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Μελετῶν «∆ΑΕΙΡΑ». 
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Ἔρευνα βάσει τῶν ἀναφορῶν τοῦ Πλάτωνος 
περὶ Προϊστορικῶν Καταστροφῶν στὴν Ἑλλάδα 

 
Ἡ  περίπτωση  τοῦ  Ραρίου  πεδίου 
καὶ  τοῦ  Κόλπου  τῆς  Ἐλευσῖνος 

 
τοῦ Ἀναστασίου ∆. Στάµου 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ὁ Πλάτων ἀναφέρει Προϊστορικὲς καταστροφὲς στὴν Ἑλλάδα. Σκοπεύουµε 
νὰ µελετήσουµε τὴν περίπτωση τοῦ Ραρίου Πεδίου, ὅπως αὐτὸ ἦταν στὸ 
παρελθόν. Πρόκειται νὰ παρουσιάσουµε τὴν µορφὴ τῆς ἀκτογραµµῆς τῆς 
Ἀττικῆς στὸν Σαρωνικὸ Κόλπο κατὰ τὴν δεκάτη π.Χ. χιλιετία, καθὼς καὶ τὴν 
ἀκτογραµµὴ τῆς Ἐλευσῖνος στὴν Κλασικὴ περίοδο, ὅταν ζοῦσε ὁ Πλάτων, 
ὥστε νὰ διερευνήσουµε τὰ ἀποτελέσµατα τῆς διαµορφώσεως τῆς 
ἀκτογραµµῆς σὲ συσχετισµὸ µὲ τὰ Κείµενα τοῦ Πλάτωνος. 
Σύµφωνα µὲ τὰ «Σχόλια εἰς Πλάτωνα», στὴν Ἑλληνικὴ Προϊστορία 
ἀναφέρονται τρεῖς διακριτοὶ καὶ ὀνοµαστοὶ Κατακλυσµοί, µὲ τὴν ἑξῆς 
µάλιστα σειρά: πρῶτος ὁ κατακλυσµὸς τοῦ Ὠγύγου, δεύτερος ὁ 
κατακλυσµὸς τοῦ ∆ευκαλίωνος, τρίτος ὁ κατακλυσµὸς τοῦ ∆αρδάνου. 
Γιὰ τὸν Ὤγυγο γνωρίζουµε ὅτι ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχαιότερους βασιλεῖς 
στὴν Ἑλλάδα. Θεωρεῖται ὁ πατέρας τοῦ Ἐλευσῖνος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται ὅτι 
ἔκτισε τὴν Ἐλευσῖνα γιὰ πρώτη φορὰ µετὰ ἀπὸ κατακλυσµό! 
Στὸν Ὁµηρικὸ Ὕµνο «εἰς ∆ήµητρα» ἀναφέρεται τὸ Ράριον πεδίο πρὶν ἀπὸ 
τὸν ὁρισµὸ τοῦ Θριασίου. Ἡ ἐπιταγὴ τῆς ἱδρύσεως τῶν Ἐλευσινίων 
Μυστηρίων, ὅταν ζοῦσε στὴν Ἐλευσῖνα ὁ βασιλεὺς Κελεός, καθὼς καὶ ἡ 
ἀναγκαιότητα διδασκαλίας τῆς Γεωργίας ἀπὸ τὸν Τριπτόλεµο, µποροῦν νὰ 
συσχετισθοῦν µὲ τὴν κατάκλυση τοῦ Ραρίου πεδίου, κατὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ 
σχηµατίσθηκε ἡ νῆσος Σαλαµίς. 
Ἱκανὴ ἀπόδειξη τῆς ἀπωλείας τοῦ Ραρίου πεδίου, τὸ κύριο τµῆµα τοῦ ὁποίου 
εὑρίσκετο νοτίως καὶ ἀνατολικῶς τῆς Ἐλευσῖνος ἕως τὴν Ἀµφιάλη καὶ τὸν 
Σκαραµαγκά, ἀποτελεῖ ἡ παρουσία ἑνὸς ἀρχαίου τείχους ποὺ ἐκτείνεται πάνω 
στὸν πυθµένα στὸ µέσον τοῦ Κόλπου τῆς Ἐλευσῖνος, σὲ βάθος 27 µέτρων. Ἡ 
ἡλικία αὐτοῦ τοῦ τείχους παραµένει ἀκόµα ἄγνωστη, ὅµως τὸ µεγάλο του 
βάθος καὶ ἡ χρησιµότητά του µποροῦν νὰ συσχετισθοῦν µὲ τὴν προστασία 
τοῦ Ραρίου πεδίου ἀπὸ τὶς ἐτήσιες πληµµύρες µιᾶς παρακείµενης λίµνης. Ἡ 
λίµνη αὐτὴ εὑρίσκετο νοτιοδυτικῶς τῆς Ἐλευσῖνος, πρὶν ἀπὸ τὸν σχηµατισµὸ 
τῆς Σαλαµῖνος. 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ἡ ἐργασία αὐτή, ἄν καὶ δὲν ἀφορᾶ στὴν Ἀτλαντίδα καθ� ἑαυτή, προχωρεῖ 
ἀρκετὰ πίσω στὸ παρελθόν, πολὺ περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἐπιτρέπει ἡ 
κατεστηµένη ἀντίληψη τῆς Ἱστορίας. Ἔρευνες πάνω στὸ ποῦ καὶ πότε ἔχουν 
συµβεῖ προϊστορικὲς καταστροφὲς Πολιτισµῶν, ποὺ ἐρευνῶνται µάλιστα γιὰ 
πρώτη φορά, βοηθοῦν στὸ νὰ σχηµατισθῆ τὸ ζητούµενο πάζλ, µὲ τὴν 
ἐξαφάνιση τῆς Ἀτλαντίδος στὴν ἀρχή, ἐὰν ὑποθέσουµε ὅτι πραγµατικὰ 
ὑπῆρξε ἕνας µεγάλος παγκόσµιος Πολιτισµός, ὁ ὁποῖος ἐκµηδενίστηκε κατὰ 
τὴν διάρκεια τῆς ἀνωµάλου ἐκείνης περιόδου ποὺ περιγράφει ὁ Πλάτων καὶ 
ποὺ ὡδήγησε στὴ ἐποχὴ τὴν ὁποία ὠνοµάσαµε Younger Dryas, καθὼς καὶ 
στὴν ἐπακόλουθη Νεολιθικὴ ἐποχή. 
Στὸν Ὁµηρικὸ Ὕµνο «εἰς ∆ήµητραν» ἀναφέρεται τὸ Ράριον πεδίο τῆς 
Ἐλευσῖνος (πρὶν ἀπὸ τὸν ὁρισµὸ τοῦ Θριασίου) ὡς «ὁ µαστὸς τῆς γῆς ὁ 
ζωοδότης ἄλλοτε».1 Ἐκεῖ, σύµφωνα µὲ τὸν Μῦθο, ἔφθασε πρῶτα ἡ Θεὰ 
∆ήµητρα ἐρχοµένη ἀπὸ τὸν Ὄλυµπο, ἀναζητοῦσα τὴν Κόρη της. Τὴν ἐποχὴ 
ἐκείνη στὴν Ἐλευσῖνα ζοῦσε ὁ βασιλεὺς Κελεός, στοῦ ὁποίου τὴν οἰκογένεια 
φανερώθηκε ἡ Θεά. Ἔπειτα, ἀπαίτησε τὴν ἵδρυση τῶν Ἐλευσινίων 
Μυστηρίων καὶ δίδαξε στὸν Τριπτόλεµο, τὸν υἱὸ τοῦ Κελεοῦ, τὴν καλλιέργεια 
τοῦ Σίτου, οὕτως ὥστε νὰ ἀποτελέση τὸν Ἀπόστολο τῆς Γεωργίας στοὺς 
Πελασγοὺς τῆς Μεσογείου (τοὺς ὁποίους ἀρκετοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ 
ὀνοµάζουν «Προέλληνες»), ταξιδεύοντας πάνω σὲ ἕνα ἱπτάµενο ἅρµα. 

Εἰκόνα 1 : Ἡ Ἀποστολὴ τοῦ Τριπτολέµου 

 

                                                
1  Ὁµηρικὸς Ὕµνος «εἰς ∆ήµητρα», στ.450: «εἰς δ� ἄρα Ῥάριον ἷξε, φερέσβιον οὖθαρ 
ἀρούρης τὸ πρίν». Οὖθαρ εἶναι ὁ µαστός, γι� αὐτὸ ἡ ∆α-µάτηρ (ὅπως ἀναγράφεται 
στὶς ἐπιγραφὲς µὲ ΓΓΑ) συνήθως ἀπεικονίζεται ὡς γυναίκα µὲ γυµνὰ στήθη (π.χ. 
στὴν Κρήτη). 
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Γιατὶ ὑπῆρξε ἡ ἐπιταγὴ τῆς ἱδρύσεως τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων καὶ ἡ 
ἀναγκαιότητα διδασκαλίας τῆς Γεωργίας στοὺς ἀνθρώπους ἐκείνη ἀκριβῶς 
τὴν περίοδο; 
Ἄς σηµειώσουµε, ὅτι ἡ ἔναρξη τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων καὶ ἡ Ἀποστολὴ 
τοῦ Τριπτολέµου ὑπῆρξαν πολὺ σηµαντικὰ γεγονότα γιὰ τοὺς Ἑλληνο-
Πελασγοὺς προϊστορικοὺς κατοίκους τῆς Ἀττικῆς. 
Αὐτὴ ἡ παράδοση τῆς Ἐλευσῖνος δὲν µπορεῖ νὰ ἄρχισε τὸ 1500 π.Χ. (ὅπως 
ἐπικρατεῖ, καὶ διδάσκουµε γενικῶς στὰ Σχολεῖα µας), ἀλλὰ πρέπει νὰ 
προέρχεται ἀπὸ πολὺ παλαιότερα. Μοιάζει περισσότερο µὲ παράδοση 
Νεολιθικῆς ἐποχῆς. 
Στὴν παροῦσα ἐργασία θὰ προσπαθήσουµε νὰ ἐξηγήσουµε αὐτὰ τὰ γεγονότα 
µὲ τὴν βοήθεια τῆς Γεωµυθολογίας. Σκοπεύουµε νὰ τὰ συνδέσουµε µὲ µιὰ 
φυσικὴ καταστροφή, ποὺ ἀναφέρεται στὴν Προϊστορία ὡς κατακλυσµὸς τοῦ 
∆αρδάνου, ἡ ὁποία προκάλεσε τὴν καταβύθιση τοῦ Ραρίου πεδίου καὶ τὸν 
σχηµατισµὸ τῆς νήσου Σαλαµῖνος. Ἀκολούθως θὰ ρίξουµε φῶς καὶ στοὺς 
ἄλλους δύο κατακλυσµούς, ποὺ προηγοῦνται, ὁ ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων µπορεῖ 
νὰ συσχετισθῆ µὲ τὴν ἐξαφάνιση τῆς Ἀτλαντίδος κατὰ τὸ λεγόµενο Diluvium 
(ἐποχὴ Younger Dryas). 
Περαιτέρω, θὰ συγκρίνουµε τὴν ἱστορία τῆς Ἐλευσῖνος µὲ τὶς ἀναφορὲς τοῦ 
Πλάτωνος, τοῦ ἀρχαίου Σχολιαστοῦ εἰς Πλάτωνα, καθὼς καὶ τοῦ ∆ιοδώρου 
Σικελιώτου, κάνοντας κάποια κρίσιµα σχόλια πάνω στὶς καταστροφές, καὶ 
θέτοντας σὲ µία τάξη τοὺς τρεῖς περίφηµους Κατακλυσµούς, ποὺ δείχνουν 
πὼς ἀντανακλοῦν πολὺ παλαιὰ γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς παραδόσεως. 
 

2.  ΟΙ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ  ΤΟΥ  ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
 
Στὸν Τίµαιο τοῦ Πλάτωνος (22c) διαβάζουµε: «πολλαὶ καὶ κατὰ πολλὰ 
φθοραὶ γεγόνασι ἀνθρώπων, καὶ ἔσονται, πυρὶ µὲν καὶ ὕδατι µέγισται», 
δηλαδή, ἔχουν ὑπάρξει πολλὲς καταστροφὲς στοὺς ἀνθρώπους στὸ 
παρελθόν, καὶ θὰ ξαναγίνουν στὸ µέλλον, οἱ µεγαλύτερες ἐξ αὐτῶν µὲ ΠΥΡ 
καὶ Υ∆ΩΡ. 

Σχόλιο: Πῦρ καὶ Ὕδωρ ἀποτελοῦν δύο διαφορετικὰ εἴδη 
καταστροφῶν πάνω στὴν Γῆ. 
Σύµφωνα πάλι µὲ τὸν Τίµαιο (22d): «τὸ δὲ ἀληθές ἐστι τῶν περὶ γῆν κατ� 
οὐρανὸν ἰόντων παράλλαξις», δηλαδή, αὐτὲς οἱ καταστροφὲς συµβαίνουν τῇ 
ἀληθείᾳ ἐξ αἰτίας ἀλλαγῶν στὴν τάξη τῶν τροχιῶν τῶν οὐρανίων σωµάτων 
γύρω ἀπό τὴν Γῆ. 
Ὑπάρχει καὶ µιὰ ἄλλη ἐξήγηση τοῦ ὅρου «παράλλαξις» σύµφωνα µὲ τά 
«Σχόλια εἰς Πλάτωνα» (Τ22d): «παράλλαξιν� τὴν ἀσυµµετρίαν τῶν ἐν γῇ 
πρὸς τὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡκούσας εἰς αὐτὴν ἀπορροίας� συµµέτρως ἔχοντα 
διαµένει, ἀσυµµέτρως δὲ φθείρεται», δηλαδή, παράλλαξη ἐννοεῖ τὴν 
ἀσυµµετρία σὲ ἕνα ρεῦµα ποὺ φθάνει στὴν Γῆ ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ, καὶ ἐὰν µὲν 
εἶναι σύµµετρον ὅλα παραµένουν ὡς ἔχουν, ἐὰν ὅµως παρουσιάζει 
ἀσυµµετρία, τότε προκαλοῦνται καταστροφές. 
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Σχόλιο: Ἡ ἀσυµµετρία σὲ ἕνα ρεῦµα ποὺ φθάνει στὴν Γῆ ἀπὸ τὸν 
Οὐρανὸ εἶναι ἡ αἰτία τῶν καταστροφῶν (τὶ εἴδους ρεῦµα ἐννοεῖ ἄραγε;)� µὲ 
δύο διαφορετικοὺς τύπους ἀποτελεσµάτων, ποὺ καλοῦµε κάθε φορὰ 
Κατακλυσµό. 
 Ἀποτελέσµατα τύπου Ι:  1) Ὑπερβολικὴ ἄνοδος θερµοκρασίας (ΠΥΡ)  
2) Συνεχεῖς βροχοπτώσεις ἀπὸ ἐξάτµιση ὑδάτων  3) Ἄνοδος στάθµης 
θαλασσῶν ἀπὸ λιώσιµο πάγων � Κατακλυσµός Τύπου Ι (πιθανὸν ἀπὸ 
διέλευση Κοµήτου). 
 Ἀποτελέσµατα τύπου ΙΙ:  1) Γεωλογικὸς ἀνασχηµατισµός, 
µετακινήσεις Τεκτονικῶν πλακῶν, γενικευµένες ἐκρήξεις Ἠφαιστείων καὶ 
Σεισµοί, καταβυθίσεις ξηρᾶς  2) δηµιουργία γιγαντιαίας σεισµικῆς 
Κυµατοσειρᾶς � τσουνάµι (Υ∆ΩΡ), ποὺ σαρώνει τὰ πάντα στὸ πέρασµά της  
3) Πτώση θερµοκρασίας καὶ Ψύξη, κάθοδος στάθµης θαλασσῶν, 
ἀνασχηµατισµὸς Παγετώνων � Κατακλυσµὸς Τύπου ΙΙ (πιθανὸν ἀπὸ 
πρόσπτωση ἀστεροειδοῦς ἤ/καὶ ἀπὸ ἀλλαγὴ τῆς θέσεως τῶν Πόλων τῆς 
Γῆς). 
 
 

 
 
 

Εἰκόνα 2 : Μεταβολὴ τῆς µέσης θερµοκρασίας τῆς Γῆς ἀπὸ τὸ 16.000 π.Χ. 
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3.  ΣΧΟΛΙΑ  ΕΙΣ  ΠΛΑΤΩΝΑ 
 
Τὰ «Σχόλια εἰς Πλάτωνα» (Τ22a) ἀναφέρουν ὅτι: «τρεῖς ἱστοροῦσι γενέσθαι 
κατακλυσµούς, πρῶτον τὸν ἐπὶ Ὠγύγου� δεύτερον τὸν ἐπὶ ∆ευκαλίωνος, ὅτε 
καὶ τὰ κατὰ τὴν Θετταλίαν ὄρη διέστη� τρίτον τὸν ἐπὶ ∆αρδάνου, ὅς 
ἐβασίλευσε µετὰ τὸν κατακλυσµὸν τῆς ἀντίπερα Σαµοθράκης ἠπείρου», 
δηλαδή, στὴν Ἑλληνικὴ Προϊστορία ἀναφέρονται τρεῖς διακριτοὶ καὶ 
ὀνοµαστοὶ Κατακλυσµοί, µὲ τὴν ἑξῆς σειρά: πρῶτος ὁ κατακλυσµὸς τοῦ 
Ὠγύγου, δεύτερος ὁ κατακλυσµὸς τοῦ ∆ευκαλίωνος � κατὰ τὸν ὁποῖο τὰ ὄρη 
τῆς Θεσσαλίας ἀποχωρίστηκαν � καὶ τρίτος ὁ κατακλυσµὸς τοῦ ∆αρδάνου � 
ὁ ὁποῖος πέρασε ἀπὸ τὴν Σαµοθράκη ἀπέναντι στὴν Μικρασιατικὴ ἀκτή, µετὰ 
τὸν κατακλυσµό, καὶ ἵδρυσε τὸ Τρωϊκὸ βασίλειο. 
Γιὰ τὸν Ὤγυγο γνωρίζουµε ὅτι ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχαιότερους βασιλεῖς 
στὴν Ἑλλάδα, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπικράτεια περιελάµβανε τὴν περιοχὴ ποὺ 
ἀργότερα ἀποκλήθηκε Ἀττική, Βοιωτία καὶ Εὔβοια. Θεωρεῖται ὁ πατέρας τοῦ 
Ἐλευσῖνος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται ὅτι ἔκτισε τὴν Ἐλευσῖνα γιὰ πρώτη φορὰ 
µετὰ ἀπὸ κατακλυσµό!2 
Κατὰ τὴν τελευταία Παγετώδη ἐποχή (τέλη Πλειστοκαίνου-ἀρχὲς Ὁλοκαίνου) 
στὴν παροῦσα θέση τοῦ Σαρωνικοῦ Κόλπου δὲν ὑπῆρχε θάλασσα, ἀλλὰ 
ξηρά. Αὐτὴ ἡ ξηρὰ ἐξετείνετο ἕως κάτω ἀπὸ τὴν Αἴγινα (ὅπως ὠνοµάσθηκε 
ἀργότερα ἡ νῆσος), καθὼς ἔχει ἀναδείξει καὶ ὁ Καθηγητὴς Γεωλογίας στὸ 
Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ἠλίας Μαριολάκος, ὁ ὁποῖος δηµοσίευσε καὶ σχετικὸ 
χάρτη (βλέπετε εἰκόνα 3, µὲ µιὰ δική µας παρέµβαση, ὅσον ἀφορᾶ τὴν 
ἐπίδειξη τοῦ Ραρίου πεδίου, στὴν λεκάνη ἀνάµεσα στὴν Σαλαµῖνα καὶ στὴν 
Ἀττική). 
Ἡ στάθµη τῆς θάλασσας ἔχει ἀνέλθει κατὰ 40 µέτρα ἀπὸ τὸ ἔτος 16.000 π.Χ. 
(τελευταία Παγετώδης ἐποχή) ἕως τὸ 10.000 π.Χ., ἐξ αἰτίας τῆς σταδιακῆς 
τήξεως τῶν πάγων.3 Ὅµως, ἄς ἔχουµε κατὰ νοῦν ὅτι πρῶτα συµβαίνει 
κάποιο ἔκτακτο γεγονὸς στὸ Ἡλιακό µας σύστηµα («παράλλαξις», δηλαδὴ 
ἀσυµµετρία Οὐρανίου ρεύµατος πρὸς τὴν Γῆ, σύµφωνα µὲ τὶς ἀναφορὲς τοῦ 
Πλάτωνος καὶ τῶν Σχολίων εἰς Πλάτωνα), τὰ ἀποτελέσµατα τοῦ ὁποίου τὰ 

                                                
2  Ὁ Παυσανίας (9,24,2) διασώζει µιὰ µοναδικὴ πληροφορία: «λέγουσι δὲ οἱ Βοιωτοὶ 
καὶ πολίσµατα ἄλλα πρὸς τῇ λίµνῃ ποτὲ Ἀθήνας καὶ Ἐλευσῖνα οἰκεῖσθαι, καὶ ὡς ὥρᾳ 
χειµῶνος ἐπικλύσασα ἠφάνισεν αὐτὰ ἡ λίµνη», δηλαδή, ὑπῆρχε στὴν ἀρχὴ ἄλλη 
Ἐλευσίνα καὶ ἄλλη Ἀθήνα, στὶς ὄχθες τῆς Κωπαΐδος, οἱ ὁποῖες ἐξαφανίστηκαν κάτω 
ἀπὸ τὰ ὕδατα τῆς λίµνης ἀπὸ κάποιον κατακλυσµό. 
3  Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄνοδος τῆς στάθµης τῆς θάλασσας σύµφωνα µὲ τὴν ἐργασία τῶν 
Καψιµάλη/ Παυλάκη/ Φίλιππα/ Ἀναγνώστου, τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου Θαλασσίων 
Ἐρευνῶν, ποὺ ἀνακοινώθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὴν 
Ὑπόθεση τῆς Χαµένης Ἀτλαντίδος (2005, σελὶς 230), ἡ ὁποία ἄνοδος παρουσιάζεται 
ἔχουσα σταθερὸ ρυθµὸ µεταβολῆς (µονοτονική). 
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ἀρχαῖα κείµενα καταγράφουν ὡς Κατακλυσµὸ ἐπὶ γῆς, καὶ προκαλεῖται 
ξαφνικὴ µεγάλη ἄνοδος τῆς στάθµης τῶν θαλασσῶν.4 
 

 
 

Εἰκόνα 3 : Ἡ σταδιακὴ διαµόρφωση τῶν ἀκτῶν τῆς Ἀττικῆς 
 

Αὐτὲς οἱ καταστροφὲς ἀκολουθοῦνται ἀπὸ πολλὰ ἄλλα ἔτη ἤπιας 
προοδευτικῆς ἀνόδου τῆς στάθµης τῆς θάλασσας. Ἔτσι, ὁ κόσµος 
ἀντιµετώπισε τότε τὸν πρῶτο Κατακλυσµό. Πραγµατικὰ ἔχει ἀποδειχθεῖ 
πλέον, ὅτι ἡ θάλασσα εἶχε φθάσει µπροστὰ ἀπὸ τὴν Σαλαµῖνα (ὅπως 
ἀργότερα ὠνοµάσθηκε ἡ νῆσος) περίπου στὸ 10.000 π.Χ. 
Ὁ δεύτερος Κατακλυσµός, ἡ µεγαλύτερη ἐξ ὅλων καταστροφή, συνέβη ὅταν 
ἔγιναν οἱ γεωλογικὲς µεταβολὲς στὴν Θεσαλία (ὅπως ἀναφέρουν τὰ ἀρχαῖα 
µας κείµενα). Τότε διαχωρίστηκαν ὁ Ὄλυµπος καὶ ἡ Ὄσσα, ὅταν βασίλευε 
ἐκεῖ ὁ ∆ευκαλίων, ὁ ὁποῖος µαζὶ µὲ τὴν γυναίκα του Πύρρα διεσώθησαν πάνω 
σὲ πλοῖο-Κιβωτό, ποὺ ἔπλευσε ἐπὶ τῶν ὑδάτων. Αὐτὸς ὁ κατακλυσµὸς 
µνηµονεύεται ἀπὸ σχεδὸν ὅλα τὰ ἀρχαῖα ἔθνη, ἀπὸ ὅλες τὶς Μυθολογίες στὴν 
γῆ, διότι τότε ὑπῆρξε µέγιστος κίνδυνος ἀφανισµοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους 

                                                
4  «Ἡ ἄνοδος τῆς στάθµης τῆς θάλασσας δὲν ἦταν µονοτονική, ὅπως ἐνίοτε 
ὑποθέτουν οἱ µελετητές� ὑπῆρξαν τρεῖς περίοδοι ξαφνικῆς ἀνόδου στὴν στάθµη τῆς 
θάλασσας παγκοσµίως κατὰ τὸ Ὁλόκαινο», γράφει ὁ Τ. Wyatt στὴν ἐργασία του στὰ 
Πρακτικὰ τοῦ 1ου ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὴν Ὑπόθεση τῆς Χαµένης Ἀτλαντίδος 
(2005, σελὶς 63), µὲ µιὰ ἀναφορά του στὸν Πίνακα τῶν Blanchon & Shaw, 1995. 
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(ὁ πασίγνωστος Νῶε ἀντιστοιχίζεται µὲ τὸν ∆ευκαλίωνα).5 Αὐτὸ τὸ γεγονὸς 
δὲν µπορεῖ νὰ κατατάσσεται στὸ 1500 π.Χ. 
Μία τέτοια δραµατικὴ χρονικὴ περίοδος ὑπάρχει ὄντως (βλέπετε εἰκόνα 4) µὲ 
ἐπαναλαµβανόµενες καταστροφές, ἡ µία ἐκ τῶν ὁποίων ὡς «ἡ τρίτη τροµερὴ 
κατακλυσµιαία καταστροφὴ πρὶν ἀπὸ αὐτὴν τοῦ ∆ευκαλίωνος» ἀναφέρεται 
ἀπὸ τὸν Πλάτωνα ὡς ἡ σχετικὴ µὲ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἀτλαντίδος. 
Πραγµατικά, αὐτὸς ὁ κύκλος τῶν καταστροφῶν ἐπέφερε πισωγύρισµα τοῦ 
πολιτισµοῦ στὴν Λιθίνη ἐποχή. 

 

 
 

Εἰκόνα 4 : Ἡ ἀνώµαλη περίοδος ἀλλαγῶν τῆς µέσης θερµοκρασίας τῆς Γῆς 
 

Ἀξίζει νὰ δοῦµε πῶς περιγράφει ὁ Πλάτων στὸν Τίµαιο (25d) τὰ 
ἀποτελέσµατα τῆς σὲ παγκόσµια κλίµακα Γεωλογικῆς ἀναστατώσεως. Ἐδῶ 
µὲν στὴν Ἑλλάδα «τό τε παρ� ὑµῖν µάχιµον πᾶν ἀθρόον ἔδυ κατὰ γῆς», 
δηλαδὴ καταβυθίστηκε στὴν γῆ ὁ στρατὸς τῶν Ἑλλήνων (µετὰ τὸν νικηφόρο 
πόλεµο µὲ τοὺς Ἄτλαντες), καὶ τὴν ἴδια στιγµή («µιᾶς ἡµέρας καὶ νυκτὸς 
χαλεπῆς ἐπελθούσης») «ἥ τε Ἀτλαντὶς νῆσος ὡσαύτως κατὰ θαλάττης δῦσα 
ἠφανίσθη», δηλαδή, καὶ ἡ Ἀτλαντίδα βυθίστηκε στὴν θάλασσα καὶ 
ἐξαφανίστηκε. 

                                                
5  Ὁ Ἰουστῖνος (∆ευτέρα Ἀπολογία, 2ος µ.Χ. αἰών) ἀναφέρει: «Ὁ κατακλυσµὸς 
µηδένα λιπών ἀλλ� ἤ τὸν µόνον σὺν τοῖς ἰδίοις, παρ� ἡµῖν καλούµενον Νῶε, παρ� ὑµῖν 
δὲ ∆ευκαλίωνα», δηλαδή, παραδέχεται τὴν ταυτότητα ∆ευκαλίωνος καὶ Νῶε, 
λέγοντας ὅτι ὁ κατακλυσµὸς αὐτὸς δὲν ἄφησε κανέναν ζωντανό, παρὰ µόνον αὐτὸν 
καὶ τὴν οἰκογένειά του, τὸν ὁποῖον ἐµεῖς (οἱ Χριστιανοί) ἀποκαλοῦµε Νῶε, ἐσεῖς δέ 
(οἱ Ἕλληνες) ἀποκαλεῖτε ∆ευκαλίωνα. 
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Σὲ αὐτὴ λοιπὸν τὴν περίπτωση καταστροφῆς δὲν ὑπῆρξαν ὕδατα 
τετηγµένων παγετώνων, ἀλλὰ µιὰ πολὺ διαφορετικὴ καὶ τροµερὴ 
κατάσταση. Μετακινήσεις τεκτονικῶν πλακῶν, σεισµοὶ καὶ ἠφαιστειακὲς 
ἐκρήξεις, τυφῶνες καὶ πελώρια σαρωτικὰ κύµατα χτύπησαν τὰ περισσότερα 
µέρη τῆς γῆς. 
 
Αὐτὴ ἡ ἐποχή, ποὺ λέγεται καὶ Diluvium (διότι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ ποὺ 
ἄφησε πίσω της ὡς τεκµήριο εἶναι οἱ µεγάλες ἐναποθέσεις κόκκινου πηλοῦ σὲ 
κοιλότητες καὶ σπήλαια, ἀπὸ τὸ κατακλυσµιαῖο κῦµα), θεωρούµενη ὡς ἐποχὴ 
µεγάλων γεωλογικῶν ἀνακατατάξεων στὸν στερεὸ φλοιὸ τῆς Γῆς, 
ἁπαρτίζεται ἀπὸ ἐκτεταµένες καταβυθίσεις γαιῶν (ὅπως µιᾶς ὁλοκλήρου 
ἠπείρου στὸν Εἰρηνικό � ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιοι µελετητές � καὶ µιᾶς 
µεγάλης νήσου κάπου πρὸς τὴν σηµερινὴ ∆ύση καὶ τὸν Ἀτλαντικὸ Ὠκεανό, 
δηλαδὴ τῆς περίφηµης Ἀτλαντίδος). Ἐπίσης, ἀπὸ ἀνυψώσεις ὀροσειρῶν 
(ὅπως Ἄνδεις6 καὶ Ἰµαλάϊα), ἀπὸ ἐρηµοποιήσεις εὐφόρων γαιῶν (Σαχάρα),7 
καθὼς καὶ ἀπὸ οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ κλίµατος κατὰ περιοχή.8 
 
Ἐπακόλουθο ἀποτέλεσµα ἦταν ἀνασχηµατισµὸς Παγετώνων, µιὰ νέα 
παγετώδης περίοδος ποὺ ὀνοµάζουµε Younger Dryas. Αὐτὴ εἶναι κατὰ τὴν 
γνώµη µας ἡ ἐποχή, ποὺ πρέπει ἐξονυχιστικὰ νὰ ἐρευνηθῆ (10.500 ἕως 
8.500 π.Χ.) γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς χαµένης Ἀτλαντίδος. 
Στὴν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἀναφέρεται, ἐπίσης, ὅτι οἱ τελευταῖες 
γεωλογικὲς ἀναστατώσεις στὴν Αἰγηΐδα ἔλαβαν χώρα περὶ τὸ 9.000 π.Χ. 
(Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, τ.Α΄ σελ.12). 
 
Τότε, στὴν ἱστορία τῆς Ἐλευσῖνος καταγράφεται ὁ ἥρωας Ἐλευσίς, ὁ υἱὸς τῆς 
∆άειρας καὶ τοῦ Ἑρµοῦ, ὁ ὁποῖος ἔκτισε τὴν πόλη ἐξ ἀρχῆς. Ἡ ∆άειρα 

                                                
6  Στὸ βιβλίο τοῦ Π. Μαρίνη «ὁ Προκατακλυσµιαῖος Πολιτισµός» (1998, σελ.361,43) 
ὑπάρχει ἀναφορὰ στὸ βιβλίο τοῦ Hatcher Childress David, �Lost cities of South 
America� (1994, p.139), ὅπου ὁ ἀρχαιολόγος Arthur Posnanski, ἐρευνῶντας ἐπὶ 30 
χρόνια τὴν πόλη Tiahuanacu στὶς Ἄνδεις κατέληξε στὸ συµπέρασµα, ὅτι ἔχει ἡλικία 
10.000 ἕως 12.000 χρόνια, καὶ µάλιστα σχολιάζει ὅτι ἡ πόλη, ποὺ εὑρίσκετο στὸ 
ἐπίπεδο τῆς θαλάσσης, βρέθηκε ξαφνικὰ στὰ 4.000m ὑψόµετρο µετὰ ἀπὸ µιὰ 
τεράστια γεωλογικὴ ἀνύψωση τῶν Ἄνδεων. 
7  Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀναφορὰ τοῦ ∆ιοδώρου Σικελιώτου (3,55,3) γιὰ τὴν 
περιοχή (Σαχάρα), ὅπου βρισκόταν ἡ λίµνη Τριτωνὶς καὶ πολλὲς πόλεις, τὴν ἐποχὴ 
ποὺ ἦταν εὔφορη: «τὴν Τριτωνίδα λίµνην σεισµῶν γενοµένων ἀφανισθῆναι, 
ραγέντων αὐτῆς τῶν πρὸς τὸν Ὠκεανὸν µερῶν κεκλιµένων», δηλαδή, µᾶς 
περιγράφει σεισµοὺς καὶ γεωλογικὲς ἀναστατώσεις (ρηγµατώσεις-καταβύθιση καὶ 
κλίση πρὸς τὸν Ἀτλαντικό, ὅπου χύθηκαν τὰ νερὰ τῆς λίµνης). 
8  Στὴν Σιβηρία, ἐνῷ ἔβοσκαν χορτάρι τὰ µαµµούθ, κατεψύχησαν ἀκαριαῖα 
(βρέθηκαν ὄρθια µέσα στοὺς πάγους µὲ τὴν τροφὴ στὸ στόµα). Παροµοίως ἡ 
Ἀνταρκτικὴ ἐµφανίζεται σὲ ἀρχαίους χάρτες χωρὶς πάγους (ἔνδειξη γιὰ ἐπισυµβᾶσα 
ἀλλαγὴ θέσεως τοῦ ἄξονος τῆς Γῆς). 
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φαίνεται πὼς ἀργότερα θεωρήθηκε ὡς ἡ Κόρη τῆς ∆ᾶς (∆ά ὀνοµάζεται ἡ Θεὰ 
Γαία, ἤ Μεγάλη Μητέρα, Μάνα Γῆ, ∆ά Μά, ∆αµάτηρ καὶ ∆ηµήτηρ). Ἡ Γαία 
ἐµφανίζεται µὲ πολλὰ ὀνόµατα καὶ λατρεύεται ὡς πολυώνυµος καὶ 
παµµήτειρα Θεά.9 
 
Εἶναι ἀξιοσηµείωτο, ὅτι αὐτὰ τὰ πρωτο-ονόµατα, ∆Α καὶ ∆ΑΕΙΡΑ, εὑρίσκονται 
ἀναγεγραµµένα µὲ προαλφαβητικὴ γραφὴ πάνω σὲ ἕναν Ἀµφορέα, ποὺ 
βρέθηκε στὴν Ἱερὰ Ἐλευσίνα, τρία µέτρα κάτω ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς Κλασικῆς 
περιόδου, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Σπήλαιον τοῦ βραχώδους λόφου (ποὺ 
ὠνοµάσθηκε ἀργότερα Πλουτώνειον). Τὸ ἱερὸν αὐτὸ σκεῦος ἀναδεικνύει τὴν 
Ἐλευσίνα ὡς Ἕδρα τῆς πίστεως τῆς Μάνας Γῆς, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύει τὸ 
θρησκευτικὸ Ἀρχέτυπο τῆς Νεολιθικῆς ἐποχῆς. 
 
 

 
 

Εἰκόνα 5 : Τὸ Σπήλαιον τῆς ∆αείρας 
 
 
                                                
9  Ὁ Ὀρφικὸς Ὕµνος τῆς ∆ήµητρος Ἐλευσινίας (40,1) λέγει: «∆ηώ, παµµήτειρα θεά, 
πολυώνυµε δαῖµον, σεµνὴ ∆ήµητερ». Ἄς ἀναλογισθοῦµε: ἐµεῖς τὰ µικρὰ ἀνθρώπινα 
πλάσµατα ἔχουµε ὄντως µία Ψυχή. Εἶναι δυνατὸν ἡ µεγάλη αὐτὴ Μάνα νὰ µὴν ἔχη; 
Ἕνα Ὀρφικὸ ἀπόσπασµα (17a,5) πάντως λέγει: «γᾶς υἱὸς ἠµὶ καὶ ὠρανῶ 
ἀστερόεντος», δηλαδὴ εἴµαστε παιδιὰ τῆς Γῆς καὶ τῶν ἀστέρων τοῦ Οὐρανοῦ. Ἡ Γῆ 
µᾶς παρέχει τὰ ὑλικὰ τοῦ σώµατος καὶ ὁ Ούρανὸς τὰ ὑλικὰ τῆς ψυχῆς. Μὲ τὸν 
θάνατο αὐτὰ ἀποδίδονται πίσω, καὶ ξεκινᾶ ἕνας αἰώνιος κύκλος ἐπαναγεννήσεων καὶ 
θανάτων� (µιλᾶµε γιὰ τὴν πιὸ βαθειὰ στὸν χρόνο Ἑλληνικὴ φιλοσοφία-θεολογία, 
αὐτὴ τῶν Ὀρφικῶν). 
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4.  Ο  ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ∆ΑΡ∆ΑΝΟΥ 
 
Μερικὲς χιλιετίες ἀργότερα, ἀπὸ τὸ 5.500 ἕως περίπου τὸ 3.500 π.Χ. 
(βλέπετε εἰκόνα 2) συνέβη ὁ τρίτος Κατακλυσµός, τοῦ ∆αρδάνου. Ὁ Εὔξεινος 
Πόντος, ποὺ εἶχε µεταβληθεῖ σὲ κλειστὴ λίµνη, τώρα πλέον ξεχειλίζει ἀπὸ 
ὕδατα τετηγµένων παγετώνων. Ἀνοίγει ὁ Βόσπορος καὶ ὁ Ἑλλήσποντος 
(∆αρδανέλλια ἄλλως εἰπεῖν, ἐκ τοῦ ∆αρδάνου), ὁπότε ὡς κανάλια πλέον 
ἐπιφέρουν ἐπικοινωνία µὲ τὸ Αἰγαῖο. Ἀρκετοὶ ἐρευνητὲς ἔχουν τεκµηριώσει 
αὐτὸ τὸ γεγονός (Pitman-Ryan, Ballard, σὲ ἀναφορὰ τῶν Siegfried-Schoppe 
στὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὴν Ἀτλαντίδα 2005, σελὶς 222 
� µιλᾶνε µάλιστα γιὰ τὸν κατακλυσµὸ τοῦ Νῶε). 
Ἔτσι, γιὰ µιὰ ἀκόµα φορά, ἡ ἀκτογραµµὴ στὴν Ἑλλάδα ἀλλάζει αἰφνιδίως 
ἀπὸ ἄλλη µιὰ µεγάλη καταστροφή. Στὴν Ἀττικὴ ἡ θάλασσα εἰσβάλλει στὸ 
Ράριον πεδίο καὶ φθάνει στὴν Ἐλευσίνα. Συγχρόνως ὁ σχηµατισµὸς τῆς 
νήσου Σαλαµῖνος εἶναι γεγονός. Τὰ δύο στενὰ περάσµατα ἀπὸ τὴν Σαλαµίνα 
πρὸς τὸν κόλπο τῆς Ἐλευσῖνος, στὴν πλευρὰ τοῦ Πειραιῶς καὶ στὴν πλευρὰ 
τῶν Μεγάρων, ἔχουν σήµερα βάθος 12,3m καὶ 7,5m ἀντιστοίχως (ἐνῷ τὸ 
βάθος τοῦ κόλπου φθάνει τὰ 35m στὴν δυτικὴ πλευρά, ὄντας κάποτε λεκάνη 
µὲ µιὰ λίµνη). Αὐτὰ τὰ δεδοµένα µᾶς ὁδηγοῦν νὰ θεωρήσουµε τὴν ἔναρξη 
τῆς πληµµύρας τοῦ Ραρίου πεδίου γύρω στὸ 5.500 ἕως 4.500 π.Χ.10 

Εἰκόνα 6 : Βυθοµετρικὸς χάρτης τοῦ Κόλπου τῆς Ἐλευσῖνος 

 
                                                
10  «Ἡ ἀκτογραµµὴ στὸ Σπήλαιο Φράνχθη τῆς Ἀργολίδος, µιᾶς Νεολιθικῆς 
τοποθεσίας ποὺ βλέπει πρὸς τὴν θάλασσα, ὑπῆρξε τοὐλάχιστον 11m χαµηλότερη 
ἀπὸ τὴν σηµερινή, µεταξὺ τῶν ἐτῶν 7610 καὶ 6220 π.α.σ. µετρηµένα µὲ 
ραδιοχρονολόγηση (Jacoben & Farren 1987)», ὅπως ἀναφέρουν οἱ K. Lambeck & A. 
Purcell, στὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὴν Ὑπόθεση τῆς Χαµένης 
Ἀτλαντίδος (2005, σελὶς 250). 
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Βασιζόµενοι στὶς παράλληλες γενεαλογίες τῆς Ἱστορίας τῶν Ἑλληνικῶν 
πόλεων, ὁ Κελεὸς τῆς Ἐλευσῖνος προκύπτει σύγχρονος τοῦ ∆αρδάνου τῆς 
Σαµοθράκης. Ἡ πληµµύρα τοῦ Ραρίου πεδίου εἶχε ξεκινήσει καὶ εἶχε ἀµέσως 
καλύψει µεγάλη ἔκταση. Αὐτὸ ἐξηγεῖ τὸν λόγο ποὺ ἡ ∆ήµητρα ἦρθε στὸ 
Ράριον καὶ συνάντησε τὸν Κελεό. Εἶχε χάσει ὅ,τι πολυτιµότερο εἶχε, τὴν 
Κόρη της Περσεφόνη (δηλαδὴ ἡ γῆ εἶχε χάσει τὸ εὔφορο πεδίον της), καὶ 
ἔτσι ἡ Μάνα Γῆ ἀρνοῦνταν νὰ φυτρώση ὁ,τιδήποτε πλέον πάνω στὴν γῆ. 
Μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς ∆ήµητρος (δηλαδὴ µετά τὴν ἐπιτευχθεῖσα 
ἰσορροπία τῶν ὑδάτων καὶ τὴν ἐπανεµφάνιση καλλιεργησίµου ἐδάφους), 
ξεκίνησαν καὶ τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια, κατ� ἐντολὴν τῆς Θεᾶς. 
Στὴν πραγµατικότητα, οἱ Ἱερεῖς τῶν ἀρχαιοτέρων ἐν Ἑλλάδι Μυστηρίων, τῶν 
Καβειρίων τῆς Σαµοθράκης, τροµοκρατηµένοι ἀπὸ τὸν κατακλυσµὸ καὶ τὸν 
κίνδυνο καταστροφῆς τοῦ Ἱεροῦ των, ἀπέστειλαν τὸν Θρᾶκα Εὔµολπο στὴν 
Ἐλευσίνα, στὸ πλευρὸ τοῦ Κελεοῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ξεκινᾶ τὸ ἱερατικὸν γένος 
τῶν Εὐµολπιδῶν. Ἡ Γνώση τῶν µυστικῶν τελετῶν τῶν Ἑλληνικῶν 
Μυστηρίων εἶχε κατ� αὐτὸν τὸν τρόπο µεταδοθεῖ ἐπιτυχῶς ἀπὸ τὴν 
Σαµοθράκη καὶ διασώθηκε. 
Κατὰ τὴν ἴδια περίοδο, ὁ Κάδµος, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀγήνορος βασιλέως τῆς 
Φοινίκης, ἄφησε τὴν χώρα του (µὲ προφανῆ πανάρχαια Πελασγικὴ παρουσία 
ἐκεῖ) ἀναζητῶντας τὴν ἀδελφή του Εὐρώπη, ποὺ εἶχε ἀπαγάγει ὁ Ζεύς 
(δηλαδὴ τὴν κατακεκλυσµένη Ἑλλάδα).11 
Ὁ Κάδµος πρῶτα πῆγε στὴν Σαµοθράκη (τὸ προϊστορικὸ κέντρο τῆς 
Γνώσεως τῶν Πελασγῶν-Ἑλλήνων), ὅπου νυµφεύθηκε τὴν Ἁρµονία, τὴν 
ἀδελφὴ τοῦ ∆αρδάνου (∆ιόδωρος Σικελιώτης, 5,48-49). Ἔπειτα πῆγε στὶς 
Θῆβες στὴν Βοιωτία, ὅπου καὶ µετέφερε τὰ Μυστήρια τῆς Μάνας Γῆς. 
Συγχρόνως ὁ Ἰασίων, ὁ ἀδελφὸς τοῦ ∆αρδάνου, περνάει µαζί µὲ τὴν σύζυγό 
του Κυβέλη ἀπὸ τὴν Σαµοθράκη ἀπέναντι, µεταφέροντας τὴν γνώση τῶν 
Μυστηρίων στὴν Μικρὰ Ἀσία. Ὁ ∆άρδανος εἶναι πραγµατικὰ ὁ ἱδρυτὴς τοῦ 
Τρωϊκοῦ βασιλείου στὴν Μικρὰ Ἀσία.12 Ὁ Ἰασίων τότε ἐδίδαξε τὴν 
καλλιέργεια στοὺς ἀνθρώπους ἐκεῖ, «παρ� ᾧ µόνῳ µετὰ τὸν κατακλυσµὸν 
εὑρέθη σπέρµατα», δηλαδὴ κρατῶντας τοὺς µόνους διασωθέντας ἐκ τοῦ 
κατακλυσµοῦ σπόρους Σίτου. 
                                                
11  Ἡ ἱστορία τοῦ Κάδµου ποὺ ἀναζητᾶ τὴν Εὐρώπη τὴν ὁποίαν ἀπήγαγε ὁ Ζεύς, 
εἶναι κατ� οὐσίαν ἡ ἴδια µὲ τὴν ἱστορία τῆς ∆ήµητρος ποὺ ἀναζητᾶ τὴν Περσεφόνη 
τὴν ὁποίαν ἀπήγαγε ὁ Πλούτων. Ἔτσι, µιὰ ἄλλη Πελασγικὴ περιοχὴ µυθοποιεῖ τὸ ἴδιο 
γεγονός, τὸν Κατακλυσµὸ τοῦ ∆αρδάνου. Ἡ Γεωµυθολογία δύναται πλέον νὰ 
ἐξηγήση ἀµφότερα τὰ µυθικὰ περιστατικά. 
12  Ὁ παπποῦς Ὅµηρος εἶναι κατηγορηµατικός ὡς πρὸς αὐτὸ. Μάλιστα δεικνύει ἄλλη 
Τροία ἀπὸ τὴν γνωστὴ Τροία VII τῶν σηµερινῶν ἀλλὰ καὶ κλασικῶν Ἱστορικῶν, ποὺ 
θεωροῦν αὐτὴν ὡς τὴν Ὁµηρική, περὶ τὸ 1200 π.Χ. - ἐπιτρέψτε µου νὰ πῶ. Ἕνα 
κρίσιµο στοιχεῖο ποὺ συνηγορεῖ σὲ ἄλλη ἀρχαιότερη Τροία, εἶναι ὅτι ὁ Ὅµηρος 
ἀναφέρεται σὲ µιὰ περίοδο, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ νῆσος Φάρος τῆς Αἰγύπτου στὴν 
Μεσόγειο ἀπεῖχε ἀπὸ τὴν ἀκτή ≈160km (µιᾶς ἡµέρας ταξίδι µὲ πλοῖο, «ὅσσον 
πανηµερίῃ νηὺς ἤνυσσεν», Ὀδύσσεια, d354), πρὶν σχηµατισθῆ τὸ ∆έλτα τοῦ Νείλου. 
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Στὴν παράδοση τῆς Ἀττικῆς, ὁ Τριπτόλεµος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐπιτελεῖ ἴδιο 
ἔργο ὑπηρετῶντας τοὺς ἀνθρώπους, ἀφοῦ πέρασαν µεγάλη περίοδο 
σιτοδείας, ἐξ αἰτίας τῆς ἀπωλείας τῆς καλλιεργησίµου ἐκτάσεως τοῦ Ραρίου 
πεδίου ἀπὸ τὸν κατακλυσµὸ τοῦ ∆αρδάνου. Τότε λοιπόν, ἡ «∆ηµήτηρ τῷ 
Τριπτολέµῳ ἀποδοῦναι τὸν τοῦ σίτου σπόρον, ὧ συντάξαι πᾶσιν ἀνθρώποις, 
µεταδοῦναι τῆς τε δωρεᾶς, καὶ τὰ περὶ τὴν ἐργασίαν τοῦ σίτου διδάξαι» 
(∆ιόδωρος Σικελιώτης, 5,68,2), δηλαδὴ ὁ Ἐλευσίνιος Τριπτόλεµος ἀνέλαβε 
τὴν θεία Ἀποστολή, νὰ ἀνασυντάξη τοὺς ἀνθρώπους, νὰ µεταδώση δωρεὰν 
τὴν γνώση καὶ νὰ διδάξη τὴν καλλιέργεια τοῦ Σίτου. 
 

 
 

Εἰκόνα 7 : Ἡ διδασκαλία τῆς καλλιέργειας τοῦ Σίτου 
 

 
5.  ΟΙ  ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ  ΜΕΓΑΛΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

ΣΤΗΝ  ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ  ΕΛΛΑ∆Α 
 
Στὸν Τίµαιο τοῦ Πλάτωνος (23b) ἀναφέρεται: «ἕνα γῆς κατακλυσµὸν 
µέµνησθαι, πολλῶν ἔµπροσθεν γεγονότων», δηλαδὴ ἐσεῖς ἐνθυµεῖσθε ἕναν 
κατακλυσµό, ἐνῷ ἔχουν γίνει πολλοὶ πρὶν ἀπὸ αὐτόν, (λέγει στὸν Σόλωνα ὁ 
Αἰγύπτιος ἱερεὺς τοῦ ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς-Νηΐθ στὴν Σάϊδα). Πραγµατικά, οἱ 
πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων τῆς Κλασικῆς ἐποχῆς θυµοῦνται τὰ ἀποτελέσµατα τῆς 
τελευταίας καταστροφῆς (αὐτῆς τοῦ ἠφαιστείου τῆς Θήρας) καὶ τὰ ἔχουν 
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ἐκλάβει ὡς κατακλυσµὸ τοῦ ∆ευκαλίωνος.13 ∆ηλαδὴ οἱ Ἕλληνες εἶχαν 
ταυτοποιήσει τὴν καταστροφὴ ἐκ τοῦ ἠφαιστείου τῆς Θήρας (ποὺ ἔγινε 
γύρω στὸ 1650 π.Χ.) µὲ τὴν καταστροφὴ ἐκ τοῦ κατακλυσµοῦ τοῦ 
∆ευκαλίωνος, διότι εἶχαν τὰ ἴδια κατ� ἀναλογίαν ἀποτελέσµατα (τύπου ΙΙ): 
Σεισµούς, Σκοτεινιὰ ἀπὸ τὴν αἰωρούµενη στάχτη τῆς ἠφαιστειακῆς ἐκρήξεως 
στὴν ἀτµόσφαιρα, Παγωνιά, Τεράστια κύµατα νὰ κτυποῦν τὶς ἀκτὲς καὶ νὰ 
ἐρηµώνουν τὶς παραθαλάσσιες πόλεις� 
Αὐτὲς οἱ τρεῖς µεγάλες προϊστορικὲς καταστροφές, στὶς ὁποῖες 
ἀναφερόµαστε (Ὠγύγου, ∆ευκαλίωνος καὶ ∆αρδάνου) πρέπει νὰ ἔχουν 
συµβεῖ πρὶν ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τῆς Θήρας. Πότε ὅµως; 
Παρατηρῶντας τὴν εἰκόνα 2, βλέπετε ὅτι ἔχουµε ἀπαριθµήσει τέσσερα 
σηµεῖα πάνω στὴν καµπύλη τῆς µεταβολῆς τῆς θερµοκρασίας, ποὺ 
ἀντιστοιχοῦν στὶς τέσσερεις µεγάλες καταστροφὲς τῆς Ἑλληνικῆς 
Προϊστορίας κατὰ σειράν, µὲ βάση αὐτὴν τὴν θεώρηση-ἐκτίµηση: 
 1) Κατακλυσµὸς Ὠγύγου = Τήξη Παγετώνων περίπου 13.000 � 
11.000 π.Χ.  Ἀποτέλεσµα:  Ἄνοδος στάθµης θαλάσσης γύρω στὰ 50m 14 
(20m). 
 2) Κατακλυσµὸς ∆ευκαλίωνος = Τεράστιες γεωλογικὲς µεταβολὲς 
ἀνάµεσα στὸ 10.500 � 8.500 π.Χ. Καταβυθίσεις ἐδαφῶν, ἐξαφάνιση 
Ἀτλαντίδος, ἀνύψωση ὀροσειρῶν (Ἄνδεις) ἤ ἀπόσπαση (Ὄλυµπος-Ὄσσα), 
ἐκκένωση λιµνῶν (Θεσσαλία, Τριτωνίς), ἀνασχηµατισµὸς Παγετώνων 
(Ἀνταρκτική), ἐρηµοποίηση (Σαχάρα), ἀλλαγὴ θέσεως Πόλων / ἀπόκλιση 
ἄξονος Γῆς (;)  Ἀποτέλεσµα:  Ἀλλαγὴ στάθµης θαλάσσης, 
συµπεριλαµβανοµένων τῶν καταβυθίσεων, µὲ τελικὴ ἄνοδο γύρω στὰ 35m 
ἐπὶ πλέον τῆς προηγουµένης ἀνόδου (45m ἀπὸ τὸ 11.000 π.Χ.). 
 Σχόλιο: Αὐτὴ ἡ ἄνοδος ἀποτελεῖ τὸν καλύτερο µάρτυρα γιὰ τὴν 
ἀλήθεια τῶν ἀναφορῶν τοῦ Πλάτωνος, διότι ἡ στάθµη τῆς θαλάσσης τώρα 
ὤφειλε νὰ κατέβη, ἐφ� ὅσον µιλᾶµε γιὰ ἀνασχηµατισµὸ παγετώνων (ἐποχὴ 
Younger Dryas, βλέπετε καὶ Ἀποτελέσµατα ΙΙ στὸ κεφ.2). Παρὰ ταῦτα 
παρατηρεῖται ἄνοδος! Αὐτὸ ἐξηγεῖται µόνον κατόπιν ἐκτεταµένων 
καταβυθίσεων ξηρᾶς � πραγµατικὰ ὁλοκλήρου ἠπείρου. Ὁ Πλάτων γιὰ µία 
ἀκόµα φορὰ ἀποδεικνύεται ἀκριβής, ὅταν λέγει: «πολλῶν οὖν γεγονότων καὶ 
µεγάλων κατακλυσµῶν ἐν τοῖς ἐνακισχιλίοις ἔτεσι» (Κριτίας, 111a), δηλαδή, 

                                                
13  Τὸ Πάριο Χρονικό, ποὺ καταγράφει µὲ τὴν σειρὰ τὶς γενεαλογίες τῶν Ἑλληνικῶν 
πόλεων, καταδεικνύει τὴν ἐπιθυµία τῶν Κλασικῶν Ἑλλήνων νὰ παρουσιάσουν 
ἀδιάσπαστη τὴν γενεαλογική τους ἁλυσίδα, ὥστε νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι προέρχονται 
εὐθέως ἀπὸ τοὺς ἥρωες τῆς προϊστορικῆς ἐποχῆς. Ὅµως, αὐτὴ ἡ χρονολόγηση µᾶς 
ἐµποδίζει σήµερα στὴν ἔρευνα καὶ µᾶς ὁδηγεῖ σὲ λάθος ἐκτιµήσεις. 
14  Τὰ ἀναφερόµενα µέτρα ἀνόδου τῆς στάθµης τῆς παγκόσµιας θάλασσας 
ὑπολογίστηκαν βάσει τοῦ Πίνακος τῶν Blanchon & Shaw (1995) τῆς ὑποσηµειώσεως 
4, ποὺ παρουσιάζουν τρεῖς ἀπότοµες ἀνόδους. Εἶναι κάπως διαφορετικὰ ἀπὸ αὐτὰ 
ποὺ ἐπίσης δεικνύουµε µέσα στὴν παρένθεση, ποὺ εἶναι τῆς ὑποσηµειώσεως 3, τὰ 
ὁποῖα προκύπτουν ἀπὸ σταθερὸ ρυθµὸ ἀνόδου (µονοτονικό). 
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περὶ τὰ 9.000 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἐποχή του, συνέβησαν πολλὰ γεγονότα 
καὶ µεγάλοι κατακλυσµοί. Μὲ ἐπακόλουθο µιὰ µεγάλη περιβαλλοντικὴ 
ἀστάθεια, ποὺ εἶναι ἐµφανέστατη στὸ ἔντονα κυµαινόµενο διάγραµµα 
µεταβολῆς τῆς µέσης θερµοκρασίας τῆς Γῆς, ἀνάµεσα στὸ 10.500 καὶ στὸ 
8.500 π.Χ. (βλέπετε εἰκόνα 4). 

3) Κατακλυσµὸς ∆αρδάνου = Τήξη Παγετώνων περὶ τὸ 5.500 � 3.500 
π.Χ.  Ἀποτελέσµατα:  Ἡ στάθµη τῆς θάλασσας στὸ Αἰγαῖο ἀνέβηκε ἄλλα 30m 
(53m ἀπὸ τὸ 8.500 π.Χ.). Ἄνοιξε τότε τὸ στενὸ τοῦ Βοσπόρου. Ἡ στάθµη 
τῆς θαλάσσης στὸν Εὔξεινο Πόντο ἀνῆλθε κατὰ 120m περίπου.15 
Στὸν ∆ιόδωρο Σικελιώτη διαβάζουµε µιὰ ἐκπληκτικὴ ἀναφορά, ποὺ 
περιγράφει µὲ λεπτοµέρειες ἕναν παρατηρηθέντα κατακλυσµὸ στὸν Εὔξεινο 
Πόντο καὶ στὸ Αἰγαῖο: «τὸ γὰρ ἐν τῷ Πόντῳ πέλαγος� µέχρι τοσούτου 
πεπληρῶσθαι διὰ τῶν εἰσρεόντων ποταµῶν, µέχρις ὅτου� τὸ ῥεῦµα λάβρως 
ἐξέπεσεν εἰς τὸν Ἑλλήσποντον� καὶ τῆς ἐπιπέδου γῆς ἐν τῇ Σαµοθράκῃ 
θάλατταν ἐποίησε� ὡς καὶ πόλεων κατακεκλυσµένων� τῆς δὲ θαλάττης 
ἀναβαινούσης ἀεὶ µᾶλλον» (5,47,4). ∆ηλαδή, ὁ Εὔξεινος Πόντος (ποὺ ἦταν 
µιὰ κλειστὴ λίµνη) γέµισε τόσο πολὺ ἀπὸ τὰ ποτάµια ποὺ ἐξέβαλαν σ� αὐτόν, 
ὥστε ξεχείλισε, καὶ τὰ ὕδατα µὲ ὁρµὴ διέρρευσαν στὸν Ἑλλήσποντο καὶ 
πληµµύρισαν τὰ πεδινὰ τῆς Σαµοθράκης (ποὺ ἦταν ἑνωµένη τότε µὲ τὴν 
Θράκη) τὰ ὁποῖα κατακλύστηκαν µαζὶ µὲ πόλεις ὁλόκληρες, καὶ ἡ στάθµη τῆς 
θαλάσσης στὸ Αἰγαῖο συνεχῶς ἀνέβαινε. Αὐτὴ ἡ µοναδικὴ πληροφορία 
ἀποδεικνύεται σήµερα ἀληθινή, καὶ µᾶς ὁδηγεῖ πολὺ βαθιὰ στὸ παρελθόν, 
ἐπιβεβαιώνοντας παρουσία καὶ Πολιτισµὸ τῶν Πελασγῶν-Μεσογειακῶν 
Ἑλλήνων στὴν ἀπώτατη προϊστορικὴ περίοδο (περὶ τὴν 13η χιλιετία π.Χ.)! 
Τοῦτο θὰ συζητηθῆ περαιτέρω στὰ Συµπεράσµατα. 
 Πρόσθετα Ἀποτελέσµατα τοῦ κατακλυσµοῦ τοῦ ∆αρδάνου:  
Σχηµατισµὸς τῆς νήσου Σαλαµῖνος στὴν Ἀττική, καταβύθιση τοῦ ἀρχικοῦ 
Ραρίου πεδίου, ἀνάγκη (ἐπανα-) διδασκαλίας τῆς Γεωργίας. 
 
 
 

6.  Η  ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ 
ΤΟΥ  ΑΜΦΟΡΕΩΣ  ΤΗΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 

 
Ἡ Ἐλευσίνα εἶναι πόλις ἀρχαιοτάτη, ποὺ πρωτοκατοικήθηκε µετὰ τὸν πρῶτο 
κατακλυσµό, ἀπὸ τὸν Ἐλευσῖνο, τὸν υἱὸν τοῦ Ὠγύγου (κατὰ τὴν πρώτη 
παράδοση) ἤ τὸν υἱὸν τῆς ∆άειρας (κατὰ τὴν δεύτερη παράδοση µὲ πατέρα 
τὸν Ἑρµῆ). Τὸ σχετικὸ ἀρχαῖο κείµενο εἶναι τοῦ Παυσανία (1,38,7): 
«Ἐλευσῖνα δὲ ἥρωα, ἀφ� οὗ τὴν πόλιν ὀνοµάζουσιν, οἱ µὲν Ἑρµοῦ παῖδα εἶναι 
καὶ ∆αείρας� τοῖς δὲ Ὤγυγον εἶναι πατέρα Ἐλευσῖνι». 

                                                
15  Σύµφωνα µὲ τὴν ἀνακοίνωση τῶν Siegfried-Schoppe στὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου 
∆ιεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὴν Ὑπόθεση τῆς Χαµένης Ἀτλαντίδος (2005, σελὶς 222). 
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Γιὰ τὸ ὄνοµα τῆς ∆ᾶς (Θεᾶς Γαίας) καὶ τῆς ∆άειρας ἔχουµε καταφέρει νὰ 
ἀποκρυπτογραφήσουµε τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ Ἀµφορέα τῆς Ἐλευσῖνος, ὅπου 
πλέον διαβάζουµε: (da  ti-to  da-i/phy-ra  zo-wa), «∆Α  ΤΙ-ΘΩ  ∆Α-Ι/ΦΥ-ΡΑ  
ΖΩ-FΑ», (εἰς τὴν θεὰ Γῆ ἀναθέτω τὴν ζωὴ τῆς ∆αείρας).16 
 

 
 

Εἰκόνα 8 : Ὁ Ἀµφορεὺς τῆς Ἐλευσῖνος µὲ τὴν ∆άειρα 
 

Ἡ ∆άειρα λατρεύθηκε στὴν Ἐλευσίνα, στὸ Σπήλαιον τοῦ βραχώδους λόφου 
τῆς Ἀκροπόλεως, ὡς ἡ Κόρη τῆς Θεᾶς Γαίας (∆Α), πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευση τῆς 
∆ήµητρος. Ἔτσι ἔχουµε πλέον ὀνοµάσει αὐτὸ τὸ πανάρχαιο λατρευτικὸ 
σπήλαιο, ὡς Σπήλαιον τῆς ∆αείρας. 
Ἡ ∆ά-φυ-ρα (-φύρα σηµαίνει ἀπώλεια, συνεκδοχικὰ θάνατος, ὅτι πεθαίνει) 
ἀντιστοιχεῖ στὴν Περσεφόνη (πέρσις+φόνος, δηλαδὴ ἅλωσις+θάνατος � 
πρόκειται γιὰ τὴν ἴδια ἀκριβῶς θεώρηση, γνωρίζουµε δὲ ὅτι ἡ Περσεφόνη 
κατέρχεται στὸν Ἅδη, δηλαδὴ πεθαίνει). 
Ἡ ∆ά-ι-ρα (καὶ ∆αῖρα, ὅπου �ιρα, -ερα καὶ -αρα εἶναι τὸ χωράφι) ἀντιστοιχεῖ 
στὴν Φερσέφασσα Κόρη (φέρειν+φάος, φέρεται εἰς φῶς, ἐπανέρχεται 
στὴν ζωή, συνεκδοχικὰ ἀνασταίνεται). Ὁ Ὕµνος εἰς ∆ήµητραν εἶναι σαφής: 
«αὖτις ἄνει µέγα θαῦµα», δηλαδή, ἀνασταίνεται (ἡ Κόρη) καὶ τοῦτο συνιστᾶ 
µέγα θαῦµα. Ἔτσι, τὸ πανάρχαιο αὐτὸ Ὄνοµα τῆς Ἐλευσῖνος � ∆ΑΕΙΡΑ � 
ἀντιπροσωπεύει ἐπακριβῶς τὸν ἀνθρώπινο κύκλο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου 
ἐπὶ Γῆς, ποὺ ἐπαναλαµβάνεται κάθε φορά (γιὰ τοὺς ἀµυήτους ἴσχυε ὁ κύκλος 
τῆς φύσεως � χειµώνας καὶ ἄνοιξη). 

                                                
16  Ἀναστάσιος Στάµου, «Ἱερὰ Ἐλευσίς, ἡ ἀληθινὴ Ἱστορία» 2005 ,σελὶς 261. 
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Ἐδῶ πρόκειται γιὰ τὸ αὐθεντικὸ πρωταρχικὸ Ἑλληνικὸ Θρησκευτικὸ 
Ἀρχέτυπο: «Μήτηρ � Κόρη». Αὐτὸ ἔχει πλέον ἀλλάξει σέ: «Πατήρ � Υἱός». 
Ἀλλὰ ποιὰ ἀλήθεια διαφορὰ ὑπάρχει; Σχεδὸν καµµία! 
Στὴν πραγµατικότητα διατηροῦµε τὸ αὐτὸ θρησκευτικὸ πρότυπο κατ� 
οὐσίαν, διότι καὶ τὰ δύο ἔχουν τὴν ἴδια ἀποστολή στὴν Ἀνθρωπότητα, τὸ ἴδιο 
νόηµα, ἀφοῦ συµβολίζουν τὴν Ζωὴ καὶ τὸν Θάνατο, περιλαµβάνοντας καὶ 
τὴν Ἀνάσταση µετὰ τὸν Θάνατο. 

(Λείπει τώρα ὅµως ἡ ἐπαναγέννησις, ἡ ἐπαναφορὰ στὴν ζωὴ ἐπὶ γῆς, ποὺ ἡ 
γνώση της λύτρωνε τότε τὸν θνητὸ ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἀγωνία τοῦ θανάτου � γι� 
αὐτὸ θεωροῦνταν εὐτυχισµένος ὅποιος µυοῦνταν στὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια. ∆ιότι δὲν 
θὰ εἶχε πλέον τὴν ἴδια ἀντιµετώπιση τοῦ βίου του, τὴν παλαιὰ νοσηρὴ ἀντίληψη περὶ 
ζωῆς, ποὺ ἐπικρατεῖ στόν «βέρβαλο» κόσµο. Μᾶς τὸ λέγει δὲ αὐτὸ ἕνας µέγας 
µυηµένος Ποιητής, ὁ Πίνδαρος:«Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖν� εἶσ� ὑπὸ χθόν� οἶδεν µὲν 
βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ ∆ιόσδοτον ἀρχάν», δηλαδή: 

Εὐτυχισµένος εἶναι πλέον ἐκεῖνος ποὺ εἶδε τὰ δρώµενα τῶν 
Μυστηρίων κάτω στὰ ὑπόγεια τοῦ Τελεστηρίου. ∆ιότι γνώρισε τὶ εἶναι 
τελικὰ ὁ Θάνατος, καὶ ἐπίσης γνώρισε ὅτι αὐτὸς ἀκολουθεῖται ἀπὸ νέα 
Ζωή, ποὺ µᾶς παρέχει ὁ Θεός. 

Σεβασµὸς λοιπὸν στὸν συνάνθρωπο, στὴν Πολιτεία καὶ στοὺς Νόµους, στὴν Φύση 
ποὺ ζοῦµε. Εὐσέβεια πρὸς τὸν Θεό, τὸν παγγενέτορα Πατέρα ἤ τὴν παµµήτειρα 
Παναγία. Εἶναι οἱ Ἀρετὲς ποὺ µᾶς διδάσκει διαχρονικὰ ἡ Ἐλευσίνα. Γι� αὐτό «µόνοις 
Ἐλευσινίοις ὑγίαινεν ἡ Ἑλλάς». Τὰ Μυστήρια δηλαδή, µετέτρεπαν τὸν κοινὸ θνητὸ σὲ 
ὑγιῆ Ἕλληνα. Οἱ ὑπόλοιποι παρέµεναν βέρβαλοι (βάρβαροι), ὡς ἀµύητοι, 
ἀµυστηρίαστοι, Μυστήρια µὴ ἔχοντες�(Σχόλια εἰς Θεόκριτον). Ὁµοίως µᾶς δηλώνει 
καὶ ὁ Ὕµνος εἰς ∆ήµητραν: «Ὄλβιος ὅς τάδ� ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων. Ὅς δ� 
ἀτελὴς ἱερῶν, ὅς τ� ἄµµορος, οὔ ποθ� ὁµοίων αἶσαν ἔχει φθίµενός περ ὑπὸ ζόφῳ», 
δηλαδή: 

Εὐτυχισµένος ὅποιος ἐκ τῶν θνητῶν ἀνθρώπων εἶδε τὰ δρώµενα τῶν 
Μυστηρίων. Ὅποιος ὅµως δὲν ἔχει µυηθεῖ, ὅποιος δὲν ἔλαβε µέρος σ� 
αὐτά, δὲν θὰ ἔχη ἴδια µὲ αὐτοὺς µοῖρα, θὰ πεθάνη καὶ θὰ εἶναι ἀκόµα 
στὸ σκοτάδι�)  ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Εἰκόνα 9 : Ἡ Ἱερὰ Ἐλευσὶς κατὰ τὴν Κλασικὴ ἐποχή 
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7.  ΤΟ  ΘΡΙΑΣΙΟΝ  ΠΕ∆ΙΟ  ΤΗΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 
 
Τὸ Θριάσιον πεδίο εἶναι µέρος τοῦ ἀρχικοῦ Ραρίου πεδίου, ποὺ ἀναφέρει ὁ 
Ὕµνος εἰς ∆ήµητρα. Μποροῦµε νὰ δοῦµε τὸ Θριάσιο πάνω σὲ ἕναν χάρτη 
τοῦ Lenormant (τοῦ 1864 µ.Χ.). Περιλαµβάνει τὸν Ἐλευσινιακὸ Κηφισσό, ἤ 
ὅπως λέγεται σήµερα Σαρανταπόταµο (ποὺ δηλώνει σαράντα ποταµῶν 
δύναµη), ὁ ὁποῖος ποταµὸς διέρρεε τὴν πεδιάδα ἀρδεύοντάς την κάποτε. Οἱ 
σχετικὲς ἀλλαγὲς στὴν ἀκτογραµµή, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πλάτωνος, 
ὀφείλονται στὶς ἐναποθέσεις τῆς ἐκβολῆς τοῦ ποταµοῦ (ἔχουν γίνει ὅµως καὶ 
ἐκτεταµένες πλέον προσχώσεις ἀπὸ µιὰ βιοµηχανία χάλυβος, ποὺ 
ἀποτυπώνονται σὲ νεώτερους χάρτες τῆς περιοχῆς). Αὐτὸς λοιπὸν ὁ 
ποταµός, ποὺ ρέει στὸ µέσον τοῦ πεδίου, καθὼς καὶ οἱ δύο µικρὲς λίµνες 
ἀνατολικά � οἱ λίµνες τῶν Ρειτῶν (σήµερα ὑπάρχει µόνον ἡ µία) � 
ἐξασφάλιζαν τὴν γονιµότητα τῶν χωραφιῶν. 
 

 
 

Εἰκόνα 10 : Τὸ Θριάσιον πεδίο σὲ χάρτη τοῦ Lenormant (1864 µ.Χ.) 
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Σήµερα ἀναγνωρίζουµε τὸ Θριάσιον πεδίο, ποὺ ἐκτείνεται ἀνάµεσα στὶς 
πόλεις Ἐλευσίνα καὶ Ἀσπρόπυργο, ὡς κέντρο βαρειᾶς βιοµηχανίας, µὲ µιὰ 
σοβαρὰ ὑποβαθµισµένη περιβαλλοντικὰ γῆ. Εἶχε παραµείνει ὅµως τὸ ἴδιο 
καθ� ὅλους τοὺς αἰῶνες, ἀπὸ τὴν Κλασικὴ ἐποχὴ ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ 
αἰῶνος. Ἔτσι, ἡ Ἐλευσίνα διέθετε κάποτε µία σηµαντικὴ καὶ πλούσια σὲ 
καλλιέργειες πεδιάδα, καθὼς καὶ ἕναν πλούσιο ἐπίσης σὲ ἁλιεία θαλάσσιο 
κόλπο, ποὺ δὲν εἶναι πλέον «ἐν ζωῇ». Ἔχουν στὶς µέρες µας «ἀπαχθεῖ», 
ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ Περσεφόνη, περιµένοντας καρτερικὰ τὴν µεσολάβηση 
τοῦ ∆ιός� Ἄς ἀναλογισθοῦµε, ὅτι αὐτὴ ἡ εὐλογηµένη γῆ, τὸ πεδίον τῆς 
Ἱερᾶς Ἐλευσῖνος, ἦταν κάποτε ἡ ἀγαπηµένη γῆ τῆς ∆ήµητρος, τὸ Ἱερὸν τῆς 
Μεγάλης Μητέρας, ἡ ἕδρα τῆς πίστεως τῆς Μητρὸς καὶ τῆς Κόρης τῶν 
Ἑλλήνων, ποὺ τῆς ἁρµόζει σεβασµὸς καὶ προστασία ἀπὸ ὅλους τοὺς 
Εὐρωπαίους, ὅπως στὴν Ἑλληνορωµαϊκὴ περίοδο. Ἡ Ἐλευσὶς ὑπάρχει καὶ 
ἀποτελεῖ τὴν «Ἱερουσαλήµ» καὶ τὴν «Μέκκα» τῶν ἐχόντων Ἑλληνικὴ σκέψη 
καὶ συνείδηση ἀνθρώπων ἀπανταχοῦ στὸν Κόσµο (�ποῦ βρίσκονται ὅµως 
αὐτοί;). 
 
 

8.  ΤΟ  ΤΕΙΧΟΣ  ΤΟΥ  ΡΑΡΙΟΥ  ΠΕ∆ΙΟΥ 
 
Τὴν µεγάλη ἀπόδειξη γιὰ τὴν τεκµηρίωση τῆς θεωρίας µας περὶ 
καταβυθίσεως τοῦ Ραρίου πεδίου, εἰδικότερα τοῦ χαµηλότερου τµήµατος 
στὰ νότια καὶ ἀνατολικὰ τῆς Ἐλευσῖνος ἕως τὴν Ἀµφιάλη καὶ τὸν 
Σκαραµαγκά, ἀποτελεῖ ἡ ὕπαρξη ἑνὸς τείχους ποὺ ἐκτείνεται πάνω στὸν 
βυθὸ τοῦ θαλασσίου κόλπου, περὶ τὸ µέσον καὶ σὲ βάθος 27 µέτρων, 
σύµφωνα µὲ τὴν µαρτυρία ἁλιέως-δύτου (τοῦ Παναγιώτη Κοντολιοῦ καὶ τοῦ 
Γεωργίου Μπόνου � ὁ πρῶτος τὸ ἀναφέρει σὲ ἀνέκδοτο ἀπόσπασµα τῆς 
ταινίας «Ἀγέλαστος Πέτρα» τοῦ Φιλίππου Κουτσαφτῆ), καὶ µιᾶς σχετικῆς 
δικῆς µας ἔρευνας. Αὐτὸ τὸ τεῖχος πρέπει νὰ ἔχη κατασκευασθεῖ πρὶν ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ τοῦ Κελεοῦ καὶ τοῦ ∆αρδάνου (πρὶν δηλαδὴ τὸν τελευταῖο 
κατακλυσµό), περὶ τὸ 6.000 π.Χ. (± 2.500 χρόνια), µὲ πιθανὸ σκοπὸ νὰ 
προφυλάσση τὸ Ράριον πεδίο ἀπὸ τὶς ἐτήσιες πληµµύρες µιᾶς λίµνης, ποὺ 
βρισκόταν τότε δίπλα του πρὸς τὰ νοτιοδυτικά. Σὲ ἑπόµενο στάδιο, 
χρειαζόµαστε ἐξειδικευµένη βοήθεια, γιὰ νὰ ἀποκαλύψουµε αὐτὸ τὸ τεῖχος, 
νὰ µετρήσουµε τὸ µῆκος καὶ τὸ ὕψος του, καθὼς καὶ νὰ ὑπολογίσουµε τὴν 
ἀκριβῆ ἡλικία του. 
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Εἰκόνα 11 : Τὸ Τεῖχος στὸν βυθὸ τοῦ Κόλπου τῆς Ἐλευσῖνος 
 
Ὁ Ράρ, ὁ υἱὸς τοῦ Κραναοῦ βασιλέως τῶν Ἀθηνῶν, ἀναφέρεται στὴν ἐποχὴ 
τοῦ ∆ευκαλίωνος.17 Τὸ Ράριον πεδίον πῆρε λοιπὸν ἐξ αὐτοῦ τὸ ὄνοµα. 
Ὑπῆρξε βασιλεὺς τῆς Ἐλευσῖνος, τὴν ἐποχὴ τῆς ∆άειρας καὶ τοῦ υἱοῦ της 
Ἐλευσίνα. Ὑπάρχει µιὰ πιθανότητα αὐτὸ τὸ τεῖχος νὰ προϋπῆρχε ὡς ἕνα 
σύνορο ἀνάµεσα στὴν ἐπικράτεια τῆς Ἐλευσῖνος καὶ αὐτῆς τῶν Μεγάρων, 
διότι γνωρίζουµε ἀπὸ τὰ κλασικὰ χρόνια τὴν διαρκὴ διαµάχη Μεγαρέων καὶ 
Ἀθηναίων γιὰ τὴν κατοχὴ τῆς Σαλαµῖνος. 
Ἔπειτα ἀπὸ κάποιες χιλιετίες, ὅπως εἴδαµε, ἄρχισε ὁ σχηµατισµὸς τῆς 
Σαλαµῖνος ὡς νήσου, ἀπὸ ἄλλη µιὰ κατακλυσµιαία περίοδο ἀποτόµου ἀνόδου 
τῆς στάθµης τῆς θάλασσας. Πῶς ἄραγε ἐνήργησαν τότε οἱ κάτοικοι τῆς 
περιοχῆς, βλέποντας τὴν στάθµη τῆς θάλασσας µπροστὰ ἀπὸ τὴν Σαλαµίνα, 
στὸν Σαρωνικό, νὰ ἀνεβαίνη ἐπικίνδυνα; Μποροῦµε νὰ φαντασθοῦµε τοὺς 
ἀνθρώπους νὰ κουβαλοῦν καὶ νὰ τοποθετοῦν βράχους καὶ πέτρες 
προσπαθῶντας νὰ αὐξήσουν τὸ ὕψος τοῦ ἀντιπληµµυρικοῦ τείχους, ἀλλὰ εἰς 
µάτην. Πρῶτα, τὰ ὕδατα εἰσέβαλαν στὴν κλειστὴ λεκάνη ἀπὸ τὸ χαµηλότερο 
στενὸ πέρασµα, αὐτὸ τοῦ Πειραιῶς, καὶ κατευθύνθηκαν κατ� ἀρχὴν στὴν 
λίµνη στὰ δυτικά (λίµνη Κυχρεία τὴν «βάφτισε» ὁ Καθηγητὴς Μαριολάκος). 
Πόσες ἄραγε µέρες, µῆνες ἤ ἔτη ἄντεξε τὴν πληµµύρα τὸ Ράριον; Πάντως τὸ 
χαµηλό του εὔφορο, σχεδὸν ἐπίπεδο, µέρος (µὲ κλίση 1:250 ἕως 1:100 ἀπὸ 

                                                
17  Λεξικὸν Ἡσυχίου: «Κραναοῦ υἱός, Ῥάρος», καὶ Ἀπολλοδώρου Βιβλιοθήκη 
(3,14,5): «Κέκροπος δὲ ἀποθανόντος Κραναὸς ἐβασίλευσεν αὐτόχθων ὤν, ἐφ� οὗ 
τὸν ἐπὶ ∆ευκαλίωνος λέγεται κατακλυσµὸν γενέσθαι». 
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ἀνατολικὰ καὶ βόρεια ἀντιστοίχως), µόλις ἡ θάλασσα ὑπερχείλισε τὸ τεῖχος, 
ἀµέσως κατακλύσθηκε (βλέπετε καὶ εἰκόνα 6 µὲ τὰ βάθη τοῦ κόλπου). Ἔτσι, 
δηµιουργήθηκε ἀκτογραµµὴ σχεδὸν γύρω ἀπὸ τὶς τρεῖς πλευρὲς τῆς 
Ἐλευσινιακῆς Ἀκροπόλεως, καὶ κάθε κατοικία ἤ κατασκευὴ πρὸς νότον 
βρέθηκε ὑπὸ τὰ ὕδατα, βυθισµένη. 
 
 

9.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Ἔχουµε παρουσιάσει γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ὕπαρξη Νεολιθικῆς Ἐλευσῖνος, µὲ 
Γεωργικὴ ἀνάπτυξη καὶ τεχνικὰ Ἔργα στὸ πέριξ πεδίο, ἕνα µακρὺ τεῖχος, ἄν 
καὶ βυθισµένο. Τὸ ἀρχικὸ Ράριον πεδίο ἔχει µιὰ ἱστορία συνδεδεµένη µὲ τὸν 
Κατακλυσµὸ τοῦ ∆αρδάνου. Ὅλα αὐτὰ τὰ Γεωµυθολογικὰ στοιχεῖα ποὺ 
ἀναπτύξαµε, ἀντιστοιχοῦν στὴν Ἑλληνικὴ Προϊστορία τοῦ Πελασγικοῦ 
Πολιτισµοῦ, περὶ τὸ 6.000 π.Χ. Τὸ Θρησκευτικὸ ἀρχέτυπο ἐκείνης τῆς ἐποχῆς 
ἦταν ἡ Μήτηρ καὶ ἡ Κόρη � ὡς ∆Α καὶ ∆ΑΕΙΡΑ � ποὺ µετὰ τὸν κατακλυσµὸ 
τοῦ ∆αρδάνου καὶ τὴν ἔναρξη τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων ἄλλαξαν ὀνόµατα, 
σὲ ∆ήµητρα καὶ Περσεφόνη. Ἡ µοναδικὴ ἀνεκτίµητη ἐπιγραφὴ τοῦ Ἀµφορέα 
τῆς Ἐλευσῖνος µὲ προαλφαβητικὴ γραφὴ µᾶς διασώζει τὴν ἀρχαιότερη 
µορφὴ λατρείας. 
 

 
 

Εἰκόνα 12 : Κλασικὴ καὶ Νεολιθικὴ Ἐλευσίνα 
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Περαιτέρω, θέσαµε σὲ µιὰ σειρὰ τὶς µεγάλες Καταστροφὲς τῆς Ἑλληνικῆς 
Προϊστορίας πρὶν ἀπὸ ἐκείνη τῆς Θήρας, καὶ τὶς συσχετίσαµε µὲ τὰ νεώτερα 
πορίσµατα τῆς Ἐφηρµοσµένης Ἐπιστήµης. Οἱ ἀναφορὲς τοῦ Πλάτωνος, τὰ 
Σχόλια εἰς Πλάτωνα, καθὼς καὶ οἱ ἀναφορὲς τοῦ ∆ιοδώρου Σικελιώτου, 
φαίνεται ὅτι ταιριάζουν καθαρὰ µὲ τὶς σηµερινὲς ἀναφορὲς τῶν 
Ἐπιστηµόνων, ὅπως αὐτὲς καταγράφονται στὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου ∆ιεθνοῦς 
Συνεδρίου τοῦ 2005, γιὰ τὴν �Υπόθεση τὴς χαµένης Ἀτλαντίδος. 
Πάντως, πρέπει νὰ βλέπουµε µὲ «Ἑλληνικὰ µάτια» αὐτὰ τὰ στοιχεῖα, ἀφοῦ οἱ 
Ἕλληνες εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ διετήρησαν καὶ διέσωσαν αὐτὲς τὶς γνώσεις καὶ 
πληροφορίες (ἄν καὶ ἔχη καταστραφεῖ τὸ 95% τῆς Ἑλληνικῆς Γραµµατείας � 
Ἀλεξάνδρεια, Ἔφεσσος, Κωνσταντινούπολις, κτλ.). Ἐπὶ πλέον, θὰ πρέπη νὰ 
ἀποβάλλουµε κάθε δόγµα ποὺ οἱ σύγχρονοι Ἱστορικοὶ µᾶς ἐπιβάλλουν, ὅσον 
ἀφορᾶ στὴν ἐµφάνιση, στὴν καταγωγή, καὶ εἰδικὰ στὴν προτεραιότητα καὶ 
στὴν ταξινόµηση τῶν Πολιτισµῶν, ποὺ πάντα θέτουν προπορεία ἐξ 
Ἀνατολῶν πρὸς τὰ ∆υτικά. 
Τὰ συµπεράσµατα τῶν ἐρευνῶν µας ποὺ προηγουµένως παραθέσαµε εἶναι 
σηµαντικὰ καὶ γιὰ ἄλλον ἕναν λόγο. ∆ιότι παρατηροῦµε µιὰ ἐµµονὴ τῶν 
ἐπιστηµόνων τοῦ κατεστηµένου νὰ προωθοῦν διαρκῶς ἀπόψεις, ὅπως π.χ. 
ὅτι τὴν Γεωργία καὶ τὰ τεχνικὰ ἔργα τὰ παρέλαβε ἡ Εὐρώπη ἀπὸ λαοὺς τῆς 
Μέσης Ἀνατολῆς, ἤ ὅτι τὰ Θρησκευτικὰ πρότυπα καὶ τοὺς Θεοὺς τὰ 
παρέλαβε ἡ Εὐρώπη ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Θεωροῦν δηλαδὴ πὼς ὁ Εὐρωπαϊκὸς 
Πολιτισµὸς ἕπεται τῶν ἄλλων, ἀκόµα καὶ στὴν Γραφή. 
∆υνάµεθα νὰ ἀσχοληθοῦµε µὲ πολλὲς καταστροφές, ποὺ ἀναφέρουν τὰ 
ἀρχαῖα κείµενα µέσῳ «µὴ κατασκευασµένων» µύθων, ὅπως λέγει ὁ 
Καθηγητὴς Παπαµαρινόπουλος, ποὺ ἔχουν προκαλέσει «ἀγραµµατοσύνη» 
στοὺς Πελασγοὺς τῆς Ἑλλάδος, ἤ τοὺς κάνουν πάλι «παιδιά» (ὅπως λέγει ὁ 
Αἰγύπτιος ἱερεύς), σὲ διαδοχικὲς περιόδους προόδου καὶ καταπτώσεων, 
δηµιουργῶντας Πολιτισµὸ πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀνάγοντας σὲ Μυθολογία ὅλα 
τὰ γεγονότα τοῦ µακρινοῦ παρελθόντος. 
Οἱ Πελασγοί, πραγµατικά, ἐκτείνοντο ἀνὰ αὐτόνοµες ὁµάδες κυρίως στὴν 
Ἀνατολικὴ Μεσόγειο (ἔχοντας τὴν Ἑλλάδα ὡς µητροπολιτικό τους κέντρο, 
τὴν Μικρὰ Ἀσία, Ἰταλία, Βαλκάνια καὶ ∆ούναβι, γύρω ἀπὸ τὸν Εὔξεινο, µὲ 
ἐπιρροὴ καὶ παρουσία ἐπίσης στὴν Βορειοδυτικὴ Εὐρώπη, Ἐγγὺς Ἀνατολή, 
Αἴγυπτο, καθὼς καὶ Ἰνδία, ἴσως δὲ καὶ Ἀµερική). Ἐκτὸς τῶν ἄλλων, διέθεταν 
γραµµικὸ συλλαβικὸ σύστηµα Γραφῆς,18 χιλιετίες ὁλόκληρες πρὶν ἀπὸ τὴν 
Εἰκονογραφικὴ τῶν Σουµερίων καὶ τὴν Ἱερογλυφικὴ τῶν Αἰγυπτίων (βλέπετε 

                                                
18  Ἡ Γραφὴ αὐτὴ ἀποκαλεῖται τῆς «Παλαιᾶς Εὐρώπης». Στὴν ἐπιγραφὴ ἑνὸς 
µοναδικοῦ πιάτου, τὸ ὁποῖο βρῆκε ὁ Petco Dimitrov σὲ προκατακλυσµιαία 
ἀκτογραµµὴ τοῦ Εὐξείνου Πόντου, σὲ βάθος 120m (τὸ ὠνόµασε δέ «πιάτο τοῦ 
Νῶε» � βλέπετε ἐργασία τῶν Siegfried-Schoppe στὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου ∆ιεθνοῦς 
Συνεδρίου γιὰ τὴν Ὑπόθεση τῆς Χαµένης Ἀτλαντίδος, 2005, σελὶς 225), ὑπάρχουν 16 
γράµµατα ὅµοια µὲ τὰ γράµµατα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβήτου! 
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πινακίδες ∆ισπηλιοῦ, Γιούρων, Λέρνας, ∆ιµηνιοῦ ἐν Ἑλλάδι, ἀλλὰ καὶ Vincha 
καθὼς καὶ πολλῶν ἄλλων περιοχῶν στὰ Βαλκάνια). 
 
Παρὰ ταῦτα, ὡς ἰσχῦον ∆όγµα τῶν σηµερινῶν Ἱστορικῶν, ἔχουν θέσει ἕνα 
χρονικὸ ὅριο γιὰ ὅ,τι Ἑλληνικό. Σὲ κάθε βιβλίο περὶ τῆς Ἱστορίας τῆς 
Ἐλευσῖνος (µιᾶς καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ παράδειγµα ποὺ ἀναλύσαµε) διαβάζουµε, 
ὅτι: «ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη βεβαίωσε ὅτι ἡ κατοίκηση στὴν εὐρύτερη 
περιοχὴ τῆς Ἐλευσίνας ἀρχίζει στὴν τρίτη προχριστιανικὴ χιλιετία».19 Ὅλοι 
φαίνονται ἀπολύτως βέβαιοι, τίποτε δὲν µπορεῖ νὰ ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ αὐτὸ τὸ 
ὅριο, καὶ ἐπὶ πλέον (µᾶς λέγουν) ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἔρθει ἀπὸ ἀλλοῦ (ἀπὸ 
τὴν Ἀνατολή; ἀπὸ τὸν Βορρᾶ; κανεὶς δὲν ξέρει�) ὡς ξένα µάλιστα φῦλα (ὄχι 
Μεσογειακῆς προελεύσεως) καὶ ὡς κατακτητὲς τῆς Ἑλληνικῆς γῆς, κατὰ τὴν 
2α π.Χ. χιλιετία! 
 
Ὅµως, ὁ ἀρχαιολόγος ∆. Θεοχάρης ποὺ ἔχει φέρει στὸ φῶς διαδοχικοὺς 
ὁµογενεῖς Νεολιθικοὺς οἰκισµοὺς στὴν Ἑλλάδα, ἔγραψε ὅτι «ἡ ἐπίµονη ὅσο 
καὶ ἀστήρικτη ἐπιστηµονικὰ πίστη γιὰ τὴν πρωϊµότητα τοῦ Πολιτισµοῦ στὴν 
Αἴγυπτο (ἀπόστολος τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁ Ε. Σµίθ) ἐπηρέασε γιὰ µεγάλο 
διάστηµα καὶ τὴν χρονικὴ ἀποτίµηση τῆς Ἑλληνικῆς Προϊστορίας. Γιὰ νὰ µὴν 
ἐπηρεαστῆ τὸ ὅριο τοῦ 3.000 π.Χ. (ἀρχὴ τῶν ἱστορικῶν δυναστειῶν τῆς 
Αἰγύπτου) ἔπρεπε νὰ συµπτυχθοῦν οἱ φάσεις τῆς ἐξέλιξης στὴν Ἑλλάδα»! 
(«Νεολιθικὸς Πολιτισµός» 1993, σελὶς 174). 
 
Ἐπίσης, ὁ Lambeck λέγει ὅτι «πολλὰ ἀπὸ τὰ τεκµήρια πρωΐµου ἀνθρωπίνης 
δραστηριότητος εὑρίσκονται πλέον βυθισµένα ὑπὸ τὴν θάλασσα, καὶ αὐτὸ 
ἐξηγεῖ τὴν προφανὴ ἀπουσία Παλαιολιθικῶν καὶ πρώϊµων Νεολιθικῶν 
οἰκισµῶν στὴν νῆσο Μῆλο (καθὼς καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες παραλιακὲς περιοχὲς 
στὴν Ἑλλάδα �µποροῦµε νὰ προσθέσουµε ἐµεῖς).20 
 
Τὸ τεράστιο µέγεθος τῆς Ἑλληνικῆς Μυθολογίας, σὺν τὰ χιλιάδες Ὀνόµατα 
ἀνθρώπων, πόλεων, τοποθεσιῶν σὲ Εὐρώπη, Ἀσία, Αἴγυπτο, Λιβύη, µὲ 
προϊστορικὴ Ἑλληνικὴ καταβολή (Ἀλησία, Κολχίς, Ἡλιούπολις, Τριτωνίς), 
καθὼς καὶ τὰ σχετικὰ ταξίδια µεγάλων ἀποστάσεων ἤ οἱ ἐκστρατεῖες 
(ἀνάµεσα σὲ Ἡράκλειες στῆλες, �Υπερβορείους, Καύκασο, Νεῖλο, Ἰνδία, 
Ἑσπερία), µποροῦν τελεσίδικα νὰ προσδιορίσουν τὴν προφανῶς µεγάλη 
χρονικὰ ὕπαρξη καὶ πρόοδο στὴν Ἱστορία, στὸ ἀπώτατο παρελθὸν, τοῦ 
Πολιτισµοῦ τῶν Πελασγῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, τῶν δηµιουργῶν τῆς 
πλατύτερα διαδεδοµένης καὶ πλουσιότερης µητέρας-γλώσσας, τῆς πρωτο-
Ἑλληνικῆς, ποὺ τὴν ἀποκαλοῦν �«Ἰνδο-ευρωπαϊκή». 

                                                
19  Καλλιόπη Παπαγγελῆ, Ἀρχαιολόγος, «Ἐλευσίνα, τὸ χρονικὸ µιᾶς πόλης» 2007, 
σελὶς 17. 
20  K. Lambeck & A. Purcell, Πρακτικὰ 1ου ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὴν Ὑπόθεση τῆς 
Χαµένης Ἀτλαντίδος, 2005, σελὶς 254. 
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Παραδείγµατος χάριν, ἡ Ἑλληνικὴ Παράδοση ἀναφέρει τρία πρόσωπα µὲ τὸ 
ὄνοµα Ἡρακλῆς. Ὁ πρῶτος ὑπῆρξε προκατακλυσµιαῖος βασιλεὺς τῆς 
(Ἑλληνικῆς τότε) Αἰγύπτου � (Αἴγυπτος σηµαίνει ἄλλωστε ὑπτίως τοῦ 
Αἰγαίου). Ὁ δεύτερος Ἡρακλῆς ἦταν ἕνας ἐκ τῶν πέντε Ἰδαίων ∆ακτύλων 
(τῆς Κρήτης), ποὺ µαζί µὲ τὰ ἀδέλφια του ἵδρυσε τοὺς Ἀθλητικοὺς Ἀγῶνες 
στὴν Ὀλυµπία. Ὁ τρίτος λεγόταν Ἀλκαῖος, ἦταν ὁ υἱὸς τῆς Ἀλκµήνης στὶς 
Θῆβες, ποὺ ἐπωνοµάσθηκε Ἡρακλῆς λόγῳ τῶν Ἄθλων του, καὶ στοῦ ὁποίου 
τὴν ἱστορία ἔχουν ἐνσωµατώσει τὴν δόξα τῶν προηγουµένων. Στὸ Σχολεῖο 
διδασκόµαστε µόνο τὸν τελευταῖο. Τὸ αὐτὸ συµβαίνει καὶ µὲ τὸν ∆ιόνυσο, 
ποὺ εἶναι τελικὰ τρεῖς.21 Καὶ οὕτω καθ� ἑξῆς� 
 
Ἐπανερχόµενοι στὴν ἐκπληκτικὴ ἀναφορὰ τοῦ ∆ιοδώρου Σικελιώτου, σχετικὰ 
µὲ τὸ πότε ἔγινε ὁ κατακλυσµός, ποὺ µᾶς περιγράφει, καὶ παρήχθη ὑδάτινη 
ἐπικοινωνία Εὐξείνου Πόντου καὶ Αἰγαίου Πελάγους, ἀξίζει νὰ ποῦµε ὅτι ἔχει 
ἐπιβεβαιωθεῖ αὐτὸ τὸ γεγονός, καὶ ἀφορᾶ στὸν πρῶτο κατακλυσµό, στὸ 
ξεκίνηµα τῆς τήξεως τῶν Πάγων (κατὰ τὸ 12.500 π.Χ.), ὅταν ἡ φορὰ τῶν 
ὑδάτων ἦταν ἀπὸ τὸν Εὔξεινο πρὸς τὸ Αἰγαῖο. Ὁ δεύτερος κατακλυσµὸς τοῦ 
Εὐξείνου Πόντου, κατὰ τὸ 5.500 π.Χ., ἔγινε µὲ κατεύθυνση τῶν ὑδάτων ἀπὸ 
τὸ Αἰγαῖο πρὸς τὸν Εὔξεινο, καὶ αὐτὸ ἐπίσης ἔχει ἀποδειχθεῖ σήµερα ἀπὸ τὴν 
παρουσία ἁλµυροῦ ὕδατος στὰ ἐξετασθέντα ἱζήµατα, ποὺ βρίσκονται πάνω 
ἀπὸ ἄλλα µὲ παρουσία γλυκοῦ νεροῦ (βλέπετε ἐργασία τῶν Siegfried-
Schoppe στὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὴν Ἀτλαντίδα, 2005, 
σελὶς 222). 
 
Τελικῶς, µετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ συµπεράσµατα καὶ τὴν ἀνάλυσή τους, ἡ Ἀτλαντὶς 
καὶ ἡ σχετική της ἱστορία φαίνεται νὰ ὑπῆρξε ἀληθινή, καὶ οὕτως ἤ ἄλλως 
ἀξίζει νὰ ἐρευνοῦµε γιὰ παρουσία τεκµηρίων καὶ ἀποδείξεων, µὲ ὁδηγὸ τὰ 
ἀρχαῖα κείµενα. 
 
 

10.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Τὸ Κέντρο Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν «∆ΑΕΙΡΑ» καὶ ἐγὼ προσωπικῶς, 
ἐκφράζουµε τὶς εὐχαριστίες µας στοὺς διοργανωτὲς τοῦ Συνεδρίου, 
εἰδικότερα δὲ στὸν κ. Σταῦρο Παπαµαρινόπουλο, Καθηγητὴ τοῦ τµήµατος 
τῆς Γεωλογίας τοῦ Πανεπιστηµίου Πατρῶν, γιὰ τὴν δυνατότητα ποὺ µοῦ 
ἔδωσε, νὰ παρουσιάσω γιὰ πρώτη φορὰ σὲ διεθνὲς ἀκροατήριο, τὴν 
ὑπόθεση τοῦ βυθισµένου Ραρίου πεδίου καὶ τῆς Νεολιθικῆς Ἐλευσῖνος µὲ 
τεχνικὰ ἔργα, πρὶν ἀπὸ τὸν Κατακλυσµὸ τοῦ ∆αρδάνου. 
 

                                                
21  Ὁ πρῶτος ∆ιόνυσος ἦταν ὁ υἱὸς τοῦ Ἄµµωνος στὴν προκατακλυσµιαία Αἴγυπτο. 
Ὁ δεύτερος ἦταν ὁ υἱὸς τῆς Ἰοῦς (τῆς κόρης τοῦ Ἰνάχου), καὶ ὁ τρίτος ἦταν ὁ 
∆ιόνυσος Ἴακχος, ὁ υἱὸς τῆς Σεµέλης (τῆς κόρης τοῦ Κάδµου). 
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Τὸ Κέντρο Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν «∆ΑΕΙΡΑ» εἶναι Πολιτιστικὸ Σωµατεῖο ποὺ 
ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν µελέτη, ἔρευνα καὶ προβολὴ τοῦ Πολιτισµοῦ καὶ τῆς 
Ἱστορίας τῆς Ἐλευσῖνος, καθὼς καὶ τῆς Ἑλλάδος γενικώτερα. 
∆ιοργανώνει προγραµµατισµένες διαλέξεις στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ 
Πολιτιστικοῦ Ὀργανισµοῦ τοῦ ∆ήµου Ἐλευσῖνος, συνήθως τὴν πρώτη 
Τετάρτη ἑκάστου µηνός. 
 
Ἕδρα: Ἀριστείδου 22, 19200 Ἐλευσίνα                           τηλ. 6948862060 
ἱστότοπος: www.daeira.gr                τηλεταχυδροµεῖο: adstamos@otenet.gr 


