην Κρήτη και οι
άλλοι επήλυδες, δηλαδή είχαν πάει το νησί από τη Θεσσαλία μετά
από τους Ετεοκρήτες. Κάτι όπως είχε συμβεί και με τους Δωριείς
Σπαρτιάτες, που και αυτοί είχαν πάει στην Πελοπόννησο από τη
Δωρίδα, και τους ντόπιους. Σύμφωνα με τον Όμηρο στην Κρήτη
ζούσαν Ετεοκρήτες, Κύδωνες, Αχαιοί, Πελασγοί και Δωριείς, που
σύμφωνα με τους άλλους αρχαίους συγγραφείς (Ηρόδοτο, Διόδωρο,
Στράβωνα κ.α.) οι Ετεοκρήτες ήταν αυτόχθονες (απόγονοι των Ιδαίων Δάκτυλων ή Κουρήτων), ενώ οι άλλοι μετανάστες. Μετά τον
κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, λένε, επειδή η Κρήτη ερήμωσε κατά
πολύ, έφυγαν από το Πελασγικό Άργος = η Θεσσαλία) μερικές φυλές Αχαιών, Πελασγών και Δωριέων με αρχηγό τον Τέκταμο (παππούς του Μίνωα και γιος του Δώρου του Έλληνα) και πήγαν και
κατοίκησαν στο νησί, επειδή η Θεσσαλία είχε καταστραφεί από τον
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εν λόγω κατακλυσμό. Στη συνέχεια και όταν έγινε βασιλιάς των Δωριέων ο Μίνωας ένωσε σε ενιαίο σύνολο όλα τα φύλα του νησιού.
Μάλιστα, όταν πήγαν οι Αχαιοί, οι Δωριείς και οι Πελασγοί της Κρήτης στο νησί και βρήκαν εκεί τους Ετεοκρήτες δεν υπήρχε ακόμη
ο διαχωρισμός σε «Έλληνες» και «βάρβαρους», αφού αυτό έγινε
μετά τα τρωικά, σύμφωνα με τους Θουκυδίδη (Α, 3 -9), Ηρόδοτο (Α
54 – 57 κ.α.), Ησίοδο (Κατάλογος γυναικών) κ.α.
3) Το ότι ο Μίνωας και οι Κρήτες επί Μίνωα ήταν Έλληνες
φαίνεται και από το ότι: α) Ο Μίνωας αναφέρεται μόνο στην Ελληνική μυθολογία, β) Ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς έγιναν κριτές του
Άδη των Ελλήνων. γ) Οι αρχαίοι Κρήτες αφενός λάμβαναν μέρος
στους Αγώνες των άλλων Ελλήνων και αφετέρου φέρονται ως ιδρυτές των Ολυμπιακών Αγώνων. Σύμφωνα με τον Παυσανία (Ηλιακά)
οι πρώτοι που αγωνίστηκαν στην Ολυμπία και αυτοί που ίδρυσαν
τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ο Κρηταγενή Δίας και ο Ιδαίος Ηρακλής. Μετά ένας απόγονος του Ιδαίου Ηρακλή, ο Κλύμενος,
ήρθε από την Κρήτη και καθιέρωσε τους αγώνες στην Ολυμπία και
ίδρυσε βωμό προς τιμή του προγόνου του Ηρακλή και όλων των
Κουρήτων, δίνοντας στον Ηρακλή την επωνυμία Παραστάτης. Ο
Παυσανίας λέει ακόμη ότι ο Κλύμενος ίδρυσε και ιερό στην Ολυμπία
για την Κυδωνία Αθηνά (Παυσανίας Ηλιακά Β, 7,6 κ.α.) και Κρητικοί
Ολυμπιονίκες ήταν οι: Εργοτέλης, Σωτάδης, Φιλωνίδης κ.α
Σύμφωνα με τον κατάλογο των Ολυμπιονικών και τον Παυσανία (Ηλιακά), Κρήτες Ολυμπιονίκες ήταν οι εξής: Διόγνητος, Πυγμαχία, 488 π.Χ., Εργοτέλης ο Φιλάνωρος, Δόλιχος, 464 π.Χ., Εργοτέλης ο Φιλάνωρ, Δόλιχος, 472 π.Χ., Ικαδίων, Στάδιο παίδων,
456 π.Χ., Αιγείδας, Δόλιχος, 448 π.Χ., , …..ώνιος, Δόλιχος, 396
π.Χ., Σωτάδης, Δόλιχος, 99η Ολυμπιάδα 384 π.Χ. , Φιλωνίδης ο
Χερσονήσιος, Πώρος ο Μάλιος, 56 π.Χ., Δάμας ή Δαμασίας ο Κυδωνιάτης, Στάδιο, 25 μ.Χ., Σατορνίλος Γορτύνιος, στάδιον, 209 μ.Χ.
κ.α.
Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο, ο γιος του Μίνωα, ο Ανδεόγεω,
έλαβε μέρος στα Παναθήναια και ενώ πήγαινε να λάβει μέρος σε
αγώνες των Θηβαίων, δολοφονήθηκε από τους Αθηναίους από
φθόνο, πρβ: «αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα
επετέλει, εν ω ο Μίνωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγευς επι
τον Μαραθώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ ου διεφθάρη. ένιοι δε αυτόν λέγουσι
πορευόμενον εις Θήβας επί τον Λαϊου Αγώνα προς των αγωνιστών ενεδρευθέντα δια φθόνον απολέσθαι..» (Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Β και Γ).
4. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ
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Μερικοί ισχυρίζονται ότι πριν από το Μινωικό Πολιτισμό υπήρξε
ένας άλλος σημαντικός πολιτισμός στο Αιγαίον, ο Κυκλαδικός Πολιτισμός τον οποίον δημιούργησαν οι Κάρες και οι Λέλεγες. Ωστόσο
αυτό είναι ψευδές, γιατί:
1) Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς: Πλούταρχος
(Σόλων), Πλάτων (Νόμοι, Μίνως), Διονύσιος Αλικαρνασσέας (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία), Δ. Λαέρτιος (Επιμενίδης) κ.α. (βλέπε «Μινωϊκός Πολιτισμός») βλέπουμε να αναφέρουν ότι ο πρώτος αξιόλογος
πολιτισμός που δημιουργήθηκε ήταν ο Μινωικός και αυτόν στη συνέχεια αντέγραψαν πρώτα οι Σπαρτιάτες επί Λυκούργου, μετά οι Αθηναίοι επί Σόλωνα και τέλος οι Ρωμαίοι επί Νόμα.
2) Ο Όμηρος αναφέρει ότι οι Κάρες ήταν βαρβαρόφωνοι και
σύμμαχοι των Τρώων, που κατοικούσαν στην περιοχή της Μιλήτου
της Μ. Ασίας, πρβ: «Ο Νάστης ήταν αρχηγός των Κάρων, που ήσαν
βαρβαρόφωνοι, που κατοικούσαν στην Μίλητο, το πυκνοφυτεμένο
βουνό των Φθιρών και τους τόπους του ποταμού Μαιάνδρου και τις
ψηλές κορυφές της Μυκάλης (Ιλιάδα Β 867). Αναφέρει επίσης ότι
οι Κάρες, οι Παίονες, οι Λέλεγες (άρα Κάρες και Λέλεγες ήταν ξέχωρες φυλές), οι Πελασγοί (της Ασίας) κ.α. ήταν σύμμαχοι των Τρώων,
οι οποίοι κάποια στιγμή είχαν λάβει θέσεις στο πόλεμο ως εξής:
«Προς το μέρος της θάλασσας οι Κάρες και οι Παίονες με τα αγκυλωτά τόξα κι οι Λέλεγες και οι Καύκωνες και οι Θείοι Πελασγοί είναι,
ενώ προς το μέρος της Θύμβρης έλαχαν οι Λύκιοι και οι ένδοξοι
Μυσοί κι οι αλογομάχοι Φρύγες κι εξοπλισμένοι με άρματα αλόγων
Μαίονες» ((Όμηρος, Ιλιάδα Κ 424 – 435)
3) Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Κάρες λέγονταν και Λέλεγες,
είχαν πάει στη Μ. Ασία από τα νησιά του Αιγαίου, όμως οι Κάρες δε
συμφωνούν μ’ αυτό, και δεν έχουν πραγματοποιήσει κανένα λαμπρό έργο, πρβ (σε μετάφραση Δ. Ν. Μαρωνίτη):
«…Από αυτούς που αναφέραμε (τους Κάρες, Καυνίους και Λυκίους),
οι Κάρες έφτασαν στη στεριά από τα νησιά, γιατί παλιότερα, όντας υπήκοοι
του Μίνωα και με το όνομα Λέλεγες, έμεναν στα νησιά χωρίς να του πληρώνουν φόρο, όσο μπόρεσα να εξακριβώσω ακολουθώντας την παράδοση
…….. στερα από πολλά χρόνια, οι Δωριείς και οι Ίωνες ξεσήκωσαν τους Κάρες από τα νησιά, κι έτσι αυτοί έφτασαν στη στεριά. Έτσι λεν οι Κρήτες πως
έχουν τα πράγματα, σχετικά με τους Κάρες. Οι ίδιοι οι Κάρες δεν συμφωνούν
μαζί τους και ισχυρίζονται ότι είναι ντόπιοι στεριανοί και ότι είχαν πάντα αυτό
το όνομα που έχουν και τώρα. Φέρνουν για απόδειξη ένα αρχαίο ιερό του
Κάριου Δία που βρίσκεται στα Μύλασσα, όπου συμμετείχαν οι Λυδοί και οι
Μυσοί, που ήσαν αδέλφια με τους Κάρες»… (Ηροδότου Ιστορία Α, 170)
« Οι Καύνιοι κατά τη γνώμη μου είναι ντόπιοι, οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι
ήρθαν από την Κρήτη….. «Οι Κάρες το διάστημα αυτό και για πολλά χρόνια
ήσαν ένας λαός ξεχωριστός ανάμεσα σε όλους τους άλλους. Αυτοί είναι που
βρήκαν τρία πράγματα, που τα χρησιμοποιούν και οι έλληνες το να
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προσδένουν δηλαδή οι έλληνες στις περικεφαλαίες τους λοφία, το να βάζουν
στην ασπίδα τους εμβλήματα και γενικά αυτοί είναι οι πρώτοι που έκαναν
ασπίδες με εσωτερική λαβή… Οι Κάρες υποδουλώθηκαν στον Άρπαγο,
δίχως να πραγματοποιήσουν κανένα λαμπρό έργο ούτε οι ίδιοι οι Κάρες έχουν να δείξουν κάτι παρόμοιο ούτε και όσοι Έλληνες μένουν εκεί». (Ηρόδοτος Α 171 - 174)
4) Ο Θουκυδίδης, ο Διόδωρος και ο Ισοκράτης αναφέρουν από
τη μια ότι πριν από το Μίνωα τα νησιά του Αιγαίου ήταν έρημα και
από την άλλη οι Κάρες ήταν ένας λαός πειρατικός που είχε καταλάβει τα νησιά του Αιγαίου και μαζί με τους Φοίνικες καταλήστευαν
τους Έλληνες, πολλές φορές σε συνεργασία με άλλους Έλληνες, με
συνέπεια ο Μίνωας να συγκροτήσει πολεμικό ναυτικό και να τους
διώξει από εκεί και στη συνέχεια να εγκαταστήσει εκεί μόνιμους κατοίκους με μετανάστες που έφερε από την Κρήτη, πρβ:
«Ο Μίνως, εξ όσων κατά παράδοσιν γνωρίζομεν, πρώτος απέκτησε
πολεμικόν ναυτικόν, και εκυριάρχησεν επί του μεγαλυτέρου μέρους της θαλάσσης, η οποία ονομάζεται σήμερον Ελληνική. Κατακτήσας τας Κυκλάδας νήσους, ίδρυσεν αποικίας εις τας περισσοτέρας από αυτάς, αφού εξεδίωξε τους ληστές Κάρας και εγκατέστησε τους υιούς του ως κυβερνήτας
….Αλλ' ακόμη περισσότερον επεδίδοντο εις την πειρατείαν οι νησιώται Κάρες και Φοίνικες, οι οποίοι είχαν κατοικήσει τας περισσοτέρας από τας νήσους,……. Αλλ' αφότου συνεκροτήθη το πολεμικόν ναυτικόν του Μίνωος, αι δια θαλάσσης συγκοινωνίαι έγιναν ασφαλέστεροι, αφ' ενός μεν διότι
οι κακοποιοί των νήσων αυτών εξεδιώχθησαν υπ' αυτού, κατά την εποχήν
ακριβώς που προέβη εις εποικισμόν των περισσοτέρων, εξ αλλού δε διότι οι
κάτοικοι των παραλίων ήρχισαν ήδη ν' αποκτούν μεγαλυτέρας περιουσίας
και να έχουν μονιμωτέραν κατοικίαν, και μερικοί μάλιστα, όπως ήτο φυσικόν
δι' ανθρώπους, των οποίων ηύξανε καθημερινώς ο πλούτος, και με τείχη περιέβαλλαν τας πόλεις των. ….( Θουκυδίδη Α, 4 - 8, σε νέα Ελληνική από τον
εθνάρχη Ελ. Βενιζέλο).
«Την εποχή που τα νησιά των Κυκλάδων ήταν ακόμη έρημα, ο Μίνωας, βασιλιάς της Κρήτης, με μεγάλες ναυτικές και πεζικές δυνάμεις, ήταν
θαλασσοκράτορας και έστελνε πολλές αποικίες από την Κρήτη, έτσι κατοίκησε τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, ενώ ταυτόχρονα κατέλαβε και
αρκετά μεγάλη παραθαλάσσια περιοχή της Ασίας … Όλα αυτά έγινα πριν
τα Τρωικά. Μετά την άλωση της Τροίας, αναπτύχθηκαν περισσότερο οι Κάρες και έγιναν θαλασσοκράτορες, επικράτησαν στις Κυκλάδες και άλλες τις
πήραν δικές τους κι έδιωξαν τους Κρήτες που τις κατοικούσαν, ενώ σε άλλες
εγκαταστάθηκαν μαζί με τους προκατόχους τους Κρήτες. Αργότερα που αυξήθηκε η δύναμη των Ελλήνων, συνέβη να κατοικηθούν από αυτούς τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και να εκδιωχθούν οι βάρβαροι…» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 5, 84)
« Για τους παλαιότερους αγώνες που έγιναν για την ελευθερία των
Ελλήνων θα μιλήσουμε παρακάτω……... Πρώτα-πρώτα τις Κυκλάδες, για τις
οποίες έγιναν πολλές επιχειρήσεις από την εποχή που βασιλιάς της Κρήτης
ήταν ο Μίνωας, τελευταίοι τις κατέλαβαν οι Κάρες. Οι πρόγονοί μας, αφού
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τους έδιωξαν, δεν τόλμησαν να οικειοποιηθούν τη χώρα τους, αλλά έστειλαν
φτωχότερους Έλληνες να κατοικήσουν εκεί… (Ισοκράτης. Παναθηναϊκός,
43-44)
5) Αυτοί που υποστηρίζουν ότι πριν από το Μινωικό Πολιτισμό
υπήρξε ο Κυκλαδικός στηρίζονται στο ότι στις Κυκλάδες έχουν βρεθεί λέει διάφορα ειδώλια που είναι αφενός αρχαιότερα από αυτά των
μινωικών και αφετέρου διαφορετικής τεχνοτροπίας από αυτής των
Μινωικών. Ωστόσο αυτό είναι ένα λάθος επιχείρημα, γιατί από τη
μια τα έργα τέχνης δεν παραμένουν πάντα εκεί που φτιάχνονται,
αλλά όπου επιθυμεί ο κατασκευαστής ή ο αγοραστής τους και από
την άλλη και στα Μουσεία της Κρήτης υπάρχουν ειδώλια που δεν
είναι όλα μινωικής τεχνοτροπίας, επειδή αφενός η Κρήτη δεν έχει
πολιτισμό μόνο ενός αιώνα και αφετέρου οι τέχνες δεν εφευρέθηκαν επί εποχής του Μίνωα, αλλά παλαιότερο, επί της καλούμενης
εποχής των Ιδαίων δακτύλων ή μετέπειτα Κ(ου)ρητών-Κρητών
6) Οι Κάρες και οι Φοίνικες , σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, ήταν ένας λαός που πρόσφερε μισθοφορικές υπηρεσίες,
κυρίως ναυτικές, στους βάρβαρους (Πέρσες, Μήδους, Αιγύπτιους
κ.α.) και κατά την εκστρατεία του Ξέρξη στην Ελλάδα προξένησαν
πάρα πολλά δεινά στους Έλληνες. Στη ναυμαχία π.χ. της Σαλαμίνας, λέει ο Διόδωρος (βιβλίο 7, 18), οι Κάρες βοηθούσαν τους Πέρσες με 90 τριήρεις και οι Φοίνικες με 300.
Επομένως και σύμφωνα με όσα είδαμε πιο πριν: Α) Οι Κάρες
και οι Λέλεγες ήταν ξέχωρα φύλα. Β) Οι Κάρες δεν έχουν να επιδείξουν κανένα πολιτισμό ή κανένα λαμπρό έργο, άρα κακώς λέγεται ότι αυτοί μπορεί να δημιούργησαν τον Κυκλαδικό πολιτισμό. Απλώς οι Κάρες έκαναν την εφεύρεση των λοφίων στις περικεφαλαίες, τα εμβλήματα και την εσωτερική λαβή στις ασπίδες. Γ) Οι
Κάρες έγιναν κάποτε, μετά τους Κρήτες, θαλασσοκράτορες, όμως
παρέμεναν πάντα βάρβαροι, απολίτιστοι και γι αυτό αρχικά ο Μίνωας
και μετά οι Δωριείς και οι Ίωνες τους έδιωξαν από τα νησιά. Και
αφού αρχικά οι Κυκλάδες ήταν ακατοίκητες και μετά περιήλθαν
στους Κρήτες, καθώς και σε άλλους Έλληνες (Ϊωνες και Δωριείς),
άρα ο Κυκλαδικός πολιτισμός είναι Ελληνικός, ο αυτός με το Μινωικό.
Σημειώνεται ότι:
1) Ο Ησίοδος αναφέρει για τους Λέλεγες τα εξης: «Οι Λέλεγες κατοικούσαν στην απότομη Πήδασο, κοντά στην Σατνιόεντα με βασιλιά τους τον
Άλτη και πατέρα της Λαοθόης», καθώς και ότι: «ο Λοκρός έγινε αρχηγός του
λαού των Λελέγων, αυτός που κάποτε ο Δίας που έχει άφθαρτη σοφία, διαλεγμένες πέτρες από τη γη έδωσε στο Δευκαλίωνα (Ησίοδος, Απόσπασμα
63 = στίχος 234 και απόσπασμα 102).
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2) Από τους Φοίνικες κατάγονταν οι Καρχηδόνιοι. Την Καρχηδόνα στη
Λιβύη την έκτισαν λέει οι Φοίνικες Ζωρος και Καρχηδόνας πενήντα χρόνια
μετά την άλωση της Τροίας, σύμφωνα με τον Αππιανό (Λιβυκή 8, 1). Σύμφωνα επίσης με τους μύθους, οι Καρχηδόνιοι ήταν λέει απόγονοι της γυναίκας ενός βασιλιά των Φοινίκων, της Διδούς, η οποία, αφού έκλεψε τα χρήματα τους άνδρα της, εξαφανίστηκε με τον εραστή της και στη συνέχεια έκτισε την Καρχηδόνα,
3) Ετυμολογικά το όνομα «Κάρες» σημαίνει αυτοί που κατοικούν είτε
στη χώρα «Καρία» είτε στα κάρια -άκρια μέρη (κάρα = η κεφαλή και κάρες άκρες = τα ακρωτήρια). «Καρία» ή σωστότερα «Καρική» λεγόταν η χώρα στη
Μ. Ασία που βρίσκεται απέναντι από τη Ρόδο και τη Νήσο Ικαρία. Η νήσος
Ικαρία, σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία, ονομάστηκε έτσι από το ότι
πνίγηκε ή έπεσε και σκοτώθηκε εκεί ο Ίκαρος, ο γιος του Δαίδαλου.
5. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Μινωικός Πολιτισμός είναι εισαγωγής, ότι αναπτύχθηκε, επειδή η Κρήτη βρίσκεται κοντά σε τρεις
ηπείρους και σε περιοχές που από πολύ παλιά είχαν αναπτυχθεί
σπουδαίοι πολιτισμοί, όπως ο Αιγυπτιακός. Κάτι που είναι απόψεις
ανθελληνικών κέντρων, γιατί:
Α) Οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως είδαμε πιο πριν, αναφέρουν
ότι οι αρχαίοι Κρήτες επί Μίνωα ήταν οι δημιουργοί του πρώτου αξιόλογου πολιτισμού και γι αυτό τον αντέγραψαν όλοι οι Έλληνες,
πρώτα οι Σπαρτιάτες και μετά οι Αθηναίοι, καθώς και οι Ρωμαίοι. Ο
Θουκυδίδης ( 3-9) αναφέρει ότι πριν από το Μίνωα στον αρχαίο
κόσμο δεν υπήρχε πολιτισμός και αυτό επειδή ακόμη δεν είχε επινοηθεί η γεωργία και προ αυτού οι άνθρωποι ζούσαν μεταναστευτικά για εξεύρεση πηγών διατροφής και συνάμα η πιο πολυαριθμότερη φυλή έδιωχνε αυτή που έβρισε μπροστά της, για να εκμεταλλευτεί αυτή το χώρο και συνάμα υπήρχαν οι ληστείες, και πειρατείες
τις οποίες πρώτος καταπολέμησε στο Αιγαίο – Μεσόγειο ο Μίνωας
και έτσι οι Έλληνες μετά ησύχασαν, ευημέρησαν, δημιουργήθηκε ο
Μινωικός Πολιτισμός κ.α.
Β) Η Κρήτη είναι μια χώρα που βρίσκεται καταμεσής της Μεσογείου και προ αυτού και πριν οργανωθεί ο τουρισμός μόνο εμπορικά καράβια έρχονταν πότε-πότε εκεί, άρα είναι άτοπο να λέμε ότι
ο Μινωικός Πολιτισμός αναπτύχθηκε, επειδή η Κρήτη βρίσκεται κοντά σε τρεις ηπείρους κ.α. Πέραν αυτού εκτός της Κρήτης υπάρχουν και άλλες χώρες που πλησιάζουν στην Αφρική (Αίγυπτο), Ασία
και Ευρώπη, και μάλιστα με πιο καλύτερες συγκοινωνιακές, κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες και όμως εκεί δε συνέβη κάτι τέτοιο.
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Γ) Οι πυραμίδες, τα μεγάλα διακοσμημένα παλάτια της Αιγύπτου, οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας κ.α. δεν είναι πολιτιστικά
έργα, αλλά τεχνικά και μάλιστα προϊόντα καταναγκαστικών έργων,
δούλων. Πολιτισμός είναι οι άνθρωποι να περνούν καλά, να ευημερούν, να ζουν μέσα σε δίκαια και δημοκρατική πολιτεία, δηλαδή σε
μια κοινωνία με θεσμοθετημένα όργανα και λογικούς ή σύμφωνα με
το περί δικαίου αίσθημα νόμους κ.τ.λ. Σε μια κοινωνία, με βουλή,
με βουλευτές, με νόμους και συντάγματα κ.τ.λ., όπως ήταν η Κρητική πολιτεία.
Δ) Ρίχνοντας μια ματιά στα κτίρια και στις τοιχογραφίες που
έχουν διασωθεί στις μινωικές πόλεις: Κνωσό, Γόρτυνα, Φαιστό κ.τ.λ., θα δούμε ότι και οι Μινωίτες είχαν πολιτισμό που προκαλεί το θαυμασμό για την εποχή τους. Βλέπουμε π.χ. ότι οι Κρήτες
είχαν γραφή, γραπτούς νόμους, πάρα πολύ ωραία σπίτια και μάλιστα
με λουτρό, με ορόφους και λεπτή τεχνική, Επίσης ότι οι Κρήτες τελούσαν εκδηλώσεις (αθλητικές, κοινωνικές, λατρευτικές κ.τ.λ.), Επίσης ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είχαν καλογυμνασμένα – καλλίγραμμα σώματα και παράλληλα φορούσαν ωραιότατα και κομψότητα φορέματα, καθώς και κοσμήματα (σκουλαρίκια, κολιέ κ.τ.λ.),
Επίσης ότι οι αθλητές φορούσαν ωραιότατες αθλητικές ενδυμασίες
και δεν ήταν γυμνοί όπως οι βαρβαροφέροντες ολυμπιακοί αθλητές
κ.α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΜΕΤΑΜΙΝΩΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ - ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1. ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Ο Πλάτωνας (Μενέξενος) αναφέρει ότι κατά τον 5ο αι. π.Χ. ο
βασιλιάς Κύρος, αφού ελευθέρωσε τους Πέρσες, μετά υποδούλωσε
τους κυρίαρχους Μήδους και ηγεμόνευσε στη υπόλοιπη Ασία μέχρι
την Αίγυπτο. Ο γιος του Καμβύσης κυριάρχησε στην Αίγυπτο και
όση από την Αφρική του ήταν δυνατόν, ενώ ο τρίτος ο Δαρείος επέκτεινε τα όριά του στην ξηρά μέχρι τη Σκυθία, ενώ στη θάλασσα
και στα νησιά κυριάρχησε με πλοία. Κατηγορώντας ο Δαρείος τους
Αθηναίους και Ερετριείς, ο Δαρείος προφασιζόμενος ότι επιβουλεύτηκαν τις Σάρδεις, έστειλε 500.000 στρατιώτες με πλοία, φορτηγά
και πολεμικά, και 300 πολεμικά πλοία και με επικεφαλής το Δάτη.
Ηττήθηκαν από τους Αθηναίους στο Μαραθώνα, τιμωρώντας έτσι
πρώτοι οι Αθηναίοι την υπερηφάνεια της Ασίας και στήνοντας πρώτοι τρόπαια των βαρβάρων, γινόμενοι οδηγητές και δάσκαλοι των
άλλων για το ότι η δύναμη των Περσών δεν ήταν αήττητη. Ακολουθεί η φημισμένη θυσία των Σπαρτιατών στις Θερμοπύλες, αλλά και
υπέρλαμπρες νίκες των Ελλήνων στη Σαλαμίνα, στις Πλαταιές κ.α.
απέναντι των μυριάδων βαρβάρων (5.000.000 Περσών, Φοινίκων
Καρών κ.α. στρατιωτών) του Ξέρξη.
Ο Δαρείος Α’ (550 – 485 π.Χ.) ήταν ο πρώτος από τους Πέρσες
ηγεμόνες που του ήρθε η ιδέα να υποδουλώσει την Ελλάδα, όμως
ηττήθηκε από τους Αθηναίους στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. Ο Ξέρξης
την Άνοιξη του 480 π.Χ., δέκα χρόνια μετά την καταστροφή του
πατέρα του στο Μαραθώνα και αφού πιο πριν είχε υποτάξει την Αίγυπτο και τη Βαβυλώνα, ξεκίνησε να υποτάξει και την Ελλάδα, αυτό
που δε μπόρεσε να κάνει ο πατέρας του, και την Ευρώπη. Ωστόσο
ηττήθηκε από τους Έλληνες στη ναυμαχία της Σαλαμίνας (480
π.Χ.), στη ναυμαχία της Μυκάλης και στη μάχη στις Πλαταιές. (479
π.Χ.). Αποτυχημένος γύρισε στα Σούσα, όπου τον δολοφόνησαν οι
στρατηγοί του Αρταβάνος και Μιθριδάτης το 465 π.Χ. Ο Αρταξέρξης
Α’ (465 – 424 π.Χ.) ήταν γιος του Ξέρξη και υπέταξε τη Βακτριανή
(Μέρος Ινδίας και Αφγανιστάν) και την Αίγυπτο. Νικήθηκε ο στόλος
του από τον Κίμωνα στη Ρόδο το 449 π.Χ. και έτσι βρήκαν την ευκαιρία πολλές πόλεις της Μ. Ασίας και ελευθερώθηκαν από τους
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Πέρσες. Ο Αρταξέρξης Β’ (405 – 359 π.Χ.) ήταν γιος του Δαρείου
και της Παρυσάτιδος. Νίκησε τον αδελφό του Κύρο στην αιματηρά
διεκδίκηση της εξουσίας και τους Έλληνες που πήγαν για βοήθειά
του και πήρε την εξουσία.
Μετά τις νίκες αυτές των Ελλήνων, λένε πάντα οι αρχαίοι συγγραφείς, η Αθήνα γίνεται η πρώτη δύναμη στον κόσμο στη θάλασσα
και η Σπάρτη στην ξηρά. Ωστόσο γρήγορα ήρθε ο ζήλος μεταξύ τους
για τα πρωτεία, δηλαδή για το ποιος θα γίνει μοναδικός κυβερνήτης
του αρχαίου γνωστού κόσμου. Από τη μια η Αθήνα και από την άλλη
η Σπάρτη με τους εκατέρωθεν συμμάχους. Ακολουθούν μεγάλοι εμφύλιοι πόλεμοι και μάλιστα για ασήμαντες αφορμές, με μεγαλύτερο
τον καλούμενο Πελοποννησιακό πόλεμο. Σε πρώτη φάση κερδίζουν
οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι είχαν αρχικά συμμάχους τους Θηβαίους,
τους οποίους η Αθήνα μετά τα περσικά είχε κάνει υποτελείς, επειδή
είχαν μηδίσει.
Μετά τη νίκη των Σπαρτιατών επι των Αθηναίων, οι Πέρσες
δίδουν χρήματα στους Θηβαίους (οι Θηβαίοι ήταν βαρβαρικής καταγωγής και γι αυτό και μήδισαν και δεν έλαβαν μέρος στον Τρωικό
πόλεμο, καθώς λέει και ο Ηρόδοτος ) για να αποσπαστούν από τους
Σπαρτιάτες και συνάμα να δημιουργήσουν αντισπαρτιατικό ρεύμα
στην Ελλάδα. Οι Θηβαίοι στη συνέχεια συμμαχούν με τους Αθηναίους (οι οποίοι επέβλεπαν ότι έτσι μπορούσαν να έρθουν και πάλι στα
πράγματα) και νικούν τους Σπαρτιάτες στα Λεύκτρα και Μαντινεία
και έτσι η Θήβα γίνεται τώρα η ηγεμονεύουσα των Ελλήνων. Ωστόσο αυτό θα κρατήσει μόνο για ελάχιστο χρόνο, 9 χρόνια, γιατί
θα κατέβουν μετά οι Μακεδόνες και θα εκθεμελιώσουν τη Θήβα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ: Α’ Πελοποννησιακός πόλεμος 431 - 421 π.Χ.,
Β’ Πελοποννησιακός πόλεμος 415 - 404 π.Χ. Κάθοδος Μυρίων 404
– 400 π.Χ. Εκστρατεία Σπαρτιατών στη Μ. Ασία, 400 – 387 π.Χ.
Μάχη στα Λεύκτρα 371 π.X. και Μαντινείας 362 π.Χ., νίκες των Θηβαίων επί των Σπαρτιατών. Μάχη της Χαιρώνειας 338 π.Χ., ήττα
Θηβαίων (με συμμάχους τους Αθηναίους) από Μακεδόνες
ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Με τον όρο «κλασική εποχή», «κλασική Ελλάδα’ αναφέρεται
κανονικά η χρονική περίοδος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, περίπου 200 χρόνων, από το 480 π.Χ. (μετα τη νίκη των Ελλήνων κατά
των Περσών) και έως το 323 π.Χ. (θάνατος Μ. Αλέξανδρου), κατά
την οποία υπήρξε ραγδαία άνθιση στο χώρο του πολιτισμού. Πήρε
το όνομά της από τα υψηλά επιτεύγματα που σημειώθηκαν εκείνη
την περίοδο.
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«Η πόλη μας (η Αθήνα) έχει ξεπεράσει τόσο πολύ τους άλλους ανθρώπους ως προς την καλλιέργεια του πνεύματος ( τη σκέψη και το λόγο),
ώστε οι μαθητές της έχουν γίνει δάσκαλοι των άλλων και έκανε το όνομα των
Ελλήνων να χρησιμοποιείται πλέον όχι ως προσδιοριστικό της καταγωγής
μας, αλλά του καλλιεργημένου πνεύματος και να ονομάζονται περισσότερο
Έλληνες εκείνοι που έχουν τη δική μας παιδεία παρά εκείνοι που ανήκουν
στην ίδια φυλή με μας.». ( Ισοκράτης, «Πανηγυρικός, 50,1»).
«Και, ειλικρινά, στην πόλη σας, φίλοι Λακεδαιμόνιοι, πρέπει κανείς να
αναγνωρίσει το εξής: Κανείς, πλούσιος ή φτωχός, απλός πολίτης ή βασιλιάς,
δεν έχει ιδιαίτερες διακρίσεις ή ξεχωριστή εκπαίδευση πέρα από εκείνη που
όρισε στην αρχή ο νομοθέτης σας με τη βοήθεια κάποιου θεού… (Πλάτων
Νόμοι Γ, 696, β)
«Στη Σπάρτη απαγορεύεται η αλαζονεία, η μέθη, οι αισχρές πράξεις
ή τα αισχρά λόγια, οι κολακείες και η παιδεραστία. Η κλοπή επιτρέπεται,
όμως να μη σε πιάσουν. Στη Σπάρτη τα θηλυκά γυμνάζονται εξίσου με τα
αρσενικά. Οι άνδρες με νόμο πρέπει να παντρεύονται στο καιρό της σωματικής ακμής. Οι Έλληνες αφότου τα παιδιά τους αρχίζουν να καταλαβαίνουν,
τους επιβάλουν δούλους και παιδαγωγούς και τα στέλνουν στους δασκάλους, για να μάθουν γράμματα, μουσική και γυμναστική. (Ξενοφώντας,
Λακεδαιμονίων Πολιτεία)
2. Η ΣΠΑΡΤΗ, Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗΚΕ
Ο Ηρόδοτος (Α, 57 και Η 43) αναφέρει ότι οι Σπαρτιάτες ήσαν οι
πρώτοι που ξέκοψαν από τους βάρβαρους Πελασγούς και δημιούργησαν ξέχωρο έθνος, το ελληνικό και μετά προσχώρησαν σ’ αυτό
όλοι οι Πελασγοί (οι Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί κ.α.)
και πολλοί άλλοι βάρβαροι.
Ο Θουκυδίδης (Α, 3 - 19) αναφέρει ότι αρκετά χρόνια πριν
από τους Περσικούς πολέμους οι περισσότερες Ελληνικές πόλεις –
κράτη δεν είχαν σταθερό πολίτευμα με συνέπεια να μην παρουσιάζουν τίποτε αξιόλογο. Μόνο οι Λακεδαιμόνιοι κατόρθωσαν κάποια
στιγμή να διατηρήσουν το ίδιον πολίτευμα επί πολλά χρόνια και έτσι
ανεδείχθησαν ισχυροί και μπόρεσαν να ρυθμίζουν και τα των άλλων
πόλεων. Λέει, επίσης, ότι πριν από τους Περσικούς πολέμους, η Αθήνα, λόγω του ότι δεν είχε σταθερό πολίτευμα, είχε ασήμαντο
στόλο. Διέθεταν μόνο μερικές πεντηκοντόρους. Και μόνον βραδύτερο έπεισε ο Θεμιστοκλής τους Αθηναίους, ενώ βρισκόταν ήδη σε
πόλεμο προς τους Αιγινήτες και αναμένονταν ο βάρβαρος (οι Πέρσες με τον Ξέρξη), να κατασκευάσουν πολεμικά πλοία, με τα οποία
και ναυμάχησαν στη Σαλαμίνα. Ακολούθως και μετά τη νίκη των
Ελλήνων επί των Περσών, οι Αθηναίοι και οι Λακεδαιμόνιοι αναδείχθηκαν δυο οι πιο ισχυρές δυνάμεις στην Ελλάδα, των μεν Αθηναίων στη θάλασσα και των Λακεδαιμονίων στη ξηρά.
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Ο Ξενοφώντας (Λακεδαιμονίων Πολιτεία), σχετικά με τη
Σπάρτη αναφέρει τα εξής:
«Στη Σπάρτη απαγορεύεται η αλαζονεία, η μέθη, οι αισχρές πράξεις
ή τα αισχρά λόγια, οι κολακείες και η παιδεραστία. Η κλοπή επιτρέπεται,
όμως να μη σε πιάσουν. Στη Σπάρτη τα θηλυκά γυμνάζονται εξίσου με τα
αρσενικά. Οι άνδρες με νόμο πρέπει να παντρεύονται στο καιρό της σωματικής ακμής. Οι Έλληνες αφότου τα παιδιά τους αρχίζουν να καταλαβαίνουν,
τους επιβάλουν δούλους και παιδαγωγούς και τα στέλνουν στους δασκάλους, για να μάθουν γράμματα, μουσική και γυμναστική. Επιπλέον κάνουν
τα πόδια των παιδιών τους τρυφερά, φορώντας τους παπούτσια και αποχαυνώνουν το σώμα τους, αλλάζοντας συνέχεια ρούχα. Στη Σπάρτη υπάρχει
ένας άνδρας παιδονόμος, αντί κάθε γονέας χωριστά, ο οποίος συγκεντρώνει
τα παιδιά, τα επιβλέπει, και τα τιμωρεί αν κάνουν αταξίες. Στα παιδιά δεν
φορούν παπούτσια (οι μεγάλοι φορούσαν), σκληραγωγώντας τα με ανυποδησία. Φορούν ένα ρούχο όλο το χρόνο, ώστε να προσαρμόζονται στο κρύο
και στη ζέστη. Η τροφή τους είναι λιτή. Κάθε νέος λαμβάνει τόση τροφή, ώστε
να μη βαραίνει από την πολυφαγία. Έτσι, λόγω στέρησης, τα παιδιά γίνονται
πιο επινοητικά στο να βρίσκουν συμπλήρωμα τροφής και στον πόλεμο να
μην έχουν προβλήματα. Όταν ο παιδονόμος απουσιάζει κάθε γέροντας που
παρευρίσκεται εκεί κάνει κουμάντο στα παιδιά. Στη Σπάρτη υπάρχουν κοινά
συσσίτια, αθλητικοί αγώνες γυμνικοί, χοροί κ.τ.λ. Στις άλλες πόλεις κάθε πολίτης είναι και κύριος των παιδιών , των δούλων και της περιουσίας του. Στη
Σπάρτη καθένας είναι κύριος των δικών του παιδιών και των ξένων. Δεν υπάρχει ατομικός πλούτος. Όλοι υπακούν στους άρχοντες και τους νόμους….» (Ξενοφώντας, Λακεδαιμονίων Πολιτεία)
Ο Πλάτωνας, για τη Σπάρτη, μεταξύ των άλλων αναφέρει:
«Και, ειλικρινά, στην πόλη σας, φίλοι Λακεδαιμόνιοι, πρέπει κανείς να
αναγνωρίσει το εξής: Κανείς, πλούσιος ή φτωχός, απλός πολίτης ή βασιλιάς,
δεν έχει ιδιαίτερες διακρίσεις ή ξεχωριστή εκπαίδευση πέρα από εκείνη που
όρισε στην αρχή ο νομοθέτης σας με τη βοήθεια κάποιου θεού… (Πλάτων
Νόμοι Γ, 696, β)
Ο Πλούταρχος, για τη Σπάρτη, μεταξύ των άλλων αναφέρει:
Ένας ηλικιωμένος πάει στην Ολυμπία να παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς αγώνες. Μόλις μπαίνει στο στάδιο κοιτάζει να βρει άδειο κάθισμα
να καθίσει, όμως δεν βλέπει πουθενά. Μπρος σ’ αυτό πάει εκεί που κάθονται
τα παιδιά μήπως φιλοτιμηθεί και σηκωθεί κάποιο και καθίσει . Περνά από τα
Αθηναιόπουλα, τίποτε. Περνά από άλλα τίποτε…. Στο τέλος φτάνει στα
Σπαρτιατόπουλα, τα οποία μόλις τον βλέπουν σηκώνονται όλα με μιας, για
να καθίσει. Ο γέρος μπρος σ’ αυτό και ενώ τα Αθηναιόπουλα χειροκροτούσαν για την καλή πράξη των Σπαρτιατόπουλων, ο ηλικιωμένος αναφωνεί:
Μόνο στη Σπάρτη ωφελεί κάποιος να γερνάει. Αλίμονο, τι συμφορά. Όλοι οι
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Έλληνες ξέρουν το καλό όμως μόνο οι Λακεδαιμόνιοι το εφαρμόζουν. ( Πλούταρχος, Αποφθέγματα Λακωνικά)
«Η Σπάρτη, που έκανε μια ζωή όχι πόλης, αλλά ενός ανθρώπου φιλόσοφου και ασκητή και, ακόμα, καθώς λέγουν οι ποιητές για τον Ηρακλή πως
έχοντας ένα ξύλο κι ένα δέρμα περιτριγύριζε την οικουμένη τιμωρώντας τους
παράνομους κι άγριους τυράννους, έτσι κι αυτή κυβερνώντας την Ελλάδα
(που εκούσια δεχόταν την εξουσία της) με μια σκυτάλη και έναν τρίβωνα,
κατέλυε τις άδικες εξουσίες και τα τυραννικά πολιτεύματα, έκρινε για τους
πολέμους, έπαυε τις στάσεις πολλές φορές δίχως να κινήσει ούτε μια ασπίδα
αλλά στέλνοντας έναν πρεσβευτή της, στον οποίον όλοι αμέσως έκαναν ότι
του πρόσταζε, τρέχοντας όλοι σαν τις μέλισσες όταν φαινόταν ο αρχηγός και
μπαίνοντας σε τάξη. Τόση ευνομία και τάξη υπήρχε στην πόλη. (Πλούταρχος, Λυκούργος, 30)
Αλλά και η μουσική καλλιέργεια και τα τραγούδια τους απασχολούσαν
όσο και η άμιλλα στη σαφήνεια του λόγου. Η μουσική είχε κάτι που ξεσήκωνε
το θυμικό και προκαλούσε ορμή και ενθουσιασμό γεμάτο δράση, κατ τα λόγια ήταν αφελή και απλά, για τα πράγματα σοβαρά και ηθοπλαστικά. Γιατί
συνήθως ήταν οι έπαινε που ευδαιμόνιζαν όσους έπεσαν για τη Σπάρτη, και
κατηγορίες για όσους δείλιασαν, για την πικρή και τη δυστυχισμένη ζωή που
ζούσαν, και υπόσχεση ή διαβεβαίωση για την αρετή, ανάλογα με την ηλικία
τους. Από τα τραγούδια αυτά καλό είναι να δώσουμε ένα δείγμα: καθώς στις
γιορτές σχηματίζονταν τρεις χοροί αντίστοιχα στις τρεις ηλικίες, άρχιζε το
τραγούδι ο χορός των γερόντων: αμμές ποκ’ ήμες άλκιμοι νεανίαι (= ήμαστε
κάποτε άλκιμοι νέοι).Ο χορός των ανδρών απαντούσε κι έλεγε: αμμές δε γ’
ειμές, αι δε λης, πειραν λαβέ. (= ‘Είμαστε εμείς τώρα, αν θες, δοκίμασε). Και
τρίτος ο χορός των παιδιών: αμμές δε γ’ εσσόμεσθα πολλώ κάρρωνες (= Κι
εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι). Και γενικά, αν κάποιος εξέταζε τα λακωνικά ποιήματα, μερικά από τα οποία σώζονται ακόμη στα χρόνια μας, και
τους ρυθμούς των εμβατηρίων τους, που τους χρησιμοποιούσαν βαδίζοντας
με αυλό ενάντιο στους εχθρούς, θα σχημάτιζε τη γνώμη πως και ο Τέρπανδρος και ο Πίνδαρος καλά είδαν σ’ αυτά συνδυασμένη την ανδρεία με τη
μουσική. Γιατί ο Τέρπανδρος έγραψε για τους Λακεδαιμονίους: Όπου η
αιχμή των νέων θάλλει και η γλυκιά μούσα και η πλατύδρομη δικαιοσύνη.Ο
Πίνδαρος είπε: «Όπου οι βουλές των γερόντων και των νέων ανδρών, αριστεύουν οι αιχμές και οι χοροί και η Μούσα και η Αγλαία». (Πλούταρχος,
Λυκούργος, 21)
3. Η ΑΘΗΝΑ, Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρχικά στην Αττική υπήρχαν οι εξής 12 συνοικίες, τα εξής
βασίλεια: ο Πειραιάς, η Ελευσίνα, η Κηφισιά, η Κεκροπία, η Επακρία, η Τετράπολη, ο Κύθηρος, η Δεκέλεια, η Άφιδνα, ο Θορικός, η
Βραυρώνα και το Κυδ-αθήναιο (βρίσκονταν κοντά στην Ακρόπολη).
Τις εν λόγω συνοικίες συνένωσε ο Θησέας το 1251 π.Χ. (= το έτος
987 πριν από το Διόγνητο, σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό) και
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δημιούργησε το περίφημο δήμο των Αθηναίων, εξ ου και ο καλούμενος «συνοικισμός του Θησέα». Αυτός είναι και ο λόγος που παλιά
λέγανε «ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ» και όχι «Η ΑΘΗΝΑ», που λέμε σήμερα. Όταν
ο Θησέας συνένωσε τις συνοικίες της Αττικής επέβαλε η ένωση
αυτή να διοικείται από ένα όργανο που αποτελείται από ένα αντιπρόσωπο της κάθε συνοικίας αντί να υπάρχει κάποιος βασιλιάς ή
ένας μόνο αρχηγός. Το σώμα, ο λαός που προέκυψε ονομάστηκε
«δήμος» και το νέο σύστημα διακυβέρνησης «δημοκρατία».
Στους κλασσικούς χρόνους, η Αθήνα διαμορφώνεται ως η κεντρική πολιτική, στρατιωτική, οικονομική και ναυτιλιακή δύναμη
της Ελλάδας και κατά τον 5ο αι. π.Χ. ο Πειραιάς είναι το σπουδαιότερο λιμάνι της Μεσογείου. Οι Αθηναίοι βρέθηκαν πολύ πιο μπροστά απ΄ την εποχή τους, χαράσσοντας θαυμάσια ναυτική πολιτική,
που στηριζόταν στη δύναμη των Τριηρών τους. Η Αθηναϊκή θαλασσοκρατορία αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο "χτίζεται" ο Χρυσούς Αιών, όπου: Ποίηση, Φιλοσοφία, Τέχνες και Επιστήμες γνωρίζουν μια ανεπανάληπτη άνθιση. Ειδικότερα, οι Αθηναίοι πολίτες
κατά την κλασσική καλούμενη περίοδο δείχνουν πιο πολύ προτίμηση στα γράμματα και τις τέχνες απ ότι στις άλλες Ελληνικές πόλεις. Στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν πάρα πολλές σχολές για την αγωγή των νέων και η πόλη ήταν τόπος συνάντησης διανοουμένων
και τόπος εκπαίδευσης ανθρώπων από όλο τον αρχαίο γνωστό κόσμο. Στην Αθήνα υπήρχαν επίσης και θέατρα όπου παίζονταν θεατρικές παραστάσεις με ηθικοπλαστικό περιεχόμενο και συνάμα υπήρχαν και μεγάλες εορτές όπως τα Παναθήναια, τα Διονύσια, τα
Ελευσίνια κ.α. Οι Αθηναίοι φημίζονταν από πιο παλιά ότι ήσαν και
άριστοι αρχιτέκτονες και μηχανικοί, γλύπτες κ.α., όπως ο περίφημος Δαίδαλος που έφτιαξε τα παλάτια του Μίνωα στην Κρήτη.
Το 428 – 427 π.Χ.: Γεννιέται ο μεγάλος αρχαίος φιλόσοφος
Πλάτων που αφενός ίδρυσε την περίφημη Ακαδημία και αφετέρου
ανέπτυξε ένα βαθυστόχαστο και πολύπλευρο φιλοσοφικό σύστημα.
Η φιλοσοφική σκέψη του Πλάτωνα είναι σημείο αναφοράς όλων
των φιλοσόφων κάθε εποχής, ακόμη και σήμερα, αφού τα έργα του
άσκησαν έντονη επίδραση και ποικίλες αντιδράσεις.
Το 336 - 335 π.Χ. Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Αριστοτέλης ιδρύει φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα που πήρε το όνομα «Περίπατος» και μας έμεινε γνωστό ως λύκειο του Αριστοτέλη.
Ο Λυσίας, σχετικά με την προσφορά της Αθήνας, λέει:
«Πρώτοι και μοναδικοί την εποχή εκείνη (οι Αθηναίοι) εκδίωξαν τις δυναστείες που είχαν και εγκαθίδρυσαν τη δημοκρατία, θεωρώντας μεγαλύτερη
ομόνοια την ελευθερία όλων και, καθιστώντας κοινές τις ελπίδες που προέρχονταν από τους κινδύνους, πολιτεύονταν με ελεύθερο φρόνημα, σύμφωνα
με το νόμο, τιμωρώντας τους φαύλους, με την αντίληψη πως είναι έργο θηρίων να επικρατούν το ένα πάνω στο άλλο δια της βίας, ενώ στους

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ

166

ανθρώπους προσιδιάζει να ορίσουν τη δικαιοσύνη με το νόμο, να πείσουν
με τη λογική και να υπηρετούν έμπρακτα τα δυο τούτα, κυβερνώμενοι από
το νόμο και διδασκόμενοι από τη λογική….. Άλλωστε μόνοι έναντι πολλών
μυριάδων βαρβάρων κινδύνευσαν (οι Αθηναίοι) υπέρ όλης της Ελλάδας….»
(Λυσίας, «Επιτάφιος τοις Κορινθίοις βοηθοίς», 17-21)
Μάλιστα, επειδή η Ελληνική παιδεία κατά τους κλασσικούς καλούμενους χρόνους στην Αθήνα έχει φθάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο, ο Αθηναίος συγγραφές περήφανα διαλαλεί:
«τοσούτον δ' απολέλοιπεν η πόλις ημών (Αι Αθήναι) περί το φρονείν
και λέγειν τους άλλους ανθρώπους, ώσθ' οι ταύτης μαθηταὶ των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, και το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους
αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον ¨Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας».
Μετάφραση: «Η πόλη μας (η Αθήνα) έχει ξεπεράσει τόσο πολύ τους
άλλους ανθρώπους ως προς την καλλιέργεια του πνεύματος ( τη σκέψη και
το λόγο), ώστε οι μαθητές της έχουν γίνει δάσκαλοι των άλλων και έκανε το
όνομα των Ελλήνων να χρησιμοποιείται πλέον όχι ως προσδιοριστικό
της καταγωγής μας, αλλά του καλλιεργημένου πνεύματος και να ονομάζονται περισσότερο Έλληνες εκείνοι που έχουν τη δική μας παιδεία
παρά εκείνοι που ανήκουν στην ίδια φυλή με μας.». ( Ισοκράτης, «Πανηγυρικός, 50,1»).
Σημειώνεται επίσης ότι οι Αθηναίοι συγγραφείς (Πλάτωνας,
Ισοκράτη κ.α.) αποκαλούν τους συμπατριώτες τους Αθηναίους αφενός αυτόχθονες και αφετέρου πιο καλούς και πιο γνήσιους (πιο
καθαρόαιμους και πιο ανόθευτους) Έλληνες, επειδή οι άλλες μεγάλες Ελληνικές πόλεις (= η Σπάρτη και η Θήβα) που ήθελαν να ηγεμονεύσουν των Ελλήνων αφενός συναλλάσσονταν με τους βάρβαρους Πέρσες προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους και αφετέρου είχαν κατοίκους που κάποιο ποσοστό τους ήταν βάρβαρα φύλα
που είχαν πάει εκεί πριν από τα Περσικά και είχαν αναμειχθεί με
τους εκεί Έλληνες. Τα φύλα αυτά ήσαν: α) οι Κάδμοι ή Καδμείοι
που με τον Κάδμο έφυγαν από τη Φοινίκη και είχαν πάει στη Βοιωτία και ίδρυσαν την Καδμεία ή Θήβα, β) οι Δαναοί που με το Δαναό
έφυγαν από την Αίγυπτο και είχαν πάει στο Άργος και αναμείχθηκαν
με τους εκεί Αχαιούς εξ ου και Αχαιοί = Αργείοι = Δαναοί) και γ) οι
Πέλοπες που έφυγαν από τη Μ. Ασία με τον Πέλοπα και είχαν πάει
και καταλάβει την Πελοπόννησο. Τους Αχαιούς, Δαναούς και Πέλοπες μετά κατέλαβαν οι Δωριείς, πρβ:
«Ως προς τους άλλους διαψεύστηκε, αφού συμφώνησαν στην παράδοση, σύνηψαν συνθήκες και ορκίστηκαν οι Κορίνθιοι, οι Αργείοι και οι Βοιωτοί και οι άλλοι σύμμαχοι, ότι θα παρέδιδαν τους Έλληνες της ηπείρου, αν
τους έδιναν χρήματα ο βασιλιάς (των Περσών). Μόνοι εμείς δεν τολμήσαμε
ούτε Έλληνες να παραδώσουμε ούτε όρκους (προδοσίας ή υποταγής) να
κάνουμε. Γιατί είναι τόσο ευγενικό, ελεύθερο και σταθερό το φρόνημα της
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πόλης μας και φυσικά εχθρική προς τους βάρβαρους, επειδή είμαστε γνήσιοι
Έλληνες και ανόθευτοι από τους βάρβαρους. Άλλωστε δε συγκατοικούν με
μας ούτε Πέλοπες, ούτε Κάδμιοι ούτε Δαναοί, ούτε Αιγύπτιοι αλλά βάσει του
νόμου Έλληνες και χωρίς βαρβαρικές προσμείξεις, γεγονός από το οποίο
δημιουργήθηκε στην πόλη μας το μίσος για τις ξένες φυλές…». (Πλάτων,
Μενέξενος, 245c-d)
ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Οι Αθηναίοι πολίτες σε σχέση με αυτούς των άλλων πόλεων
αρέσκονταν πιο πολύ στα γράμματα και τις τέχνες. Στην Αθήνα υπήρχαν πάρα πολλές σχολές για την αγωγή των νέων και η πόλη
ήταν τόπος συνάντησης διανοουμένων και τόπος εκπαίδευσης ανθρώπων από όλο τον αρχαίο γνωστό κόσμο. Πέρα από την παιδεία,
στην Αθήνα υπήρχαν θέατρα όπου παίζονταν θεατρικές παραστάσεις
με ηθικοπλαστικό περιεχόμενο. Επίσης, υπήρχαν μεγάλες εορτές όπως τα Παναθήναια, τα Διονύσια, τα Ελευσίνια κ.α.
Οι Αθηναίοι όμως φημίζονταν από πιο παλιά ότι ήσαν άριστοι
αρχιτέκτονες και μηχανικοί, γλύπτες κ.α., όπως ο περίφημος Δαίδαλος που έφτιαξε τα παλάτια του Μίνωα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ:
Το 428 – 427 π.Χ.: Γεννιέται ο μεγάλος αρχαίος φιλόσοφος
Πλάτων που αφενός ίδρυσε την περίφημη Ακαδημία και αφετέρου
ανέπτυξε ένα βαθυστόχαστο και πολύπλευρο φιλοσοφικό σύστημα.
Η φιλοσοφική σκέψη του Πλάτωνα είναι σημείο αναφοράς όλων των
φιλοσόφων κάθε εποχής, ακόμη και σήμερα, αφού τα έργα του άσκησαν έντονη επίδραση και ποικίλες αντιδράσεις.
Το 336 - 335 π.Χ. Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Αριστοτέλης ιδρύει φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα που πήρε το όνομα «Περίπατος» και μας έμεινε γνωστό ως Λύκειο του Αριστοτέλη.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
«Λειτουργία» λέγονταν η οικονομική βοήθεια των πλουσίων
πολιτών στο κράτος, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και των φτωχών στα αγαθά της πόλης. Οι λειτουργίες ήταν:
α) «Τα θεωρικά». Αυτή ήταν λειτουργία του ιδίου του κράτους. Το δημόσιο ταμείο έδινε χρήματα στους φτωχούς πολίτες της
Αθήνας για να αγοράσουν το εισιτήριο στο θέατρο
β) «Η χορηγία». Ο εύπορος πολίτης αναλάμβανε τη επιχορήγηση κάποιου δημόσιου έργου
γ) «Η εστίασις». Ήταν ένα δείπνο στο οποίο έτρωγαν τα άτομα της ιδίας φυλής και είχε ως σκοπό τη γνωριμία των μελών της.
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δ) «Η γυμνασιαρχία». Ήταν η οικονομική δαπάνη για τη διακόσμηση των αγωνιστικών χώρων και την προπόνηση των αθλητών.
ε)»Η τριηραρχία». Ήταν η οικονομική δαπάνη για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό τριήρους (αθηναϊκό πλοίο, ναυς με τρις σειρές κουπιά), η οποία ήταν και η πιο δαπανηρή λειτουργία. Αυτός
που αναλάμβανε την οικονομική δαπάνη λεγόταν «τριήραρχος» και
μάλιστα είχε το δικαίωμα να κυβερνάει την τριήρη εν καιρό πολέμου. Από το έτος 357 π.Χ. το ζήτημα αυτό ρυθμίστηκε με νόμο του
Περίανδρου. Οι 1200 πλουσιότεροι φορολογούμενοι κατανέμονταν
σε 20 ομάδες (συμμορίαι), που υποδιαιρούνταν σε τομείς (συντέλειαι), καθένας από τους οποίους είχε επιφορτιστεί με τη συντήρηση
ενός πλοίου. Ενώ αρχικά ο τριήραρχος κυβερνούσε το πλοίο, για το
οποίο ήταν υπεύθυνος, αργότερα το σύστημα των συμμοριών έγινε
προαιρετική υπηρεσία. Τα μέλη της συντέλειας μπορούσαν είτε να
διορίσουν κάποιον από αυτούς κυβερνήτη του πλοίου είτε να πληρώσουν τεχνικό.
Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
Κατά τους κλασσικούς χρόνους (τέλος 5ου και 4ος αι. π.Χ.), οι
ναυτικές δραστηριότητες και τέχνες στην Αθήνα γνωρίζουν απαράμιλλη άνθηση, με δείγματα αυτής της προόδου την καταστροφή των
ναυτικών δυνάμεων των Περσών στο Αρτεμίσιο, στη Σαλαμίνα και
τη Μυκάλη. Είναι η εποχή που τα όρια του Ελληνικού κόσμου καταλαμβάνουν όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Χαρακτηριστική η φράση
του Περικλή «Μέγα το της θαλάσσης κράτος», κάτι που αναγράφεται στο έμβλημα του σύγχρονου Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
Είναι η εποχή που η Αθήνα διαμορφώνεται ως η κεντρική πολιτική,
στρατιωτική, οικονομική και ναυτιλιακή δύναμη της Ελλάδας και
κατά τον 5ο αι. π.Χ. ο Πειραιάς είναι το σπουδαιότερο λιμάνι της
Μεσογείου. Οι Αθηναίοι, καθώς λένε οι ιστορικοί, βρέθηκαν πολύ
πιο μπροστά απ΄ την εποχή τους, χαράσσοντας θαυμάσια ναυτική
πολιτική, που στηριζόταν στη δύναμη των Τριηρών τους. Η Αθηναϊκή θαλασσοκρατορία αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο "χτίζεται"
ο Χρυσούς Αιών» του Περικλή, όπου Ποίηση, Φιλοσοφία, Τέχνες και
Επιστήμες γνωρίζουν μια ανεπανάληπτη άνθιση. Οι κωπηλάτες των
Αθηναϊκών Τριηρών, τα λεγόμενα «ξύλινα τείχη» της πόλης των Αθηνών, ήταν Αθηναίοι Πολίτες, όχι δούλοι, και ήταν τιμή γι αυτούς
να συμμετάσχουν ως κωπηλάτες σε ναυμαχίες και άλλες πολεμικές
διενέξεις. Τα υπόλοιπα ναυτικά κράτη, μπορεί να μην υιοθέτησαν
επακριβώς την τεχνική ναυπήγησης των Αθηναίων, όμως εμπνεύστηκαν από τη ναυτική πολιτική τους.
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«ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ»
Επειδή στον αρχαίο γνωστό κόσμο υπήρχαν από τη μια οι Έλληνες (τα κράτη: Αθήνα, Σπάρτη κ.τ.λ.) που διακρίνονταν για το
πολιτιστικό τους επίπεδο (για την καλλιέργεια του πνεύματος) και
από την άλλη οι άλλοι λαοί (Πέρσες, Φοίνικες κ.α.) που δεν είχαν
αναπτύξει πολιτισμό, κάποιοι από τους αρχαίους Έλληνες έλεγαν
«Πας μη Έλλην βάρβαρος».
Ανατρέχοντας π.χ. στον Ξενοφώντα βλέπουμε να αναφέρει ότι
όλοι στο Περσικό κράτος, ακόμη και οι σατράπες, καλούνταν δούλοι
και όταν έβλεπαν το βασιλιά τους έπεφταν στη γη και φιλούσαν το
έδαφος, κάτι που οι Έλληνες έκαναν λέει μόνο στους Θεούς (παράβαλε σήμερα τις καλούμενες «μετάνοιες»). Προ αυτού ο Σπαρτιάτης στρατηγός Αγησίλαος, για να πείσει λέει το σατράπη Φαρναβάζο
να αντιταχθεί στους Πέρσες και να πάει με το μέρος των Ελλήνων,
όταν οι Σπαρτιάτες είχαν εκστρατεύσει στην Ασία, του λέει:
«Οι άνθρωποι, Φαρναβάζε, γίνονται φίλοι στις Ελληνικές πόλεις και
συ τώρα μπορείς να αντιταχθείς στο πλευρό μας, αν θες να ζεις χωρίς να
προσκυνάς κανένα και χωρίς να έχεις δεσπότη, απολαμβάνοντας τους καρπούς της περιουσίας σου, γιατί η ελευθερία είναι ισάξια όλων των αγαθών
του κόσμου. Ακόμη αν έχει λεφτά τι άλλο θέλεις; Είσαι απόλυτα ευτυχής.»
(Ξενοφώντας, Ελληνικά Δ’).
Σημειώνεται επίσης ότι :
1) Σαφώς οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήσαν οικογένεια αγγέλων
με τη χριστιανική έννοια του όρου. Και πολέμους έκαναν μεταξύ
τους και πλούσιοι και φτωχοί Έλληνες υπήρχαν κλπ. Ωστόσο στην
Ελλάδα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα απ΄ότι ήταν στα άλλα
μέρη.
2) Ανατρέχοντας στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να γίνεται
πολιτιστική περιγραφή των εθνών της Αφρικής και Ασίας με πολύ
χειρότερα λόγια απ΄ ότι αναφέρει ο Πλούταρχος. Η Αγία Γραφή
λέει π.χ. ότι τα έθνη της Αφρικής και της Ασίας (Αιγύπτιοι, Μαρωνίτες, Μωαβίτες κ.α.) είχαν γίνει τόσο πολύ αμαρτωλά (επειδή λάτρευαν τα είδωλα, έκαναν ανθρωποθυσίες κ.τ.λ.) ή είχαν τόσο πολύ
μιανθεί, που οι Εβραίοι σοφοί έλεγαν στους συμπατριώτες τους από
τη μια ότι ο Θεός θα στείλει το γιο του, τον Ιησού Χριστό, για να
τους σώσει, και από την άλλη ότι ο θεός θα καταστρέψει όλα τα
έθνη, καθώς και τους ίδιους τους Εβραίους, αν δε μετανοήσουν.
4. ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
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Φυσικά η ζωή στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν παράδεισος, ήταν
όμως κατά πολύ πιο ωραία απ΄ ότι στις άλλες χώρες (Περσία,
Φοινίκη κ.λπ.). Στην Ελλάδα ακόμη και οι δούλοι περνούσαν καλύτερα απ΄ ό,τι στις άλλες χώρες.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, στην Ελλάδα αρχικά
δεν υπήρχαν δούλοι, αυτό έγινε μετά τα περσικά, πρβ: «Διότι κατά
την εποχήν εκείνην (μετά τη μάχη του Μαραθώνα και επί Μιλτιάδη,
πατέρα του Κίμωνα) δεν είχον ακόμη δούλους ούτε αυτοί (οι Αθηναίοι) ούτε και οι άλλοι Έλληνες» (Ηρόδοτος 6,137).
Στην Ελλάδα μετά τα περσικά δούλοι (ήτοι υπηρέτες, όχι
σκλάβοι) γίνονταν οι αιχμάλωτοι πολέμου που καταδικάζονταν σε
καταδικαστικά έργα, καθώς και όσοι χρωστούσαν χρήματα και δεν
είχαν να τα εξοφλήσουν.
Στις μη ελληνικές χωρες δούλοι (υπηρέτες) γίνονταν και τα
παιδιά των δούλων που δεν ειχαν εξφλήσει τα χρέη τους, Επίσης
δούλοι στις μη ελληνικές χώρες πολλοί φτωχοί πουλιόντουσαν οικιοθελώς σως δούλοι (υπηρέτες) σε πλούσιους, κάτι ως οι μισθοφόροι, προκειμένου να πάρει λεφτά η οικογένειά τους, αλλά και
για να ζήσουν οι ίδιοι καλύτερα.
Στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν δούλοι (υπηρέτες), οι οποίοι δεν
ήσαν ελεύθεροι, αλλά ιδιοκτησία του κυρίου τους που μπορούσε
μάλιστα να τους πουλήσει κιόλας. Οι δούλοι μπορούσαν να αποκτήσουν την ελευθερία τους, μόνο αν έδινε κάποιος στα αφεντικά τους
το ποσό που τους χρωστούσαν ή το ποσό που τους αγόρασαν. Προ
αυτής της κατάστασης, ο Σόλωνας έκανε τη λεγόμενη «σεισάχθεια»
με την οποία απελευθερώθηκαν οι δούλοι.
Στη Σπάρτη δεν υπήρχαν δούλοι, υπήρχαν όμως οι είλωτες.
Οι είλωτες, καθώς λέει ο Ηρόδοτος, ήσαν οι υπόδουλοι (σκλάβοι)
Μεσσήνιοι (επειδή οι Μεσσήνιοι αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τους
Ηρακλειδείς βασιλιάδες της Σπάρτης, κατακτήθηκαν από τους
Σπαρτιάτες και έγιναν σκλάβοι τους = μονιμοι και εξαναγκαστικά
υπηρέτες) στους οποίους η Σπάρτη είχε αναθέσει τη γεωργία, την
κτηνοτροφία και γενικά όλες τις χειρωνακτικές δουλειές, επειδή οι
Σπαρτιάτες ήταν μόνιμοι στρατιωτικοί και δεν τους έμενε καιρός για
τέτοια, πρβ: «Πλείστοι από τους Είλωτας ήσαν απόγονοι των παλαιών Μεσσηνίων, οι οποίοι είχαν υποδουλωθεί κατά τον πρώτον
Μεσσηνιακό πόλεμον, και ως εκ τούτου ονομάσθηκαν όλοι Μεσσήνιοι. (Θουκυδίδης, Ιστοριών 1, 101, μετάφραση Ελευθερίου Βενιζέλου).
Οι είλωτες δεν ανήκαν σε ιδιώτες, όπως οι δούλοι, αλλά στο
κράτος των Σπαρτιατών και αν ήθελαν να ελευθερωθούν ή να γίνουν όμοιοι (= ισότιμοι με τους Σπαρτιάτες πολίτες) το μόνο που
είχαν να κάνουν ήταν να πάνε στο Σπαρτιατικό στρατό και εκεί να
δείξουν ανδρεία ή να πολεμήσουν για χάρη της Σπάρτης. Πολλοί
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είλωτες αυτό έκαναν, οι οποίοι λέγονταν νεοδαμώδεις. Οι υπόλοιποι δεν το έκαναν επειδή θεωρούσαν τους Σπαρτιάτες ως κατακτητές.
Ο Αριστοτέλης, σχετικά με τους δούλους, τους είλωτες και περίοικους και πως αντιμετωπίζονται στην Κρήτη και στη Σπάρτη, αναφέρει τα εξής (μετάφραση από τις εκδόσεις «Κάκτος»):
«Οι Κρήτες επέτρεψαν ελεύθερα στους δούλους τα πάντα, εκτός
από δυο πράγματα, την εκγύμναση και την κατοχή όπλων. Αν λοιπόν
εκείνοι οι υποστηρικτές της πολιτείας του Σωκράτη θεσπίσουν ό,τι ισχύει και
στις υπόλοιπες πόλεις, τότε πώς θα ισχύει κοινοκτημοσύνη? ….(Αριστοτέλης Πολιτικών Β, 1264α,15)
«Για παράδειγμα στη Θεσσαλία, πολλές φορές οι πενέστες επαναστάτησαν κατά των Θεσσαλών, όπως κατά των Σπαρτιατών οι είλωτες (που καραδοκούν την ευκαιρία να γίνει κάποιο ατύχημα στην πόλη).
Στους Κρητικούς δεν συνέβη ακόμη κάτι παρόμοιο. Ίσως το φαινόμενο να
οφείλεται στο ότι από τις γειτονικές πόλεις, αν και πολεμούν μεταξύ τους,
καμία δεν συμμαχεί με τους επαναστάτες, αφού δεν τις συμφέρει, μια κι εκείνες έχουν υπόδουλους τους περιοίκους. Αντίθετα οι γείτονες των Σπαρτιατών είχαν εχθρικές διαθέσεις απέναντί τους, όπως οι Αργείοι, οι Μεσήνιοι και
οι Αρκάδες. Οι Θεσσαλοί από την αρχή αντιμετώπιζαν επαναστάσεις, επειδή
πολεμούσαν λαούς που έμεναν κοντά στα σύνορά τους, όπως τους Αχαιούς,
τους Περραιβούς και τους Μάγνητες. …. (Αριστοτέλης Πολιτικών Β, 1269
β,10)
«Η Κρητική νομοθεσία έχει πολλές ομοιότητες με τη Σπαρτιατική. Στη
Σπάρτη τη γη καλλιεργούν είλωτες, στην Κρήτη οι περίοικοι, και στις
δυο χώρες όμως εφαρμόζονται τα συσσίτια, και παλιά οι Λάκωνες τα αποκαλούσαν όχι «φιδίτια», αλλά «ανδρεία», όπως οι Κρήτες. Από τούτο συμπεραίνουμε ότι από εκεί προέρχεται το σύστημα..» (Αριστοτέλους Πολιτικά Β
1271 - 1272 α – b 10)
«Η ξενηλασία των Λακεδαιμονίων ισοδυναμεί εδώ με την απόσταση.
Έτσι οι περίοικοι υπομένουν, ενώ οι είλωτες συχνά εξεγείρονται. Οι
Κρήτες δεν έχουν εξουσία στο εξωτερικό, ενώ ξενική εισβολή μόνο πρόσφατα συνέβη στο νησί, αποκαλύπτοντας την αδυναμία των νόμων. (Αριστοτέλους Πολιτικά Β 1271 - 1272 α – b 10)
5. ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στην αρχαία Ελλάδα τελούνταν κάθε χρόνο πάρα πολλέςπολιτιστικές – κοπινωνικές εκδηλώσεις, οι σπουδαιότερες από αυτές
ήταν τα Ολύμπια, τα Νέμεα, τα Ίσθμια και τα Πύθια. Στη διάρκειά
τους μια ιερή εκεχειρία σταματούσε κάθε εχθροπραξία ανάμεσα στις
Ελληνικές πόλεις. Εκτός αυτών υπήρχαν και πάρα πολλές άλλες,
όμως τοπικής εμβέλειας: Παναθήναια, τα Ανθεστήρια, τα Πανιώνια
κ.α.
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ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Τα Ολύμπια ήταν η δημοφιλέστερη και η μεγαλύτερη γιορτή
των Ελλήνων, σωστότερα όλων όσων λάτρευαν τους θεούς του Ολύμπου, με κέντρο την Ολυμπία. Περιλάμβαναν ιεροτελεστίες, θυσίες (σφαγή ζώων προς χάρη του θεού, που μετά ψηνόταν και διαμοιράζονταν για κοινό φαγοπότι) και αθλητικούς αγώνες. Εκτός όμως από αυτή τη γιορτή, από το έτος 556 της αρχαίας χρονολόγησης, άρχισαν να γιορτάζονται Ολύμπια και σε άλλες πόλεις, ενώ από
το έτος 516 γιορτάζονταν Ολύμπια και απ’ τους Έλληνες της Ιωνίας
και της Σικελίας. Έτσι λοιπόν έχουμε Ολύμπια στην Αθήνα, τα οποία
ιδρύθηκαν από τον Πεισίστρατο με την ευκαιρία της θεμελίωσης του
Ναού του Ολυμπίου ∆ιός, το λεγόμενο «Ολυμπείον», στις όχθες του
Ιλισσού το 530 της αρχαίας χρονολόγησης. Ολύμπια γιορτάζονταν
και στις Αιγαίς της Μακεδονίας, τα οποία ιδρύθηκαν από τον Αλέξανδρο το 335 της αρχαίας χρονολόγησης, προς τιμή του Δία και
των Μουσών. Τα Ολύμπια γιορτάζονταν κάθε τετραετία το μήνα Απολλώνιο από την 10η ως την 16η . Η πρώτη και τελευταία μέρα
των γιορτών ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στις Θυσίες και τις ιεροτελεστίες. Την προτεραία της ενάρξεως των αγώνων, γινόταν η
επίσημη τελετή της ορκωμοσίας των αθλητών μαζί με τους γονείς
και τους γυμναστές τους, μπροστά στο άγαλμα του Ορκίου ∆ιός.
Αφού θυσίαζαν έναν αγριόχοιρο, ορκίζονταν ότι δε θα μεταχειρίζοντο τεχνάσματα για τη νίκη και ότι θα συμμορφώνονταν προς τους
κανονισμούς. Τα πρώτα αλωνίσματα στην Ολυμπία ήταν ο δρόμος,
η πάλη και η πυγμαχία. Μετά προστέθηκαν: ο δίαυλος, ο δόλιχος
(δρόμος μεγάλων αποστάσεων), το πένταθλο, η αρματοδρομία, το
παγκράτιο (συνδυασμός πάλης και πυγμαχίας) και η σκυταλοδρομία. Οι ολυμπιονίκες ως έπαθλο έπαιρναν ένα στεφάνι κότινο (από
αγριελιά). Κανονικά κατά την έναρξη των αγώνων, οι αθλητές εμφανιζόταν με στεφάνι ελιάς και αν ήταν νικητές έπαιρναν στεφάνι
από φοίνικα. Η έναρξη των αγώνων γινόταν μόλις οι Ελλανοδίκες,
που ήταν ντυμένοι με πορφύρα και εστεμμένοι με δάφνη, ελάμβαναν τη θέση τους. Το πρόγραμμα των Ολύμπιων είχε ως εξής : 10η
– θυσίες βοδιών, όρκοι των αθλητών και των Ελλανοδικών, σπονδές
στον τάφο του Πέλοπος. 11η – Αγωνίσματα : στάδιο, δίαυλος, δόλιχος. 12η –Πένταθλο, στεφανηφορία και θυσίες εκ μέρους των αθλητών. 13η –Πάλη , πυγμαχία, παγκράτιο 14η –Στάδιο παίδων,
πάλη παίδων, πυγμαχία παίδων, οπλίτης. 15η –Τέθριππον, κέλης,
απήνη, κάλπη, συνωρίς, τέθριππον πωλικόν, συνωρίς πωλική, κέλης
πωλικός, στεφανηφορία και θυσίες εκ μέρους των νικητών των
τριών τελευταίων ημερών. 16η –Πομπή και παρέλαση. Εκάτομβη
στο βωμό του Ολυμπίου ∆ιός προς τιμή όλων των Ολυμπίων Θεών
στο Πρυτανείο. Στην τελευταία μέρα, η οποία έκλεινε τα Ολύμπια,
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την επίσημη πομπή αποτελούσαν οι Ολυμπιονίκες , οι Ελλανοδίκες,
οι θεωροί των άλλων πόλεων και το πλήθος των θεατών. Οι θυσίες
γίνονταν στο βωμό του Ολυμπίου Δία, τα εναγίσματα στους βωμούς
των άλλων Ιερών προς τιμή των ηρώων, ενώ σε όλες αυτές τις ιεροπραξίες προΐστατο η ιέρεια της Δήμητρας.
Ο Παυσανίας («Ηλιακά» Α, 5 - 8 ), ο Διόδωρος (Βιβλιοθήκη
Ιστορική 4, 18 και 5, 64 - 66), ο Στράβων (Γεωγραφικά Ι, C 473,
ΙΙΙ, 22) κ.α., σχετικά με τον ιδρυτή και το έτος ίδρυσης των Ολυμπιακών αγώνων, αναφέρουν ότι η Κρήτη αρχικά λέγονταν Ιδαία
και μετά Κρήτη, καθώς και ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης λέγονταν Ιδαίοι Δάκτυλοι ή Κουρήτες και ένας από αυτούς, ο Ιδαίος
Ηρακλής πήγε στην Ολυμπία και ίδρυσε εκεί τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αναφέρουν επίσης ότι εκείνος που τους καθιέρωσε ήταν ο
Κλύμενος, ο γιος του Κάρδη, που ήρθε από την Κρήτη πενήντα χρόνια μετά τον κατακλυσμό που έγινε στην Ελλάδα την εποχή του
Δευκαλίωνα. Απλώς ο Πέλοπας τους αφιέρωσε λέει στο Δία.
Ο Λυσίας, σχετικά με τον ιδρυτή και το σκοπό ίδρυσης των
Ολυμπιακών αγώνων, αναφέρει τα εξής: «Για άλλα πολλά και ένδοξα έργα αξίζει να μνημονεύσουμε τον Ηρακλή… και όταν τους αγώνες αυτός άρχισε πρώτος, από αγάπη για την Ελλάδα. Στο παρελθόν άλλωστε όλες οι πόλεις φέρονταν εχθρικά η μια προς την
άλλη’ όταν εκείνος ανέτρεψε τους τυράννους και καταδίωξε τους
παράνομους, θέσπισε στο ωραιότερο μέρος της Ελλάδος αγώνες,
όπου αθλούνταν τα σώματα, επιδεικνυόταν η μεγαλοδωρία του
πλούτου και του πνεύματος, ώστε εξ αιτίας όλων τούτων να συγκεντρωνόμαστε στο ίδιο σημείο, άλλα μεν να βλέπουμε άλλα δε να
ακούμε‘ και θεώρησε την εδώ συγκέντρωση αρχή της ομόνοιας μεταξύ των Ελλήνων. (Λυσίας, Ολυμπιακός)
ΤΑ ΠΥΘΙΑ
Τα Πύθεια γιορτάζονταν από την 7η ως την 11η του μήνα Ηρακλείου προς τιμή του Πύθιου Απόλλωνος, στο ιερό που λεγόταν
«Πυθώς», στους Δελφούς ανά πενταετία. Η εκτέλεση των Πυθικών
αγώνων άρχιζε και έληγε με διάφορες ιεροπραξίες. Αυτή της ενάρξεως ήταν επιβλητική και περιλάμβανε επίσημη πομπή που αποτελείτο από την Αμφικτιονία με τις ιερές θεωρίες της, από αντιπροσώπους των διαφόρων πόλεων και θρησκευτικές και τέλος, από τα
σφάγια που οδηγούντο για τη μεγάλη θυσία. Η πομπή μετέβαινε σε
παράταξη, μέσω της Ιεράς Οδού, στο ναό του Απόλλωνος, στο βωμό
του οποίου αναπέμπονταν δεήσεις και προσφέρονταν θυσίες. Το
πρόγραμμα των Πυθίων, περιλάμβανε μουσικό αγώνα κιθαρωδίας,
ο οποίος ήταν επικολυρική ραψωδία που συνοδευόταν με κιθάρα.
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Το θέμα του ήταν η νίκη του Απόλλωνος κατά του Πύθωνος και ο
υψίφωνος κιθαρωδός ήταν ντυμένος με μεγαλοπρέπεια. Ο μουσικός
αγών περιελάμβανε ακόμη τον «αυλητικό», μουσική σύνθεση που
εκτελείτο μόνο από αυλητή και την «αυλωδία», άσμα με τη συνοδεία
αυλού. Στην αυλωδία, μετείχαν ο τραγουδιστής (αυλωδός) και ο
αυλητής, ενώ το θέμα ήταν πάλι η εξύμνηση της πάλης του Απόλλωνος με τον Πύθωνα. Η μουσική του ήταν περιγραφική και μιμητική, ενώ διαιρείτο σε πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος λεγόταν «πείρα»
και περιέγραφε την προετοιμασία του Θεού προς πάλη. Το δεύτερο
λεγόταν «κατακελευσμός» και περιέγραφε την πρόκληση του Θεού
προς τον Πύθωνα. Το τρίτο μέρος λεγόταν «ιαμβικό» και περιέγραφε τον αγώνα και την αγωνία του Πύθωνος. Το τέταρτο λεγόταν
«σπονδείον» και εξυμνούσε τη νίκη του Απόλλωνος. Το πέμπτο λεγόταν «καταχόρευσις» και ήταν ο νικητήριος παιάν, το θριαμβευτικό
άσμα του Θεού. Επίσης τα Πύθια περιλάμβαναν ποιητικούς, δραματικούς, γυμνικούς και ιππικούς αγώνες. Το πρόγραμμα των Πυθικών
αγώνων διεξαγόταν ως εξής : την πρώτη μέρα ο μουσικός αγών, τη
δεύτερη, τρίτη και τέταρτη οι γυμνικοί και την Πέμπτη οι ιππικοί
αγώνες. Όλοι οι γυμνικοί αγώνες διεξάγονταν στο στάδιο και προ
της ενάρξεως των αγώνων, οι αθλητές πρόσφεραν θυσία στον ήρωα
Εύδρομο, στο Ιερό κοντά στο στάδιο. Το έπαθλο των αγώνων ήταν
στεφάνι από κλάδο δάφνης, τον οποίο έκοβε από την Ιερά Δάφνη
της κοιλάδας των Τεμπών «αμφιθαλής παίς». Ο Πυθιονίκης είχε το
δικαίωμα να εγείρει στους Δελφούς το άγαλμά του, σε ανάμνηση
του θριάμβου του.
ΤΑ ΝΕΜΕΑ
Τα Νέμεα ήταν πανελλήνια γιορτή συνάμα με αθλητικούς αγώνες της αρχαιότητας που τελούνταν στην κοιλάδα της Νεμέας του
Νομού Κορινθίας κάθε δυο χρόνια. Αρχικά προς τιμή κάποιου ήρωα,
πιθανότατα του Οφέλτη και στη συνέχεια προς τιμή του νέμειου Δία.
Μαζί με τα Ολύμπια, τα Ίσθμια και τα Πύθια ήταν οι σπουδαιότεροι
αθλητικοί αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα και πολλές από τις ωδές του
ποιητή Πίνδαρου είναι αφιερωμένες στους νικητές των Νεμέων. Στη
διάρκειά τους μια ιερή εκεχειρία σταματούσε κάθε εχθροπραξία ανάμεσα στις Ελληνικές πόλεις. Σύμφωνα με την παράδοση, η περιοχή αυτή επιλέχτηκε ως τόπος εορτασμού των Νεμέων από τον
Αργείο βασιλιά Άδραστο, επειδή στο σημείο εκείνο κατά τη διάρκεια
της εκστρατείας των Επτά επί Θήβαις, συνάντησε τη βασίλισσα της
Λήμνου Υψιπύλη με το γιο της Οφέλτη, γιο του ιερέως της Νεμέας
Λυκούργου, και οδηγήθησαν από αυτόν σε γειτονική πηγή επειδή
διψούσαν. Ένα φίδι όμως δάγκωσε τον Οφέλτη και πέθανε. Οι Αργείοι αρχηγοί ίδρυσαν τα Νέμεα προς τιμή του. Σύμφωνα με άλλη
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εκδοχή τα Νέμεα ιδρύθηκαν από τον Ηρακλή σε ανάμνηση της νίκης
του κατά του λέοντος της Νεμέας. Τα Νέμεα γιορτάζονταν κάθε δύο
χρόνια, το δεύτερο και τέταρτο έτος εκάστης Ολυμπιάδος, το μήνα
Εκατομβαιώνα. Οι αγώνες διεξάγονταν εντός του ιερού χώρου του
Ναού του Νεμείου ∆ιός όπου υπήρχε ιππόδρομος και στάδιο. Οι αγώνες διαρκούσαν πολλές ημέρες και – όπως σε όλες τις πανελλήνιες εορτές – επικρατούσε εκεχειρία. Μετά τη θυσία στο Νέμειο ∆ία,
άρχιζαν τα γυμνικά και ιππικά αγωνίσματα, τα οποία ήταν στάδιο,
δόλιχος, δρόμος ίππειος, δρόμος οπλιτών, πάλη, πυγμή, παγκράτιο,
πένταθλο, άρμα. Για τους γυμνικούς αγώνες υπήρχαν τρεις κατηγορίες αθλητών, παιδιά, έφηβοι και άνδρες. Επίσης η γιορτή ήταν εμπλουτισμένη με αγώνες μουσικούς και δραματικούς, ενώ το έπαθλο των νικητών ήταν στεφάνι από χλωρό σέλινο. Αρχικά αγωνοθέτες των Νεμέων ήταν οι Κλεωνείς, επειδή ο τόπος εκείνος ανήκε
στη δικαιοδοσία των Κλεωνών. Αργότερα όμως, από το 460 της αρχαίας χρονολόγησης ανέλαβαν τη διεξαγωγή της γιορτής οι Αργείοι.
ΤΑ ΙΣΘΜΙΑ
Ο ιδρυτής των Ισθμίων, σύμφωνα με το μύθο, ήταν ο Ποσειδώνας ή ο Θησέας, όμως η επίσημη ιστορία τους αρχίζει από το 582
π.Χ. Διοργανώνονταν κάθε δύο χρόνια, στα μέσα του καλοκαιριού.
Κάθε δύο χρόνια συνέπιπταν με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Η διεξαγωγή των αγώνων γίνονταν από την πόλη της Κορίνθου, μέχρι το
146 π.Χ., όταν η Κόρινθος καταστράφηκε και η διεξαγωγή πέρασε
στα χέρια της Σικυώνας, μέχρι που να ξανακτιστεί η Κόρινθος. Ο
τόπος διοργάνωσης τους ήταν το ιερό δάσος με τα έλατα στον Ισθμό
της Κορίνθου. Εκεί βρίσκονταν ο ναός του Ποσειδώνα και ο αγωνιστικός ιππόδρομος, το στάδιο, το θέατρο και ένα γυμναστήριο, το
«Κράνειο». Περιελάμβαναν αγώνες γυμναστικής, δρόμου, πάλης,
πυγμαχίας, παγκράτιο και πένταθλο. Αργότερα το πρόγραμμα επεκτάθηκε έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και αγώνες ιππασίας και αρματοδρομίες. Αργότερα το πρόγραμμα συμπληρώθηκε έτσι ώστε να
περιλαμβάνει και διαγωνισμό μουσικής, ποίησης και ρητορικής. Η
τιμητική απονομή γίνονταν με κλαδί φοίνικα, αργότερα με κλαδί
ελάτου.
ΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
Τα Παναθήναια ήταν γιορτή των Αθηνών αφιερωμένη στη θεά
Αθηνά, η οποία λάμβανε χώρα στην πόλη κάθε τέσσερα χρόνια. Χωριζόταν στα Μικρά και στα Μεγάλα Παναθήναια. Τα Μικρά γιορτάζονταν κάθε χρόνο και τα Μεγάλα κάθε τέσσερα χρόνια. Η λέξη Παναθήναια σημαίνει «γιορτή για όλους τους Αθηναίους», δηλαδή για
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όλους τους κατοίκους της Αττικής. Στους πιο αρχαιότερους χρόνους, οι κάτοικοι της Αθήνας, δηλαδή οι κάτοικοι της περιοχής γύρω
από την Ακρόπολη γιόρταζαν τα «Αθήναια». Όταν ο Θησέας ένωσε
τους δήμους της Αττικής και όρισε την Αθήνα ως πρωτεύουσα, η
γιορτή αυτή επεκτάθηκε έτσι ώστε να ταιριάζει στον τώρα μεγαλύτερο ρόλο της Αθήνας, και ονομάστηκε «Παναθήναια», δηλαδή για
όλους τους κατοίκους της νεοσύστατης διοικητικής περιοχής. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι μικρές μηνιαίες θυσίες γίνονταν προς τιμή
του φιδιού της Ακρόπολης, του Ερεχθέα. Μυθικός ιδρυτής των Αθήναιων ήταν σύμφωνα με την παράδοση ο Εριχθόνιος. Το εορταστικό
πρόγραμμα του μήνα Εκατομβαιώνα των μεγάλων Παναθηναίων
ήταν ως εξής: 21η, 22α, 23η μουσικοί διαγωνισμοί, 24η, 25η διαγωνισμοί αθλητισμού, 26η ιππικοί αγώνες ,27η Πυρρίχια και Ευάνδρια , 28η Λάμπιοι, Πάννυχοι, Πομπή, θυσία και δείπνος και 29η
Ιστιοπλοϊκοί αγώνες. Επίσης διεξάγονταν αγώνες μεταξύ κιθαρωδών και αυλωδών. Στους νικητές έκαστου αγωνίσματος, έδιναν
χρηματικό βραβείο και στον πρώτο μεταξύ των νικητών, στεφάνι.
Οι γυμνικοί αγώνες διεξάγονταν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, διαρκούσαν δύο μέρες και περιελάμβαναν δρόμο, πάλη, παγκράτιο και πένταθλο. Έπαιρναν μέρος τρεις κατηγορίες αθλητών : παιδιά, έφηβοι
και άνδρες. Τα παιδιά αγωνίζονταν στο δόλιχο, το στάδιο, το δίαυλο,
την πάλη, την πυγμή και παγκράτιο. Οι άνδρες στο δόλιχο, το στάδιο, το δίαυλο, τον ίππιο, το πένταθλο, την πάλη, την πυγμή, το
παγκράτιο και τον οπλίτη. Οι νικητές των αγώνων έπαιρναν ως έπαθλο «παναθηναϊκούς αμφορείς» γεμάτους λάδι. Οι παναθηναϊκοί
αμφορείς είχαν στην κοιλιά τους την εικόνα της Αθηνάς Ορθίας και
γύρω από αυτή την επιγραφή «των Αθήνηθεν άθλων» και από την
άλλη παράσταση σκηνής γυμνικού αγωνίσματος. Ο ιππικός αγών
διεξαγόταν στον ιππόδρομο των Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν στη
θέση «Εχελίδαι», κοντά στον Πειραιά και ήταν χώρος οκτώ σταδίων.
Οι ιππικοί αγώνες αποτελούνταν από αγώνες ίππων με αναβάτη ή
αρματοδρομίες. Οι ιππικοί αγώνες διαρκούσαν δύο μέρες : Την
πρώτη μέρα διεξάγονταν : α) αγών «εκ των πολιτών» : δύο διαγωνίσματα του αποβάτου και τέσσερεις δρόμοι με το άρμα. β) αγών
«εκ των φυλάρχων» : τρεις δρόμοι. γ) αγών «εκ των ιππίων» : τρεις
δρόμοι. Τη δεύτερη μέρα διεξάγονταν : «αγών εκ πάντων» και «αγών εκ των πολιτών» με άρματα μάχης και παρελάσεως. Σε αυτούς
τους ιππικούς αγώνες μπορούσαν να πάρουν μέρος όλοι οι Έλληνες,
αλλά και ξένοι. Η γιορτή περιλάμβανε επίσης και τον χορό «Πυρρίχη», ο οποίος ήταν χορός με όπλα, σε ανάμνηση του ότι η πάνοπλος Θεά Αθηνά χόρεψε μετά τη νίκη της εναντίον των γιγάντων.
Ο χορός εκτελείτο και από τις τρεις κατηγορίες αθλητών (παιδιά,
έφηβοι και άνδρες). Ο νικητής χορός έπαιρνε ως έπαθλο ένα βόδι.
Οι χορευτές του κάθε χορού ήταν 24, ανά 12 σε δύο ημισφαίρια,
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γυμνοί, μόνο με περικεφαλαία και ασπίδα. Επίσης από τις δέκα φυλές των Αθηνών, έπαιρναν μέρος σε αγώνα ευανδρία οι αντιπροσωπευτικότεροι σε σφρίγος και ωραίο ανάστημα άνδρες. Η νικήτρια
ομάδα έπαιρνε ως έπαθλο ένα βόδι και ασπίδες. Στο διαγωνισμό
ευανδρίας, υπαγόταν και ο αγών θαλλοφόρων, όπου κάθε φυλή παρουσίαζε τους θαλερώτερους γέροντες, οι οποίοι μετά την ανάδειξη
τους ως νικητών, κρατώντας κλάδους ελιάς, έπαιρναν μέρος και στη
μεγάλη πομπή των Παναθηναίων. Η λαμπαδηδρομία ήταν δρόμος
ανδρών που κρατούσαν αναμμένες λαμπάδες. Την επιμέλεια της λαμπαδηδρομίας αναλάμβαναν οι φυλές και ως βραβείο έπαιρναν «νικητήριο» η φυλή και «άθλον» ο νικητής. Η λαμπαδηδρομία ήταν
αγώνισμα μεταφοράς πυρσού, ο οποίος προερχόταν από το τελετουργικό άναμα της πυράς βωμού και από την πομπή μεταφοράς
του φωτός για την τέλεση θυσιών. Στα Παναθήναια έτρεχαν δέκα
ομάδες λαμπαδηδρόμων, τοποθετημένοι κατά διαστήματα, μεταβιβάζοντας τη λαμπάδα ο ένας στον άλλο και επιδίωκαν να φέρουν
πρώτοι τη φλόγα στο βωμό χωρίς να σβήσει η λαμπάδα. Το έπαθλο
ήταν κοινό για τη νικήτρια ομάδα. Οι λαμπαδηδρομίες μπορούσαν
επίσης να γίνουν νύκτα ή οι λαμπαδηδρόμοι να ήταν έφιπποι. Η λαμπαδηδρομία των Παναθηναίων, γινόταν την εσπέρα της 27ης Εκατομβαιώνος και οι αγωνιστές ξεκινούσαν απ’ το βωμό του Προμηθέως που βρισκόταν στην Ακαδημία και τερμάτιζαν στην πόλη των
Αθηνών. Επίσης τη νύχτα της 27ης προς την 28η του μηνός διεξαγόταν η «πανυχίς», που ήταν παιάνας προς τιμή της Θεάς, από χορωδία παρθένων της Αθήνας. Τέλος τα αγωνίσματα έκλειναν με τη
«Νεών άμιλλα» που ήταν διαγωνισμός πλοίων, ιστιοπλοϊκοί αγώνες
και λεμβοδρομίες, οι οποίες γίνονταν την 29η του μηνός, στην είσοδο του λιμένος Πειραιώς, στον τάφο του Θεμιστοκλέους. Οι ιεροπραξίες των Παναθηναίων διεξάγονταν την 28η του μηνός. Ο κύριος
σκοπός του τελετουργικού τούτου μέρους, ήταν η επίσημη πομπή
και η προσφορά του υφανθέντος πέπλου για την επένδυση του ξοάνου της Θεάς, καθώς επίσης και θυσίες και δεήσεις, προς έκφραση
της ευγνωμοσύνης των Αθηναίων για την προστασία της πόλεως απ’
τη Θεά. Μόλις γινόταν η άνοδος της πομπής στην Ακρόπολη, γινόταν και η παράδοση του πέπλου και ακολουθούσαν οι θυσίες.. Οι
θυσίες προσφέρονταν πρώτα στην Αθηνά Υγεία και μετά στο βωμό
της Αθηνάς Πολιάδος, ενώ ένα από τα ωραιότερα ζώα θυσιαζόταν
στο βωμό της Απτέρου Νίκης. Την ώρα που ψήνονταν τα ζώα, ο
Κήρυξ ευχόταν υπέρ της σωτηρίας και υγείας της Αθήνας και των
άλλων πόλεων. Μετά τη θυσία, τα κρέατα διανέμονταν στους πανηγυριστές. Τέλος γίνονταν αγώνες ευανδρίας, ομαδικού χαρακτήρος,
όπου απαγορευόταν η συμμετοχή ξένων. Οι έφηβοι έκαναν παρέλαση σε ομάδες και το έπαθλο – που ήταν ομαδικό – ήταν βόδι ή
ασπίδες.
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ΤΑ ΠΑΝΙΩΝΙΑ
Τα Πανιώνια, ήταν Ιωνική γιορτή που τελούνταν στο Πανιώνιο
της Πριήνης. Ήταν αφιερωμένα στο θεό Ποσειδώνα και ως γιορτή
θεσμοθετήθηκε από το Νειλέα, οικιστή της Μιλήτου, ενώ γιορτάζονταν και στη Σμύρνη όπου η γιορτή περιλάμβανε εκτός από θυσίες
και αγώνες.
ΤΑ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑ
Τα Ανθεστήρια γιορτάζονταν στην Αθήνα από την 11η ως την
13η του μηνός Ανθεστηριώνος (τέλος Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου)
προς τιμή του ∆ιονύσου και του χθονίου Ερμού. Κατά τη διάρκεια
της γιορτής τελούνταν αγωνίσματα και τα βραβεία των νικητών τα
διένεμε ο άρχοντας, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της γιορτής. Τα
Υδροφόρια ήταν μια γιορτή που γινόταν την τρίτη μέρα των Aνθεστηρίων σε ανάμνηση όσων πνίγηκαν κατά τον κατακλυσμό του
Δευκαλίωνα: "Yδροφόρια, εορτή πένθιμος Aθήνησιν επί τοις εν τω
κατακλυσμώ απολομένοις". Κατά τη γιορτή αυτή έριχναν άρτους
από σιτάρι και μέλι σε ένα χάσμα που υπήρχε μέσα στο ναό του
Oλυμπίου Διός γιατί από το χάσμα εκείνο πίστευαν ότι η Γη είχε
απορροφήσει τα νερά του κατακλυσμού. Με τα Υδροφόρια τελείωνε
η γιορτή των Ανθεστηρίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
1. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ
Στον Πλατωνικό διάλογο «Τιμαίος ή Περί φύσεως» αναφέρεται
ότι όταν ο νομοθέτης και ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας
Σόλωνας ο Αθηναίος (έζησε το 639 - 559 π.Χ.) επισκέφτηκε την
Αίγυπτο, οι ιερείς της Σάιδας (= η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα
της Αιγύπτου) του είπαν λέει ότι στα ιερά τους βιβλία είναι καταγεγραμμένα τα εξής:
Α) Όσα μεγάλα και όμορφα ή αξιοθαύμαστα έχουν συμβεί στην
Ελλάδα και στην Αίγυπτο ή και οπουδήποτε, και εξ ακοής γνωρίζουν
οι Αιγύπτιοι, είναι καταχωρημένα στους ιερούς ναούς της Αιγύπτου.
Β) Στη γη έγιναν πάρα πολλοί κατακλυσμοί και όχι ένας, αυτός
του Δευκαλίωνα, όπως αναφέρουν οι Έλληνες (οι Έλληνες επί εποχής του Σόλωνα ) και εξ αιτίας αυτών των κατακλυσμών χάθηκαν
ορισμένοι παλαιότεροι πολιτισμοί, όπως π.χ. ο πολιτισμός των Ελλήνων πριν από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Οι Έλληνες δε
γνωρίζουν αυτό, γιατί μετά τον κατακλυσμό αυτοί που έμειναν δεν
ήξεραν να γράφουν.
«Εσείς ξέρετε έναν μόνο μεγάλο κατακλυσμό, του Δευκαλίωνα. 'Έγιναν όμως προηγούμενα πολλοί άλλοι μεγάλοι κατακλυσμοί, τους οποίους οι δικοί μας αρχαίοι τους κατέγραψαν..» (Πλάτων "Τίμαιος" 23 Β).
Γ) Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι πιο παλιός από τον Αιγυπτιακό
και ο Ελληνικός, λαμβανομένου υπόψη και εκείνου που υπήρχε πριν
από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, μετρά 9.000 έτη και ο Αιγυπτιακός λιγότερα κατά 1000 χρόνια, δηλαδή 8000 έτη, πρβ:
«Ο ιερεύς λοιπόν του είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να μη το κάμω, Σόλων,
αλλά Θα σου τα πω και προς χάριν σου και χάριν της πόλεώς σας, προ
πάντων όμως προς χάριν της θεάς, η οποία και την ιδικήν σας και την ιδικήν
μας χώραν επροστάτευσε και ανέθρεψε και εμόρφωσε, την ιδικήν σας χίλια
χρόνια πρωτύτερα, αφού επήρε το σπέρμα διά σας από την γην και τον Ήφαιστον και αργότερα την ιδικήν μας. Εις τα ιερά μας βιβλία είναι γραμμένον,
ότι η διοργάνωσις πόλεως εδώ έγινε προ οκτώ χιλιάδων ετών. Θα σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια διά τους νόμους που είχαν και διά το πλέον ωραιότερον που έκαμαν οι προ εννέα χιλιάδων ετών συμπολίται σου, άλλοτε,
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όταν θα έχωμεν ευκαιρίαν, Θα είπωμεν τας λεπτομερείας δι' όλα αυτά αφού
θα έχωμεν εμπρός μας τα ίδια τα κείμενα». "(Πλάτων "Τίμαιος" 23 δ-ε).
Δ) Στη χώρα του Σόλωνα, την Αθήνα – Ελλάδα, έζησε το
πλέον ωραιότερο και το πλέον καλύτερο ανθρώπινο γένος, από το
οποίον κατάγεται ο Σόλωνας και οι συμπολίτες του κ.α. Πριν από το
μεγάλο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, η σημερινή πόλις των Αθηναίων υπήρξε αρίστη στον πόλεμο και γενικώς στη διακυβέρνηση
της ήταν τελεία. Στην πόλη εκείνην λέγεται ότι έγιναν κάλλιστα έργα
και διαμορφώθηκαν τα πλέον άριστα πολιτεύματα από όσα ημείς έχομε ακούσει ότι υπήρξαν επί της γης,
Ε) Η Θεά Αθηνά, που έζησε και λατρευόταν και στην Αίγυπτο
και στην Ελλάδα, στα αιγυπτιακά λέγονταν Νήιθ και πρόσφερε τη
Σοφία της και στους δυο λαούς. Πρώτα ίδρυσε την Αθηναίων Πολιτεία και μετά την Αιγυπτιακή.
ΣΤ) Πιο πέρα από τις Ηράκλειες στήλες (σήμερα λέγεται πορθμός του Γιβραλτάρ) υπήρχε μια ήπειρος, η Ατλαντίδα, που ήταν
ένα νησί μεγαλύτερο από την Ασία και την Αφρική. Κάποια στιγμή
οι στρατοί αυτής της χώρας συγκεντρώθηκαν και επιχείρησαν μαζί
εξόρμηση για να υποδουλώσουν και την Αίγυπτο και την Ελλάδα
και γενικά ολόκληρο τον εντεύθεν του στομίου (από τις Ηράκλειες
στήλες) τόπο. Ωστόσο την εποχή εκείνη η αρχηγεύουσα των Ελλήνων, η Αθήνα, κατανίκησε τους επιδρομείς και έτσι εμπόδισε να
υποδουλωθούν όσοι ακόμη δεν είχαν υποδουλωθεί και απελευθέρωσε χωρίς καμία αξίωση, όλους τους άλλους που είχαν υποδουλωθεί. Μετά παρέλευση αρκετού χρόνου όμως έγιναν φοβεροί σεισμοί
και κατακλυσμοί και εντός ενός τρομερού ημερονυκτίου ολόκληρος
ο στρατός των Ελλήνων ενταφιάστηκε στη γη, αλλά εξαφανίσθηκε
επίσης βυθισθείσα στη Θάλασσα η νήσος Ατλαντίδα λόγω του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα.
Σημειώνεται ότι:
1) Ο Πλούταρχος στο έργο του "Βίοι Παράλληλοι" και στη μελέτη του
"περί Ίσιδος και Οσίριδος" μας δίνει αρκετά στοιχεία για την Ατλαντίδα. Επίσης σε πολλά σημεία των έργων του αναφέρεται σε διάφορες δοξασίες των
αρχαίων που "καθώς λέει η παράδοση και τα γραπτά ξεκινάνε από τη χαμένη
Ατλαντίδα"
2) Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, σύμφωνα με το Πάριο χρονικό,
έγινε το 1265 πριν από το Διόγνητο = 1529 π.Χ.
3) Σήμερα πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ο Τιμαίος του Πλάτωνα είναι
έργο επιστημονικής φαντασίας, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις. Όμως επειδή
δεν υπάρχουν ενδείξεις και για το αντίθετο, άρα μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Πάντως ο Διόδωρος, όπως θα δούμε αμέσως πιο κάτω, θεωρεί ότι
τα ως άνω λεγόμενα του Πλάτωνα είναι σωστά.
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2. ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο Διόδωρος Σικελιώτης, σχετικά με τα γράμματα και τις επιστήμες, αναφέρει τα εξής, τα οποία σχετίζονται και με όσα είδαμε
να λέει πιο πριν ο Πλάτωνας:
«… Στους Έλληνες λέγεται ότι πρώτος ανακάλυψε τους ρυθμούς και το τραγούδι ο Λίνος και όταν ο Κάδμος έφερε από τη Φοινίκη τα λεγόμενα γράμματα, πρώτος αυτός μετέφερε στην Ελληνική
Γλώσσα, όρισε την ονομασία του καθενός και χάραξε το σχήμα τους.
Γενικώς όλα μαζί τα γράμματα ονομάστηκαν Φοινικικά, επειδή μεταφέρθηκαν στους Έλληνες από τους Φοίνικες, ειδικά όμως, επειδή
πρώτοι οι Πελασγοί χρησιμοποίησαν τους φερόμενους χαρακτήρες
προσαγορεύτηκαν Πελασγικά……. Ο Λίνος, λοιπόν, λένε πως συνέταξε με Πελασγικά γράμματα αφήγημα με τις πράξεις του πρώτου
Διόνυσου και τους λοιπούς μύθους και το άφησε στα απομνημονεύματά του. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποίησαν τα Πελασγικά γράμματα ο Ορφέας και ο Προναπίδης, που ήταν δάσκαλος του Ομήρου
και εμπνευσμένος τραγουδοποιός. Το ίδιο και ο Θυμοίτης…. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 67)
«… Οι Ηλιάδες ( = οι αρχαίοι κάτοικοι της Ρόδου) αναδείχθηκαν ανώτεροι από όλους στη μόρφωση και κυρίως στην αστρονομική. Εισηγήθηκαν πολλά σχετικά με τη ναυτιλία και όρισαν τον χωρισμό της ημέρας σε ώρες….. Ο (Ρόδιος) Ακτίς βάζοντας πλώρη για
την Αίγυπτο ίδρυσε εκεί τη λεγόμενη Ηλιούπολη, δίνοντας το όνομα
του πατέρα του (Ήλιου). Από αυτόν έμαθαν αργότερα οι Αιγύπτιοι
τα θεωρήματα της αστρονομίας. Όταν, όμως, έγινε ο κατακλυσμός
στην Ελλάδα, από τις βροχοπτώσεις χάθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μαζί με εκείνα συνέβηκε να καταστραφούν και τα γραπτά
μνημεία και γι αυτή την αιτία, οι Αιγύπτιοι, βρίσκοντας την ευκαιρία,
ιδιοποιήθηκαν όλα τα περί αστρονομίας και επειδή, λόγω της άγνοιάς τους, οι Έλληνες δεν μπορούσαν πλέον να επικαλεστούν τις
γραπτές μαρτυρίες, ενισχύθηκε η άποψη ότι πρώτοι οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν τα άστρα. Με τον ίδιο τρόπο, μολονότι οι Αθηναίοι ίδρυσαν πόλη στην Αίγυπτο, που την ονόμαζαν Σαίνς, το γεγονός ξεχάστηκε λόγω του κατακλυσμού. Γι αυτές, λοιπόν, τις αιτίες πολλές
γενιές αργότερα ο Κάδμος του Αγήνορα θεωρήθηκε ότι πρώτος αυτός έφερε τα γράμματα από τη Φοινίκη στην Ελλάδα και από τον
καιρό του Κάδμου και στο εξής πίστευαν για τους Έλληνες πως έκαναν πάντα συμπληρωματικές ανακαλύψεις στην επιστήμη των
γραμμάτων, καθώς ένα είδος καθολικής άγνοιας κατείχε τους Έλληνες…….» ( Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 57)
«…Στις Μούσες, δόθηκε από τον πατέρα τους, η ανακάλυψη
των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη ποιητική. Σε
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εκείνους που λένε πως οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες των γραμμάτων,
πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδωσαν στους
Έλληνες και πως αυτοί οι Φοίνικες ήταν εκείνοι που έπλευσαν με
τον Κάδμο στην Ευρώπη και πως γι αυτό οι Έλληνες ονομάζουν τα
γράμματα Φοινικικά, απαντούν πως οι Φοίνικες δεν ήταν οι αρχικοί
εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τη μορφή
των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων τα χρησιμοποίησε αυτό το είδος των γραμμάτων, γι αυτό τους δόθηκε η παραπάνω ονομασία»…… (Διόδωρος Σικελιώτης. βίβλος 5, 74)
«…φασίν τους Φοίνικας ουκ εξ αρχής ευρείν, αλλά τους τύπους
των γραμμάτων μεταθείναι μόνον…». (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 74).
Σημειώνεται ότι:
1) Ο Διόδωρος λέει τα ως άνω, επειδή ο Ηρόδοτος έχει πει ότι
σύμφωνα με τους υπολογισμούς του τα γράμματα στην Ελλάδα τα
έφερε ο Κάδμος, όταν ήρθε στην Ελλάδα από τη Φοινίκη, κάτι για
το οποίο δε συμφωνεί ο Διόδωρος.
2) Με τα λεγόμενα αυτά του Ηρόδοτου δε συμφωνεί ούτε και
ο Πλούταρχος, ο οποίος μάλιστα αποκάλεσε τον Ηρόδοτο «κακοήθη» στο έργο του «Ηθικά ή περί των Ηροδότου Κακοήθειες», όπου
βλέπε περισσότερα.
3) Οι Υπολογισμοί του Ηρόδοτου, σχετικά με την Ελληνική
γραφή, είναι λάθος, γιατί:
Α) Όταν Ο Κάδμος ήρθε στην Ελλάδα, έφερε πράγματι τη
γραφή της ιδιαίτερης πατρίδας του, δηλαδή τη Φοινικική γραφή, και
με την οποία έγραφαν οι Καδμείοι ή Θηβαίοι, καθώς και άλλοι Έλληνες, επειδή ήταν πιο εύκολη από τη γραμμική που υπήρχε πριν.
Όμως μετά που οι Θηβαίοι εξελληνίσθηκαν χρησιμοποίησαν τη νέα
Ελληνική γραφή που επινοήθηκε στο μεταξύ από τους Έλληνες σε
αντικατάσταση και της Φοινικικής επειδή και η Φοινικική ήταν μια
γραφή που δεν απέδιδε πλήρως τον Ελληνικό προφορικό λόγο.
Β) Θα ήταν αληθές αυτό που λέει ο Ηρόδοτος, αν το σημερινό
Ελληνικό σύστημα γραφής ήταν ακριβώς το ίδιο με το Φοινικικό,
κάτι όμως που δεν ισχύει.
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο: «Ψεύδη για την Ελληνική
Γλώσσα και γραφή», Α. Κρασανάκη.)
3. ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Πολλοί λένε ότι στην αρχαία Ελλάδα γίνονταν ανθρωποθυσίες,
κτηνοβασίες και θεοποιήσεις ανθρώπων, αφού από τους αρχαίους
Έλληνες συγγραφείς αναφέρονται η Θυσία της Ιφιγένειας, ο έρωτας
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της Πασιφάης με τον ταύρο Ποσειδώνα -γέννηση Μινώταυρου, η
θεοποίηση Μίνωα κ.α. Ωστόσο αυτό είναι κακοήθεια, γιατί:
Α) Ο αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός, η αρχαία Ελληνική θρησκεία δεν επέτρεπε να γίνονται ανθρωποθυσίες και απλώς όσες από
αυτές αναφέρονται από τους αρχαίους συγγραφείς (Ιφιγένειας κ.α.)
ήταν για δοκιμασία πίστης, που τελικά δεν έγιναν.
Στους Εβραίους ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ να θυσιάσει
το γιο του Ισαάκ (κάτι που τελικά δεν άφησε ο θεός να γίνει) προκειμένου να δοκιμάσει την πίστη του.
Στους Έλληνες ο μάντης Κάλχας ζήτησε από τον Αγαμέμνονα
να θυσιάσει την κόρη του, κάτι όμως που τελικά δεν έγινε - ο λόγος
που έχουμε την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» και την «Ιφιγένεια εν Ταύροις» - προκειμένου να φυσήξει ούριος άνεμος για να φύγουν τα
καράβια για την Τροία. Ο Μάντης Κάλχας ζήτησε από τον Αγαμέμνονα αυτή τη μεγάλη θυσία προκειμένου να του δείξει ότι δεν μπορεί από τη μια να είναι ασεβής σκοτώνοντας τα ελάφια της Θεάς
Άρτεμης και από την άλλη να επικαλείται την εύνοια των θεών προκειμένου να του γίνει χάρη και να φυσήξει γι αυτόν ούριος άνεμος.
Β) Η θεοποίηση των θεών του Ολύμπου έγινε όπως ακριβώς
συνέβη και με το Χριστό και τους Αγίους στη Χριστιανική Θρησκεία.
Δηλαδή επειδή εν ζωή ο Δίας, ο Ποσειδώνας κ.τ.λ. είχαν ευεργετήσει τους ανθρώπους, μετά το θάνατό τους ανακηρύχτηκαν θεοί.
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο «Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία», Α.
Κρασανάκη)
Γ) Η κτηνοβασία που αναφέρεται στο μύθο του Μινώταυρου
δεν είναι αληθής. Ο μύθος του Μινώταυρου είναι μια ιστορία που
αφενός έπλασαν οι Αττικοί συγγραφείς με σκοπό να γελοιοποιήσουν
το Μίνωα, επειδή εκστράτευσε εναντίον τους και συνάμα πήρε ομήρους κάποιους νέους για καταναγκαστικά έργα στην Κρήτη, όταν
αυτοί δολοφόνησαν το γιο του Ανδρόγεω στα Παναθήναια, καθώς
λένε οι Πλάτωνας και Πλούταρχος. Βέβαια με τη μυθική ιστορία
αυτή οι Αθηναίοι υποδείχνουν – προβάλλουν τα άσχημα αποτελέσματα που επιφέρουν αφενός τα μάγια και οι κτηνοβασίες (δηλαδή
η γένεση τερατόμορφων όντων, όπως ο Μινώταυρος) και αφετέρου
οι αθετήσεις υποσχέσεων προς τα θεία και τους φίλους. Ο Μίνωας
φέρεται να τιμωρείται, με το να ερωτευθεί η γυναίκα του τον ταύρο,
επειδή αφενός εκστράτευσε εναντίον των φίλων Αθηναίων και αφετέρου γιατί αθέτησε τις υποσχέσεις του προς τα θεία (επειδή δε θυσίασε τον ταύρο που του έδωσε επί τούτου ο Ποσειδώνας).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
( Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ)
Οι Έλληνες επί εποχής Μ. Αλέξανδρου μάχονται κατά της δουλείας και της βίας και συνάμα διδάσκουν στον κόσμο, όπως θα
δούμε στα πιο κάτω, ότι κανείς δεν πρέπει να δέχεται να είναι δούλος, αλλά ελεύθερος ούτε να δέχεται να τον κυβερνά κάποιος με
βία ή χωρίς νόμους ούτε και να τον εξαναγκάζει να τον προσκυνά
ή να τον βλέπει ως θεό, έστω και αν αυτός είναι βασιλιάς, όπως
κάνουν ή δέχονται οι βάρβαροι.
1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΣΙΑΣ & ΑΦΡΙΚΗΣ
Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς (Θουκυδίδη, Δημοσθένη, Ισοκράτη κ.α.) λίγα χρόνια μετά τα περσικά οι Ελληνικές
πόλεις-κράτη χωρίστηκαν στα δυο, από τη μια οι Αθηναίοι και οι
σύμμαχοί τους και από την άλλη οι Σπαρτιάτες και οι σύμμαχοί τους,
και άρχισαν διαμάχονταν μεταξύ τους για τα πρωτεία. Βλέποντας
αυτό οι Πέρσες πήραν θάρρος και άρχισαν επεμβαίνουν και πάλι στα
Ελληνικά πράγματα. Προ αυτού οι Έλληνες ρήτορες της εποχής άρχισαν με επιστολές και λόγους τους να καλούν τους ηγέτες όλων
των Ελληνικών κρατών να πάψουν τις εμφύλιες διαμάχες και να
ενωθούν προ του κοινού και πάλι κινδύνου. Ωστόσο επειδή αυτό
δεν γίνονταν, μερικοί από αυτούς άρχισαν να καλούν το βασιλιά
της Μακεδονίας Φίλιππο, ο οποίος στο μεταξύ είχε καταστήσει τη
Μακεδονία ένα ισχυρό Ελληνικό κράτος, για να επέμβει στα Ελληνικά πράγματα. Ο Φίλιππος δράττει της ευκαιρίας και κατεβαίνει νότια και νικά στη Χαιρώνεια το 338 π.Χ. τους Θηβαίους και τους συμμάχους τους: Αθηναίους κ.α.. Στη συνέχεια καλεί συνέδριο των
Ελλήνων (Αθηναίων, Μακεδόνων κ.τ.λ.) στην Κόρινθο και εκεί αποφασίζετε (από όλους τους Έλληνες, πλην της Σπάρτης) να ιδρυθεί Πανελλήνια Συμμαχία που θα κάνει και εκδικητική εκστρατεία
στην Ασία, για να τιμωρηθούν οι βάρβαροι τόσο για τις επεμβάσεις
τους στα Ελληνικά κράτη όσο και για τα έκτροπα που είχαν προξενήσει στην Ελλάδα όταν είχαν έρθει με τους Δάτη, Ξέρξη κ.τ.λ. Το
μαθαίνουν αυτό ο Πέρσες και βάζουν κρυφά ανθρώπους και δολοφονούν το Φίλιππο. Την αρχηγία της Πανελλήνιας συμμαχίας
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αναλαμβάνει τώρα ο γιος του Φιλίππου ο Αλέξανδρος Γ’ , ο οποίος
αρχικά κατεβαίνει νότια και καταστρέφει τώρα εκ βάθρων τη Θήβα
(οικίσθηκε και πάλι επί Κάσσανδρου), επειδή δεν ήθελε να υπακούσει στους Μακεδόνες και από την άλλη με χρήματα των Περσών
προσπαθούσε να δημιουργήσει εμφύλιες διαμάχες στην Ελλάδα
προς το συμφέρον τόσο των Περσών όσο και των Θηβαίων, και στη
συνέχεια εκστρατεύει στην Ασία έχοντας στο πλευρό του όλους σχεδόν τους Έλληνες, πλην τους Σπαρτιάτες.
Ωστόσο φτάνοντας στην Ασία ο Αλέξανδρος, όπως μας
πληροφορούν Πλούταρχος και Αρριανός, βλέπει μια χώρα όπου οι περισσότεροι άνθρωποι ήσαν υπόδουλοι, οι άνθρωποι
να έχουν αποκτήσει βάρβαρα ήθη και έθιμα, να υπάρχει
πείνα κ.τ.λ. Μπρος α’ αυτά ο Αλέξανδρος, αντί να εκδικείται
που οι βάρβαροι της Ασίας σκότωσαν ακόμη και τον πατέρα
του, άρχισε να ελευθερώνει, να εκπολιτίζει, να κτίζει σχολεία
κ.τ.λ. Αποτέλεσμα δε του γεγονότος αυτού ήταν σε σύντομο διάστημα από τη μια να κατακτήσει όλο το γνωστό αρχαίο κόσμο της
Ασίας και Αφρικής και από την άλλη να ανακηρυχθεί και από τους
Έλληνες και από τους βάρβαρους «μέγας» και γιος του Θεού Δία.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η μάχη στο Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ. Η
μάχη της Ισσού το 333 π.Χ. Η μάχη στα Γαυγάμηλα το 331 π.Χ.
Κατάκτηση Ινδικής 327 π.χ.
2. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Α. ΤΙ ΒΡΗΚΕ Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ
Ανατρέχοντας στον Πλούταρχο ( Περί της Αλεξάνδρου Τύχης
ή Αρετής ) βλέπουμε να αναφέρει ότι όταν πήγε ο Μ. Αλέξανδρος
στην Ασία και Αφρική βρήκε εκεί ένα κόσμο με θηριώδη, ζωώδη,
ανήμερα ακόμη ένστικτα, όπως να τρώνε τους νεκρούς τους, να
παντρεύονται ακόμη και τις μάνες τους, να προσκυνούνε τους βασιλιάδες κ.α., πρβ:
«Αν όμως εξετάσεις τα αποτελέσματα της διδασκαλίας του Αλέξανδρου, θα διαπιστώσεις ότι έμαθε τους Υρξανούς να παντρεύονται, δίδαξε
τους Αραχώσιους να καλλιεργούν τη γη, έπεισε τους Σογδιανούς να φροντίζουν τους γονείς τους και να μην τους σκοτώνουν, και τους Πέρσες να σέβονται τις μητέρες τους και να μην τις παντρεύονται. Πόσο αξιοθαύμαστη είναι
η φιλοσοφία, χάρη στην οποία οι Ινδοί λατρεύουν Ελληνικούς Θεούς, και οι
Σκύθες θάβουν τους νεκρούς τους και δεν τους τρώνε! Θαυμάζουμε τη δύναμη του Καρνεάδη, που έκανε τον Κλειτόμαχο, ο οποίος προηγουμένως
λεγόταν Ασδρούβας, Καρχηδόνιος την καταγωγή, να υιοθετήσει τον Ελληνικό τρόπο ζωή. Θαυμάζουμε το χαρακτήρα του Ζήνωνα, που έπεισε το
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Διογένη το Βαβυλώνιο να επιδοθεί στη φιλοσοφία. Όταν όμως ο Αλέξανδρος
εκπολίτισε την Ασία, ο Όμηρος διαβαζόταν παντού, και τα παιδιά των περσών, των Σουσιανών και των Γεδρωσίων μάθαιναν να απαγγέλνουν τις τραγωδίες του Σοφοκλή και του Ευριπίδη. Ο Σωκράτης, όταν αντιμετώπισε την
κατηγορία ότι εισάγει καινά δαιμόνια, καταδικάστηκε εξαιτίας των συκοφαντών που υπήρχαν στην Ασία. Χάρη όμως στον Αλέξανδρο, η Βακτρία και ο
Καύκασος προσκύνησαν τους θεούς των Ελλήνων. Ο Πλάτωνας έγραψε ένα
μόνο σύγγραμμα για την πολιτειακή οργάνωση και δεν έπεισε κανένα, εξαιτίας της αυστηρότητας του έργου. Ο Αλέξανδρος αντίθετα, ίδρυσε περισσότερες από εβδομήντα πόλεις μέσα στις βάρβαρες χώρες, και διέσπειρε σε
όλη την Ασία τα Ελληνικά (γράμματα και αξιώματα), νικώντας τον απολίτιστο
και θηριώδη τρόπο ζωής («Αλέξανδρος δ’ υπέρ εβδομήκοντα πόλεις βαρβάροις έθνεσιν εγκτίσας και κατασπείρας την Ασία Ελληνικοίς τελεσι της ανημέρου και θηριώδους εκράτησε διαίτης») Λίγοι από εμάς διαβάζουμε τους
«Νόμους» του Πλάτωνα, αλλά δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων εφάρμοσαν και
εξακολουθούν να εφαρμόζουν τους νόμους του Αλέξανδρου, αποβαίνοντας
έτσι πιο ευτυχείς όσοι νικήθηκαν από τον Αλέξανδρο απ΄ ό,τι όσοι απέφυγαν.
Και τούτο γιατί τους δεύτερους δεν τους απάλλαξε κανείς από την άθλια ζωή,
ενώ τους πρώτους τους ανάγκασε ο νικητής τους να ζουν ευτυχισμένοι Όταν
ο Θεμιστοκλής εξόριστος έλαβε μεγάλες δωρεές από το βασιλιά και τρείς
πόλεις να του πληρώνουν φόρους, η μια με ψωμί, η άλλη με κρασί και η τρίτη
με κρέας, είπε: «Παιδιά μου, θα καταστρεφόμαστε, αν δεν είχαμε ήδη καταστραφεί». Έτσι λοιπόν και για τις πόλεις που κατέκτησε ο Αλέξανδρος είναι
πιο σωστό να πούμε: Δεν θα είχαν εκπολιτιστεί, αν δεν είχαν νικηθεί. Η Αίγυπτος δεν θα είχε την Αλεξάνδρεια, η Μεσοποταμία τη Σελεύκεια, η Σογδιανή την Προφθασία, η Ινδία τη Βουκεφάλα ούτε ο Καύκασος Ελληνική
πόλη, με την ίδρυση των οποίων στις χώρες αυτές εξαλείφτηκε η βαρβαρότητα και το υποδεέστερο στοιχείο μεταβλήθηκε ύστερα από την επαφή του
με το ανώτερο. Αν, λοιπόν, οι φιλόσοφοι καυχώνται ότι εξευγενίζουν και κάνουν προσαρμόσιμα τα σκληρά και απαίδευτα στοιχεία τους ανθρώπινου
χαρακτήρα, εφόσον ο Αλέξανδρος κατάφερε ν’ αλλάξει τη θηριώδη φύση
πάρα πολλών φυλών, εύλογα θα μπορούσε να θεωρηθεί Φιλόσοφος.»
(Πλουτάρχου Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής, Α, 3 – 7, 328 )
Β. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Σχετικά με τους Έλληνες και βάρβαρους, την πολιτεία και προσφορά του Μ. Αλέξανδρου στην Ελλάδα και τον κόσμο, ο Πλούταρχος αναφέρει:
«Ακόμα, η τόσο αξιοθαύμαστη «Πολιτεία» του Ζήνωνα, του
ιδρυτή της τάσης των Στωικών, μπορεί να συνοψιστεί στην εξής μία
συνισταμένη: δεν πρέπει να κατοικούμε διαχωρισμένοι σε ξεχωριστές πόλεις και δήμους με διαφορετικούς ο καθένας κανόνες δικαίου, αλλά να θεωρούμε όλους τους ανθρώπους του κόσμου αυτού
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συμπολίτες και συνδημότες…., αλλά εκείνος που έδωσε στη θεωρία
την έμπρακτη μορφή της ήταν ο Αλέξανδρος. Αυτός δηλαδή δεν
ακολούθησε τη συμβουλή του Αριστοτέλη να συμπεριληφθεί στους
Έλληνες σαν να ήταν ηγέτης τους και στους βάρβαρους σαν να ήταν
απόλυτος κύριος τους και να αντιμετωπίζει τους Έλληνες ως φίλους
και συγγενείς τους ενώ τους άλλους λαούς σαν να ήταν ζώα ή φυτά.
Αν ενεργούσε κατ’ αυτό τον τρόπο, θα γέμιζε την ηγεμονία του με
αναρίθμητους πολέμους, εξορίες και υπονομευτικές στάσεις. Εκείνος αντίθετα, πίστευε ότι ήρθε ως κοινός Θεόσταλτος συμφιλιωτής
και ειρηνοποιός για όλο τον κόσμο, και για τούτο εξανάγκαζε δια
των όπλων όσους δεν μπορούσε να πείσει δια του λόγου να ενωθούν μαζί του, και συνένωσε σε ενιαίο σώμα τους ανθρώπους από
τους διάφορους τόπους, ενώνοντας και αναμειγνύοντας σαν σε κύπελλο φιλίας τους τρόπους ζωής, τα ήθη, τους γάμους και τις συνήθειές τους.
Όρισε σε όλους να θεωρούν πατρίδα τους την οικουμένη, ακρόπολη τους το στρατόπεδό του, συγγενικούς τους όλους τους
καλούς ανθρώπους και ξένους τους κακούς. Δεν τους άφησε να
διακρίνουν ανάμεσα σε Έλληνες και βάρβαρους με βάση τη χλαμύδα και την πέλτη, το σπαθί ή τον μανδύα, αλλά όρισε να διαπιστώνεται το Ελληνικό στοιχείο από την αρετή του και το βαρβαρικό
από τη φαυλότητά του («Το μεν Ελληνικόν αρετήν το δε βάρβαρον
κακίαν τεκμαίρεσθαι») , ενώ τα ενδύματα, τα φαγητά, οι γάμοι και
ο τρόπος ζωής θεωρούνταν κοινά για όλους, αναμεμειγμένα σε ενιαίο σύνολο με τους δεσμούς τους αίματος και της τεκνοποιίας.
(Πλουτάρχου Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής, Α, 3 – 7, 329)
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
α) Ανατρέχοντας στον Αρριανό βλέπουμε το Μακεδόνα φιλόσοφο Καλλισθένη να λέει (παρουσία του Μ. Αλέξανδρου, στον άλλο
φιλόσοφο Ανάξαρχο, όταν ο τελευταίος πρότεινε να προσκυνούν
Έλληνες και βάρβαροι το Μ. Αλέξανδρο): «Θυμήσου ότι δε συμβουλεύεις και δε συναναστρέφεσαι τον Καμβύση ή τον Ξέρξη, αλλά
το γιο του Φιλλίπου, απόγονο του Ηρακλή και του Αιακού, που οι
πρόγονοί του ήρθαν από το Άργος στη Μακεδονία και κυβέρνησαν
τους Μακεδόνες όχι με τη βία, αλλά με νόμο. Και οι Έλληνες δεν
απέδωσαν θεϊκές τιμές στον Ηρακλή όσο ακόμη ήταν ζωντανός και
όταν απέθανε, περίμεναν να επιτρέψει ο Θεός των Δελφών την
αποθέωσή του. Κι αν ακόμη πρέπει να σκεφτόμαστε όπως οι βάρβαροι, επειδή βρίσκουμε σε βαρβαρική γη, εγώ Αλέξανδρε απαιτώ
από σένα να θυμηθείς την Ελλάδα, που για χάρη της έκανες όλη
την εκστρατεία, για να θέσης την Ασία κάτω από την Κυριαρχία των
Ελλήνων>..» (Αρριανός Αλεξάνδρου Ανάβασις 11).
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Επομένως οι Έλληνες σε σχέση προς τους βάρβαρους δε δέχονται ούτε να τους κυβερνά κάποιος με βία ή χωρίς νόμους ούτε
και να τους εξαναγκάζει να τον προσκυνούν ως θεό ή να τον βλέπουν ως θεό, έστω και αν αυτός είναι βασιλιάς, όπως κάνουν ή
δέχονται οι βάρβαροι.
β) Ανατρέχοντας στον Ξενοφώντα βλέπουμε να λέει ότι όλοι
στο Περσικό κράτος, ακόμη και οι σατράπες καλούνταν δούλοι και
όταν έβλεπαν το βασιλιά τους έπεφταν στη γη και φιλούσαν το
έδαφος, κάτι που οι Έλληνες έκαναν λέει μόνο στους Θεούς (παράβαλε σήμερα τις καλούμενες «μετάνοιες»). Προ αυτού ο Σπαρτιάτης στρατηγός Αγησίλαος, για να πείσει λέει το σατράπη Φαρναβάζο
να αντιταχθεί στους Πέρσες και να πάει με το μέρος των Ελλήνων,
όταν οι Σπαρτιάτες είχαν εκστρατεύσει στην Ασία, του λέει: «Οι άνθρωποι, Φαρναβάζε, γίνονται φίλοι στις Ελληνικές πόλεις και συ
τώρα μπορείς να αντιταχθείς στο πλευρό μας, αν θες να ζεις χωρίς
να προσκυνάς κανένα και χωρίς να έχεις δεσπότη, απολαμβάνοντας
τους καρπούς της περιουσίας σου, γιατί η ελευθερία είναι ισάξια όλων των αγαθών του κόσμου. Ακόμη αν έχει λεφτά τι άλλο θέλεις;
Είσαι απόλυτα ευτυχής.» (Ξενοφώντας, Ελληνικά Δ’)
γ) Ο Ηρόδοτος, σχετικά με τα ήθη και νοοτροπία των Περσών
σε σχέση με τους Μακεδόνες και τους άλλους Έλληνες, αναφέρει:
«Όταν λοιπόν αυτοί οι Πέρσες απεσταλμένοι έφτασαν και παρουσιάστηκαν μπροστά στον Αμύντα, απαιτούσαν να δώσει γη και ύδωρ
στο βασιλιά Δαρείο…… και εκείνος ετοίμασε μεγάλο δείπνο… Κι όταν
απόφαγαν οι Πέρσες το έριξαν στο πιοτό κι είπαν τα εξής: Ξένε Μακεδόνα, εμείς οι Πέρσες έχουμε ένα συνήθειο, όταν στρώνουμε τραπέζι μεγάλο, βάζουμε τότε να καθίσουν δίπλα μας και τις αγαπητικιές μας και τις νόμιμες γυναίκες. Εσύ λοιπόν, μια και μας δέχτηκες
με τόσο καλή διάθεση και μας φιλοξενείς πλουσιοπάροχα και δίνεις
γη και ύδωρ στο βασιλιά Δαρείο, συμμορφώσου με τις δικές μας
συνήθειες». Σ’ αυτά αποκρίθηκε ο Αμύντας «Πέρσες, εμείς δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια, αλλά μια και εσείς που είστε αφεντικά ζητάτε κι ετούτο, θα το έχετε.» ……… και μόλις ο Αμύντας αποσύρθηκε, ύστερα από παράκληση του γιου του Αλέξανδρου, λέει στους
Πέρσες «Ξένοι μου, δεν υπάρχει για σας κανένα πρόβλημα μ’ αυτές
τις γυναίκες….. αν δεν έχετε αντίρρηση, αφήστε τις, να πάνε να
λουσθούν και θα σας έρθουν λουσμένες». Αυτά είπε, κι οι Πέρσες
τα καλοδέχτηκαν. Κι ύστερα, μόλις οι γυναίκες βγήκαν, ο ίδιος ο
Αλέξανδρος πήρε αμούστακα παλικάρια, πόσες ήταν οι γυναίκες,
τόσα τους έντυσε με τα ρούχα των γυναικών, τους έδωσε κοντομάχαιρα και τους πέρασε μέσα, και περνώντας τους έλεγε στους Πέρσες τα εξής» Πέρσες, μη πείτε πως η φιλοξενία που σας προσφέρουμε δεν είναι μια πανδαισία με όλα της….. τις μητέρες και τις αδελφές μας σας τις χαρίσουμε μ’ όλη μας την καρδιά, για να ξέρετε
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πως έχετε από όλες τις τιμές που σας αξίζουν, ακόμη στο βασιλιά που σας έστειλε κάντε γνωστό πως ένας Έλληνας, ο αντιβασιλιάς των Μακεδόνων, σας καλόστρωσε και το τραπέζι
και το κρεβάτι.» Ο Αλέξανδρος ύστερα απ΄αυτά τα λόγια έβαλε
δίπλα σε κάθε Πέρση να καθίσει ένας Μακεδόνας – τάχατε γυναίκα
κι αυτοί, μόλις οι Πέρσες έκαναν να τους χαϊδέψουν, τους καθάρισαν.» (Ηρόδοτος Ε 17-22)
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ
Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
ΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΓΗ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ
Ανατρέχοντας στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να αναφέρει
ότι οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες, καθώς και ότι ο Μ. Αλέξανδρος
και οι ένδοξοι σύντροφοί του έκαναν τη γη να ησυχάσει κ.τ.λ.,
πρβ: «Και εγένετο μετά το πατάξαι Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον Μακεδόνα, ος εξήλθεν εκ της γης Χεττειείμ, και επάταξε τον Δαρείον βασιλέα
Περσών και Μήδων και εβασίλευσεν αντ᾿ αυτού πρότερος επί την Ελλάδα.
και συνεστήσατο πολέμους πολλούς και εκράτησεν οχυρωμάτων πολλών
και έσφαξε βασιλείς της γης· και διήλθεν έως άκρων της γης και έλαβε
σκύλα πλήθους εθνών. και ησύχασεν η γη ενώπιον αυτού, και υψώθη,
και επήρθη η καρδιά αυτού. και συνήγαγε δύναμιν ισχυρὰν σφόδρα και
ήρξε χωρών και εθνῶν και τυράννων, και εγένοντο αυτῷ εις φόρον. και
μετά ταύτα έπεσεν επί την κοίτην και έγνω ότι αποθνήσκει. και εκάλεσε
τους παίδας αυτού τούς ενδόξους τους συντρόφους αυτού απὸ νεότητος
και διείλεν αυτοίς την βασιλείαν αυτού ἔτι ζῶντος αυτού. και εβασίλευσεν
Αλέξανδρος έτη δώδεκα και απέθανε. και επεκράτησαν οι παίδες αυτού
έκαστος εν τῷ τόπῳ αυτού. και επέθεντο πάντες διαδήματα μετά το αποθανείν αυτόν καὶ οι υιοί αυτῶν ὀπίσω αυτῶν έτη πολλὰ καὶ επλήθυναν
κακά εν τη γη. καὶ εξῆλθεν εξ αυτῶν ρίζα ἁμαρτωλὸς Αντίοχος Επιφανής,
υιός Αντιόχου βασιλέως, ος ην όμηρα εν τη Ρώμη· και εβασίλευσεν εν
έτει εκατοστώ και τριακοστώ και εβδόμω βασιλείας Ελλήνων. (Μακκαβαίων, Κεφ. 1 , 1 – 10)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΡΩΜΑΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
( ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ )
1. ΡΩΜΑΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Ο Διόδωρος Σικελιώτης (37, αποσπάσματα) αναφέρει ότι μετά
τα Τρωικά ο βασιλιάς των Περσών εκστράτευσε εναντίον της Ελλάδας. Ωστόσο η στρατιωτική ευφυΐα του Θεμιστοκλή σε συνδυασμό
με τη γενναιότητα των Ελλήνων νίκησε τους Πέρσες. Περίπου την
ίδια εποχή 300.000 Καρχηδόνιοι εκστράτευσαν εναντίον της Σικελίας, αλλά ο Γέλων, αρχηγός των Συρακουσών με ένα μόνο στρατήγημα και μέσα σε μια στιγμή, έκαψε 200 πλοία σε τακτική μάχη
150.000 εχθρών και αιχμαλώτισε ισάριθμους. Ωστόσο οι απόγονοι
αυτών που επιτέλεσαν αυτά τα τόσο μεγάλα κατορθώματα. νικήθηκαν από τους Ρωμαίους που έφεραν σε πέρας το Μαρσικό πόλεμο.
Στη συνέχεια, η εξαιρετικά μεγάλη ευφυΐα και ανδρεία του Αλέξανδρου του Μακεδόνα του επέτρεψε η τύχη να νικήσει την Περσική
αυτοκρατορία. Ωστόσο κατά τις νεότερες εποχές οι Ρωμαίοι κατέκτησαν με τα όπλα τους Μακεδόνες.
Ο Μαρσικός Πόλεμος που συνέβη στα χρόνια του Διόδωρου,
καθώς λέει ο ίδιος, ήταν ο μεγαλύτερος απ΄όλους όσους έγιναν
προηγουμένως. Ονομάστηκε έτσι, επειδή αρχηγοί ήταν οι Μάρσοι.
Ο πόλεμος αυτός ήταν εναντίον της Ρώμης απ΄όλα τα έθνη της Ιταλίας (Σαυνίτες, Λευκαντοί, Ασκολανοί κ.α.)
Ειδικότερα, γύρω στο 597 π.Χ. ο βασιλιάς των Ετρούσκων
Πορσίνας κυρίευσε τη Ρώμη, πόλη που ο λαός της αποτελείτο από
Λατίνους και Ετρούσκους. Κατόπιν αυτού οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες
της Ιταλίας, στην Ιταλία ως γνωστόν υπήρχε η Μεγάλη Ελλάδα, αποφάσισαν να συνεργαστούν, προ του κοινού κινδύνου των Ετρούσκων. Ο Ιέρωνας των Συρακουσών νίκησε το 474 π.Χ. τον Ετρουσκικό στόλο κοντά στην Κύμη. Οι Ετρούσκοι μετά την ήττα και των
συμμάχων τους των Καρχηδονίων στην Ιμέρα άρχισαν να παρακμάζουν, κάτι που επωφελήθηκε η Ρώμη κυριεύοντας κάθε ετρουσκική
πόλη, αλλά και κάθε άλλη πόλη στην Ιταλία. Ακολούθως νίκησαν,
ύστερα όμως και από ήττες, τους Γαλάτες κ.α.
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Οι Ελληνικές κράτη-πόλεις της Μ. Ελλάδας (Ν. Ιταλίας) και
της Σικελίας κατά την περίοδο που η Ρώμη πολεμούσε με τους άλλους ιταλικούς λαούς (Λατίνους, Ετρούσκους, Σαμνίτες, Λευκανούς
κ.τ.λ.), επειδή απειλούνταν να πάνε με το μέρος πότε του ενός και
πότε του άλλου, προτίμησαν να πάνε με το μέρος των Ρωμαίων.
Μόνο η ισχυρή Ελληνική αποικία Τάραντας έμεινε ανεξάρτητος.
Προ αυτού οι Ρωμαίοι τους κήρυξαν τον πόλεμο και οι Ταραντίνοι
κάλεσαν τη βοήθεια του Πύρρου, του Έλληνα βασιλιά της Ηπείρου, που ονειρευόταν να κάνει μια αυτοκρατορία στη δύση, κάτι
όπως έκανε ο Μ. Αλέξανδρος στην ανατολή, ενώνοντας καταρχήν
τις Ελληνικές πόλεις-κράτη της δύσης (Ν. Ιταλίας, Σικελίας, Ισπανίας κ.α.). Ο Πύρρος δέχτηκε την πρόταση των Ταραντίνων και πήγε
στην Ιταλία ως σύμμαχός τους εναντίον των Ρωμαίων. Καταρχήν
νίκησε τους Ρωμαίους στην Ηράκλεια (280 π.Χ.) και στο Ισκλο (279
π.Χ.), αλλά νικήθηκε στο Βενεβέντο (275 π.Χ.) και αναγκάστηκε να
επιστρέψει στην Ήπειρο άπρακτος. Το 274 π.Χ. υπέταξε τη Μακεδονία και έπειτα στράφηκε προς την Πελοπόννησο όπου σκοτώθηκε
τυχαία στο Άργος.
Η Ρώμη μετά την υποταγή και των Ελληνικών πόλεων της Ιταλίας συμπεριλήφθηκε στις μεγάλες δυνάμεις της Μεσογείου, της
Καρχηδόνας, της Αιγύπτου και της Μακεδονίας. Αργότερα ακολούθησε ο πόλεμος κατά των Καρχηδονίων, των Μακεδόνων κ.α. με
επικράτηση τελικά των Ρωμαίων.
Σημειώνεται επίσης ότι ο ρωμαϊκός κίνδυνος για την Ελλάδα
εμφανίστηκε το 229 π.Χ., όταν στα παράλια της Ιλλυρίας εγκαταστάθηκαν οι Ρωμαίοι. Τη στιγμή εκείνη οι Έλληνες ήταν διαιρεμένοι
και φθείρονταν με εμφύλιους πολέμους, όπως μεταξύ της Αιτωλικής
και Αχαϊκής Συμπολιτείας, ο γνωστός ως Συμμαχικός πόλεμος (227217 π.Χ.). Η κατάσταση αυτή ευνοούσε τους Ρωμαίους στο κατακτητικό έργο τους: νίκησαν το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Ε΄
στη μάχη στις Κυνός Κεφαλές (200 π.Χ.), κοντά στα Φάρσαλα, και
τον υποχρέωσαν να αποχωρήσει απ' όλες τις κτήσεις του στη Μ.
Ασία, Θράκη, Νότια Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου πελάγους. Το
190 π.Χ. κοντά στη Μαγνησία νίκησαν τον Αντίοχο, τον οποίο υποχρέωσαν να τους παραχωρήσει όλες τις ευρωπαϊκές κτήσεις του και
τη Μ. Ασία, διαλύοντας έτσι το βασίλειο των Σελευκιδών. Το 168
π.Χ. στη μάχη της Πύδνας νίκησαν τον Περσέα και υπέταξαν ολόκληρη τη Μακεδονία. Τέλος, το146 π.Χ., ο Ρωμαίος στρατηγός Μόμμιος κυρίευσε την Κόρινθο, λεηλάτησε και κατάστρεψε την πόλη και
κατάσφαξε ή πούλησε δούλους τους κατοίκους της. Έτσι η Ρώμη
υπέταξε με τη βία των λεγεώνων της ολόκληρη την Ελλάδα.
Η κατάσταση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ. και
η σταδιακή προσάρτηση της εκτεταμένης ελληνιστικής επικράτειας
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δεν κατάφερε βέβαια να εξασθενίσει το σύνολο του Ελληνικού δυναμικού. Παρά τη δεινή δοκιμασία που γνώρισε ο ελληνισμός και
ιδιαίτερα στις πιο προηγμένες και περισσότερο πλούσιες χώρες με
Ελληνικό ή ελληνίζοντα πληθυσμό, κατόρθωσε να ανταπεξέλθει υλικά και πολιτιστικά. Η Ελληνική πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία γίνεται αποδεκτή σαν πρότυπο και η Ελληνική Γλώσσα αποτελεί και αυτή μέσο επικοινωνίας και ειδικά στο επίπεδο της διανόησης.
2. ΕΚΜΙΝΩΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ
Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία) αναφέρει
ότι οι Ρωμαίοι με το Νόμα αντέγραψαν το Μινωικό Πολιτισμό, πρβ:
«Οι δε τα μυθώδη πάντα περιαιρούντες εκ της ιστορίας πεπλάσθαι φασίν υπό του Νόμα τον περί της Ηγερίας λόγον, ίνα ράον αυτώ προσέχωσιν
οι τα θεία δεδιότες και προθύμως δέχωνται τούς υπ´ αυτού τιθεμένους νόμους, ως παρά θεών κομιζομένους. Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαίνουσιν εκ των Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτήν γενόμενον της
τε Μίνω του Κρητός και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας· ων ο
μεν ομιλητὴς έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω
τραφήναι τόν Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνόν όντα,
κατέβαινεν εις το ιερόν άντρον και τους νόμους εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους
απέφαινε παρά του Διός λαμβάνειν· ο δε Λυκούργος εις Δελφούς αφικνούμενος υπό του Απόλλωνος έφη διδάσκεσθαι την νομοθεσίαν. (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Λόγος Β’ LXI. 1-2)
3. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Την 11η Μαΐου του 306 μ.Χ. ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο οποίος από τη ρωμαϊκή σύγκλητο ονομάστηκε θεός, από
την ιστορία μέγας και από τη χριστιανική Εκκλησία άγιος και ισαπόστολος, μεταφέρει την έδρα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τη
Ρώμη στην Ελληνική πόλη Βυζάντιο στο Βόσπορο ή στο εξής Κωνσταντινούπολη (από το όνομά του Μ. Κωνσταντίνου) προκειμένου
οι αυτοκράτορες στο εξής να βρίσκονται κοντύτερα στα ευαίσθητα
σημεία της αυτοκρατορίας, από τα οποία γίνονταν εισβολές βαρβάρων. Η μεταφορά αυτή είχε σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία – ο λόγος που στο εξής μιλούμε για Βυζαντινή
αυτοκρατορία - όσο και στον Ελληνισμό, γιατί ξανά η Ελλάδα γίνεται
το επίκεντρο του κόσμου, αφού η Κωνσταντινούπολη, η νέα Ρώμη,
ήταν Ελληνική πόλη. Ο Μ. Κωνσταντίνος στη συνέχεια βλέποντας η
αυτοκρατορία να σπαράζεται από μεγάλες διαμάχες και διώξεις μεταξύ ελληνιστών (= αυτών που λάτρευαν τους 12 θεούς του
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Ολύμπου) και χριστιανών, κηρύσσει ανεξιθρησκία το 313 μ.Χ., κάτι
που θεωρήθηκε από τους χριστιανούς όλων των λαών της αυτοκρατορίας, οι οποίοι τότε ήσαν κατά πολύ περισσότεροι από τους
Ελληνιστές, ως ειρηνική νίκη, αλλά και κάτι ως ισοπολιτεία μεταξύ
των λαών που αποτελούσαν την αυτοκρατορία αυτή, με επακόλουθο η αυτοκρατορία αυτή και για 1000 και πλέον χρόνια να γνωρίσει εσωτερική ειρήνη και μεγάλη ευημερία.
Η διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική το 395 π.Χ. και η ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης ως πρωτεύουσας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, επανάφερε στο προσκήνιο
το Αιγαίο Πέλαγος. Την περίοδο μάλιστα μεταξύ 4ου και 7ου αιώνα
μ.Χ. στη λεκάνη της Μεσογείου η Βυζαντινή θαλασσοκρατορία αναβαθμίζει και πάλι το Αιγαίο σε σταυροδρόμι εμπορίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Ο εξελληνισμός κάπως του Ανατολικού κράτους άρχισε σιγάσιγά από τότε που διαλύθηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά δηλ.
το θάνατο του Μ. Θεοδοσίου (395 μ.Χ.). Τότε από τους δύο γιους
του ο Ονώριος έγινε αυτοκράτορας στη Δύση και ο Αρκάδιος στην
Ανατολή. Το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος ακολούθησε τη δική του ανεξάρτητη πορεία και σύντομα διαλύθηκε κάτω από την πίεση των
σκυθικών, γοτθικών και άλλων φύλων που τους επόμενους αιώνες
κατακλύζουν την Ευρώπη, ενώ από το Ανατολικό τμήμα προέκυψε
η Βυζαντινή Αυτοκρατορία που για αρκετούς αιώνες θα γνωρίσει
ειρήνη και ευημερία.
ΠΤΩΣΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Τον 4ο αι. μ.Χ. ακμάζει η φιλοσοφική σχολή της Αθήνας όπου σπουδάζουν σπουδαίες πνευματικές προσωπικότητες και δημόσια πρόσωπα όπως ο Μ. Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζός, ο
Λιβάνιος, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης κ.α. Το 396 μ.Χ. γίνεται λεηλασία και καταστροφή της Αθήνας από τους Γότθους του Αλάριχου.
Τον 5ο αι. η Αθήνα χάνει την αίγλη της και μετατρέπεται σε
μια μικρή επαρχιακή πόλη της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πολλά
αρχαία μνημεία μετατρέπονται σε χριστιανικούς ναούς. Το 529
μ.Χ. ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός με διάταγμά του κλείνει τη φιλοσοφική σχολή των Αθηνών. Ο Παρθενώνας μετατρέπεται σε
χριστιανική εκκλησία. Σημειώνεται επίσης ότι με την επικράτηση
του Χριστιανισμού ολοκληρωτικά στην Ελλάδα και στην Ιταλία και
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το νέο θρησκευτικό-πολιτιστικό πνεύμα που δημιουργήθηκε, οι
Ολυμπιακοί και γενικώς όλοι οι αθλητικοί αγώνες θεωρήθηκαν ως
ειδωλολατρικές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα την κατάργησή τους
από το Θεοδόσιο Α΄ το 393 μ.Χ. (293η Ολυμπιάδα).

4. Ο ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Graecia capta ferum victorem cepit «Η υποδουλωμένη Ελλάδα υποδούλωσε τον άγριο νικητή» (Οράτιος)
Ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, σύμφωνα με τους μελετητές και
ιστορικούς, ονομάζεται ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε μετά την
κυριαρχία της Ρώμης σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, που
επισφραγίστηκε με την κατάκτηση και καταστροφή της Κορίνθου
(146 π.Χ.) και τη ναυμαχία του Ακτίου (31 π.Χ.).
Ήδη από πολύ νωρίς οι Ρωμαίοι κατακτητές είχαν έρθει σε επαφή με τα ελληνικά γράμματα και τις τέχνες.
Αυτό επειδή αφενός η καλούμενη Μεγάλη Ελλάδα βρίσκονταν
στη Νότια Ιταλία και Σικελία και αφετέρου μέρος των Ρωμαίων ήταν
Ελληνικής Αρκαδικής καταγωγής, σύμφωνα με τον Παυσανία (Αρκαδικά):
«. Λένε, λοιπόν, πώς ένας Εύανδρος ξεπερνούσε όλους τους Αρκάδες στην σύνεση
και στην πολεμική ικανότητα. Ήταν γιος μιας νύμφης, κόρης του Λάδωνα και του Έρμη. Αυτός στάλθηκε σε αποικία με ομάδα Αρκάδων από το Παλλάντιο και ίδρυσε πόλη παρά τον
Τίβερη ποταμό. Ένα μέρος της σύγχρονης μας πόλης της Ρώμης, εκείνο που είχε εγκατασταθεί ο Εύανδρος με τους Αρκάδες του, ονομάστηκε Παλλάντιο, σ’ ανάμνηση της αρκαδικής
πόλεως. Γι’ αυτούς τους λόγους έγιναν οι τιμητικές παραχωρήσεις εκ μέρους του αυτοκράτορα στους Παλλαντιείς» (Παυσανίας Αρκαδικά 43, 1-3)
Λατίνοι ποιητές και συγγραφείς επηρεάστηκαν αποφασιστικά
από τους μεγάλους Έλληνες ποιητές, τον Όμηρο και άλλους, όπως
ο Βιργίλιος με την «Αινειάδα» του, που αποτελεί συνέχεια ως προς
το περιεχόμενό της της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, με τα «Βουκολικά» του που μαρτυρούν την επίδραση του Θεόκριτου και τα «Γεωργικά» που φανερώνουν επίδραση του Ησιόδου, ή ο Οβίδιος και
ο Οράτιος που είναι επηρεασμένοι από την Αλεξανδρινή ποίηση.
Αλλά και στη φιλοσοφία, στην ιστορία, στις επιστήμες, στο δίκαιο
των ρωμαϊκών χρόνων οι επιρροές είναι ολοφάνερες. Παράλληλα οι
Έλληνες συνεχίζουν να παράγουν πλούσιο πνευματικό έργο: περιηγητές (Παυσανίας), πεζογράφοι (Λογγίνος,
Φιλόστρατος), γραμματικοί (Αθήναιος), ιστοριογράφοι (Διονύσιος, Ιώσηπος, Αππιανός, Αρριανός, Κάσσιος Δίων), φιλόσοφοι (Επίκτητος,
Δίων ο Χρυσόστομος, Λουκιανός, Ηρώδης ο Αττικός, Πλούταρχος,
Πλωτίνος), γιατροί (Γαληνός) συνεχίζουν την καλλιέργεια και
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προαγωγή όλων των επιστημών μέσα στις νέες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Πολλοί από αυτούς έζησαν στη Ρώμη και έβαλαν
τη σφραγίδα τους στην πνευματική ζωή της αυτοκρατορίας.
Ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός εξαπλώθηκε σε όλον το μεσογειακό κόσμο και στην Εγγύς Ανατολή, όπου ήδη από την ελληνιστική εποχή ο Ελληνικός Πολιτισμός είχε ισχυρή επιρροή, μέσω
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός διατηρήθηκε κυρίαρχος στον
μεσογειακό χώρο μέχρι τον εκχριστιανισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ.
Η περίφημη φράση από τις Επιστολές του Ορατίου Graecia
capta ferum victorem cepit «Η υποδουλωμένη Ελλάδα υποδούλωσε
τον άγριο νικητή» αποδίδει με τον πλέον λακωνικό τρόπο ένα παράδοξο της ιστορίας. Ότι, ενώ οι Ρωμαίοι υπέταξαν την Ελλάδα από
το 146 π.Χ. ουσιαστικά και κυριάρχησαν και στο τελευταίο ελληνιστικό βασίλειο, την Αίγυπτο της Κλεοπάτρας, μετά τη μάχη στο Άκτιο το 31 π.Χ., εγκαθιδρύοντας μια πολύ ισχυρή αυτοκρατορία σε
ολόκληρη τη Μεσόγειο, τα γράμματα, οι τέχνες, οι θεοί, οι θεσμοί,
η κουλτούρα που υιοθέτησαν είχαν ελληνική προέλευση. Έτσι γεννήθηκε η έννοια ελληνορωμαϊκός πολιτισμός για να δηλώσει τη δημιουργική σύνθεση των δύο πολιτισμών και τη συνύπαρξη ελληνικών και λατινικών πολιτιστικών στοιχείων στη γλώσσα, στην εκπαίδευση, στη φιλοσοφία και την τέχνη ολόκληρης της Μεσογείου στα
χρόνια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Η ρωμαϊκή εκδοχή του «ελληνισμού» επηρεάζει τα πάντα: την
αρχιτεκτονική (όπου αναμειγνύονται οι ελληνικοί ρυθμοί για να δώσουν ένα νέο αισθητικό αποτέλεσμα), τη γλυπτική (δεν είναι τυχαίο
ότι οι γνώσεις μας για την ελληνιστική γλυπτική οφείλονται σε ρωμαϊκά αντίγραφα), τη ζωγραφική (που επιβίωσε μόνο από όσες τοιχογραφίες βρέθηκαν στις πλούσιες ρωμαϊκές βίλες). Ήδη την εποχή
του Κικέρωνα κάθε μορφωμένος Ρωμαίος έπρεπε να γνωρίζει αρχαία
ελληνικά για να μελετάει φιλοσοφία και λογοτεχνία, ενώ θεσμοί όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες και τα Ελευσίνια Μυστήρια συνέχισαν να
τελούνται για αιώνες παράλληλα με τον Χριστιανισμό
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
Ο σύγχρονος κόσμος, σύμφωνα με τους ειδικούς, οφείλει πάρα πολλά
στους Έλληνες. Αυτοί προσδιόρισαν για πρώτη φορά τις κατηγορίες σκέψης
που έχουμε έως σήμερα. Τους οφείλουμε τα κυριότερα πνευματικά μας εργαλεία, καθώς επίσης και τις αρχές της ηθικής μας. Αλλά και η διδασκαλία
του χριστιανισμού, που εμπνέει ακόμα όλο το δυτικό πολιτισμό, έφθασε ως
εμάς, αφού πέρασε από την ελληνική σκέψη, που επεξεργάστηκε και συστηματοποίησε τις αρχές του χριστιανισμού. Αυτή φανέρωσε σε όλους τον παγκόσμιο χαρακτήρα του χριστιανισμού και έγινε το γρήγορο και αποτελεσματικό μέσο διάδοσής του:. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αφενός ότι η ελληνική
γλώσσα ήταν εκείνη μέσα από την οποία εκφράσθηκε η πρωτοχριστιανική
εκκλησία και αφετερου ότι η χριστιανική θρησκεία έχει υιοθετήσεις πάρα
πολλά του ελληνισμού , όπως τα περί ψυχής, περί Άδου , περί δαίμονα, περί
δικαιοσύνης κ.α., όπως θα δούμε πιο κάτω.
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΕΣ
Η ονομασία «ελληνισμός» σημαίνει ό,τι έχει σχέση με την Ελλάδα και τους Έλληνες, κάτι όπως και χριστιανισμός (χριστιανούς),
Ιουδαϊσμός (Ιουδαίους) κ.α. και συνεπώς Ελληνισμός λέγεται το
σύνολο των Ελλήνων, ήτοι των μελών του Ελληνικού έθνους, καθώς και των υλικών, πνευματικών και ηθικών δημιουργημάτων των
Ελλήνων, ο Ελληνικός Πολιτισμός. Το σύνολο των Ελλήνων, ως
φορέας μιας κοινής πολιτιστικής παράδοσης και δημιουργίας, ανεξάρτητα από το κράτος που μένουν και δημιουργούν.
Το όνομα Ελλάς - Έλληνες , όπως είδαμε στα πιο πριν, χρονολογείται ήδη από την εποχή του Ομήρου, μόνο που αρχικά είχε σημασία τοπική (Έλληνες καλούνταν μόνο όσοι κατοικούσαν στην
πόλη Ελλάδα της Φθιώτιδας), μετά εθνική (Έλληνες καλούνταν όλοι
όσοι ήταν όμαιμοι, ομόθρησκοι και ομόγλωσσοι με αυτούς στην
πόλη Ελλάδα) και τέλος και πνευματική – πολιτιστική.
Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται και μάλιστα σε αντιδιαστολή
(κάτι ως σοφοί και ανόητοι, κ.α.) οι ονομασίες «Έλληνες» και «βάρβαροι», που σημαίνει ότι η Χριστιανική Θρησκεία αναγνωρίζει ότι ο
Ελληνισμός είναι κάτι καλό ή ότι η ονομασία «βάρβαρος» είχε έννοια
ακριβώς αντίθετη από την ονομασία Έλληνας», πρβ: «Έλλησί τε
και βαρβάροις, σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειμί..ου γαρ
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επαισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· δύναμις γαρ Θεού εστιν
εις σωτηρίαν παντί τω πιστεύοντι, Ιουδαίω τε πρώτον και Ελληνι»…(προς Ρωμαίους Κεφ. 1, 14 -16) .
Ελληνίζοντες ή Ελληνιστές καλούνταν κατά την ελληνιστική
καλούμενη περίοδο (οι τρεις αιώνες π.Χ., οι τρεις αιώνες μετά την
ίδρυση των βασιλείων των απογόνων του Μ. Αλέξανδρου) όσοι είχαν υιοθετήσει την Ελληνική Γλώσσα, την ελληνική συμπεριφορά,
τα ελληνικά ήθη, τον ελληνικό τρόπο ζωής κ.α. και γενικά αυτό που
σήμερα λέμε ελληνικό πολιτισμό.
Ειδικότερα ελληνιστής καλούνταν ο κάθε μελετητής και λάτρης του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και κάθε άτομο μη ελληνικής
καταγωγής (Εβραίοι, Σύριοι, Αιγύπτιοι κ.α.) , το οποίο ακολουθεί
τα ελληνικά πρότυπα και χρησιμοποιεί την Ελληνική Γλώσσα, ιδιαίτερα οι εξελληνισμένοι Εβραίοι της ελληνιστικής εποχής.
Ελληνιστική εποχή καλούνται οι χρόνοι του Μ. Αλεξάνδρου και
των βασιλείων των διαδόχων του: Βασίλειο Αιγύπτου, Βασίλειο Συρίας κλπ. Κατά την ελληνιστική περίοδο, αλλά και μετά υπήρχαν οι
κατά τόπους εθνικότητες, Έλληνες, Εβραίοι κλπ. και επίσης οι καλούμενοι Ελληνιστές, ήτοι όσοι μη Έλληνες (Εβραίοι, Σύριοι κ.α.)
μίλαγαν ελληνικά, είχαν ελληνική μόρφωση κλπ, πρβ: «Εν δε ταις
ημέραις ταύταις, ότε επληθύνοντο οι μαθηταί, έγεινε γογγυσμός
των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι αι χήραι αυτών παρεβλέποντο εν τη καθημερινή διακονία…» (Λουκάς, Πράξεις, 6:1).
Ελληνιστές ήταν και εκείνοι που έγραψαν στα ελληνικά την
Καινή Διαθήκη, ήτοι οι μαθητές - ευαγγελιστές του Χριστού: Ιωάννης, Λουκάς, Μάρκος και Ματθαίος , καθώς και ο απόστολος Παύλος. Ολοι αυτοί είναι κείνοι που δημιούργησαν τη Χριστιανική Θρησκεία στηριζόμενοι αφενός πάνω στη ηθική διδασκαλία του Χριστού
και αφετέρου στην αρχαία ελληνική μεταφυσική φιλοσοφία. Η διάκριση που κάνει ο Λουκάς στο Πράξ. 6,1 μεταξύ ελληνιστών και
εβραίων, δεν έχει φυλετική σημασία, καθώς αναφέρει επιγραμματικά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ελληνιστάς δε οίμαι καλείν, τους
ελληνιστί φθεγγομένους, ούτοι γαρ ελληνιστί διελέγοντο Εβραίοι όντες»[14]
2. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΡΡΟΕΣ
Ο ελληνισμός με τη θρησκεία του των Ολύμπιων θεών δίδασκε, ως γνωστόν, ότι υπάρχουν πολλοί θεοί, οι κυριότεροι των
οποίων ήταν 12: ο Δίας, η Ήρα, ο Άρης, …., οι οποίοι ήταν «οι
δοτήρες εάων», σύμφωνα με τη «Θεογονία» του Ησιόδου, δηλαδή
αυτοί που δίδουν τα ευεργετήματα στους ανθρώπους, καθώς και τη
μετά θάνατο επιβράβευση σε όσους εν ζωή είναι ενάρετοι ή
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ευσεβείς ή τη τιμωρία σε όσους δεν ήταν εν ζωή ευσεβείς. Οι ψυχές
των ασεβών, σύμφωνα με τη Θρησκεία των Ολύμπιων θεών, πάνε
για τιμωρία στα Τάρταρα του Άδη και οι ψυχές των ευσεβών στους
Νήσους των Μακάρων ή άλλως Ηλύσια Πεδία του Άδη. Ο σκοπός
που λέει αυτά η θρησκεία των Ολύπτιων θεών, καθώς λέει ο Διόδωρος Σικελιώτης (Βίβλος 1, 2) για την ευσέβεια και τη δικαιοσύνη,
άρα για τον πολιτισμό, να φοβούμαι οι άνθρωποι και έτσι να πάψουν να αδικούν ή να κλέβουν ο ένας τον άλλο, να έρθει η ειρηνική συνύπαρξή, ο αλληλο-σεβασμός κ.α. Πέραν αυτού η πίστη ότι
μετά θάνατο ο αδικηθείς θα αποκατασταθεί από το Θεό του φέρνει
τη μακαριότητα κ.α.
Από την άλλη ο Χριστιανισμός διδάσκει φιλοσοφικά ακριβώς
τα ίδια με αυτά που δίδασκε ο Ελληνισμός (η θρησκεία των Ολύμπιων θεών) με κάποιες σημαντικές αλλαγές και προσθέσεις, κυρίως
στο πνευματικό και ηθικό μέρος, και συνεπώς τα κοινά τους σημεία
τα πήρε ο Χριστιανισμός από τους Έλληνες, αφού αφενός Χριστιανισμός είναι νεότερη θρησκεία και αφετέρου οι ευαγγελιστές: Ιωάννης, Μάρκος, Ματθαίος και Λουκάς, καθώς και ο Απόστολος Παύλος, ως γνωστόν ήταν ελληνικής μόρφωσης και τα ευαγγέλιά τους
τα έγραψαν στα ελληνικά. Για το Χριστιανισμός δεν υπάρχουν πολλοί θεοί, αλλά ένας με τριαδική διάσταση (Πατήρ, Υιός και Άγιο
Πνεύμα), ο οποίος δημιούργησε και κυβερνά τον κόσμο, τον ουρανό και τη γη. Συνάμα και εδώ, όπως και στην ελληνική θρησκεία
των Ολύμπιων θεών, υπάρχει η ψυχή και ο Άδης και οι ψυχές των
ασεβών εν ζωή ανθρώπων πηγαίνουν για τιμωρία στα Τάρταρα του
Άδη (απλά εδώ λέγεται Κόλαση ) και οι ευσεβείς στους Νήσους των
Μακάρων του Άδη (απλά εδώ λέγονται Παράδεισος). Ο σκοπός που
λέγονται και εδώ όλα αυτά είναι για την ευσέβεια και τη δικαιοσύνη, άρα για τον πολιτισμό, να φοβούμαι οι άνθρωποι και έτσι να
πάψουν να αδικούν ή να κλέβουν ο ένας τον άλλο, να έρθει η
ειρηνική συνύπαρξή, ο αλληλο-σεβασμός κ.α., όπως είδαμε πιο πριν
να λένε οι αρχαίοι Έλληνες.
Λέγεται και σωστά ότι ο Ελληνισμός μέχρι την εμφάνιση του
Χριστιανισμού ήταν η κυρίαρχη πνευματική, γλωσσική και πολιτιστική ταυτότητα στον τότε γνωστό κόσμο. Ο Χριστιανισμός χρησιμοποίησε από τη μια την Ελληνική Γλώσσα, που τότε ήταν διεθνής,
προκειμένου να γίνει κατανοητός στον κόσμο και να διαδοθεί και
από την άλλη υιοθέτησε τη φιλοσοφία του Ελληνισμού, δηλαδή όλα
εκείνα τα πνευματικά εργαλεία προκειμένου να εκφραστεί.
Ο Αριστοτέλης, Ο Πλάτωνας, η Στωική φιλοσοφία, η ηθική
των Πυθαγορείων και ο Νεοπλατωνισμός ήταν οι βασικοί φιλοσοφικοί άξονες, πάνω στους οποίους ενέκυψε η χριστιανική θρησκεία.
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Οι Μεγάλοι Πατέρες συνέβαλαν με τη σειρά τους καθοριστικά στη
θεμελίωση των ελληνοχριστιανικών σχέσεων. Η συνισταμένη του
έργου των Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου Νύσσης, Γρηγορίου Θεολόγου και Ιωάννη Χρυσοστόμου αποτελεί την επιλεκτικότητα της
αφομοίωσης της κλασικής ελληνικής παιδείας (εγκυκλίου παιδείας)
από τη χριστιανική. Όλοι τους είχαν μελετήσει την εγκύκλιο παιδεία
και με πολλή προσοχή επέλεξαν εκείνα τα κομμάτια που θα μπορούσαν να γίνουν ένα με το χριστιανικό σώμα. Ο χριστιανισμός προσέλαβε και ενέταξε οργανικά στη θεολογία του την ελληνική ανθρωπολογία και κοσμολογία, χωρίς να νοθεύσει το περιεχόμενο της χριστιανικής αποκαλύψεως. Η πατερική παράδοση ανέδειξε την αναγκαιότητα της ελληνικής φιλοσοφίας για τη διατύπωση ή την ερμηνεία της χριστιανικής πίστεως και έτσι θεμελιώθηκε στην ελληνικότητα ό,τι εκλεκτότερο είχε δημιουργήσει ο κόσμος στη λυτρωτική
του αναζήτηση.
Σημειώνεται ότι:
1) Η ψυχή και ο Άδης, όπως θα δούμε πιο κάτω, είναι ελληνικά φιλοσοφικά δημιουργήματα ήδη επι εποχής Ομήρου ( «...ένθα
τε ναίουσι ψυχαί, είδωλα καμόντων.» = όπου περιδιαβάζουν οι ψυχές, είδωλα των νεκρών») (Οδύσσεια ω 14), ««ω πόποι, ἦ ῥα τίς
έστι καὶ εἰν’ Αΐδαο δόμοισι/ ψυχή και είδωλον, ατάρ φρένες ουκ ένι
πάμπαν·».(= Πω πω, υπάρχει λοιπόν και στα παλάτια του Άδη ψυχή
και σκιά του ανθρώπου, όμως δεν υπάρχει καθόλου ζωή …. ) (Ιλιάδα
Ψ 104-5).
Ο Άδης στους αρχαίους Έλληνες αποτελούν από τα Τάρταρα ,
που ο χριστιανισμός μετονόμασε σε Κόλαση και τα Ηλύσια Πεδία ή
Νήσοι Μακάρων, που ο χριστιανισμός μετονόμασε σε Παράδεισο.
Οι Νήσοι μακάρων ήταν τόπος με ολάνθιστα λιβάδια, όπου επικρατούσε αιώνια άνοιξη και οι πηγές της Λήθης ανάβλυζαν νέκταρ που κάνει τους νεκρούς να λησμονούν όλα τα γήινα δάκρυα
και τις κακουχίες (Οδύσσεια 4.556, Αριστοτέλους Προβλήματα
943b.21 ως 943b.23)
2) Οι Δαίμονες δεν υπήρχαν αρχικά στην ελληνική θρησκεία,
είναι δημιούργημα του Πλάτωνα, τους οποίους υιοθέτησε επίσης η
Χριστιανική. Ειδικότερα αρχικά με την ονομασία «δαίμονες» λεγόταν οι θεοί και γενικά όσοι δεν ήσαν αδαείς, αλλά δαήμονες > δαίμονες, ήτοι διδαγμένοι (από το αρχαίο ρήμα δάω > διδάω ή διδάσκω). Ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία» (379-380), επειδή από τη μια
οι άνθρωποι της εποχής του θεωρούσαν τους θεούς μόνο ως οι δότες ή τους αίτιους των αγαθών (= καλών και ωφέλιμων ευεργετημάτων) και από την άλλη στους ανθρώπους περισσότερα είναι τα
κακά και βλαπτικά από τα καλά και ωφέλιμα, άσκησε κριτική λέγοντας ότι εφόσον ο κάθε θεός είναι πραγματικά αγαθός, δεν μπορεί
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να είναι αίτιος, και επομένως υπεύθυνος, για οτιδήποτε κακό ή βλαπτικό συμβαίνει στον κόσμο, παρά μόνο για τα καλά και ό,τι, συνεπώς, για όσα κακά συμβαίνουν θα πρέπει να αναζητηθεί κάποια άλλη
αιτία, ανεξάρτητη από τη θεϊκή βούληση και έτσι καθιερώθηκανδιαμορφώθηκαν με τη σημερινή τους έννοια οι Δαίμονες (= τα κακά
πνεύματα, ενώ πριν τα καλά οι ειδήμονες, οι θεοί όλοι).
3) Ο Μουσουλμανισμός και οι λοιπές θρησκείες έχουν επίσης
υιοθετήσει τις ελληνικές πεποιθήσεις για την ψυχή, τον Άδη, το Δαίμονα κ.α.
4) Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο πολιτισμός σήμερα είναι ελληνοχριστιανικός και κάποιοι άλλοι ότι ο Ελληνικός Πολιτισμός με το
χριστιανικό είναι εντελώς άσχετοι και επίσης ότι ο χριστιανισμός ήταν η ταφόπλακα του ελληνισμού. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι
ότι ελληνοχριστιανός πολιτισμός δεν υπήρξε ποτέ, αλλά ο ελληνισμός – ελληνικός πολιτισμός και ο χριστιανισμός – χριστιανικός πολιτισμός είναι το γέννημα, το παιδί του ελληνισμού, αφού:
Α) Οι Εβραίοι απ΄όπου κατάγονταν ο Χριστός, ο ιδρυτής του
Χριστιανισμού, δεν ασπάστηκαν ποτέ τον χριστιανισμό.
Β) Ο χριστιανισμός διαμορφώθηκε από τους ελληνομαθείς
ευαγγελιστές: Μάρκο, Λουκά, Ιωάννη και Ματθαίος, καθώς και τον
Απόστολο Παύλο και συνάμα γράφτηκε και διαδόθηκε στην Ελληνική Γλώσσα.
Γ) Ο χριστιανισμός υιοθέτησε όλους τους θρησκευτικούς και
πολιτιστικούς θεσμούς του Ελληνισμού, όπως τα περί ψυχής, τα περί
Άδου, τα περί εκκλησίας, τα περί δικαιοσύνης και ηθικής κ.α., πλην
των πολλών θεών, όπως θα δούμε πιο κάτω,
5) Λέγεται και σωστά ότι ο Χριστιανισμός είναι η καλύτερη
έκδοση - συνέχειά του Ελληνισμού και αυτό, γιατί:
Α) Στα χρόνια του Χριστού η Θρησκεία των Ολύμπιων θεών
είχε παρακμάσει.
Β) Ο Χριστιανισμός ρίζωσε όπου υπήρχε Ελληνικός Πολιτισμός. Όπου είχαν διαδοθεί ελληνικές πολιτιστικές αξίες, εκεί ο Χριστιανισμός ρίζωσε και επικράτησε. Όπου ο ελληνισμός διαδόθηκε
και επηρέασε σοβαρά τα πνεύματα, ο Χριστιανισμός ακολούθως επικράτησε. Τα σύνορα εξαπλώσεως του Χριστιανισμού συμπίπτουν
ακριβώς με τα σύνορα εξαπλώσεως του ελληνισμού. Δεν υπήρξε
περίπτωση λαού που δέχθηκε σοβαρή επίδραση του ελληνισμού και
να μη δέχθηκε τον Ιησού Χριστό στη συνέχεια. Όπως δεν υπήρξε
περίπτωση λαού ανατολικού πολιτισμού που να δέχθηκε μαζικά τον
Ιησού Χριστό. Από τους αρχαίους λαούς μόνο οι Έλληνες και όσοι
είχαν επηρεασθεί ισχυρά απ’ αυτούς δέχθηκαν μαζικά τον Χριστιανισμό. Οι Εβραίοι, παρ’ ότι στα πλαίσια του έθνους τους εμφανίστηκε και έδρασε ο Ιησούς Χριστός, δεν Τον δέχθηκαν. Στην Περσία
το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύχθηκε, όμως οι χριστιανοί εκεί
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ουδέποτε ήσαν κάτι περισσότερο από μια μικρή μειοψηφία. Στις Ινδίες τον Χριστιανισμό κήρυξε ο Απόστολος Θωμάς, όμως και εκεί
ελάχιστοι χριστιανοί υπάρχουν. Η κουλτούρα των Ινδιών φαίνεται
να προβάλλει μια ιδιαίτερη αντίσταση στον Χριστιανισμό. Το ίδιο παρατηρούμε σ’ όλο τον χώρο της Άπω Ανατολής. Επομένως υπάρχουν μέσα στον ελληνικό πολιτισμό κάποια στοιχεία που βοηθούν
την αποδοχή του Ιησού Χριστού, ενώ αντίθετα υπάρχουν κάποια
στοιχεία στην ανατολική πολιτιστική παράδοση που είναι αντίθετα.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΗΜΟΥ
Η Εκκλησία των Χριστιανών, ως γνωστό, είναι η θρησκευτική
συνέλευση που πραγματοποιούν οι πιστοί του Χριστιανισμού για τις
παντός είδους εκδηλώσεις: κηρύγματα, προσευχές, λειτουργίες
κλπ. Γενικά η εκκλησία είναι ο χώρος όπου όλοι οι πιστοί μπορούν
να δοξάσουν, λατρεύουν και να αισθανθούν την παρουσία του
Θεού, διότι «ο Θεός κατοικεί ανάμεσα στις δοξολογίες του λαού
Του.’’(Ψλμ 22/3). Το σύνολο των ατόμων, που έχουν δεχθεί
τον Ιησού στην καρδιά τους, αποτελεί την παγκόσμια εκκλησία. Και σε κάθε μέρος υπάρχει η τοπική εκκλησία. Κοινή
αρχή της πίστης όλων σε μια εκκλησία, είναι αυτό που είπε ο Σίμωνας Πέτρος στον Ιησού, ότι «εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του ζωντανού Θεού.» Και ο Ιησούς απάντησε, ‘’ Μακάριος είσαι, …επειδή
αυτό,.. σου το αποκάλυψε ο Πατέρας μου, που είναι στους ουρανούς. Κι εγώ σου λέω, ότι εσύ είσαι ο Πέτρος, κι επάνω σ’ αυτή την
πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου, και πύλες Άδου δε θα υπερισχύσουν εναντίον της.’’ (Μθ 16/16-19).
Η λέξη «εκκλησία» είναι ελληνική. από το ρήμα εκ-καλώ (εκ
+ κλήση) που σημαίνει προσκαλώ, εννοείται άτομα εκ (από) του
συνόλου να σχηματίσουν ομάδα και να συνεδριάσουν, συσκεφτούν
κλπ. Η επιλογή του όρου Εκκλησία από τη χριστιανική κοινότητα
παραπέμπει συνειρμικά στη ελληνική σημασία της, στην Εκκλησία
του Δήμου. Η Εκκλησία του Δήμου ήταν η κύρια δημοκρατική συνέλευση στην αρχαία Αθήνα, και πραγματοποιούνταν στο λόφο της
Πνύκας, στην Αγορά ή στο Θέατρο του Διονύσου. Η συνέλευση ήταν
ανοιχτή σε όλους τους άρρενες πολίτες (δηλαδή οι γυναίκες δε συμμετείχαν) με ηλικία μεγαλύτερη των 20 ετών. Καθιερώθηκε από
το Σόλωνα το 594 π.Χ..
Η συνέλευση ήταν αρμόδια για γενικά θέματα της πόλης, αλλά
και για την κήρυξη του πολέμου, τις επιλογές στρατιωτικής στρατηγικής, και της εκλογής στρατηγών και άλλων ανώτερων αξιωματούχων. Η Εκκλησία συνερχόταν σε 4 τακτές συνεδριάσεις στη διάρκεια
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κάθε πρυτανείας, άρα 40 φορές το χρόνο. Η πρώτη από τις 4 συνεδριάσεις κάθε πρυτανείας λεγόταν "κυρία Εκκλησία". Ωστόσο, γίνονταν και έκτακτες συνεδριάσεις (σύγκλητοι).
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο θεός έστειλε στη γη το Γιο του,
τον Ιησού Χριστό, προκειμένου να τον σώσει από τα ανομήματά του.
Και τελικά χάρη στο Λόγο και στη Θυσία του Ιησού Χριστού ο κόσμος πράγματι άλλαξε κατά πολύ. Με το κήρυγμά του ίδιου του Κυρίου και των Μαθητών και Οπαδών του καταργήθηκαν πολλά άσχημα πράγματα στην ανθρωπότητα, όπως οι δια βίου δουλεία, το
δουλεμπόριο, οι ανθρωποθυσίες, οι αιμομιξίες, το δίκαιο του ισχυρού κ.α.
Ο Χριστός καυτηρίασε τους «υποκριτές γραμματείς και Φαρισαίους» και συνάμα κήρυττε μια κοινωνία χωρίς σύνορα, χωρίς
μίση, με ισότητα, δικαιοσύνη. Στο Λόγο του Ιησού Χριστού, τον οποίο υπερασπίστηκαν με θυσίες και αίμα οι πρώτοι οπαδοί του, περιλαμβάνονταν τα σοφά αποφθέγματα:
«Αγαπάτε αλλήλους»,
«Ό,τι θες να μη σου κάνουν, να μη κάνεις (Ος συ μισείς
ετέρω μη ποιήσεις)»,
«Μπροστά στο Θεό και στην Εκκλησία Του, δεν υπάρχουν δούλοι και ελεύθεροι, αλλά όλοι ίσοι και ελεύθεροι»
κ.α.
Ο Χριστιανισμός δεν παρέλαβε μόνο πολιτισμικά αγαθά από
τον Ελληνισμό, αλλά προσέφερε με την πνευματικότητά του το
«καινό» μήνυμα στην ελληνική σκέψη.
Λέγεται και έτσι είναι ότι με το χριστιανισμό ξεπεράστηκε η
απρόσωπη αντίληψη της ελληνικής φιλοσοφίας για το Θεό. Οι σχέσεις Θεού και ανθρώπου λαμβάνουν προσωπικό και δυναμικό χαρακτήρα. Ο Θεός μπαίνει στην ιστορία, σαρκώνεται και πάσχει, ανασταίνεται και σώζει τους ανθρώπους. Είναι Θεάνθρωπος, συνομιλεί
και συναναστρέφεται με τον άνθρωπο, χωρίς να χάσει τη θεϊκή του
φύση. Δεν καταδυναστεύει τον άνθρωπο, αλλά είναι φίλος του.
Οι χριστιανικές αρετές της αγάπης, της καλοσύνης και της ανιδιοτέλειας προστέθηκαν στις αξίες του κλασικού Ελληνισμού, ανανέωσαν και οργάνωσαν την κοινωνία. Το ευαγγελικό μήνυμα
της αλληλεγγύης, της ελευθερίας και της ισότητας ανατρέπει κοινωνικά στεγανά και συγκρούεται με κατεστημένα συμφέροντα και ιδεολογίες.
Το πνεύμα της οικουμενικότητας που κομίζει ο Χριστιανισμός ξεπερνά τα γεωγραφικά και πολιτιστικά όρια του ελληνικού
κόσμου. Το «ουκ ένι Έλλην και 'Ιουδαίος» του Απ. Παύλου (Γαλ.
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3,28) προκαλεί ρήξη στις παγιωμένες αντιλήψεις περί ανθρώπου.
Δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες φυλές ή έθνη. Ο απόλυτος
ορθολογισμός της ελληνικής σκέψης, η επιμονή πολλές φορές στη
φυλετική και στην εθνική ανωτερότητα των Ελλήνων απαλύνονται
με τη χριστιανική διδασκαλία. Ανατρέπονται προκαταλήψεις και διακρίσεις, αφού ο Θεός είναι Πατέρας όλων των ανθρώπων και όλοι,
ως παιδιά Του, είναι ίσοι απέναντί Του.
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΦΡΙΚΗ) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ
Ανατρέχοντας στην Αγία Γραφή βλέπουμε να αναφέρει ότι
τα έθνη του αρχαίου γνωστού κόσμου στην Αφρική και Ασία (Αιγύπτιοι, Μαρωνίτες, Μωαβίτες, Εβραίοι κ.α.) είχαν γίνει τόσο πολύ αμαρτωλά ή είχαν τόσο πολύ μιανθεί, που γι αυτό ο Θεός στέλνει
στη γη το γιο του, τον Ιησού Χριστό, προκειμένου να τα σώσει ή γι
αυτό ο θεός θα τα καταστρέψει, αν δε μετανοήσουν.
Στο Δευτερονόμιο για παράδειγμα αναφέρεται ότι πολλοί λαοί,
όπως οι Μωαβίτες, οι Αμμωνίτες κ.α., λάτρευαν το θεό Μολώχ, ο
οποίος ζητούσε ανθρωποθυσίες και μάλιστα παιδιών (βλέπε «Δευτερονόμιο κεφ. 12, 29-31»). Στο Δευτερονόμιο (κεφ.18, 9 – 12 κ.α.),
αφού αναφέρεται μια λίστα βδελυγμάτων (αμαρτιών, ανομημάτων,
βαρβαρισμών) των εθνών, όπως ανθρωποθυσίες παιδιών, αιμομιξίες, αποκρυφισμό και μαγεία, προσθέτει «Άλλωστε εξαιτίας αυτών
των βδελυγμάτων θα διώξει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά
σας».
Στο Λευιτικό 18:21-28, αφού αναφέρεται επίσης μια σειρά
βδελυγμάτων, όπως λατρείες αρχόντων, ανθρωποθυσίες παιδιών,
ομοφυλοφιλίες, αιμομιξία και κτηνοβασία, προσθέτει:
«Δεν πρέπει να μολύνεστε με καμιά απ’ αυτές τις πράξεις, με τέτοιες
πράξεις μολύνθηκαν τα έθνη, αυτά που διώχνω από μπροστά σας. Μ’ αυτές τις πράξεις μολύνθηκε η χώρα, γι’ αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία
της και θα ξεράσει τους κατοίκους της.
«Μη μιαίνεσθε εν πάσι τούτοις· εν πάσι γάρ τούτοις εμιάνθησαν τα
έθνη, ἃ εγώ εξαποστέλλω πρὸ προσώπου υμών, και ἐξεμιάνθη ἡ γη, και
ἀνταπέδωκα ἀδικίαν αυτοίς δι᾿ αυτήν, και προσώχθισεν ἡ γη τοις ἐγκαθημένοις ἐπ᾿ αυτής. και φυλάξεσθε πάντα τὰ νόμιμά μου και πάντα τὰ προστάγματά μου, και οὐ ποιήσετε από πάντων των βδελυγμάτων τούτων, ὁ
εγχώριος και ὁ προσγενόμενος προσήλυτος εν υμίν· πάντα γάρ τα βδελύγματα ταύτα εποίησαν οἱ άνθρωποι τής γης οι όντες πρότερον υμών, και
ἐμιάνθη ἡ γη. και ίνα μη προσοχθίσῃ υμίν ἡ γη εν τω μιαίνειν υμάς αυτήν,
ον τρόπον προσώχθισε τοις έθνεσι τοίς προ υμών. ότι πας, ος εαν ποιήσῃ
από πάντων των βδελυγμάτων τούτων, εξολοθρευθήσονται αι ψυχαὶ αἱ
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ποιοῦσαι εκ του λαού αυτών. και φυλάξετε τὰ προστάγματά μου, όπως μὴ
ποιήσητε ἀπὸ πάντων των νομίμων των εβδελυγμένων, ἃ γέγονε πρὸ του
υμάς, και ου μιανθήσεσθε εν αυτοίς, ότι εγώ Κύριος ὁ Θεός υμών». (Λευιτικό 12)
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΕΛΛΗΝΩΝ
Στο «Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο» (7,35) αναφέρεται ότι όταν
ο Χριστός είπε στους Ιουδαίους ότι κάποτε θα τον γυρέψουν, αλλά
εκείνοι δε θα τον βρουν, γιατί πρόκειται να επιστρέψει σε αυτόν που
τον έστειλε, στο Θεό, οι Ιουδαίοι, γνωρίζοντας ότι ο Χριστός έχει
σχέση με τους Έλληνες (ότι είχε ελληνικό όνομα, ελληνική μόρφωση κλπ) αναρωτιούνται και λένε μήπως ο Χριστός θα πορευθεί
να διδάσκει τους διασκορπισμένους Έλληνες, πρβ:
«είπον ουν οι Ιουδαίοι προς εαυτούς· πού ούτος μέλλει πορεύεσθαι
ότι ημείς ουχ ευρίσκομεν αυτόν ; μη εις την διασποράν των Ελλήνων μέλλει
πορεύεσθαι και διδάσκειν τούς Έλληνας ;» ( μτφ: Είπαν, λοιπόν, οι Ιουδαίοι
μεταξύτους· “που αυτός πρόκειται να υπάγει και ημείς δε θα τον βρούμε; Μήπως πρόκειται να πορευθεί στη διασπορά των Ελλήνων και να διδάσκει τους
Έλληνας;).
Επίσης ο Ιωάννης εμφανίζει τη δημόσια δράση του Ιησού στην
ολοκλήρωσή της τη στιγμή ακριβώς που Έλληνες ζητούν να τον
δουν (Ιωάννης 12, 20). Την επαφή με τους Έλληνες θεωρεί ο Ιησούς ως την «ώρα», δηλαδή τον προκαθορισμένο από το σχέδιο του
Θεού «καιρό», που θα «δοξασθή ὁ υιός τού ανθρώπου» με την επάνοδό του στη δόξα του Θεού δια μέσου του σταυρού και της αναστάσεως.. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, γραμμένο σε μια εποχή που
η Εκκλησία αποτελούνταν βασικά από Έλληνες, εκφράζει και αυτό
τη συνείδηση, πως η ιστορική πορεία του Χριστιανισμού ήταν δεμένη πια με τον Ελληνισμό.
Ιωάννης 12.20-24: Ήσαν δέ τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. ούτοι ουν προσήλθον Φιλίππῳ
τω από Βηθσαϊδά τις Γαλιλαίας, και πρώτων αυτόν λέγοντες· Κύριε,
θέλομεν τον Ιησουν ιδείν. έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα, και
πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος και λέγουσι τω Ιησού· ὁ δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων· Ελήλυθεν ἡ ώρα ίνα δοξασθή ὁ υιός τού ανθρώπου. αμήν αμήν λέγω υμίν͵ εάν μη ὁ κόκκος τού σίτου πεσὼν εις
την γην αποθάνῃ͵ αυτός μόνος μένει· εάν δε αποθάνῃ͵ πολὺν καρπὸν
φέρει.
3. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
Πολλοί ερευνητές ισχυρίζονται και έτσι είναι ότι η φιλοσοφία
της κλασσικής Ελλάδας, ο ελληνισμός, άνοιξε το δρόμο της
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γέννησης των σημερινών γνωστών μεγάλων θρησκειών, δηλαδή
του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλαμισμού.
Μετά από την καλούμενη ελληνιστική περίοδο (323 - 30
π.Χ.) δημιουργήθηκαν, χρονικά η μία μετά την άλλη, τρεις μεγάλες
θρησκείες. Στην περιοχή της Παλαιστίνης ο Εβραϊσμός (Ιουδαϊσμός) κι ο Χριστιανισμός, και στην Αραβική Χερσόνησο τέλος ο
ισλαμισμός. Αυτές οι θρησκείες αναδύθηκαν, η μία παίρνοντας
στοιχεία από την άλλη, όμως συνάμα στηριζόμενες πάνω στην
κλασσική αρχαία ελληνική θεολογική φιλοσοφία, την οποία γνώρισαν κατά την περίοδο που οι Έλληνες με το Μ. Αλέξανδρο είχαν
καταλάβει πολλές από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας και της Βόρειας Αφρικής.
Η χριστιανική θρησκεία γράφτηκε στην Ελληνική Γλώσσα από
τους μαθητές του Χριστού: Μάρκο, Ματθαίο, Ιωάννη και Λουκά, καθώς και από τον απόστολο Παύλο στο βιβλίο που καλείται «Καινή
Διαθήκη» οι οποίοι γνώριζαν πάρα πολύ καλά όχι μόνο την ελληνική
γλώσσα, αλλά και την ελληνική φιλοσοφία, αφού ο χριστιανισμός
έχει υιοθετήσει όλη τη μεταφυσική ελληνική φιλοσοφία (ήτοι τα περί
ψυχής, τα περί Άδου κλπ). Απλά ο χριστιανισμός πιστεύει σε ένα
μόνο θεό και ανάσταση νεκρών, ενώ ο ελληνισμός σε πολλούς θεούς και όχι ανάσταση νεκρών.
Πέραν αυτού πάρα πολλά χρόνια πριν την εμφάνιση του χριστιανισμού οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι Θαλής ο Μιλήσιος (640 ή
624 π.Χ. - 546 π.Χ.), ο Αναξιμένης ο Μιλήσιος (585 π.Χ. – 528
π.Χ.) κ.α., καθώς και οι κλασικοί Έλληνες φιλόσοφοι Αριστοτέλης,
Πλάτωνας κ.α., είναι εκείνοι που άνοιξαν φιλοσοφικά το δρόμο και
προετοίμασαν το έδαφος για τον ένα και μοναδικό Θεό και την
ψυχή, πάνω στα οποία στηρίζονται οι
μονοθεϊστικές θρησκείες:
Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Μουσουλμανισμός κ.α..
Ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (570-480 π.Χ.) είναι εκείνος που
πρώτος είπε ξεκάθαρα στους Έλληνες ότι δεν ισχύει η πολυθεϊστική
τους θρησκεία, γιατί ο Θεός είναι ένας και ασώματος και όχι ανθρωποποίηση: «….Είς Θεός, εν τε θεοίσι καί ανθρώποισι μέγιστος ούτε
δέμας θνητοίσι όμοιος ουδέ νόημα…..».
Ο Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ ) είναι εκείνος που πρώτος ανέπτυξε την κοσμολογική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού λέγοντας ότι αφού υπάρχει το αποτέλεσμα, το σύμπαν, πρέπει να υπάρχει και η κινητήρια αρχή : «Άνευ αιτίου ουδέν εστίν» = Άνευ αιτίου δεν υπάρχει, δεν γίνεται τίποτα (Αριστοτέλης «Ρητορική», ΙΙ, Κεφ. 23),
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«Έοικε δε και Θαλής, εξ ων απομνημονεύουσι, κινητικόν τι την ψυχήν
υπολαβείν, είπερ τον λίθον έφη ψυχήν έχειν, ότι τον σίδηρον κινεί». 9 b (Αριστ. Ισιδ Ι 2, 405 α19)
«Θαλής νουν του κόσμου τον Θεόν, το δε παν έμψυχον άμα και δαιμόνων πλήρες». Αετ. Ι 7,ιι (d. ii A 23)
«Αναξιμένης δε ο Μιλήσιος αρχήν των όντων αέρα απεφήνατο, εκ γαρ
τούτου γίνεσθαι και εις αυτόν αναλύεσθαι, οιον η ψυχή, φησίν, η ημετέρα αήρ
ούσα συγκρατεί ημάς και όλον τον κόσμο πνεύμα και αήρ περιέχει» 9 c .Αετ.
Ι 3,4 (D.13 B 2)
«Αναξιμένην δε φασί την των όλων αρχήν τον αέρα ειπείν, και τούτο
είναι των μεν μεγέθει άπειρον, ταις δε περι αυτόν ποιότησιν ωρισμένον, γεννάσθα τε πάντα κατά τινα πύκνωσιν, 19-α (Plut. Strom fr 3 (D. 13 A 6)
«Αναξιμένης δε Ευρυστράτου Μιλήσιος εταίρος γεγονώς Αναξιμάνδρου, μίαν μεν και αυτός την υποκειμένην φυσιν και άπειρον φησίν ώσπερ
εκείνος, ουκ αόριστον δε ώσπερ εκείνος, αλλά ωρισμένην, αέρα λέγωνν αυτήν- διαφέρειν δε μανότητι και πυκνότητι κατά τα ουσίας, και αραιούμενον με
πυρ γινεσθαι, πυκνούμενον δε άνεμον, είτα νέφος, έτι δε μάλλον ύδωρ, ειτα
γην, ειτα λίθους. Τα δε άλλα εκ τούτων. Κίνησιν δε και ούτος αίδιον ποιεί, δι
ην και την μεταβοήν γίνεσθαι. Τheophr. Psy. Opin. Fr 2 ap. Simpli. Phys. 24,
26 (D. 13 A 5)
«ουκούν αγαθός ο Θεός, ο θεός πάντων αν είη αίτιος, ήκιστα αν πολλάς μορφάς ίσχοι ο Θεός..»(Πλάτων. Πολιτ. C).
« ….. υπολαμβάνοντας την ψυχήν είναι το παρέχον τοις ζώοις την κίνησιν. Διο και του ζην όρον είναι την αναπνοήν- συνάγοντος γαρ του περιέχοντος τα σώματα και εκθίβοντος των σχημάτων τα παρέχοντα τοις ζώοις
την κίνησιν δια τα μηδ’’ αυτά ηρεμείν μηδέποτε…. 146 α (Arist. De Anima I
2, 403 b)
«Μετά τούτον ο Ανάχαρσις είπεν, ότι, αφού αυτό που παραδέχεται ο
Θαλής είναι ορθόν, ότι δηλαδή εις όλα τα κυριότερα και μέγιστα μέρη του
κόσμου υπάρχει ψυχή, δεν πρέπει να απορή κανείς ότι τα ωραιότερα περιστατικά γίνονται με την θέλησιν του θεού. Διότι όργανον της ψυχής είναι το
σώμα, η δε ψυχή είναι όργανον του θεού. Και καθώς το σώμα έχει μεν πολλάς κινήσεις προερχομένας από τον εαυτόν του, τας περισσοτέρας όμως και
ωραιοτέρας από την ψυχήν, έτσι εξ άλλου και η ψυχή: άλλα μεν εκτελεί με
αυθορμήτους κινήσεις, δι' άλλα όμως παραδίδεται εις τον θεόν να την μεταχειρισθή και την διευθύνη και την στρέφη καθώς αυτός θέλει, αφού είναι το
περισσότερον εύστροφον από όλα τα όργανα. Άλλωστε άτοπον θα ήτο, είπεν, το μεν πυρ να είναι όργανον του θεού και ο αήρ και το ύδωρ και τα νέφη
και αι βροχαί, με τα οποία πολλά μεν συντηρεί και τρέφει ούτος, πολλά δε
αφανίζει και καταστρέφει, τα ζώα όμως ποτέ να μη τα χρησιμοποιή εις τίποτε
απολύτως από όσα γίνονται απ' αυτόν. Ενώ φυσικώτερον είναι, ότι τα ζώα,
εξηρτημένα από την δύναμιν του θεού, τον υπηρετούν και ότι εναρμονίζονται
με τας κινήσεις του μάλλον, παρ' όσον συναρμονίζονται τα τόξα με τας κινήσεις των Σκυθών και αι λύραι και ο αυλός με τας κινήσεις των Ελλήνων».
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(Πλούταρχος «ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ» (ε 21), μετάφραση Ε.
Δαυΐδ)
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΩΝ
<<ζ. Τις ο θεός: Ένιοι των φιλοσόφων, καθάπερ Διαγόρας ὁ Μήλιος
και Θεόδωρος ὁ Κυρηναίος και Ευήμερος ὁ Τεγεάτης, καθόλου φασί μη είναι
θεούς· τον δ´ Ευήμερον και Καλλίμαχος ὁ Κυρηναίος αινίττεται εν τοις Ιάμβοις
γράφων. …….Και γάρ Πλάτων ὁ μεγαλόφωνος ειπών: « Ὁ θείος έπλασε τον
κόσμον προς εαυτόν υπόδειγμα » όζεις λήρου βεκκεσελήνου κατά γε τοις τής
αρχιαίας κωμωδίας ποιητάς· πώς γάρ αυτώ ατενίζων έπλασεν; ή πώς σφαιροειδή τον θεόν, όντα ταπεινότερον ανθρώπου; ὁ δ´ Αναξαγόρας φησὶν ως
« Ειστήκει κατ´ αρχάς τα σώματα, νους 〈δε〉 αυτά διεκόσμησε θεού και τας
γενέσεις των όλων εποίησεν. » ο δε Πλάτων οὐχ εστηκότα υπέθετο τα πρώτα
σώματα, ατάκτως δε κινούμενα· « Διο και ὁ θεός, φησίν, επιστήσας ως τάξις
αταξίας εστί βελτίων, διεκόσμησε ταύτα»…………… Αναξίμανδρος τους αστέρας ουρανίους θεούς. Δημόκριτος νουν τον θεόν εν πυρί σφαιροειδεί, την
του κόσμου ψυχήν. Πυθαγόρας των αρχών την μεν μονάδα θεόν, και τάγαθόν, ήτις έστιν ή του ενός φύσις, αυτός ο νους την δ' αόριστον δυάδα, δαίμονα και το κακόν, περί ήν εστι το υλικόν πλήθος έστι δε και ορατός ο κόσμος, Σωκράτης και Πλάτων το εν, το μονοφυές, και αυτοφυές, το μοναδικόν,
το όντως αγαθόν, πάντα δε ταύτα των ονομάτων εις τον νουν σπεύδει νους
ουν ο θεός, χωριστόν είδος, τουτέστι το αμιγές πάσης ύλης, μηδενί παθητώ
συμπεπλεγμένον»……………. Θαλής νουν τού κόσμου θεόν. Αναξίμανδρος
τούς αστέρας ουρανίους θεούς. Δημόκριτος νουν τον θεόν, εμπυροειδή τὴν
του κόσμου ψυχήν.. Πυθαγόρας των αρχών την μεν μονάδα θεὸν και τἀγαθόν, ήτις ἐστὶν ἡ του ενός φύσις, αυτός ὁ νους· την δ´ αόριστον δυάδα δαίμονα και τὸ κακόν, περί ην ἐστι τὸ ὑλικὸν πλήθος. [Έστι δε και ορατός ὁ κόσμος.] Σωκράτης και Πλάτων το εν, το μονοφυὲς και αυτοφυές, το μοναδικόν,
το όντως αγαθόν· πάντα δε τ〈ὰ τοι〉αύτα των ονομάτων εις τον νουν σπεύδει· νους ούν ὁ θεός, χωριστόν είδος, τουτέστι το αμιγές πάσης ύλης μηδενὶ
παθητώ συμπεπλεγμένον. Αριστοτέλης τον μεν ανωτάτω θεὸν είδος χωριστὸν επιβεβηκότα τη σφαίρα του παντός, ήτις εστὶν αἰθέριον σώμα, το πέμπτον ὑπ´ αὐτου καλούμενον· διῃρημένου δε τούτου κατά σφαίρας, τη μεν
φύσει συναφείς τω λόγῳ δε κεχωρισμένας, ἑκάστην οίεται των σφαιρών ζώον
είναι σύνθετον εκ σώματος και ψυχής, ων το μεν σώμα ἐστιν αἰθέριον κινούμενον κυκλοφορικώς, ἡ ψυχή δε λόγος ακίνητος αίτιος της κινήσεως κατ´ ενέργειαν>>.
η’ περί δαιμονίων και ηρώων: Παρακειμένως δε τω περί θεών λόγῳ
τον περί δαιμόνων και ηρώων ιστορητέον. Θαλής Πυθαγόρας Πλάτων οι
Στωικοί δαίμονας υπάρχειν ουσίας ψυχικάς· είναι δε και ήρωας της κεχωρισμένας ψυχάς των σωμάτων, και αγαθούς μεν τας αγαθὰς κακούς δε τας
φαύλας. Επίκουρος δ´ ουδέν τούτων εγκρίνε>> ( ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ «ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΑΡΕΣΚΩΝΤΩΝ ΤΟΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙΣ», ΒΙΒΛΙΟ Α’)
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<<… Ο δε Πλάτων ουχ έστηκότα υπέθετο τα πρώτα σώματα, ατάκτως
δε κινούμενα διο, φησιν, ο θεός επιστήσας "ώς τάξις αταξίας εστί βελτίων,
διεκόσμησεν αυτά………….Τοιαύται μεν δή των φυσικών φιλοσόφων και αι
περί θεού διαστάσεις τε και δυσφημίαι, ών πρώτους ο λόγος συνίστησι τους
αμφί τον Πυθαγόραν τε και Αναξαγόραν Πλάτωνά τε και Σωκράτη νουν και
θεόν επι στήσαι τώ κόσμω. Ούτοι δή κομιδή παίδες τοις χρόνοις αποδείκνυνται γενόμενοι, καθ' ους χρόνους τα ύστατα α ιστορείται της Εβραίων αρχαιολογίας. Ούκ ήν άρα παλαιοτάτη παρά πασιν Έλλησι και τοις πρόπαλαι την
πολύθεον δεισιδαιμονίαν παρά τε Φοίνιξ και Αιγυπτίοις το εισηγησαμένοις ή
του τών όλων Θεού γνώσις, ην πρώτος Ελλήνων Αναξαγόρας και οι αμφ'
αυτόν εξήνεγκαν. Και μην τα της πολυθέου δεισιδαιμονίας πάν των εθνών
εκράτει αλλ' ήν ώς έoικεν ου την αληθή περιέχοντα θεολογίαν, αλλ' ήν Αιγύπτιοι και Φοίνικες πρώτοι πάντων συστήσασθαι εμαρτυρήθησαν. Αύτη δε ήν
θεούς μεν ουδαμώς, ουδέ τινας θείας δυνάμεις, άνδρας δε ηδη παλαι εν νεκροις κειμενους θεολογουσας , ως ο της αληθείας πάλαι απέδειξε λόγος. Φέρ'
ουν, πάλιν αναλάβωμεν τόν λόγον. Επειδή τών φυσικών φιλοσόφων οι μεν
πάντα κατέβαλλον επί τάς αισθήσεις, οι δ’ αυ πάλιν τούτοις ανθείλκον, ώς οι
περί τον Ξενοφάνην τον Κολοφώνιον και Παρμενίδην τον Ελεάτην, οι δή τάς
αισθήσεις ανήρουν, μηδέν είναι φάσκοντες καταληπτόν τών εν αισθήσει, διό
μόνω δείν πιστεύειν τώ λόγω τα προς αυτούς αντειρημένα διασκεψώμεθα….>>> (ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΓΟΙ ΙΕ.)

4. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΈΣ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Είναι γεγονός ότι ο Χριστός και οι πρώτοι χριστιανοί διώχτηκαν
πάρα πολύ για να μην επικρατήσει η πίστη τους.
Ωστόσο είναι αναληθές ότι αυτό έγινε από τους Έλληνες ή από
τους Ελληνιστές (= όσοι Ρωμαίοι ή Έλληνες πίστευαν τότε στους
Ολύμπιους θεούς), όπως ισχυρίζονται μερικοί, γιατί αυτό έγινε από
τους Εβραίους.
Καταρχήν ο Χριστιανισμός ξεκίνησε ως αίρεση της Θρησκείας
των Εβραίων, του Ιουδαϊσμού, και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη,
Φαρισαίοι, συμπεριλαμβανομένου του Αποστόλου Παύλου, πριν από
τη μεταστροφή του στον Χριστιανισμό, δίωκαν τους πρώτους Χριστιανούς. Οι πρώτοι Χριστιανοί κήρυτταν το δεύτερο ερχομό του
Μεσσία, το οποίο δεν ήταν σύμφωνο προς τις εβραϊκές θρησκευτικές
διδασκαλίες.
Σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων, ένα χρόνο μετά την
Σταύρωση του Ιησού, ο Στέφανος λιθοβολήθηκε για την υποτιθέμενη αλλαγή πίστης, με τον Σαούλ (μετέπειτα Παύλο) να επιβλέπει.
Tο 41 μ.Χ., όταν ο Αγρίππας A', έλαβε τον τίτλο του Βασιλιά των
Ιουδαίων, συνέχισε τις διώξεις κατά τις οποίες ο Απόστολος Ιάκωβος
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έχασε τη ζωή του, ο Πέτρος μόλις κατάφερε να γλυτώσει και οι υπόλοιποι των αποστόλων διασκορπίστηκαν.
Η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι Απόστολος Παύλος φυλακίστηκε επανειλημμένα από τις Ρωμαϊκές αρχές, γιατί υποκινούνταν
από τους Εβραίους, λιθοβολήθηκε από τους Φαρισαίους και αφέθηκε ημιθανής σε μία περίπτωση, και τελικά οδηγήθηκε ως κρατούμενος στη Ρώμη. Ο Απόστολος Πέτρος και άλλοι πρώτοι Χριστιανοί
επίσης, φυλακίστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και κακοποιήθηκαν. Η μεγάλη Εβραϊκή εξέγερση, με αφορμή τη θανάτωση 3.000 Εβραίων
από τους Ρωμαίους, οδήγησε στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ το
70 μ.Χ., στο τέλος του Δεύτερου Ναού και την αποδυνάμωση των
Εβραίων διωκτών.
Η Καινή Διαθήκη, και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, παραδοσιακά ερμηνεύεται ότι περιέχει μαρτυρίες για την απόρριψη του
Ιησού από τους Φαρισαίους και κατηγορίες για ευθύνη των Φαρισαίων για

τη σταύρωσή του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΑΔΗΣ
Η ψυχή (αγγλικά psyche, soul) και ο ‘Άδης (αγγλικά Hade) είναι αρχαία
ελληνικά θρησκευτικά δημιουργήματα, όπως θα δούμε στα παρακάτω, τα
οποία υιοθέτησαν όλες οι νέες θρησκείες, όπως ο Χριστιανισμός, ο Μουσουλμανισμός κ.α. Και αυτό, γιατί, άσχετα με τον αν υπάρχουν ή όχι ο Θεός,
η ψυχή και ο Άδης, η περί του του Άδη πίστη, όπως θα δούμε παρακάτω,
συμβάλει περισσότερο από κάθε άλλο στην ευσέβεια, δηλαδή στο να σέβεται
ο ένας άνθρωπος τον άλλον, καθώς και στην αλληλεγγύη, ευημερία και γενικά στον Πολιτισμό των ανθρώπων.
1. Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η ονομασία ψυχή, απ΄ όπου και: ψυχαγωγός, ψυχολογία,
ψύχωση, αναψυχή, ψυχαγωγία, ψυχανάλυση, ψυχίατρος κ.α., σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα , σημαίνει εκείνο που δίδει τη ζωή
στα ζώντα όντα, άρα η ψυχή είναι αυτό που ξεχωρίζει στη φύση τα
έμβια (ζώντα) από τα άβια (μη ζώντα) όντα. Ετυμολογικά η λέξη
ψυχή παράγεται από το ρήμα ψύχω = πνέω, φυσώ: «….ήκα μάλα
ψύξασα….» (Ιλιάδα ΙΙ) και συνεπώς κυριολεκτικά σημαίνει το φύσημα ή άλλως η πνοή, το πνεύμα, πρβ: ξεψύχησε = πέθανε, άφησε
την τελευταία του πνοή, ξεψυχά = σταματά να αναπνέω, άρα πεθαίνει. Η ψυχή , άρα η ζωή, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αναπνοή, αφού ο άνθρωπος και τα ζώα δε ζουν χωρίς αναπνοή. Το ρήμα
«ψύχω» (= πνέω, φυσώ) είναι συγγενές, το ίδιο κατά βάση, με το
ομώνυμο ρήμα «ψύχω» (= ψυχραίνω, απο το ψύχος), αφού όταν
φυσούμε κάτι που καίει αυτό ψυχραίνει και όταν φυσούμε κάτι που
έχει λιποθυμήσει αυτό συνέρχεται, παίρνει ζωή.
Η πνοή, το φύσημα, σύμφωνα με τη Γένεση, στο πρόσωπο του
πρωτόπλαστου Αδάμ ήταν αυτό που έδωσε στο σώμα του την «πνοή
της ζωής» και τον μετέβαλε σε «ψυχή ζώσα». Ο λόγος και για τον
οποίο ο άνθρωπος θεωρείται ότι αποτελείται από δυο στοιχεία, το
σώμα και την ψυχή. Από τη μια υπάρχει το χωμάτινο σώμα (το υλικό
στοιχείο λέμε σήμερα) και από την άλλη η ψυχή ή άλλως η πνοή,
το πνεύμα (το άυλο στοιχείο λέμε σήμερα) και από αυτά η πνοή
δίδει τη ζώσα ψυχή στον άνθρωπο, πρβ: «και έπλασεν ο Θεός τον
άνθρωπον, χούν από της γης, και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ὁ άνθρωπος εις ψυχὴν ζώσαν ». (Γένεσις 2, 7.24).
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Σύμφωνα επίσης με τη Γένεση ο Θεός είπε στη γη από τη μια
να βλαστήσει όλα τα είδη των φυτών και από την άλλη να βγάλει
όλα τα έμψυχα όντα, ήτοι τα τετράποδα, τα ερπετά, τα θηρία κ.α.,
άρα για τη Γένεση «ψυχή» έχουν μόνο τα ζώα και ο άνθρωπος,
επειδή αυτά μόνο αναπνέουν. Τα φυτά για τη Γένεση ναι μεν είναι
δημιούργημα του Θεού, όμως δεν έχουν ψυχή, επειδή δεν αναπνέουν (τουλάχιστο με το ίδιο τρόπο με τα ζώα), πρβ:
«και είπεν ὁ Θεός· βλαστησάτω ἡ γη βοτάνην χόρτου σπείρον σπέρμα
κατά γένος και καθ᾿ ομοιότητα, και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν, ου το
σπέρμα αυτού εν αυτώ κατά γένος επί της γης…..» ( «Και είπε ο Θεός· “ας
φυτρώσουν και ας αναπτυχθούν στην ξηρά χλόη και ποώδεις θάμνοι, που το
κάθε είδος από αυτά θα έχει το δικό του σπέρμα, για να διαιωνίζεται επί της
γης”· και εν συνεχεία διέταξε ο Θεός· “να φυτρώσουν και να μεγαλώσουν στη
γη καρποφόρα ξυλώδη δένδρα, έκαστο από τα οποία θα φέρει κατά το είδος
του το δικό του σπέρμα”. , Γένεσις 1,11)
“Και είπεν ὁ Θεός· εξαγαγέτω η γη ψυχὴν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος. και εγένετο ούτως. και εποίησεν ὁ Θεός τα θηρία της γης κατά γένος, και τα κτήνη κατά γένος αυτών και
πάντα τα ερπετά τής γης κατά γένος αυτών…..>> (Σε νεοελληνική: Και είπε
ο Θεός· “ας βγάλει η γη έμψυχα όντα διαφόρων ειδών, τετράποδα και ερπετά
και θηρία της ξηράς, το καθένα κατά το είδος του”. Και έγινε έτσι. Και δημιούργησε ο Θεός τα θηρία της γης κατά τα είδη αυτών, και τα κτήνη κατά τα
είδη αυτών και όλα τα ερπετά της γης κατά τα είδη αυτών.)( Γένεσις 1, 24 –
30)
Στη Γένεση η λέξη ψυχή θεωρείται συνώνυμο της λέξης «πνοή
ή πνεύμα», με την έννοια του ζωογόνου, αφού οι όροι ψυχή και
πνεύμα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ο Θεός, σύμφωνα με τη Γένεση και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, είναι και ο ίδιος πνεύμα, δηλαδή
είναι κάτι όπως η πνοή του ανέμου ή κάτι όπως ο μαγνητισμός, ο
ηλεκτρισμός, τα ραδιοκύματα, οι θερμίδες, κ.α., που, ενώ είναι υπαρκτές οντότητες, δεν είναι αντιληπτές στην όραση, καθώς και
στις υπόλοιπες αισθήσεις. Απλά άλλου είδους πνεύμα είναι ο Θεός
(ο Θεός είναι το κεντρικό, το μητρικό , το δημιουργικό) και άλλο η
ψυχή. Η ψυχή είναι το κατανεμημένο πνεύμα του Θεού στα ζώντα
όντα. Ο λόγος που λέγεται και ότι π.χ. άνθρωπος δεν είναι μόνο
ύλη, αλλά περιέχει και «το κατανεμημένο πνεύμα» του Θεού, καθώς αναφέρουν η Γένεση και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πρβ:
«και είπε Κύριος ὁ Θεός· ου μη καταμείνῃ το πνεύμα μου εν τοις ανθρώποις τούτοις εις τον αιώνα δια το είναι αυτούς σάρκας, έσονται δε αι ἡμέραι αυτών εκατόν είκοσι έτη.» (Γένεσις 6-3),
«πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι..» (Ιωάννης 4:24).
Η ψυχή σε όλες τις Θρησκείες είναι η ασώματη ουσία του ανθρώπου, καθώς και κάθε ζώντος οργανισμού, η οποία δίδει τη ζωή
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και συνάμα αποτελεί την έδρα του οργάνου της προσωπικότητάς
του, η οποία επιζεί και μετά από το θάνατο του σώματος, όντας η
ίδια κατά χάρη αθάνατη. Ο λόγος που πολλοί χρησιμοποιούν τον
εν λόγω όρο ή παράγωγά του για να δηλώσουν το θάρρος ή, γενικότερα, το ήθος του ανθρώπου : εμψυχώνω, λιποψυχώ κλπ.
Για τις θρησκείες οι άνθρωποι και όλα τα ζώα αποτελούνται
από δυο στοιχεία, το σώμα και τη ψυχή ή άλλως πνεύμα και χωρίς
το ένα δεν υπάρχει το άλλο. Το σώμα είναι το υλικό στοιχείο και ως
εξ αυτού είναι ορατό – αισθητό και η ψυχή είναι το άυλο και ως
εξ αυτού δεν είναι ορατό-αισθητό στις αισθήσεις. Τα φυτά, επειδή
δεν κινούνται, ούτε και εκφράζουν αισθήματα πόνου, χαράς κ.α,
θεωρούνται από τις θρησκείες ως άψυχα, ενώ είναι και αυτά είναι
έμψυχα, αφού αναπνέουν. Απλά αναπνέουν με άλλο τρόπο από τα
ζώα. Άλλωστε και τα ψάρια αναπνέουν με άλλο τρόπο από τα άλλα
ζώα.
Για τους ψυχολόγους η ψυχή είναι το όργανο του οργανισμού
που είναι αόρατο και καθορίζει κάποια στοιχεία της συμπεριφοράς
του και του οποίου οι διαδικασίες είναι άλλες συνειδητές και άλλες
ασυνείδητες. Δηλαδή το ψυχικό όργανο αυτό αποτελείται από δύο
κομμάτια: ένα συνειδητό, ένα κομμάτι που το καταλαβαίνουμε, και
ένα που δεν το καταλαβαίνουμε, και αυτά αλληλοεπιδρούν, επικοινωνούν μεταξύ τους. Όμως το που βρίσκεται και πως είναι το
όργανο αυτό δεν μας λέει κανείς από τους ψυχολόγους.
2. Η ΨΥΧΗ (ΕΙΔΩΛΟ) ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Οι αρχαίοι Έλληνες ήδη επί εποχής Ομήρου πίστευαν ότι η
ψυχή είναι η πνοή στα στήθη που δίδει τη ζωή, αλλά και μια αέρινη
μορφή, ένα είδωλο όπως αυτό στον καθρέπτη μας, που κατοικεί
στο σώμα του κάθε ανθρώπου όσο εκείνος ζει και εξέρχεται από
αυτό με την τελευταία του πνοή ως μία σκιά - ομοίωμα του νεκρού,
που έκτοτε κατοικεί στον Άδη, πρβ:
«...ένθα τε ναίουσι ψυχαί, είδωλα καμόντων.» (= όπου περιδιαβάζουν
οι ψυχές, είδωλα των νεκρών») (Οδύσσεια ω 14)
««ω πόποι, ἦ ῥα τίς έστι καὶ εἰν’ Αΐδαο δόμοισι/ ψυχή και είδωλον, ατάρ
φρένες ουκ ένι πάμπαν·».(= Πω πω, υπάρχει λοιπόν και στα παλάτια του
Άδη ψυχή και σκιά του ανθρώπου, όμως δεν υπάρχει καθόλου ζωή …. ) (Ιλιάδα Ψ 104-5)
«φρονέω δὲ τετίμησθαι Διὸς αἴσῃ,/ ἥ μ' έξει παρά νηυσὶ κορωνίσιν, εις
ὅ κ' αϋτμή/ εν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ' ορώρη» = «Θαρρώ πως
έχω τιμηθεί αρκετά από την απόφαση του Δία, που θα μείνει κοντά μου πλάι
στα στρογγυλομύτικα καράβια όσον καιρό βαστάει η πνοή στο στήθος μου
και κουνιούνται τα γόνατά μου (Ιλιάδα Ι 608-10)
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«ω Νέστωρ Νηληϊάδη, μέγα κύδος Αχαιών,/ γνώσεαι Ατρείδην Αγαμέμνονα, τον περί πάντων/ Ζευς ενέηκε πόνοισι διαμπερές, εἰς ὅ κ' αϋτμή/ ἐν
στήθεσσι μένῃ και μοι φίλα γούνατ' ορώρη».= «Νέστορα, γιε του Νηλέα, μεγάλη δόξα των Αχαιών, θα αναγνωρίσεις τον Αγαμέμνονα, το γιο του Ατρέα,
που ο Δίας τον έριξε πιο πολύ απ' όλους σε πίκρες χωρίς τέλος, όσο μου
μένει η πνοή στα στήθη και κινούνται τα γόνατά μου (Ιλιάδα Κ 87-90)
«ο δε λάξ ἐν στήθεσσι βαίνων/ ἐκ χρόος ἕλκε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες
αυτώ έποντο·/ τοίο δ’ άμα ψυχήν τε και έγχεος ἐξερυσ’ αἰχμήν» =«Κι ο Πάτροκλος πατώντας πάνω στο στήθος του τράβηξε από το κορμί του το δόρυ
και μαζί του βγήκε και το διάφραγμα έξω· έτσι έβγαλε την ίδια ώρα και την
ψυχή του και τη μύτη του κονταριού» (Ιλιάδα) Π 503-5:
Και επειδή οι Έλληνες κατά τα ομηρικά χρόνια πίστευαν
ότι οι ψυχές ήταν άυλα είδωλα των νεκρών, ένας ζωντανός
δεν μπορούσε να τις πιάσει ή αγκαλιάσει όσο και αν το ήθελε.
Ομοίως ο Αριστοτέλης είχε την πεποίθηση ότι η ψυχή ήταν
ένα είδος πνοής, η οποία μετά το θάνατο εξέρχεται απο το σώμα και
έτσι αυτό καταστρέφεται.(Αριστοτέλης, Περί Ψυχής, 411 b 10-11:
«...εξελθούσης γούν διαπνείται και σήπεται».)
Σύμφωνα επίσης με τις ομηρικές πεποιθήσεις περί ψυχής, η
ψυχή ήταν άυλη και όταν αποχωριζόταν από το θνητό σώμα πετούσε. (λ 218-222: «ἀλλ’ αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε τίς κε
θάνῃσιν·/ οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,/ ἀλλὰ τὰ μέν
τε πυρὸς κρατερὸν μένος αίθομένοιο/ δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ
λεύκ’ ὀστέα θυμός,/ ψυχὴ δ’ ἠΰτ’ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται).
Όταν ένας άνθρωπος πέθαινε υπήρχε η πεποίθηση ότι για να εισέλθει η ψυχή του στον Άδη έπρεπε πρώτα να ταφεί, ειδάλλως παρέμενε στο κατώφλι του Άδη χωρίς να του επιτρέπεται η είσοδος και
διατηρούσε ακέραιη τη μνήμη του (Ψ, 71: «θάπτε με ὅττι τάχιστα,
πύλας Ἀΐδαο περήσω).
Μια τέτοια περίπτωση άταφου ανθρώπου συναντάμε στη «Νέκυια» (ραψωδία λ) της Οδύσσειας στους στίχους 51-78, όπου ο Ελπήνορας παρακαλεί τον Οδυσσέα να τον θάψουν για να ησυχάσει η
ψυχή του. Επομένως, γίνεται φανερό ότι ο ομηρικός άνθρωπος πίστευε στη μετά θάνατον αθανασία της ψυχής, χωρίς παρόλα αυτά
να υπάρχει Παράδεισος και Κόλαση, όπως αυτά εμφανίζονται στη
χριστιανική διδασκαλία. Για τον αρχαίο Έλληνα υπήρχε ο Άδης, στον
οποίον μέσα βρίσκονταν οι ψυχές αυτών που τιμωρούνταν αλλά και
αυτών που ησύχαζαν.
3. Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, Η ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ
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Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι το σώμα των ανθρώπων πεθαίνει, λιώνει, ενώ το είδωλό τους (αυτό που λέμε σήμερα ψυχή)
είναι αθάνατο και απλά φεύγει και πηγαίνει είτε σε άλλο άνθρωπο ή
σε ζώο (η θεωρία της μετεμψύχωσης) είτε στους στην κορυφή του
Όλυμπου είτε στον Άδη.
Στον Όλυμπο πάνε οι θεοί, ήτοι όσοι εν ζωή είχαν κάνει πολύ
μεγάλες ευεργεσίες και ως εξ αυτού έτυχαν αιώνια μνήμης ή άλλως
αθανασίας και ως τέτοιοι θεωρήθηκαν μόνο τα μέλη της οικογένειας (ο ίδιος, καθώς και κάποια από τα παιδιά και τα αδέλφια του)
του Δία, ήτοι οι 12 Θεοί του Ολύμπου και κάποιες άλλες μικρότερες
θεότητες, όπως οι Μοίρες, οι Χάρητες, ο ημίθεος Ηρακλής κ.α.
Στον Άδη πάνε οι θνητοί. Θνητοί θεωρούνταν όσοι άνθρωποι
δε θεοποιήθηκαν και συνεπώς δεν έτυχαν αιώνιας μνήμης, όπως έτυχαν οι θεοί. Ο Άδης αποτελείται από τα Τάρταρα (= η κόλαση
στον Χριστιανισμό) και τα Ηλύσια πεδία ή Νήσους των Μακάρων (=
ο παράδεισος των Χριστιανών). Τα Ηλύσια Πεδία ή Νήσοι Μακάρων
θεωρούνταν ότι ήταν τόπος με ολάνθιστα λιβάδια, όπου επικρατούσε αιώνια άνοιξη και οι πηγές της Λήθης ανάβλυζαν νέκταρ που
κάνει τους νεκρούς να λησμονούν όλα τα γήινα δάκρυα και τις κακουχίες (Οδύσσεια 4.556, Αριστοτέλους Προβλήματα 943b.21 ως
943b.23)
Στο Χριστιανισμό το μόνο βασικό που άλλαξε είναι ότι κατ’
αυτόν θα υπάρξει και «Δεύτερη Παρουσία» κατά την οποία θα γίνει
«Ανασταση νεκρών».
Η ιδέα της αθανασίας της ψυχής, σύμφωνα ακόμη και με τους
χριστιανούς θεολόγους, ήταν ένα από τα θεμελιώδη πιστεύω της
αρχαίας ελληνικής θεολογικής φιλοσοφίας και ιδιαίτερα του Πλάτωνα , η οποία πέρασε μέσα στην παράδοση του Χριστιανισμού και
από εκεί και σε άλλα θρησκεύματα, όμως με όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα ο αρχαίος Έλληνας Αναξιμένης ο Μιλήσιος (6ος αι.
π.Χ.) ήταν εκείνος που, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς,
ανέπτυξε πρώτος τη θεωρεία ότι υπάρχει ψυχή και ότι αυτή είναι
πνεύμα. Και αυτό το είπε με το αιτιολογικό καταρχήν ότι όταν καίουμε τα υλικά ( νερό, ξύλα, λίθους κλπ) γίνονται όλα αέρας και όταν
ψύχουμε τα αέρια γίνονται υγρά και στερεά, σώματα, πρβ:
«Αναξιμένης δε ο Μιλήσιος αρχήν των όντων αέρα απεφήνατο, εκ γαρ
τούτου γίνεσθαι και εις αυτόν αναλύεσθαι, οιον η ψυχή, φησίν, η ημετέρα αήρ
ούσα συγκρατεί ημάς και όλον τον κόσμο πνεύμα και αήρ περιέχει»: Αετίων 9 c .Aet. Ι 3,4 (D. 13 B 2)
«Αναξιμένην δε φασί την των όλων αρχήν τον αέρα ειπείν, και τούτο
είναι των μεν μεγέθει άπειρον, ταις δε περι αυτόν ποιότησιν ωρισμένον, γεννάσθα τε πάντα κατά τινα πύκνωσιν» Πλούταρχος: 19-α Plut.. Strom fr 3 (D.
13 A 6)
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«Αναξιμένης δε Ευρυστράτου Μιλήσιος εταίρος γεγονώς Αναξιμάνδρου, μίαν μεν και αυτός την υποκειμένην φυσιν και άπειρον φησίν ώσπερ
εκείνος, ουκ αόριστον δε ώσπερ εκείνος, αλλά ωρισμένην, αέρα λέγων αυτήν- διαφέρειν δε μανότητι και πυκνότητι κατά τα ουσίας, και αραιούμενον με
πυρ γινεσθαι, πυκνούμενον δε άνεμον, είτα νέφος, έτι δε μάλλον ύδωρ, ειτα
γην, ειτα λίθους. Τα δε άλλα εκ τούτων. Κινησιν δε και ούτος αίδιον ποιεί, δι
ην και την μεταβοήν γίνεσθαι. Θεόφραστος: Τheophr. Psy. Opin. Fr 2 ap.
Simpli. Phys. 24, 26 (D. 13 A 5)
« ….. υπολαμβάνοντας την ψυχήν είναι το παρέχον τοις ζώοις την
κίνησιν. Διο και του ζην όρον είναι την αναπνοήν- συνάγοντος γαρ του περιέχοντος τα σώματα και εκθίβοντος των σχημάτων τα παρέχοντα τοις ζώοις
την κίνησιν δια τα μηδ’’ αυτά ηρεμείν μηδέποτε…: Αριστοτέλης: 146 α (Arist.
De Anima I 2, 403 b)
Ο Ηρόδοτος (Β 123) αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι είναι εκείνοι που
πρώτοι είπαν ότι η ψυχή είναι αθάνατη και ότι υπάρχει μετεμψύχωση, καθώς το σώμα καταλύεται, αυτή μεταβαίνει σε κάποιον άλλο
που γεννιέται εκείνη την ώρα.
Ο Πορφύριος στο «Βίος Πυθαγόρου» αναφέρει ότι ο αρχαίος
Έλληνας φιλόσοφος Πυθαγόρας (5ος αι. π.Χ.) δίδασκε ότι υπάρχει
ψυχή και ότι η ψυχή είναι αθάνατη, καθώς και ότι υπάρχει μετεμψύχωση, ήτοι ότι η ψυχή μετά το θάνατο του σώματος μεταβαίνει
σε άλλα είδη ζώντων οργανισμών, πρβ:
«Όσο για το τι έλεγε στους ακροατές του (ο Πυθαγόρας), κανείς δεν
μπορεί να το πει με βεβαιότητα, γιατί τηρούσαν ασυνήθιστη σιωπή. Ωστόσο
οι ακόλουθες θεωρίες του έγιναν πασίγνωστες: πρώτα απ' όλα, ότι η ψυχή
είναι αθάνατη- ύστερα, ότι μεταβαίνει σε άλλα είδη ζωντανών οργανισμών ακόμα, ότι όσα δημιουργήθηκαν στο παρελθόν ξαναγεννιούνται περιοδικά και ότι δεν υπάρχει τίποτε απολύτως καινούργιο' και τέλος, ότι πρέπει
να θεωρούμε πως όλα τα όντα που έχουν ψυχή ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Κατά την παράδοση, αυτές τις ιδέες τις έφερε πρώτος στην Ελλάδα ο
Πυθαγόρας. (Πορφύριος, «Βίος Πυθαγόρου»)
Ο Πλάτωνας (427 π.Χ. – 347 π.Χ) στην «Πολιτεία» (10. 619 –
621) , σχετικά με τους δαίμονες, τη ψυχή και τη μετεμψύχωσή της,
λέει ότι: «Οι ψυχές είναι αθάνατες και έτσι μόλις πεθάνει ένας άνθρωπος η ψυχή του πάει σε άλλον, ακόμη και σε ζώο ή και από ζώο
σε άνθρωπο, και όταν εγκαθίσταται σε νέο άνθρωπο εκεί η Μοίρα
Λάχεση δίνει ως συνοδό του νέου ανθρώπου ένα δαίμονα που
διάλεξε, για να του χρησιμεύει ως φύλακας και βοηθός στην εκπλήρωση του προορισμού της εκλογής του στη νέα ζωή. Ο δαίμονας
αυτός είχε οδηγήσει πιο πριν την ψυχή στη Μοίρα Κλωθώ, για να
επικυρώσει εκείνη τη μοίρα που της έλαχε….».
Και καταλήγοντας ο Πλάτωνας βγάζει το εξής συμπέρασμα,
λέγοντας αφού υπάρχει ψυχή και μετεμψύχωση, άρα εν ζωή οι
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άνθρωποι να κάνουν καλύτερο τον κόσμο, για να μην υποφέρει
τόσο αυτός, όσο και οι άλλοι στις επόμενες μετεμψυχώσεις:
«Αν λοιπόν ακολουθώντας τη γνώμη μου παραδεχτούμε ότι η ψυχή
είναι αθάνατη και ικανή να υποφέρει όλα τα κακά και όλα τα καλά, θα μείνομε
πάντα μέσα στον δρόμο που οδηγεί προς τα άνω και με κάθε τρόπο θα εκτελούμε τα έργα της ζωής με δικαιοσύνη μαζί και φρόνηση, έτσι ώστε και με
τον εαυτό μας να είμαστε πάντα φίλοι και με τους θεούς, και, αφού κερδίσομε,
κατά την εδώ διαμονή μας, τα βραβεία της αρετής, θριαμβευτικά περιερχόμενοι, όπως οι νικηφόροι αθλητές, να ευτυχούμε και εδώ και κατά τη χιλιόχρονη πορεία μας». (Πλάτων «Πολιτεία» (10. 619 – 621)
Ο άνθρωπος, σύμφωνα με όλες τις Θρησκείες, όπως είδαμε
στα προηγούμενα, έχει δύο φύσεις την υλική και την άυλη. Η υλική
φύση του, το σώμα, είναι θνητή και υπόκειται σε φθορά της ύλης
και το θάνατο και η άυλη φύση του, η ψυχή (ή πνεύμα), είναι αθάνατη και δεν υπόκειται σε φθορά. Μένει μαζί με το σώμα και δίνει
σ΄ αυτό ζωή και νόημα και αποχωρίζεται απ' αυτό με το θάνατο του
σώματος, μέχρι να ενωθεί και πάλι μαζί το, όταν γίνει ανάσταση
νεκρών. Όταν έρχεται ένας νέος άνθρωπος στον κόσμο, κατά τη
στιγμή της σύλληψης του, ο Θεός προσθέτει την ψυχή (η οποία δεν
προϋπάρχει αλλά δημιουργείται εκείνη τη στιγμή). Έτσι το έμβρυο
είναι άνθρωπος με ψυχή από την πρώτη στιγμή και γεννιέται στον
κόσμο αυτό σαν πλήρης άνθρωπος με δυο φύσεις.
Όντως εκείνο που δίδει το έναυσμα της ζωής σε ένα οργανισμό
μόλις γεννηθεί είναι η πνοή, το οξυγόνο της Φύσης, του Θεού, που
είναι διασπαρμένο παντού στον κόσμο, αφού μόλις πλαστεί από τα
γεννητικά όργανα και γεννηθεί ένας οργανισμός, αν δεν αναπνεύσει
πεθαίνει. Η αναπνοή ανάβει τη φλόγα της μηχανική εσωτερικής
καύσης που έχει μέσα του κάθε οργανισμός (η μηχανή αυτή δε φαίνεται όμως γίνεται αντιληπτή από το πυρ – πυρετό που καίει μέσα
στις φλέβες) και έτσι ξεκινά η ζωή του. Βέβαια εκείνος που δημιουργεί ή είναι αιτία και δημιουργούνται τα φυτά και τα ζώα είναι
η ειδική ενέργεια, η ανώτερη δύναμη, που ενυπάρχει κατανεμημένη
μέσα τους (περνώντας από τους γονείς στα παιδιά) και από τη μια
τα πλάθει και από την άλλη τα διεγείρει και καθοδηγεί σε όλες τις
βιολογικές τους ενέργειες μέσω των οργάνων που τους δημιουργεί
και η οποία από τις Θρησκείες καλείται Θεός.
Οι άθεοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει ούτε Θεός ούτε και
ψυχή, γιατί, κατ’ αυτούς, η ζωή προήλθε εξελικτικά, σύμφωνα με
τη θεωρεία της εξέλιξης. Αρχικά, λέει η εν λόγω θεωρία, δημιουργήθηκαν υποτυπώσεις οργανισμοί και οι οποίοι μετά εξελίχθηκαν
σε πιο βελτιωμένους αποκτώντας διάφορα όργανα, ένα των οποίων
είναι ο εγκέφαλος, ο οποίος τα συντονίζει σε όλες τις βιολογικές
τους λειτουργίες. Ο εγκέφαλος πράγματι συντονίζει-εκτελεί όλες
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τις βιολογικές ενέργειες ενός οργανισμού, όμως αυτό δε σημαίνει
και ότι αυτός δημιουργήθηκε τυχαία και από μόνος του. Κάποιος
άλλον τον δημιούργησε – συντόνισε προκειμένου να κάνει ό,τι κάνει. Και τα κομπιούτερ έχουν εγκέφαλο, όμως τον εγκέφαλό τους
δεν τον κατασκευάζουν τα ίδια ή γίνεται από μόνος του ή από τύχη,
αλλά τον κατασκευάζει – συντονίζει κάποιος με γνώση και αυτός
είναι ο ίδιος που κατασκευάζει και τα υπόλοιπα όργανα του κομπιούτερ.
Οι οργανισμοί δεν είναι ρομπότ, αλλά ό,τι ένα ρομπότ και κάτι
παραπάνω,. Έχουν μέσα τους ένα μηχανισμό που τον λειτουργεί μια
ειδική ενέργεια, μια ανώτερη δύναμη, η οποία από τη μια τους δημιουργεί και από την άλλη τους διεγείρει και καθοδηγεί σε όλες τις
βιολογικές τους ενέργειες.
Η εν λόγω ενέργεια - δύναμη είναι εκείνη που διεγείρει και
καθοδηγεί κάθε οργανισμό, όπως στο πότε π.χ. να γονιμοποιήσει ή
γονιμοποιηθεί ένα ζώο ή φυτό, πότε θα εκκολαφθούν τα αυγά στα
ωοτόκα ζώα (πτηνά, ψάρια, ερπετά κ.α.), πότε θα φυτρώσουν οι
καρποί των φυτών, πότε θα πέσουν τα φύλλα στα δέντρων και συνάμα να πέσουν σε χειμέρια νάρκη, πότε και ποια ζώα θα πέσουν
σε χειμέρια νάρκη ή θα μεταναστεύσουν και που το Χειμώνα με τις
κακές κλιματικές συνθήκες, πότε και πως να επιστρέψουν οι χελώνες, τα χέλια, τα χελιδόνα κ.α. ζώα και τα αποδημητικά πτηνά στον
τόπο που γεννήθηκαν να γεννήσουν εκεί τα αυγά τους κ.α.
Η ΜΗΧΑΝΗ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) ΚΑΙ Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Τα άτομα σε όλα τα είδη των φυτών και των ζώων ξεκινούν
τη ζωή τους ως σπέρμα και το οποίο αποκτά ζωή ( η ζωή του αρχίζει)
μόλις γεννηθεί και αναπνεύσει, ήτοι αφού βγει από το κέλυφος
στους σπόρους των φυτών ή από τη μήτρα στα θηλαστικά ή από το
αυγό στα ωοτόκα και αναπνεύσει. Αν δεν αναπνεύσει, δεν ανάβει η
φλόγα του οργανισμού του, ώστε να λειτουργήσει, όπως συμβαίνει
και με τις μηχανές εσωτερικής καύσης έργου που κατασκευάζει ο
άνθρωπος. Η αναπνοή ανάβει τη φλόγα της μηχανική εσωτερικής
καύσης που έχει μέσα του ο κάθε οργανισμός και έτσι ξεκινά η λειτουργία της, ο βίος του κάθε οργανισμού, του κάθε ανθρώπου ή
ζώου κ.α. Όπως ένα κερί ή ένα καντήλι ή ένα μηχάνημα ενέργειας
δεν υπάρχει – δε λειτουργεί αν δεν τροφοδοτηθεί με αέρα να ανάψει
η φλόγα του, έτσι συμβαίνει και στον άνθρωπο, καθώς και σε όλα
τα ζώντα όντα.
Επομένως η ψυχή, η ζωή, στα έμψυχά όντα μπαίνει- ξεκινά
μόλις γεννηθούν και αναπνεύσουν και χάνεται όταν αυτά παύσουν
να αναπνέουν. Η εν λόγω φλόγα δε φαίνεται, όμως γίνεται αντιληπτή από το πυρ – πυρετό της που καίει μέσα στις φλέβες.
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Η θρησκεία των Ολύμπιων Θεών, μιλώντας παραβολικά, λέει
ότι ο Τιτάνας Προμηθέας έκλεψε το πυρ από τους θεούς μέσα σε
ένα νάρθηκα (καλάμι) και αφού έπλασε ανθρώπους από πηλό, τους
έδωσε ζωή χώνοντας το νάρθηκα μέσα στο σώμα τους. Ομοίως η
Γένεση», μιλώντας και εκείνη παραβολικά, λέει ότι ο Θεός έπλασε
τον πρώτο άνθρωπο από πηλό και στη συνέχεια τον φύσηξε στο
πρόσωπο και με την πνοή αυτή πήρε ζωή.
Και στις δυο περιπτώσεις υπονοείται η πνοή, το οξυγόνο της
Φύσης, του θεού, που αναπνέει κάθε ζωντανός οργανισμός προκειμένου να ανάψει-ανάβει η θεϊκή φλόγα της μηχανική εσωτερικής
καύσης που έχει μέσα του κάθε οργανισμός. Η μηχανή αυτή και η
φλόγα της δε φαίνεται, όμως γίνεται αντιληπτή από το πυρ – πυρετό της που καίει μέσα στις φλέβες.
4. Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΑΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ, ΑΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Α. Ο ΑΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑ
Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς (Πλάτωνα, Διόδωρο Σικελιώτη κ.α.) βλέπουμε να αναφέρουν ότι ηγεμόνας της
Κρήτης Μίνωας προσποιούνται ότι λάμβανε τις εντολές-επιθυμίες
του θεού Δία στο Δικταίο άντρο του όρους Δίκτη της Κρήτης και τις
οποίες έκανε νόμους των ανθρώπων, ώστε οι Κρήτες να υπακούν
και να μην τους παραβιάζουν κάνοντας φόνους, κλοπές, αδικίες
κ.α., κάτι που τον μιμήθηκαν στη συνέχεια ο Λυκούργος στους Λακεδαιμόνιους, ο Μνεύης στους αρχαίους Αιγύπτιους κ.α.
«Πρώτος, λένε, που έπεισε το λαό να χρησιμοποιεί γραπτούς νόμους
ήταν ο Μνεύης. Αυτός λοιπόν προσποιήθηκε πως του έδωσε τους νόμους ο
Ερμής, με τη διαβεβαίωση πως θα φέρουν μεγάλα καλά στη ζωή των ανθρώπων, όπως ακριβώς έκανε, λένε, στους Έλληνες ο Μίνωας στην Κρήτη
και ο Λυκούργος στους Λακεδαιμονίους, που ο ένας είπε ότι πήρε τους νόμους από το Δία και ο άλλος από τον Απόλλωνα…. «καθάπερ πάρ Έλλησι
ποιήσαι φασίν εν μεν την Κρήτη Μίνωα, παρά δε Λακεδαιμονίοις Λυκούργον,
του μεν παρά Διός, τον δε παρ’ Απόλλωνος φήσαντα τούτους παρ ειληφέναι…» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 1, 94)
«αυτός (ο Μίνωας) ήταν ο πιο βασιλικός απ΄ όλους τους θνητούς βασιλιάδες και διαφέντευε πλήθος γειτονικών λαών, κρατώντας το σκήπτρο του
Δία - μ’ αυτό βασίλευε και στις πόλεις. Και αυτός, λέγοντας το σκήπτρο του
Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία από το Δία, με την οποία διηύθυνε την Κρήτη…» (Πλάτων «Νόμοι)
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Συνάμα ο Μίνωας δημιούργησε και το μύθο του Άδη, με τα
Τάρταρα και τα Ηλύσια Πεδία ή Νήσους Μακάρων, όπου δίκαζε ο
ίδιος ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ, μύθο τον οποίο υιοθέτησαν μετά όλοι οι Έλληνες, καθώς και οι Ρωμαίοι και επίσης ο
Χριστιανισμός, μόνο που στο Χριστιανισμό τα Τάρταρα λέγονται Κόλαση και τα Ηλύσια Πεδία λέγονται Παράδεισος. Στα Τάρταρα ή άλλως Κόλαση πάνε και τιμωρούνται μετά θάνατό όσοι άνθρωποι εν
ζωή έκαναν αμαρτίες, ήτοι ασέβειες (κλοπές, δολοφονίες κ.α.) και
στους Νήσους των Μακάρων ή άλλως Παράδεισο πάνε για να επιβραβευτούν όσοι εν ζωή έκαναν καλές πράξεις.
<< Ο ίδιος (ο Μίνωας) θέσπισε και αρκετούς νόμους για τους Κρήτες,
προσποιούμενος ότι τους έλαβε από τον πατέρα του το Δία ….. Από τη μεγάλη του δικαιοσύνη βγήκε ο μύθος ότι τον έκαναν δικαστή στον Άδη, όπου
ξεχωρίζει τους ευσεβείς από τους πονηρούς……..>> (Διόδωρος Σικελιώτης,
Βίβλος 5, 78 και 79)
Ο Διόδωρος Σικελιώτης , που σημειωτέο έζησε επί εποχής των
Ολύμπιων Θεών, αναφέρει επίσης ότι η μυθολογία του Άδη είναι
πλαστή, όμως συμβάλει αποτελεσματικά στην ύπαρξη ευσέβειας και
δικαιοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους, δηλαδή στο να σέβεται, να
βοηθά κ.α. ο ένας άνθρωπος τον άλλο, πρβ:
«Διότι αν η περί τον Άδη μυθολογία , παρ’ όλο που το θέμα της είναι
πλαστό, συμβάλει αποτελεσματικά στην ύπαρξη ευσέβειας και δικαιοσύνης
ανάμεσα στους ανθρώπους, πόσο πιο ικανή πρέπει να λογαριάζεται η προφήτισσα της αλήθειας ιστορία….;» (Διόδωρος Σικελιώτης Βίβλος 1, 2)
Η ασέβεια, η ακολασία και η ασυδοσία είναι αποδεδειγμένο
κατ’ επανάληψη μετατρέπει μια κοινωνία σε Κόλαση, ενώ η ευσέβειά, το να σέβεται ο ένας άνθρωπος τον άλλο, σε Παράδεισο, άρα
καλώς κάνει η θρησκεία και μιλά για Άδη, Κόλαση, Παράδεισο και
για Ανάσταση νεκρών. Πέραν αυτού ο Άδης και η Ανάσταση δίδει
κουράγιο, νόημα κλπ στη ζωή. Η πίστη στην Ανάσταση νεκρών μαλακώνει τον πόνο σε όσους έχουν χάσει προσφιλή πρόσωπα, αφού
έτσι πιστεύουν ότι θα τα ξαναδούν. Η πίστη ότι οι παράνομοι θα
τιμωρηθούν στον Άδη μαλακώνει τον πόνο των αδικημένων, γιατί
έτσι πιστεύουν ότι στον Άδη θα βρουν δικαίωση κ.α.
Βέβαια σήμερα με τις πολλές θρησκείες- αιρέσεις: Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός (ορθόδοξοι, καθολικοί κ.α.), Μουσουλμανισμός (Σιίτες, Σουνίτες κ.α.) κ.α. και τη διαμάχη τους
για το ποια απ΄ όλες αυτές θα επικρατήσει, ώστε οι Αρχιερείς
τους να γίνουν «παντοκράτορες» και τα ιερά ταμεία τους να
γίνουν να θησαυρίσουν, έχουν χάσει το σκοπό της αποστολής τους και κατά βάση εξυπηρετούν τα τοπικά οικονομικά
συμφέροντα.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
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Α) Η λέξεις «Άδης» είναι σύνθετη και ελληνική, από το στερητικό πρόθεμα α- και το «ιδείν, δες" , τύπος του ρήματος ορώ, αόριστος β’ είδον προστακτική ίδε > δες, απαρέμφατο ιδείν κ.α. και σημαίνει χώρος που δεν μπορεί να τον ιδεί κανένας ή που δεν τον βλέπεις.
Β) Οι αρχαίοι Έλληνες πολύ πριν εμφανιστεί ο Χριστιανισμός πίστευαν ότι υπάρχει ο Άδης, η Κόλαση και ο Παράδεισος, μόνο που η Κόλαση
λεγόταν τότε Τάρταρα και ο Παράδεισος λεγόταν Ηλύσια Πεδία ή Νήσοι Μακάρων. Η λέξη Κόλασις (από το κολάζω = "περιορίζω" ενώ εκ-κολάπτω =
ελευθερώνω) σημαίνει ο χώρος όπου υπάρχουν περιορισμοί, έγκλειστοι, τιμωρημένοι.
Η ονομασία «Παράδεισος» προέρχεται από τη Παλαιά Διαθήκη. Στη
Γένεση ( 2,1 – 3,24) «Παράδεισος» καλείται ο κήπος της χαρά και της τέρψεως που φύτεψε ο θεός ανατολικά της Εδέμ και στη συνέχεια έβαλε εκεί
τον Αδάμ και την Εύα, το πρώτο ζευγάρι ανθρώπων που έπλασε, για να τον
καλλιεργεί και να τον φροντίζει, αλλά και απ όπου μετά απόβαλε, επειδή αμάρτησαν και συγκεκριμένα, επειδή έφαγαν καρπό από το απαγορευμένο
δέντρο της γνώσης του καλού και του πονηρού: «Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον εν Εδὲμ κατά ανατολὰς και έθετο εκεί τον άνθρωπον, ον έπλασε….».
Η λέξη «Παράδεισος», σύμφωνα με πολλά από τα λεξικά, είναι δανεισμένη από τα Περσικά – Βαβυλωνιακά και σημαίνει περιφραγμένος κήπος.
Στην κυριολεξία περιφραγμένος λειμώνας ή τόπος αναψυχής και διασκέδασης, που είναι κατάφυτος και γεμάτος με ζώα. Κατ’ άλλους η λέξη παράδεισος είναι ελληνική και σημαίνει κάτι, το μέρος, ο κήπος, που βρίσκεται πέρα
από, παρά τη δύση.
Στην Ελληνική Γλώσσα η λέξη «παράδεισος» πρωτοαναφέρθηκε από
τον Ξενοφώντα στη «Κύρου Ανάβαση» Α' 2, 7 και Β' 4, 14 , επίσης στα «Ελληνικά» Δ' 1, 15, και στην «Κύρου Παιδεία» Α' 3, 14 και Η' 6, 12. Χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια και από τους Εβδομήκοντα (Ο') κατά τη μετάφραση
της Παλαιάς Διαθήκης από την εβραϊκή γλώσσα στην ελληνική προς χαρακτηρισμό του κήπου που δημιούργησε ο Θεός στην Εδέμ και τοποθέτησε σ΄
αυτόν τους Πρωτόπλαστους (Γένεση Β' 8). Σε όλες τις περιπτώσεις αποδίδεται προς τους περιφραγμένους λειμώνες και κήπους αναψυχής του Μεγάλου
Βασιλέως των Περσών ή άλλως «Κρεμαστούς Κήπους της Βαβυλώνας».
Β. Ο ΑΔΗΣ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ
Ο Παράδεισος, ο τόπος ευτυχίας των ευσεβών (μη αμαρτωλών) εν ζωή νεκρών στην αρχαία ελληνική θρησκεία, στη θρησκεία
των Ολύμπιων θεών, λεγόταν Ηλύσια Πεδία ή Νήσοι Μακάρων. Θεωρούνταν ότι ήταν τόπος με ολάνθιστα λιβάδια, όπου επικρατούσε
αιώνια άνοιξη και οι πηγές της Λήθης ανάβλυζαν νέκταρ που κάνει
τους νεκρούς να λησμονούν όλα τα γήινα δάκρυα και τις κακουχίες
(Οδύσσεια 4.556, Αριστοτέλους Προβλήματα 943b.21 ως 943b.23)
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Η κόλαση, ο τόπος τιμωρίας των αμαρτωλών εν ζωή νεκρών
στην αρχαία ελληνική θρησκεία, στη θρησκεία των Ολύμπιων θεών,
καλούνταν είτε Τάρταρα είτε Κόλαση.
Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η ανθρώπινη ζωή δε σταματά
με το φυσικό θάνατο, αλλά συνεχίζεται και μετά από αυτόν, οπότε
και η ανθρώπινη ψυχή απελευθερώνεται από τα δεσμά του θνητού
κορμιού. Συγχρόνως, ήταν βαθιά ριζωμένες στην ψυχή τους οι δοξασίες για τον Άδη , ενώ η ελληνική μυθολογία περιέχει πλουσιότατες περιγραφές του Άδη και της ζωής των ψυχών των νεκρών σε
αυτόν.
Στα Ηλύσια Πεδία ή Νήσοι Μακάρων ήταν φανταστικά ειδυλλιακά νησιά όπου μετέβαιναν οι ψυχές των ηρώων και άλλων επιφανών ανδρών μετά το θάνατό τους. οι οποίοι θεωρούνταν ότι δεν
πεθαίνουν καν, αλλά εξακολουθούν να ζουν στα νησιά αυτά. Ο Πλίνιος λέει ότι τα νησιά αυτά «βρίθουν καρπών και πτηνών κάθε είδους». Ο Ησίοδος αναφέρει ότι ο Δίας έδωσε σε μερικούς ήρωες τη
χάρη να ζήσουν μετά το θάνατο «εν μακάρων νήσοισι παρ’ ωκεανώ
βαθυδίνην», όπου ο ζωοδότρα γη (ζείδωρος άρουρα) παράγει τρεις
φορές το χρόνο «μελιηδέα καρπόν»:
«Όπου τους πιο πολλούς στο χώμα τους παράχωσε το τέλος
του θανάτου. Σε κάποιους όμως έδωσε τη χάρη ο Κρονίδης Ζευς να
μείνουν πέρα απ᾽ τους ανθρώπους· σαν αγαθός πατέρας τους κατοίκισε στα πέρατα του κόσμου, κι εκεί, με δίχως λύπη στην ψυχή
τους, κατοικούν στις Νήσους των Μακάρων, πλάι στις ροές του Ωκεανού, του βαθυστρόβιλου, ήρωες ευτυχείς που τους προσφέρει
τρεις φορές η σιτοφόρα γη το χρόνο ώριμους και γλυκούς καρπούς,
σαν μέλι». (Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, 166-174»
Λεπτομερή , υποτίθεται, τοπογραφική και κλιματολογική περιγραφή των Μακάρων νήσων και της χαρισάμενης ζωής που περνούν
εκεί οι μάκαρες μας δίνει ο Λουκιανός (120-192 μ.Χ.) στο έργο του
Αληθή Διηγήματα ή Αληθής Ιστορία (Β ). Στο έργο αυτό, το οποίο
θεωρείται παρωδία των φαντασιόπληκτων μυθιστορημάτων της ελληνιστικής εποχής, περιγράφεται με λεπτομέρεια η ζωή στα «νησιά
των Μακάρων» (κεφ. 5-3 1).
Ο Άδης, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, βρίσκεται κάτω
από τη γη ή στα έσχατα του Ωκεανού, όπου τοποθετείται και το νησί
των Μακάρων. Στην τοποθεσία αυτή οδηγούν πολλοί δρόμοι, αφού
όλα τα σκοτεινά βάραθρα και οι σπηλιές θεωρούνταν ότι είναι πύλες
του Κάτω Κόσμου. Ο Άδης είναι ζοφερός και στάζει από την υγρασία,
δε βλέπει ποτέ το φως του ήλιου και αναδίδει δυσωδία πίσσας και
θειαφιού. Ο χώρος του είναι ατελείωτος και διαρρέεται από τέσσερις
φοβερούς ποταμούς, των οποίων τα ονόματα συμβολίζουν τις θλίψεις και τους στεναγμούς που δοκιμάζουν οι ψυχές που πηγαίνουν
εκεί. Στον Όμηρο μνημονεύονται ο Αχέροντας ποταμός(ποτάμι του
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"άχους", δηλαδή της στεναχώριας και της θλίψης), και σε αυτόν
χύνονται ο Κωκυτός (ποταμός των "κλαυθμών" και των θρηνητικών
κραυγών), ο Πυριφλεγέθοντας("πύρινο ποτάμι") και η πηγή του
Κάτω Κόσμου, η Στυξ με το "μαύρο νερό"(ποτάμι του "μίσους", καθώς "στύγω" σημαίνει μισώ). Η χειρότερη θέση του Άδη είναι ο Τάρταρος, όπου βρίσκονται καταπλακωμένοι κάτω από την Αίτνα οι Γίγαντες και οι Τιτάνες, που τιμωρήθηκαν από τους θεούς του Ολύμπου, επειδή τόλμησαν να εναντιωθούν στη θέλησή τους. Εκεί βασανίζονται και μερικοί άλλοι νεκροί, όπως ο Τάνταλος, ο Τυφώνας
ο Τιτυός, ο Σίσυφος, ο Φλεγύας και όσοι είναι καταδικασμένοι σε
αιώνια τιμωρία. Οι σκιές των άλλων νεκρών βρίσκονται στα "Ηλύσια
Πεδία" ή στο νησί των "Μακάρων".
Απόλυτος κυρίαρχος του Άδη είναι ο θεός Άδης ή Πλούτωνας,
αδελφός του Δία και άνδρας της Περσεφόνης, που μαζί της κυβερνά
το βασίλειο του. Δικαστές στον Άδη είναι ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς
και ο Αιακός, των οποίων οι αποφάσεις είναι αμετάκλητες και τις
εκτελούν ένα τεράστιο πλήθος από τέρατα, όπως οι Ερινύες, οι Μέγαιρες, ο πολυκέφαλος φύλακας των πυλών του Άδη Κέρβερος, οι
Άρπυες, οι Ευμενίδες κ.α. Το θάνατο των ανθρώπων που ζούνε
πάνω στη γη τον ορίζουν οι Μοίρες και την εκτέλεση των εντολών
τους την αναλαμβάνει ο νεκροπομπός Ερμής. Τις ψυχές τις περνά
από την Αχερουσία Λίμνη ο Χάροντας με αμοιβή ενός οβολού.
Οι πεποιθήσεις των αρχαίων Ελλήνων για τον Άδη αποτελούσαν συμπλήρωμα της θρησκείας τους και ήταν σεβαστές, όπως και
όλα τα άλλα θρησκευτικά τους πιστεύω. Αυτό, όμως, δεν εμπόδισε
πολλούς αρχαίους ποιητές να εμπνευστούν ποιήματα που μιλούσαν
για την κάθοδο πολλών ζωντανών στον 'Άδη ή την αρπαγή νεκρών
από εκεί. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η κατάβαση στον Άδη ή η ανάκληση
της ψυχής των νεκρών, με πρωταγωνιστές μυθικούς ήρωες ή και
ταπεινούς ακόμη ανθρώπους, υπήρξε λογοτεχνικός τόπος αγαπημένος στο πέρασμα των αιώνων, από την "Οδύσσεια" ως το Λουκιανό
με τους "Νεκρικούς Διαλόγους" του(σε δύο από τους οποίους ο κυνικός φιλόσοφος Μέννιππος και ο μπαλωματής Μίκυλλος αρνούνται
να πληρώσουν τον απαιτούμενο οβολό που έθεταν οι αρχαίοι στο
στόμα του νεκρού και θέτουν ακόμα και σήμερα σε πολλά χωριά).
Κατά την άποψη των αρχαίων, σε πολλά μέρη του κόσμου υπήρχαν
"στόμια του Άδη", όπου ήταν ευκολότερο να ανακληθούν οι ψυχές
των νεκρών δια των σχετικών ιεροπαραξιών, ενώ η νεκρομαντεία
αποτελούσε συνήθη πρακτική. Εκτός από την ομηρική δίοδο στη
χώρα των Κιμμερίων, οι μύθοι επέτρεπαν την κάθοδο, και για τους
πιο ευνοημένους της μοίρας την άνοδο, από τον Ταίναρο, την Αχερουσία, την Αορνό λίμνη στην Ιταλία, την Αττική, την Ερμιόνη(που
υποτίθεται πως ήταν η συντομότερη οδός και γι' αυτό και οι κάτοικοι
της περιοχής δεν έβαζαν οβολό στο στόμα των νεκρών), τη Λέρνη,
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αλλά και την Αφρική, την Ασσυρία και την Ισπανία. Σχεδόν κάθε
σπήλαιο ή χάσμα της γης λογίζονταν ως οδός καταβάσεως, ίσως επειδή όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στον άφευκτο θάνατο.
Γ. Ο ΑΔΗΣ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
Άδης, σύμφωνα με τη Χριστιανική Θρησκεία, καλείται ο τόπος
όπου πάνε οι ψυχές των νεκρών και ο οποίος θεωρείται ότι έχει δυο
τόπους, τον Παράδεισο, όπου πάνε οι ευσεβείς, οι δίκαιοι κλπ, προκειμένου να ζουν εκεί ευτυχισμένα ως επιβράβευση, και την Κόλαση, όπου πάνε οι ασεβείς, οι κακοποιοί κλπ, για να τιμωρηθούν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων, οι ψυχές των αμαρτωλών κατεβαίνουν στον Άδη, όπου βασιλεύει ο διάβολος και λειτουργεί η κόλαση για την τιμωρία τους,
ενώ τα πνεύματα των καλών και δίκαιων πηγαίνουν κατευθείαν
στον Παράδεισο για να αμειφθούν για τις καλές τους πράξεις.
Στις χριστιανικές δοξασίες για τον Άδη περιέχεται και η πίστη
για τη μελλοντική ανάσταση των νεκρών. Οι νεκροί όλων των αιώνων θα σηκωθούν από τους τάφους τους και μαζί με τους ζωντανούς
εκείνη την ημέρα θα μεταφερθούν πάνω σε σύννεφα κοντά στον
Κύριο. Κατά τη φοβερή εκείνη ημέρα της ανάστασης των νεκρών,
θα γίνει η τελειωτική κρίση για καθένα από τους ανθρώπους και οι
καλοί θα κληθούν σε ανάσταση ζωής, ενώ οι κακοί σε ανάσταση
κρίσης, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο απόστολος Παύλος. Σε
αντίθεση με την ανατολική Εκκλησία, που παραδέχεται την ύπαρξη
της Κόλασης και του Παράδεισου, η δυτική Εκκλησία παραδέχεται
και μια τρίτη κατάσταση του Άδη, το Καθαρτήριο, απ' όπου θα περνούν απαραίτητα οι ψυχές πριν αποφασιστεί η τελική τους κατοικία.
«Παράδεισος» καλείται ο αιώνιος τόπος ευτυχίας, της χαράς
και της τέρψης, όπου πάνε οι ψυχές των καλών (= των αγίων και
γενικά των ενάρετων και ευσεβών) ανθρώπων, δηλαδή αυτών που
έζησαν σύμφωνα με τις εντολές της θρησκείας, του θεού) ανθρώπων και οι οποίοι κάποια στιγμή θα αναστηθούν. Εκεί υπάρχει άπλετο φως, πάσης φύσεως δέντρα, ποτάμια κλπ.
«Κόλαση» καλείται ο αιώνιος τόπος δυστυχίας , εκεί όπου πάνε
οι ψυχές των κακών (= των δαιμόνων και γενικά των μη καλών)
ανθρώπων. Εκεί δεν υπάρχει φως, είναι πίσσα σκοτίδι, και το μόνο
που γίνεται εκεί είναι να βασανίζονται οι αμαρτωλοί αιώνια.
Η Κόλαση των Χριστιανών αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου (Ματθ. 25:46), κατά το οποίο ο Ιησούς είπε ότι
θα γίνει κρίση των ανθρώπων, και οι άσπλαχνοι άνθρωποι "ἀπελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωὴν αιώνιον" .

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ

224

Ο θάνατος στο χριστιανισμό θεωρείται κοίμηση, εξ ου και
«Κοιμητήρια» (= τα νεκροταφεία). Στο Δανιήλ 12:2 διαβάζουμε:
«Και πολλοί απ' αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης, θα
σηκωθούν, οι μεν σε αιώνια ζωή, οι δε σε ονειδισμό και αιώνια καταισχύνη.»
Οι διαφορές μεταξύ του αρχαίου Ελληνικού Άδη και του
Άδη του Χριστιανικού είναι εξής:
α) Στη Χριστιανική θρησκεία τα Τάρταρα του ‘Άδη λέγονται
κόλαση και οι Νήσοι των Μακάρων Παράδεισος
β) Στη Χριστιανική θρησκεία εκείνος που οδηγεί ή πέμπει στις
ψυχές στον Άδη, ο ψυχαγωγός ή ψυχοπομπός, είναι ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, ενώ στη Θρησκεία των Ολύμπιων θεών είναι ο θεός ο
Ερμής και ο Χάροντας ( ο βαρκάρης στον Αχερουσία λίμνη).
γ) Ο δικαστής των νεκρών στον Άδη στη Θρησκεία των Ολύμπιων θεών είναι ο Μίνωας, που εν ζωή ήταν βασιλιάς της Κρήτης
και ένας από τους δικαιότερους νομοθέτες της αρχαιότητας, ενώ στη
Χριστιανική Θρησκεία ο Απόστολος/’Αγιος Πέτρος:
<<ΚΥΝΙΣΚΟΣ. Άιδης μοι λέγεις και Τιτυούς και Ταντάλους, εγώ δε, ει
μεν τι και τοιούτν έτσι, είσομαι το σαφές αποθάνω- το δε νυν έχον εβουλόμην
τον αποσονούν χρόνον τούτον ευδαιμόνως διαβιώσας υπό εκκαίδεκα γυπών
κείρεσθαι το ήπαρ αποθανών, αλλά μη ενταύθα διψήσας ώσπερ Τάνταλος
εν Μακάρων νήσοις πίνειν μετά των ηρώων εν τω Ηλυσίω λειμώνι κατακείμενος.….
Ζευς. Τι φης; Απιστείς είναι είναι τινάς κολάσεις και τιμάς και δικαστ΄γηριον, ένθα δη εξεταζεται ο εκάστου βίος;
ΚΥΝ. Ακούω τινά Μίνωα Κρήτα δικάζει τα τοιαύτα και μοι απόκριναι τι
υπέρ εκείνου, σος γαρ υιός είναι λέγεται…>>.. (Λουκιανός « ΖΕΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ» 17-18)
δ) Οι Χριστιανοί πιστεύουν στη «Δεύτερη Παρουσία» και «Ανάσταση νεκρών», ενώ οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν είτε στη μετεμψύχωση, όπως θα δούμε πιο κάτω, είτε στην αιώνια καταδίκη
στα Τάρταρα ή την αιώνια ευτυχία στους νήσους των Μακάρων. Ειδικότερα οι Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι υπάρχει ψυχή, όμως
αυτή δεν ανασταίνεται, όπως λέει η Χριστιανική Θρησκεία. Απλά, αν
εν ζωή ο άνθρωπος ήταν ευσεβής, η ψυχή του πηγαίνει στα Ιλίσια
πεδία ή στους νήσους των Μακάρων, όπου απολαμβάνει αιώνια γαλήνη και απολαύσεις και αν ήταν ασεβής, η ψυχή του πηγαίνει στα
Τάρταρα όπου απολαμβάνει μαρτύρια ως τιμωρία. Επίσης υπήρχαν
και αυτοί που πίστευαν στη μετεμψύχωση. Δηλαδή πίστευαν ότι όταν κάποιος πεθάνει, η ψυχή του, πάει σε κάποιον άλλο άνθρωπο
που γεννιέται εκείνη την ώρα ή και από άνθρωπο πάει και σε ζώο
και το αντίθετο. Μάλιστα προ αυτού προέτρεπαν ότι οι άνθρωποι
πρέπει να σέβονται τα ζώα, αλλά και να φροντίζουν ώστε ο κόσμος
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να γίνει καλύτερος, για να μην υποφέρουν και οι ίδιοι όταν μετεμψυχωθούν σε ζώο ή σε άλλο άνθρωπο.
5. Η ΥΠΑΡΞΗ Η ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΔΗ, ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Οι πιστοί όλων των θρησκειών (Χριστιανισμού Μουσουλμανισμού κ.α.) πιστεύουν ότι η ψυχή υπάρχει, απλά αυτοί που πιστεύουν στην ανάσταση νεκρών λένε ότι δεν υπάρχει μετεμψύχωση και
αυτοί που πιστεύουν στη μετεμψύχωση λένε ότι δεν υπάρχει Άδης
και ανάσταση νεκρών.
Στην Αγία Γραφή υπάρχουν όχι μία, αλλά πάρα πολλές μαρτυρίες που λένε ότι είδαν ανάσταση νεκρών. Για παράδειγμα η
Καινή Διαθήκη (Κατά Ιωάννη, Κεφ. 11) αναφέρει ότι έγινε η ανάσταση του νεκρού Λαζάρου και μάλιστα παρουσία πλήθους κόσμου,
ο οποίος μετά αφηγήθηκε και το τι είδε στον Άδη που πήγε. Ομοίως
ο Απόστολος Παύλος (Προς Κορινθίους, Κεφ. 15, 3-8) αναφέρει ,
σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού, αναφέρει τα εξής συγκεκριμένα: «ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου, όπως προφητεύτηκε, θάφτηκε και εγέρθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις
Γραφές· και επίσης ότι μετά την Ανάσταση του εμφανίστηκε στον
Κηφά, κατόπιν στους δώδεκα μαθητές του και τέλος και σε εμένα».
Ομοίως τα τέσσερα Ευαγγέλια αναφέρουν ότι έγινε η Ανάσταση του
Λαζάρου, του Ιησού Χριστού κ.α. και συνεπώς υπάρχουν πάμπολλες
μαρτυρίες για την ύπαρξη του Άδη και για την ανάσταση νεκρών. Ο
λόγος, άλλωστε, που η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου πιστεύει στον Άδη και στην ανάσταση των νεκρών. Απλά η ύπαρξη ή
όχι του Άδη, ήτοι του Παράδεισου και της Κόλασης, καθώς και το
αν θα γίνει ή όχι ανάσταση νεκρών είναι κάτι που δεν μπορεί κάποιος να το αποδείξει ή να το απορρίψει επιστημονικά, με πείραμα,
τουλάχιστον όχι ό,τι ώρα θέλουμε. Επομένως ο Άδης και η ανάσταση
νεκρών είναι θέμα πίστης.
Η μετεμψύχωση φυσικά δεν υπάρχει, αφού αφενός δεν υπάρχουν αποδείξεις γι αυτό και από την άλλη η ψυχή γεννιέται με την
πνοή σε ένα σώμα. Η ψυχή αρχίζει να λειτουργεί, να δίδει ζωή, με
την πρώτη αναπνοή που θα κάνει ένα φυτό ή ζώο. Μόλις βγει ένα
ον από τη μήτρα (για τα ζώα) ή από το αυγό (για τα πτηνά) κ.α.
και αναπνεύσει, ανάβει η φλόγα της μηχανής εσωτερικής καύσης
που έχει μέσα του και έτσι αμέσως παίρνει ζωή. Αν το νεογέννητο
δεν αναπνεύσει να μπει η ζωογόνος πνοή του θεού, της Φύσης, το
οξυγόνο μέσα του να ανάψει τη φλόγα του οργανισμού του, δεν ζει,
δεν παίρνει ζωή.
.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το παρόν βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε επίσημες πηγές, αρχαίες και νέες, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται εντός του βιβλίου, εκεί όπου αναφέρονται και τα λεγόμενά
τους.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ:
Ο συγγραφέας Αδαμάντιος (Μάκης) Γ. Κρασανάκης έχει γράψει πάρα
πολλές μελέτες και άρθρα, που έχουν δημοσιευτεί στις Κρητικές και Αθηναϊκές εφημερίδες, καθώς και πάρα πολλά άλλα βιβλία, όπως τα εξής:
1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ)
3. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ, ΚΑΝΤΑΔΑ, ΡΙΜΑ, ΡΙΖΙΤΙΚΟ, ΑΜΑΝΕΣ ΚΛΠ
7. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ)
9. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
10. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
11. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ
ΘΕΩΝ
12. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ ΚΛΠ)
13. Η ΑΘΗΝΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΛΠ)
14. Η ΘΗΒΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ ΚΛΠ)
15. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΛΠ ΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ )
16. Η ΣΠΑΡΤΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΛΠ)
17. Η KΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ)
18. Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
19. ΟΙ KΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ
20. Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
21. Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΙ
ΚΛΠ)
22. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
23. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
24. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΚΡΗΤΗ
25. Ο ΧΟΡΟΣ (ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΕΙΔΗ ΚΛΠ) & ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
26. MΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ ΚΛΠ),

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΛΠ
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27. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
28. Η ΓΡΑΦΗ (ΕΙΔΗ , ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΚΛΠ)
29. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ
30. ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ
31. ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
32. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ κ.α.).
33. ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΤΙ ΕΝΑΙ ΘΕΟΣ, ΨΥΧΗ, ΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ
Ή ΟΧΙ
34. Η ΚΙΘΑΡΑ, Η ΛΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΛΟΣΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ
35. ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΛΠ ΙΣΤΙΩΝ, ΜΥΛΟΥ, ΥΔΡΑΛΕΤΗ,
ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ κ.α.
36. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

