
ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΘΡΥΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ

Τό νά προσθέση τις μίαν ακόμη συμβολήν εις τάς μελετάς καί τά 
βιβλία περί Άτλαντίδος, τά όποια υπερβαίνουν τάς δύο χιλιάδας 1 θά 
έφαίνετο ίσως ματαιοπονία. Έν καθαρώς επιστημονικοί μάλιστα περι- 
βάλλοντι τό πράγμα θά έκρίνετο πιθανώς ως είδος τόλμης. 'Υπό τάς 
επιφυλάξεις ταύτας επιχειρεί νά πρόσθεση μίαν έτι συμβολήν εις τό ζή
τημα ό τελευταίος ’Αμερικανός ερευνητής, ό γνωστός εκ τής μελέτης των 
'Ελληνικών τειχών Robert L,. Scranton. Εις έν πρόσφατον άρ- 
θρον του προτείνει μίαν πράγματι πρωτότυπον, άλλ’ ίσως λίαν τολμη- 
ράν ερμηνείαν: 'Ότι δηλαδή εις τήν γένεσιν τοΰ μύθου τής Άτλαντίδος 
αφορμήν παρέσχεν ή καταστροφή τών μεγάλων αποχετευτικών έργων 
τών Μινυών, έξ ών τά ύδατα τής Κωπαΐδος κατέκλυσαν τό Όρχομένιον 
πεδίον 2. Ύπό τάς αύτάς επιφυλάξεις θά επιχειρήσω και εγώ νά πρα- 
γματευθώ τό ζήτημα, κατά τοσούτο μάλλον, καθ’ οσον μοΰ είναι απρό
σιτος έστοτ καί μικρά βιβλιογραφική ένημερότης3. Τοΰτο πάντως ίσως 
νά στερήται μεγαλύτερος σημασίας ειδικώς ενταύθα, διότι πρόκειται νά 
στηριχθώ επί παλαιοτέρας θεωρίας, τής οποίας τήν ευθύνην φέρω πά
λιν ό ίδιος. Πρόκειται δηλ. περί τής μεγάλης εκρήξεως τής Θήρας κα
τά τό 1500 π.Χ. περίπου, ήτις εξάπαντος πρέπει νά άφήκεν άνάμνη- 
σιν τρομεράν εις τούς τότε κατοίκους τής Ανατολικής Μεσογείου. Τό 
ανωτέρω θέμα ανέπτυξα εις σειράν δύο διαλέξεων εν Άθήναις, βρα
χεία δέ περίληψις τούτων έδημοσιεύθη εις τά Πρακτικά τής Άνθρω- 
πολογικής Εταιρείας ’Αθηνών (1948, σ. 50-55).'

Νομίζω δτι είναι άσκοπον, εκ μέρους μου δέ θά ήτο καί άτοπον, 
νά πραγματευθώ γεωλογικώς τό ζήτημα. Άρκοΰμαι νά αναφέρω τήν 
γνώμην τοΰ ειδικού συναδέλφου κ. Ί. Τρικκαληνοΰ εις τό ανωτέρω 
τεύχος τής Άνθρωπολογικής Εταιρείας, καθ’ ήν «ονδεν στοιχεΐον 
προσάγεται δικαιολογούν την ΰπαρξιν ενδοατλαντικης εκτεταμένης χέρ
σου, π.χ. της Άτλαντίδος, ητις έ π ι γ ε ν ώ ς κατά τους ιστο
ρικούς χρόνους ν ά έ ξ η φ α ν ί σ # η» (έ.ά. σ. 55-57). * S

') Ί. Τρικκαληνός, Πρακτικά Έλλην. Άνθρωποί. Εταιρείας 
1948, σ. 65.

S)R. Scranton, Lost Atlantis found again ? «Archaeology» 2, 
άρ. 3 (Autumn 1949), σ. 159 κ.έξ.

s) Έκ φήμης μόνον γνωρίζοτ τό τελευταίον ή εν τών τελευταίων περί τοΰ 
θέματος βιβλίον : Georges Poisson, V Atlantide devant la science, 
Paris 1945.
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Το πρόβλημα της Άτλαντίδος θά πραγματευθώ ενταύθα κατά 
τρόπον πολυπλοκώτερον, 'ίσως όμως καί όδηγοϋντα εις ασφαλέστερα 
συμπεράσματα. Πρέπει δηλ. πρώτον νά άποφανθώμεν, αν πρόκειται 
περί παραμυθιού η περί ιστορικού μΰθου. Εις την δευτέραν δέ περί- 
πτωσιν νά εξετάσωμεν την τυπικήν μορφήν, υπό την οποίαν παραδί- 
δονται πάντως οί μϋθοι οί ένέχοντες ιστορικόν πυρήνα, καί ειτα νά 
δοκιμάσωμεν, μήπως είναι δυνατόν νά άποχωρίσωμεν τά καθαρώς 
ιστορικά στοιχεία καί νά τά συνδυάσωμεν μεταξύ των προς εξαγωγήν 
ενός κατά τό μάλλον ή ήττον πιθανοΰ ιστορικού συμπεράσματος.

Τήν Ικδοχήν τοΰ παραμυθιού νομίζω δτι δυνάμεθα νά άποκλείσω- 
μεν. Ούτε τοΰ Πλάτωνος ή φαντασία ήτο δυνατόν νά γέννηση μίαν 
τόσον πρωτοφανή καί άήθη διά τήν κλασσικήν φιλολογίαν διήγησιν 
(μόνον βραδΰτερον αναφαίνεται τό είδος τοϋτο τής λογοτεχνίας κατά 
τον τόπον τής Λουκιανείου «’Αληθούς 'Ιστορίας»), ούτε φέρει τον 
τόπον τοϋτον ή διήγησις. Διά τοϋτο χαρακτηρίζεται συνήθως ως «πα- 
ράδοσις» περί Άτλαντίδος παρά Πλάτωνι. Θά έπεθυμουν μάλιστα νά 
προσθέσω, δτι καί αν τυχόν ή διήγησις φέρει ενιαχού τον χαρακτήρα 
τοΰ παραμυθιού, τοϋτο δέον νά άποδοθή ουχι εις τον Πλάτωνα, άλλ’ 
εις τούς Αιγυπτίους. Πράγματι, κατέχομεν εκ τής εποχής τοΰ Μεσαί
ου Βασιλείου (2009-1750 π.Χ. περίπου) έν παραμΰθιον, τό όποιον 
διατηρείται επί πάπυρου τής Πετρουπόλεως. Είναι ή περίφημος «διή- 
γησις τοΰ ναυαγοΰ». Εις Αιγύπτιος διηγείται τό ναυάγιόν του, καθ' 
ήν εποχήν μετέβαινε προς τά μεταλλεία τοΰ Φαραώ (προφανώς προς 
τό Σινά). Μάταιαι υπήρξαν αί προφυλάξεις του, έκλέξαντος πλοΐον 
120 πήχεις μακράν και 40 πήχεις πλατύ, εντός τοΰ οποίου «ήσαν 120 
εκ των άριστων τής Αίγυπτον ναυτικών. Έγνώριζον τον ουρανόν, 
εγνώριζον τήν γην και ή καρδία των ήτο σταθερωτέρα τής τον λέυντος. 
Προέλεγον τήν θύελλαν προτού νά έκραγή και τήν κακοκαιρίαν προτού 
νά εκοπάση». Παρ’ δλα ταΰτα φοβερά τρικυμία έξέσπασε καί κΰμα 8 
πήχεων έλαυνόμενον υπό τοΰ ανέμου συνέτριψε τό πλοΐον καί πάντες 
άπωλέσθησαν πλήν τοΰ ναυαγοΰ μας, δστις έχόμενος τεμαχίου ξυλου 
έρρίφθη εις μίαν νήσον. ’Εκεί κατφκει θαυμαστός δράκων, 30 πήχεις 
μακρός, μέ σώμα κεκαλυμμένον υπό χρυσοΰ, μέ γενειάδα πλέον των 2 
πήχεων καί μέ όφρΰς έκ γνησίου κ υ ά ν ο υ. 'Ήρπασεν εις τό στόμα 
του τον ναυαγόν καί τον μετέφερεν είς τήν φωλεάν του. Δεν τον εκα- 
κοποίησεν δμως, άλλ’ άφοΰ έμαθε τήν ιστορίαν του, τοΰ άνεκοίνωσεν 
δτι εύρίσκεται «είς μίαν νήσον τής θαλάσσης, τής όποιας άμφότεραι 
αί όχθαι κεΐνται εν /ιέσω των κυμάτων . . . Είναι μία νήσος ευτυχών 
υπάρξεων, είς τήν οποίαν υπάρχει δ,τιδήποτε επιθυμήση τις και ήτις εί
ναι πλήρης αγαθών...» Διηγείται κατόπιν, δτι επί τής νήσου έζων πριν
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οί αδελφοί του καί τά τέκνα του, έν δλψ 75 δράκοντες πανευτυχείς, 
άλλ’ έ'πεσεν άστήρ, δστις άπηνθράκωσε τούς πάντας, καθ’ ήν στιγμήν 
αυτός ήτο απών. Προφητεύει κατόπιν, δτι ό Αιγύπτιος εντός ολίγου 
θά παραληφθή από πλοΐον ομοεθνών του καί θά άποθάνη ευτυχής εις 
τήν πατρίδα του καί εν μέσφ τής οικογένειας του. Τόν φορτώνει δώ
ρα, τοϋ άνακοινοι δτι αυτός (ό δράκων) είναι ό κυρίαρχος τής Πούντ 
καί εις αυτόν ανήκουν αί μύρραι καί πάντα τά αρώματα. ’Αλλά, τοϋ 
προσθέτει επί πλέον, «ουδέποτε πλέον ϋά έπανίδης αυτήν την νήσον, 
επειδή θά καταποϋ·ή νπό τών κυμάτων»*. 'Η διήγησις λοιπόν περί 
πανευτυχούς νήσου με εύδαίμονας κατοίκους, ήτις ύστερον εξηφανίσθη 
καταποντισθεΐσα, είναι οικεία προς τούς Αιγυπτίους. Αυτήν άνέμειξεν 
δ Σαΐτης ίερεΰς με τάς λοιπάς περί ’Ατλαντίδος παραδόσεις, διότι 
συνέπεσε νά έχουν ομοιότητα. Άς έξετάσωμεν όμως πρώτον, πώς πα- 
ραδίδονται οί ιστορικοί μύθοι εις τόν λαόν, από στόματος εις στόμα.

Τά ένστικτα τής λαϊκής ψυχής είναι τά αυτά εις πάσαν εποχήν καί 
πολιτισμόν, διά τούτο πάντων ίσως τών εθνών οί ιστορικοί μύθοι 
παραδίδονται κατά τρόπον τυπικόν, δστις παρουσιάζεται υπό τήν εξής 
περίπου μορφήν : Τά ονόματα παραφθείρονται ή παραποιούνται. Α
ναμειγνύονται γεγονότα πραγματικά μετά διηγήσεων φανταστικών. 
Μετατίθεται ό τόπος καί ιδιαίτατα δ χρόνος, προβαλλόμενος άορίστως 
εις τό ά'πειρον τοϋ παρελθόντος. Συμφύρονται ποικίλων εποχών καί 
προσώπων γεγονότα εις μίαν μόνον εποχήν καί έν μόνον πρόσωπον. 
Συνήθως διατηρούνται μερικά ονόματα, πολλάκις καί πνευματικά επι
τεύγματα πραγματικά, ά'τινα δμιος συνυφαίνονται προς στοιχεία τοϋ 
παραμυθιού. Ποικίλλεται ή παράδοσις μέ ασήμαντα γεγονότα, εξ εκεί
νων τά δποΐα κάμνουν έντύπονσιν εις τόν λαόν, ενφ αφήνονται απα
ρατήρητα γεγονότα πρωταρχικής ενίοτε ιστορικής σημασίας. Αί παρα
δόσεις περί Μεγάλου Αλεξάνδρου ή περί Αττίλα (ένθα δ Edgel με
ταβάλλεται εις Nibel, εν Σκανδιναυία δέ εις Atli) είναι τυπικά τοι- 
αϋτα παραδείγματα έκ τών προσφατωτέρων εποχών.

Ό μέγας ιστορικός Eduard Meyer δεν άφήκεν άπαρατήρητον τό 
ανωτέρω φαινόμενον. ’Ιδού πώς εκθέτει τό πράγμα δ:

Γεγονότα ιστορικά παραδίδονται εις τούς λαϊκούς μυθολογικούς 
κύκλους . . . αναμειγνύονται μέ υλικόν άλλης καταγωγής, εν μέρει εκ 4 5

4) Έδημοσιεύθη υπό τοΰ Golenischeff, Les Papyrus hiera- 
tiques de l’Ermitage imperial de St. Petersburg, 1913 καί Ee Conte du 
Naufrage, Kairo 1912. Πβ. Erman-Ranke, Aegypten 603-605.

5) Eduard Meyer, Geschichte des Altertums 2, 1 (δεύτερα έ'κδ. 
1928), 256-8.
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μύθων, εν μέρει εκ παραμυθιών καί οΰτω μεταβάλλονται ριζικώς. Ή 
τρωική εκστρατεία συγχωνεύεται μέ τον μύθον της Ελένης και τού 
'Αχιλλέως, ειτα ευρύνεται διαρκώς (μύθος τού Όδυσσέως). Ό μύθος 
των Επτά επί Θήβαις εμφανίζεται μέ τον μύθον τού Οίδίποδος καί 
τού Τειρεσίου, περαιτέρω συνδέεται μετ’ αυτού υ τού Άμφιαράου, 
θεού τού γειτονικού Ώροτπού έν τη περιφερεία των Γραΐο)ν . . . Αύ- 
ται αί άρχικώς ανεξάρτητοι παραδόσεις συνεδέθησαν ειτα προς τον 
πόλεμον κατά τών Θηβών . . . προς δέ δ μύθος της μονομαχίας δύο 
αδελφών (Ετεοκλής είναι ό βασιλεύς τού γειτονικού Όρχομενού, Πο
λυνείκης δμως είναι πεπλασμένη λέξις), δστις είναι λίαν διαδεδομένον 
λαϊκόν θέμα. Πάντως ό ιστορικός πυρήν είναι καθαρός...

Περαιτέρω έπάγεται ό μέγας εκείνος ερευνητής τής προϊστορίας 
και τής άποττάτης ιστορίας :

Δεν είναι ανάγκη νά φαντασθώμεν, δτι άναγκαστικώς ήτο κοσμο- 
ιστορικόν γεγονός (ό πόλεμος τών Επτά), διότι οί ηρωικοί μύθοι 
καί άλλων λαών, ίδίςι τών Γερμανικών, δεικνύουν δτι συχνάκις ασή
μαντα γεγονότα (λ.χ. ή κατάλυσις τού κράτους τής Βουργουνδίας τού 
Βύρμς) κερδίζουν πρωτεύουσαν θέσιν εις τούς μύθους, ένφ πολύ σπου
δαιότερα γεγονότα, ως ή εισβολή τών Ρωμαίων, άπεσβέσθησαν εντε
λώς έκ τής μνήμης τού λαού ... Ή κατάλυσις τών Καδμείων Θηβών 
υπό τών Βοιωτών κατά τήν Μετανάστευσήν τών λαών προβάλλεται 
ψευδώς εις τήν παμπαλαίαν εποχήν (Urzeit).

Μέ τά γεγονότα τής Βουργουνδίας συνδέεται, ως γνωστόν, τό μέ- 
γα έπος τών Nibelungen καί τούτο εννοεί ό πολύς Eduard Meyer. 
'Ανάλογον παράδειγμα έκ τού Σουμερικοΰ πολιτισμού θά ήτο ό αντα
γωνισμός τών δύο πτωχών δυναστειών τής Λάρσας καί τής =Ισίν, ής ή 
καταστροφή άφήκε ζωηροτάτην άνάμνησιν εις τον λαόν καί έγένετο 
καί απαρχή χρονολογίας, ενφ σπουδαιότερα γεγονότα, ως τά κατορ
θώματα τού Έανναδιού, ό μέγας Λουγγάλ Ζαγγιζί καί αυτός έτι ό 
γίγας Σαργών τής 'Αγάδης δέν άφήκαν άνάλογον έντύπωσιν.

Έξόχως χαρακτηριστικόν παράδειγμα τής ανωτέρω πορείας τών γεγο
νότων μάς παρέχει ό 'Ηρόδοτος, ου αί πηγαί ήσαν σχεδόν κατά κανόνα 
ό λαός καί αί λαϊκαί διηγήσεις καί οί λαϊκοί δραγουμάνοι, οί οποίοι 
ήσαν καί τότε μία σωστή πληγή, ώς είναι καί οί σημερινοί απόγονοί 
των. Εις τήν Βαβυλώνα ό λαός έπίστευεν, ούτω δέ διηγήθη καί εις 
τον 'Ηρόδοτον, δτι τά σπουδαιότερα έργα καί κατορθώματα άνήκον 
εις δύο βασίλισσας, τήν Σεμιράμιδα καί τήν Νίτωκριν, ιδιαίτατα τήν 
τελευταίαν. Έν τούτοις βασίλισσαν κυβερνώσαν ουδέποτε έσχεν ή Βα- 
βυλών. Ή μέν Σεμίραμις υπήρξε πρόσωπον ιστορικόν, άλλ’ υπήρξε 
βασιλομήτωρ (ούχί βασίλισσα) τής 'Ασσυρίας καί τό πολύ έπετρόπευ-
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σεν επί 4 έτη, περί τό 810 π.Χ., τοΰ ανηλίκου υίοϋ της Adad Nirari 
τοϋ Δ'. Ή δέ Νίτωκρις, εις ην άπεδίδοντο έργα πολλών βασιλέων, 
κυρίως τοϋ Ναβουχοδονόσορος τοΰ Β'., είναι πρόσωπον ανύπαρκτον. 
Εις την Αίγυπτον πάλιν παν σχεδόν κατόρθωμα των τόσων ενδόξων 
μοναρχών άπέδιδεν δ λαός εις ένα καί μόνον φαραώ, τον Σέσωστριν. 
Οΰτος υπήρξε πρόσωπον υπαρκτόν καί μάλιστα μέγας φαραώ τής 12ης 
δυναστείας (19ος αιών π.Χ.). Τοϋ άπεδόθησαν δμως γεγονότα αιώ
νων ολοκλήρων, διότι μόνον αυτόν είχε πρόχειρον άνά στόμα ό λαός. 
'Ο Ηρόδοτος, ώς άπέδειξεν ό αιγυπτιολόγος Spiegelberg, από τοιαύ- 
τας πηγάς ήρΰετο τάς πληροφορίας του. Ούτως εξηγεί καί τό γεγονός 
ότι όμιλοΰντες προς τον Ηρόδοτον περί πυραμίδων οΐ λαϊκοί εξηγη- 
ταί τοϋ εξιστόρησαν παραμύθια περί σκορόδων καί κρομμϋων, τών 
οποίων δήθεν κολοσσιαΐαι ποσότητες άνηλιοθησαν υπό τών εργατών6 *.

Έκ τής Ελλάδος, ΐνα περιορισθώμεν εις εν μόνον παράδειγμα, ίσως 
δμως τό φωτεινότερον, έχομεν άνάλογον φαινόμενον τους Ιστορικούς 
μύθους περί Μίνωος. Γνωρίζομεν σήμερον, δτι εν Κρήτη υπήρξαν πολ
λά ανάκτορα άριθμήσαντα ζωήν πέντε καί εξ αιώνων έκαστον. ΓΙολλαί 
ένδοξοι προσωπικότητες πρέπει νά ένεψύχωσαν καί να έκλεισαν τά 
ανάκτορα εκείνα. Έν τοΰτοις τό σύνολον σχεδόν τών περί Κρήτης 
αναμνήσεων τών ’Αρχαίων περιστρέφεται περί ένα μόνον δυνάστην, 
τον Μίνωα τής Κντοσοϋ, τον όποιον ενίοτε έδιπλασίαζον (Μίνως πα- 
λαιότερος ή πρώτος καί νεώτερος ή δεύτερος), διότι έβλεπον δτι δεν 
ήτο δυνατόν νά αποδοθούν εις έν μόνον πρόσωπον πάντα τά μνημο
νευόμενα γεγονότα \ Βάσει λοιπόν τών τοιούτων προϋποθέσεων θά 
πειραθώμεν νΰν νά έξετάσωμεν τον μύθον τής Άτλαντίδος. ’Επειδή 
δμως πλήν τής τοπικής δυσκολίας (’Ατλαντικός Ωκεανός) υπάρχει εις 
την διήγησιν καί ή φαινομένη έτι μείζων, ή χρονική (τά γεγονότα τής

6) Ή ρ ο δ. 2, 125 (χίλια εξακόσια τάλαντα αργύρου δήθεν έξωδεύθησαν 
εις τά ορεκτικά ταΰτα κατά τήν κατασκευήν τής πυρπμίδος τοϋ Χέοπος!). Πρβλ. 
W. Spiegelberg, Die Glaubwiirdigkeit von Herodots Berickt iiber 
Aegypten im Lichte der aegyptischen Denkmaler (Orient und Antike 3) 
σ. 16 καί σημ. 12. Ό Ηρόδοτος έπεσκέφθη τήν Αίγυπτον περί τό 450 έπί 
3 Vs μήνας, άπό Αύγουστου μέχρι Νοεμβρίου. ’Ίσιος κατέχομεν δύο αύτόγρα- 
φά του, διότι έν Ναυκράτει, εις τον ιερόν περίβολον (Έλλήνιον), δπου οί έπι- 
σκέπται άνέΟετον άγγεΐα, εύρέθησαν δύο όστρακα μέ τό όνομά του, διά γοα
φής τών μέσων που τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος. ”E.a. σ. 13. Εις τον Σέσωστριν άπέ
διδεν ό λαός έργα καί κατακτήσεις Φαραώ μέχρις 700 ετών νεωτέρων (Τουθ- 
μώσιος, Άμενώφιος καί ίδίφ Ραμεσσή τοϋ Β'.). Έ.ά. σ. 24.

’) Περί τούτων διαλαμβάνω έκτενέστερον εις εργασίαν μου περί τών βα
σιλικών γενεαλογιών τής Κρήτης, δημοσιευομένην δσονούπω έν Melanges 
Charles Picard.
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Άτλαντίδος συνέβησαν δήιθεν 9 χιλ. £τη προ τής διηρήσεως), πρέ
πει νά προσθέσωμεν ολίγης λέξεις ως προς τον κολοσσιαίον τού
τον αναχρονισμόν.

Σήμερον δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τούς μεγάλους πολιτι
σμούς τού πλανήτου μας μέχρι τής 4ης π.Χ. χιλιετηρίδος, ήτοι περί
που επί διάστημα 6 χιλιάδων ετών από των ήμερων μας. Ή έμφάνι- 
σις τού ανθρωπίνου ζωολογικού είδους, όπως μάς λέγουν οί είδικοί, 
παρακολουθεΐται μέχρις 600 χιλ. ετών, ίσως καί μέχρις ενός εκατομ
μυρίου. 'Η ιστορία τής έμφανίσεως τής ζωής μέχρις 800 εκατομμυ
ρίων ετών. Πάντα ταύτα έφερον έπανάστασιν εις τάς αντιλήψεις τής 
άνθρωπότητος. Τα γηραιότερα τών Ευρωπαϊκών εθνών δεν αριθμούν 
πλέον τών 1000 ετών πολιτικής συνεχούς ιστορίας καί ζωής. Τό γη- 
ραιότερον τών ιστορικών εθνών τής Ευρώπης, ή Ελλάς, όχι περισσό
τερα τών 3000-3500, οί Αιγύπτιοι καί οί Σουμέριοι περίπου 5000 
ετών. 'Ο Μεσαίων ήρκεϊτο, κατά τάς παραδόσεις τού Ισραήλ, νά θέ- 
τη την κτίσιν τού κόσμου εις τό έτος 4004 π.Χ., τό οποίον συμπί
πτει απλώς προς τήν ανατολήν τών δυο μνημονευθέντων μεγάλων 
πολιτισμών \

Έκτοτε αί πρόοδοι υπήρξαν σταθεραί καί κολοσσιαΐαι. 'Ο ά'ν- 
θρωπος άνεκάλυψε νέας ηπείρους. Κατόπιν περιέπλευσε τήν γήν. Κα
τόπιν, παρ’ δλας τάς αντιρρήσεις τής Εκκλησίας καί τάς προλήψεις 
ή κινδύνους, οΰς ειχον νά υπερνικήσουν οί Γαλιλαΐοι τής επιστήμης, 
τά τηλεσκόπια καί τά φασματοσκοπία έξηρεύνησαν τό χάος τού Σύμ- 
παντος. Σήμερον εΐμεθα είς θέσιν νά σταθμίσωμεν άκριβέστερον, ό
ποιον άπειροελάχιστον κλάσμα ύλης είναι ή Γή εντός τού Σύμπαντος 
καί πόσον μηδαμινόν τμήμα χρονικής στιγμής αντιπροσωπεύει επί τής 
ηλικίας τής γής ταύτης ή ιστορία τού ανθρωπίνου πολιτισμού.

Έως πού λοιπόν φθάνουν αί παλαιόταται αναμνήσεις τού ανθρώ
που επί τής Γής ; Τούτο είναι σπουδαΐον ζήτημα διά τό πρόβλημα 
τής Άτλαντίδος. Εκατομμύρια ετών έχρειάσθησαν μέχρις δτου ψυχθή 
ή Γή είς τήν ελάχιστην καί χθαμαλήν ξηράν καί τάς απέραντους θα- 
λάσσας τής πρωτογενούς περιόδου. Φύκη, κοράλλια, μαλάκια καί τά 
σχετικά ατελέστατα είδη ζωής εμφανίζονται επί τού πλανήτου μας. 
Ή δευτερογενής περίοδος αναπτύσσει δένδρα, δάση καί νέα ζφα, 
ιδίως τά πελώρια σαυροειδή. Ή τριτογενής περίοδος φέρει μεγάλας 
μεταβολάς είς τον φλοιόν τού πλανήτου. Εξαφανίζονται τά προηγού- 8

8) “Ορα τό βιβλίον τοΰ "Αγγλου ιστορικού Arnold Toynbee, Civi
lization on Trial (1948) σ. 151-2, ένθα διατυπώνει άναλόγους καί περαιτέρω 
ετι σκέψεις εις τό οίκεΐον πρωτότυπον ΰφος του.
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μένα ζφα και εμφανίζονται πελώρια 'θηλαστικά, τα διάφορα παλαιο- 
θήρια, ατινα και εξαφανίζονται διαρκοΰσης τής περιόδου. Περί τό 
τέλος εμφανίζονται καί τα τελειότερα πιθηκανθρώπινα όντα, άφ’ ών 
κατόπιν άπεσχίσθη ό άνθρωπος εκ τής αρχικής οικογένειας τών Pri- 
maten. Πάσαι αΰται αΐ εξελίξεις υπολογίζονται εις εκατομμύρια ετών.

Ή τελευταία περίοδος, ή τεταρτογενής, εις ήν άνήκομεν καί ημείς 
διαιρείται εις παλαιοτέραν καί νεωτέραν. Ή παλαιοτέρα είχε ζωικόν 
κόσμον έκλιπόντα (Μαμμοΰθ, παλαιός έλέφας, σπηλαία άρκτος καί 
έλαφος). Οί παγετώνες έπεκτείνονται καί ύποχωροΰσιν Ιναλλάξ. Τότε 
εμφανίζεται καί ό παλαιότατος (παλαιολιθικός) άνθρωπος, δ όποιος 
άφήκε τα ίχνη του σαφή, δ άνθρωπος τής Χελλαίας περιόδου. Προς 
την περίοδον αυτήν συνάπτονται καί αι τελευταΐαι γεωλογικοί μετα- 
βολαί, αι δποΐαι εσχημάτισαν τάς ηπείρους υπό την σημερινήν των 
μορφήν. Προτού δηλ. αρχίσει ή περίοδός μας, ή νεωτέρα τεταρτογε
νής (περίπου 20.000 έτη π.Χ.), ή Αγγλία άπεχωρίσθη τής Ευρωπαϊ
κής ηπείρου, ή ’Αφρική έχωρίσθη από τής Ευρώπης τελικώς καί 
εσχηματίσθη ή Μεσόγειος, έκλιπόνιων τών γεφυρωμάτων άτινα ήνω- 
νον τάς δυο ηπείρους διά προεκτάσεως τής 'Ισπανίας καί τής ’Ιταλίας. 
Περί τούς τότε χρόνους έβυθίσθη καί ή Αίγηίς, ώς καί ή ξηρά ήτις 
συνέδεε την Ευρώπην μετά τής Β. ’Αμερικής, ίσως δε καί ή συνδέ- 
ουσα την Άνατ. ’Ασίαν μετά τής ’Αλάσκας.

”Αν τώρα έπανέλθωμεν εις τό ζήτημα ημών, γεννάται τό ερώτη
μα : Είναι δυνατόν ή πρωτόγονος τότε άνθρωπότης νά διετήρησε τάς 
αναμνήσεις τών γεωλογικών τούτων φαινομένων ; Υποτίθεται δτι εις 
τούς πρωτογόνους χρόνους δ άνθρωπος δυνατόν νά έπέρασε διά τής 
Σοΰνδης προς την Αυστραλίαν (προτού νά σχηματισθή ή σημερινή πο- 
λυνησία εις τον πορθμόν τής Σοΰνδης). 'Ομοίως κύματα φυλών δυ
νατόν νά έπέρασαν προς την ’Αμερικήν διά τού διαδρόμου τής ’Αλά
σκας καί άνάλογόν τι νά συνέβη μέ τούς ανθρώπους καί τά ζφα τής 
Ευρώπης διά τών μνημονευθέντων διαδρόμων τής Μεσογείου προς 
τήν ’Αφρικήν. ’Αλλά δεν διετηρήθη ή παραμικρά άνάμνησις. Ό Χελ- 
λαΐος άνθρωπος ήτο δν ζωώδες καί αποκλείεται πάσα διανοητική έξέ- 
λιξις, ήτις θά ήτο εις θέσιν νά διατηρήση έστω καί εις τήν μνήμην 
τοιαϋτα γεγονότα. Ή παλαιοτάτη τών γεωλογικών αναμνήσεων τού 
ανθρωπίνου γένους είναι ή περί Κατακλυσμού. Γνωρίζομεν δτι έγι
ναν πολλοί κατακλυσμοί, δμβριοι είτε θαλάσσιοι, ή δε άνάμνησις των 
περιεσώθη εις δλας τάς ηπείρους, πλήν τής ’Αφρικανικής. 'Ο ιδικός 
μας (δ τής 'Αγίας Γραφής δηλαδή, διότι οί "Ελληνες είχον καί άλλας 
ιδίας παραδόσεις περί κατακλυσμών) γνωρίζομεν δτι ανάγεται εις τον 
έτερον τών παλαιοτάτων πολιτισμών, τον Σουμερικόν. Έκεΐθεν τον
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παρέλαβον οί Εβραίοι εις τάς παραδόσεις των. Αϊ άνασκαφαί τής 
Οΰρ έδειξαν οτι πρόκειται περ'ι πραγματικής καταστροφής, επισυμβά- 
σης κατά την 4ην χιλιετηρίδα π.Χ. Επειδή λοιπόν τα τοπικά δεδο
μένα των Αιγυπτίων φέρουν την Άτλαντίδα έξω των Ηρακλείων 
στηλών, δηλ. εις τον σημερινόν Ατλαντικόν και δίδουν χρονολογίαν 
9 χιλ. ετών από τής συνομιλίας μεταξύ Σόλωνος καί Σαϊτών ιερέων, 
έπεται δτι φθάνομεν εις τό αδύνατον. Καί αν ακόμη ύποτεθή ό'τι 
έπρόκειτο περί τοϋ αποχωρισμού τής ’Αγγλίας ή περί βυθίσεως ξηρός 
εις τον Δυτ. ’Ατλαντικόν (θάλασσα των Σαργάσσων), ήτοι περί ενός 
πραγματικού γεγονότος κατά τά δεδομένα τής γεωλογίας, οί άνθρω
ποι δεν θά ήτο δυνατόν νά συγκρατήσουν εις την μνήμην των έν τοι- 
οΰτον άπώτατον γεγονός.

Ούτω απομένει ως μόνη οδός νά θεωρηθή μέν πραγματικός ό 
ιστορικός πυρήν τής περί Άτλαντίδος παραδόσεως, αλλά νά θεωρηθή 
έξω τόπου^καί χρόνου, ως συμβαίνει καί μέ άλλας ίστορικάς παραδό
σεις. ΟίΊΑίγΰπτιοι άλλως εις τάς χρονολογίας των, ως καί οί Σουμέ- 
ριοι, άποδεικνύονται έξογκοΰντες τούς αριθμούς τών ετών πέρα παν
τός νοητού ορίου. "Ολως τουναντίον, έν σταθερόν σημεΐον, τό όποιον 
ή παράδοσις εκείνη αναφέρει, θά μας κατατόπιση αμέσως είς τό ορ
θόν χρονικόν πλαίσιον. Τούτο είναι ή μεγίστη ακμή τού «Ελληνι
κού», ήτις~άναφέρεται σταθερώς είς τήν διήγησιν τής Άτλαντίδος. 
Τούτο μάς οδηγεί, μέ ασφάλειαν είς τον 16-15ον π.Χ. αιώνα, οπότε 
ό Κρητομυκηναϊκός πολιτισμός εύρίσκετο πράγματι είς τήν ύψίστην 
του ακμήν. Τώρα λοιπόν εΐμεθα παρεσκευασμένοι, δ'πως ίδωμεν έκ 
τοϋ πλησίον τήν περί τής Άτλαντίδος διήγησιν, ήτις έχει ως εξής:

Ο Κριτίας9 εϊσάγεται διηγούμενος σπουδαιοτάτην περί τού Αθη
ναϊκού μεγαλείου παράδοσιν. Αϋτη ανάγεται είς τον Σόλωνα, δστις 
τήν διηγήθη εις τον Δρωπίδην, πρόππαπον τού Κριτίου, προς δν ό 
μέγας νομοθέτης είχε στενόν οικογενειακόν δεσμόν. Ό Κριτίας είτα, 
πάππος ομώνυμος τού διηγουμένου, έπανέλαβε ταύτην παρουσία τού 
εγγόνου. Ή διήγησις εν συνόψει έχει ως έξης :

Κατά τό είς Αίγυπτον ταξίδιόν του ό Σόλων 10 ήλδεν είς λόγους 
^ πρός τούς ιερείς τής Νηίθ («Άθηνάς») εν Σάϊδι. Διαρκουσών τών 

συνομιλιών εφιλοτιμήθη νά παρουσιάση καί ούτος εις τούς Αιγυ
πτίους, (τούς ασύγκριτους διά τό παρελθόν των, διά τό όποιον ήσαν

Ί Π λ α τ. Τίμ. 21b καί έξης.
•°) *0 Σόλων έ'ζησεν από τοϋ 610)39 μέχρι τοϋ 559)58 π.Χ. Είς Αίγυπτον 

άπεδήμησε μετά τό 572 καί ή απουσία του έν συνόλφ διήρκεσε 10 έτη, κα-θ·’ 
α έπεσκέφθη καί άλλας χώρας.
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22 b πολύ υπερήφανοι) δ,τι αρχαιότερου εγνώριζε περί Ελλάδος, ήτοι τα πε
ρί Φορωνέως καί Νιόβης καί τοϋ επί Δευκαλίωνος κατακλυσμού. Τότε 
εις των ιερέων ύπολαβων είπε τα εξής: Ώ Σόλων Σόλων, οι "Ελληνες 

22C-23C εισθε πάντοτε παιδες, διότι τίποτε παλαιόν δεν γνωρίζετε. Πρωτίστως 
όμιλεΐτε περί ενός κατακλυσμού, ενώ προηγουμένως συνέβησαν πολ
λοί. “Αλλαι πάλιν καταστροφαί οφείλονται εις τό πύρ, δταν γίνωνται 
αι μεταβολαί εις την τάξιν τού ουρανού. Τύ ενθυμεΐσθε καί τούτο 
οσάκις κάμνετε λόγον περί Φμέθοντος. Κατόπιν τής κάθε καταστροφής 
ήφανίζετο τό μορφωμένον καί τό εγγράμματον στοιχεΐον τού πληθυ
σμού, άπέμενον δέ μόνοι οί βουκόλοι εις τά δ'ρη. ΔΤ αύιό δεν ένθυ- 

23e μεΐσθε τίποτε. Έν τοΰτοις διεπράξατε μέγιστον κατόρθωμα προ 9 
χιλιάδων ετών, διότι εταπεινώσατε τότε μεγάλην καί υπερφίαλον δύ- 

24e ναμιν, ήτις ώρμήθη έκ τού ’Ατλαντικού πελάγους. ’Εκεί έκειτο νήσος 
μεγαλυτέρα τής ’Ασίας καί ’Αφρικής όμοΰ, δπου άνεπτύχθη θαυ
μαστή δυναμις βασιλέων, οΐτινες έφθασαν εις τό σημεϊον νά άρχουν 

25b-d μέχρι Τυρρηνίας καί μέχρις Αιγυπτιακών συνόρων. Συλλέξαντες κά
ποτε τάς δυνάμεις των, έπεχείρησαν νά δουλώσουν καί σάς καί ημάς 
εις μίαν μόνην έξόρμησιν. Σεις τότε έτέθητε επί κεφαλής καί άντετά- 
χθητε, μή έγκαταλείψαντες τον αγώνα ακόμη καί δταν οί άλλοι σάς 
έγκατέλειψαν καί έμείνατε μόνοι. Διετρέξατε τον έσχατον τών κινδύ
νων, άλλα τέλος ένικήσατε, ήμποδίσατε την δούλωσιν ημών τών άλ
λων καί ήλευθερώσατε και τούς δεδουλευμένους. "Υστερον δμως έγι
ναν εξαίσιοι σεισμοί καί κατακλυσμοί, εντός δέ μιάς ημέ
ρας καί μιάς τρομεράς νυκτός καί ό ίδικός σας στρα
τός έξηφανίσθη υπό την γήν καί ή Άτλαντίς ωσαύτως 
βυθισθεΐσα υπό τό πέλαγος ήφανίσθη. Διά τούτο 
καί τό εκεί πέλαγος είναι δύσβατον καί άνεξερεύνητον, διότι υπάρχει 
πολύς πηλός, ον άφήκεν ή καταποντισθεΐσα νήσος11. **)

**) Τό τελευταΐον τοϋτο χαρακτηριστικόν έκαμεν, ώς γνωστόν, μερικούς νά 
αναζητήσουν τήν Άτλαντίδα εις τήν παρά τάς Άντίλλας θάλασσαν τών Σαρ- 
γάσσων, ήτις διά τό πλήθος τοΰ ομωνύμου ένυδρου φυτοΰ παρέχει μεγάλας 
δυσκολίας εις τούς ναυτιλλομένους. Προσωπικώς εγώ πιστεύω είς τήν δυνατό
τητα μιάς τοιαύτης άναμνήσεως, διότι φαίνεται νά ύποτιμώμεν τά τολμήματα 
τών δεινών θαλασσοπόρων τής άρχαιότητος. (°Ορα κατωτέρω περί τοϋ περί- 
πλου τής ’Αφρικής υπό τών Φοινίκων). Μήπως τά λεγόμενο υπό τοϋ Πλάτω
νος (Τίμ. 24e-25) δέν δύνανται νά θεωρηθούν ώς ή πριότη μνεία τής ’Αμερι
κής; Άφοΰ δηλ. περιγράφεται πρώτον ή Άτλαντίς ώς κειμένη έξω τοΰ Γι
βραλτάρ, μνημονεύεται έν συνεχείφ δτι έξ αυτής ήδύνατό τις νά πλεύση περαι
τέρω πρός άλλας νήσους καί μάλιστα τάς άλλας νήσους, άρα αΰται ήσαν 
κάτι πολύ γνωστόν, καί έκεΐθεν περαιτέρω «Ιπί την καταντικρυ πασαν ήπει
ρον την περί τον αληθινόν εκείνον πόντον». Μήπως καί δ Κολόμβος (ό τρί-
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Ή διήγησις, ήτις ποικίλλεται υπό φιλοσοφικών και κοσμογονικών 
δοξασιών, είναι άρκοΰντοψ εκτενής12. Σήμερον, οπότε ή αιγυπτιακή 
φιλολογία και διανόησις μας είναι καλώς γνωσταί, θά ήτο εΰκολον 
νά άποχωρίστ) τις τό καθαρώς αιγυπτιακόν στοιχείου τής διηγήσεως 
από τάς προσθήκας τής Ελληνικής διανοίας τοϋ Πλάτωνος. Άλλα τό 
πράγμα δεν είναι αναγκαίου ενταύθα, ή δέ δοθεΐσα ανωτέρω περίλη- 
ψις είναι αρκετή προς τον σκοπόν μας.
Παρατηροΰμεν λοιπόν, δτι ως εκτίθεται ό μΰθος, είναι αδύνατον νά 
νοηθή. Δυνάμεθα όμως νά χωρίσωμεν τά φανταστικά από τών πρα
γματικών στοιχείων, τά δέ τελευταία είναι δυνατά και μάλιστα ταυτί- 
σιμα, φθάνει νά λυθώσι τής συνεχείας τόπου καί ιδίως χρόνου, κατά 
τήν αρχήν τής γενέσεως τών ιστορικών μύθων, ως έξεθέσαμεν ανωτέρω.

Καί τήν μέν ερμηνείαν τής τοποθετήσεως τής βυθισθείσης νήσου 
εις τον Ατλαντικόν θά συζητήσωμεν κατωτέρω. Ώς προς δέ τήν χρο
νολογίαν τών 9 χιλ. ετών γνωρίζομεν σήμερον απλώς, δτι ούτε “Ελλη
νες υπήρχον τότε ινα έκτελέσωσι τά ηρωικά κατορθώματα, οΰτε Αι
γύπτιοι διά νά τά καταγράψουν. Τά λεγάμενα «κείμενα τών Πυραμί
δων», τά παλαιότατα συνεχή κείμενα τών Αιγυπτίων, ανήκουν είς τά 
μέσα περίπου τής 3ης χιλιετηρίδος άλλ5 είναι θρησκευτικού περιεχο
μένου. Κείμενα ιστορικά, σημαντικής δπως δήποτε εκτάσεως, έ'χομεν 
μόνον από τής 18ης δυναστείας. Τά άξιολογώτατα είναι τά τού Τουθ- 
μώσιος τού Γ' (1500-1447) καί τά τοϋ Ραμεσσή τού Β' (1292-1225), 
όμοϋ μέ τάς έ'τι τιστερωτέρας ειδήσεις τού Μερνεφθά καί Ραμεσσή 
τοϋ Γ'. Τά τελευταία ταϋτα θεωρώ άκρως πιθανόν, δα ειχεν υπ’ 
ό'ψιν του ό Σαΐτης ιερεύς ό όμιλήσας προς τον Σάλωνα.

Κατά τον Πλάτωνα έν άλλφ διαλόγφ13 οί Αιγύπτιοι δμιλοΰντες

τος άρα μετά καί τούς Βίκιγκ) δέν έπανεϋρε κατά τόν αυτόν τρόπον τήν 'Α
μερικήν ; Ώς γνωστόν προσήγγισε πρώτον είς μίαν νήσον τοϋ Βαχαμικοϋ συμ
πλέγματος, τήν Γουαναχανην, εκεί δ’ έμαθεν δτι δυτικώτερον υπάρχει μία με
γάλη ήπειρος, ή μετέπειτα ’Αμερική.

12) Οΰτω λ.χ. ή θεωρία περί καταστροφών τοϋ κόσμου διά κατακλυσμών 
ή πυρός (Τίμ. 22c) είναι ή Βαβυλωνιακή δοξασία περί έκπυρώσεως καί κατα
κλυσμού, ήν βραδύτερον ένεκολπώθησαν οί Στωικοί. "Ορα Β. Μ e i s s n e r, 
Babylonien und Assyrien II, n8.

13) Κριτίας llOa-b. Φυσικά δέν δυνάμεθα νά εϊμεθα βέβαιοι, δτι ή διή- 
γησις είναι αΰθεντικώς αιγυπτιακή ή γέννημα τής φαντασίας τοϋ Πλάτωνος, 
δπερ ίσως είναι πιθανιότερον. Δέν θά άπεκλείετο δμως νά διετήρησαν οί Αι
γύπτιοι όνόματά τινα τής μεγάλης Μυκηναϊκής παραδόσεως. Τό πράγμα άλλως 
δέν έχει μεγάλην σημασίαν, διότι γνωρίζομεν δτι αν οί Αιγύπτιοι είχον ση
μειώσει γεγονότα τινά τής «παμπαλαίας» εποχής τοϋ Αιγαίου, ταΰτα μόνον 
εντός τής 2ας χιλιετηρίδος δύνανται νά έντοπισθώσι καί ούδαμοϋ άλλαχοϋ.
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περί τοΰ πολέμου προς τους Άτλαντίους άνέφερον διαρκώς τα ονό
ματα τών Κέκροπος, Έρεχθέως, Έρυσίχθονος καί των όίλλων τών 
προ τοΰ Θησέως γενομένων. 'Ο Πλάτων μάλιστα διατείνεται, δτι τά 
ονόματα εκείνα έδίδοντο τά αυτά (καί τών γυναικών έτι) κατά διαδο
χήν. Πάντως τά γεγονότα εν τφ συνόλφ των μαρτυρούν, ανεξαρτήτως 
τών γνωμών τοΰ Πλάτωνος, δτι εύρισκόμεθα εντός τοΰ περιβάλλοντος 
τής 2ας χιλιετηρίδος, τοΰ μόνου άλλως δυνατοΰ. Νομίζομεν λοιπόν, 
δτι ή άπλουστέρα μέθοδος θά είναι νά σκιαγραφήσωμεν την ιστορίαν 
τής Αίγυπτου καί παραλλήλως καί τής Κρητομυκηναϊκής περιοχής κα
τά την 2αν χιλιετηρίδα καί ειτα ολίγον τι κατά τους χρόνους τής Σαϊ- 
τικής περιόδου. Τότε δέ τά πράγματα θά ομιλήσουν άφ’ εαυτών ως 
προς τά στοιχεία, άφ’ ών έξυφάνθη ό μΰθος τής Άτλαντίδος.

Την μεταξύ Μεσαίου καί Νέου Βασιλείου περίοδον (ακριβώς 200 
ετών, 1780-1580) καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρον ή κυριαρχία τών 
'Υκσώς ("-ποιμένων κατά Μανέθωνα) Φαραώ, ο'ίτινες ήσαν ξένης, 
σημιτικής καταγωγής έπιβάται τοΰ θρόνου. Την εναντίον των έπανά- 
στασιν ωργάνωσαν οι τοπικοί πρίγκηπες τών Θηβών. Σήμερον πάν- 
τες σχεδόν οί έρευνηται είναι σύμφωνοι, δτι τό πράγμα εγένετο καί 
τή βοήθεια ξένων, ή δ’ έξωσις τών Ύκσώς επετεύχθη διά τής σημαν
τικής βοήθειας μή αιγυπτιακών δυνάμεων. Τοΰτο άλλως εξάγεται καί 
έξ. αυτών τών Αιγυπτιακών πηγών, αί όποΐαι αναφέρουν ως βοηθούς 
ε?ς τύ εγχείρημα τούς Hanebu. Δυστυχώς ή λέξις δεν έχει πάντοτε 
την αυτήν σημασίαν, διότι ά'λλοτε σημαίνει (ιδίως παλαιότερον) τούς 
κατοίκους τής Λυβικής ακτής καί ά'λλοτε τούς τών νήσων τοΰ Αιγαίου. 
‘Ο πολύς Eduard Meyer πιστεύει άδιστάκτως τό δεύτερον. Έκ τοΰ 
τίτλου δέ, τόν όποιον λαμβάνει ή σεβασμία βασιλομήτωρ Άαχοτέπ 
«ΙΙριγκίπισσα τής ακτής τών Χανεβοΰ», δστις ουδέποτε πλέον άπαντά, 
είς την μακραίωνα φιλολογίαν τής Αίγυπτου, συμπεραίνει δτι αΰτη 
ενυμφεύθη Κρήτα πρίγκιπα. Τή βοήθεια τών Κρητών επομένως άπη- 
λάθησαν οί Ύκσώς14.

Ανεξαρτήτως τής. γνώμης ταύτης, ήν άλλως δεν παραδέχονται οί 
λοιποί ιστορικοί, ελπίζω νά δημοσιεύσω προσεχώς εργασίαν, όπόθεν 
θά δειχθή δτι ούχί οί απόλεμοι Κρήτες, άλλ’ οί Μυκηναΐοι ήσαν 
οί βοηθοί τών Αιγυπτίων. Οί Κρήτες ασφαλώς θά συνετέλεσαν, πε- 
ραιώσαντες διά τοΰ στόλου των τούς πολεμιστάς τών Μυκηνών. Ή 
αφθονία δμως τοΰ χρυσοΰ, δστις υπό τοΰ Σλήμαν άνεκαλύφθη εντός 
τών βασιλικών θηκών τής άκροπόλεως, νομίζω δτι ασφαλώς ήτο τό 
τίμημα τής προς τούς Αιγυπτίους βοήθειας. Έκ τής Αίγυπτου εκόμι-

“) Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums 2, j, a. 54-55.
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σαν οί ρωμαλέοι εκείνοι, άλλ’ απλοϊκοί πολεμισταί, τά νέα ταφικά 
έθιμα, την μουμιοποίησιν, τί)ν προσωπίδα, την επιτύμβιων στήλην, 
τά πλουσιώτατα κτερίσματα. Είναι αδύνατον νά εύρεθή καλυτέρα ερ
μηνεία τοΰ αιφνίδιου «θαύματος» τών Μυκηνών έν μέσιο τής άπλό- 
τητος καί τής πενίας τής Μεσοελλαδικής περιόδου.

Ή βοήθεια διά στρατιωτικής πολυχειρίας επ' αμοιβή ουδέποτε 
πλέον έπαυσε παρεχόμενη προς την Αίγυπτον έ.κ τής περιοχής τής 
Μεσογείου. Πρότερον ενομίζετο, δτι οί «Σαρδάνα» ήσαν μισθοφόροι 
τών Αιγυπτίων μόνον επί τής εποχής Ραμεσσή τοΰ Βλ Άλλ’ αί πι
νακίδες τής Άμάρνα έδειξαν, δτι καί πρότερον έχρησιμοποιοΰντο οΰ- 
τοι ώς φρουραί έν Συρία. Ούτω, συμπεραίνει ό Meyer, είναι άρισια 
δυνατόν ή χρησιμοποίησίς των νά ανάγεται ήδη εις τάς άρχάς τοΰ 
Νέου Βασιλείου 1Β. Την καλυτέραν άπόδειξιν τοΰ πράγματος παρέχει 
τό πυκνότατον δούναι καί λαβεΐν μεταξύ τών δύο περιοχών, Αιγυπτι
ακής καί Κρητομυκηναϊκής, από τοΰ 16ου αίώνος καί εξής. Περί τών 
Αιγυπτιακών εύρημάτοον έν Έλλάδι παρέστη ανάγκη νά γραφή ολό
κληρον βιβλίον (J. Pendlebury, Aegyptiaca).

Οί λαοί τής Μεσογείου δέν μετέβαινον πάντοτε ώς φίλοι εις την 
Αίγυπτον. Εϊτε προς λαφυραγωγικάς εκστρατείας, είτε πιεζόμενα υπό 
τών κυμάτων τών μεγάλων μεταναστεύσεων τ<ΰν λαών τοΰ 13 καί 12ου 
αίώνος, πλήθη διαφόρων Μεσογειακών φύλων έπέδραμον κατά τής 
Αίγυπτου. Οί Φαραώ Μερνεφθά καί Ραμεσσής 6 Γ' έσχον σκληρούς, 
άλλ’ επιτυχείς αγώνας προς άπόκρουσίν των. Ή Αίγυπτος ήτο ακόμη 
αρκετά ισχυρά, διά νά απόκρουση αυτά τά στίφη. Μεταξύ αυτών ανα
γράφονται Akaiwasha, Danuna, Tursha, Shekelesh, Shardana, 
οΐτινες ταυτίζονται προς τούς ’Αχαιούς, Δαναούς, Τυρσηνούς, Σικε- 
λούς καί Σαρδηνίους. Οί Pulesati ή Pelestim ταυτίζονται συνήθως 
προς τούς Φιλισταίους, σπανιώτερον δε προς τούς Πελασγούς.

Μετά την 20ήν δυναστείαν ή Αίγυπτος ούσιαστικώς εισέρχεται 
εις την περίοδον τοΰ ψυχορραγήματος. Αδύνατος, διηθημένη, μέ τό 
τέλος της προδιαγεγραμμένον, ώς συμβαίνει εις δλους τούς λαούς τούς 
στηριζομένους επί μισθοφόρων, πίπτει έν τέλει λεία τών ’Ασσυριών. 
Ή τελευταία αυτής ένδοξος αναλαμπή είναι ή 26η δυναστεία τής λε- 
γομένης Σαϊτικής περιόδου (663-525). 'Ο ρόλος τών Ελλήνων ενταύ
θα είναι σπουδαιότατος διά τό υπό συζήτησιν θέμα ημών. 'Ως σχε
δόν χίλια έτη πρίν, ούτω καί τώρα Ψαμμήτιχος δ Α\ άποτινάσσει 
τον ξενικόν ζυγόν τή βοήθεια Καρών καί ιδία Τώνων μισθοφόρων. 
Κατακτά την Συρίαν καί πόλεμε! κατά τών Σκυθών. 'Ο υιός του Νε- 15

15) Ed. Meyer, έ.ά. 57.
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χώ (609-593), νικητής τών Άσιατών, βασίζεται και πάλιν εις τους 
"Ελληνας· Οί ’Ίωνες είναι, θά έλεγέ τις, οί θεοί του. Οί μεγάλοι Φα
ραώ τοΰ Νέου Βασιλείου μεθ’ έκάστην νίκην άφιέρωνον δώρα μεγα
λοπρεπέστατα εις τον Άμμωνα τών Θηβών. Ήσαν χρυσός και άλλα 
μέταλλα, πρόσθετα κτίσματα, κτήνη, ακόμη δέ και δοΰλοι. Ό Ά- 
μασις όμως προσφέρει τό δώρόν του ούχί εις τόν ’Άμμωνα τών 
Θηβών, άλλ’ εις τόν ’Απόλλωνα τών Βραγχιδών. Και δεν είναι μόνον 
τούτο. Μεγαλυτέραν ίσως σημασίαν ενέχει τό γεγονός δτι τό δώρον 
είναι λιτόν, άλλ’ έλληνικώτατον : Είναι ή πανοπλία τοΰ βασιλέως. 
Ματαίως θέλει άναζητήση τις τοιοϋτον άνάλογον εις την προηγουμέ- 
νην ιστορίαν τής Αίγυπτου. Αί ελληνικά! ίδέαι εμποτίζουν πλέον 
την Αίγυπτον. ’Επιτρέπεται, διά πρώτην φοράν εις την ιστορίαν τής 
υπερήφανου καί αίωνοβίου χώρας, νά κτισθή ’Ιωνική αποικία, ή 
Ναΰκρατις, ήτις αποβαίνει τό κέντρον τοΰ πρωιμωτάτου εν Αίγύπτφ 
'Ελληνισμού. Οί Φαραώ νΰν εμφορούνται από τό νέον πνεύμα και 
τάς νέας ιδέας τών Ελλήνων, παρ’ δ'λην την πατροπαράδοτον συντη- 
ρητικότητα τής αιγυπτιακής φυλής, ως εΰστόχως παρατηρεί 6 Brea
sted. 'Ο Νεχώ δοκιμάζει νά άνοιξη τήν προς την Έρυθράν Θάλασ
σαν διώρυχα τοΰ Σουέζ καί άποστέλλει Φοίνικας ναυτικούς προς εξα
κρίβωση' τών κατά τήν ’Αφρικήν. Οΰτοι έπέστρεψαν μετά τρία έτη 
καί ήσαν οί πρώτοι περιπλεΰσαντες τήν ’Αφρικανικήν ήπειρον, δυο 
χιλιάδας καί πλέον έτη προ τοΰ όμοιου κατορθώματος τού Βάσκο 
δέ Γόμα.

Ό υιός τοΰ Νεχώ, Ψαμμήτιχος ό Β'. (593-588) ώδήγησε τούς 
Έλληνας μισθοφόρους του μέχρι τοΰ Άβοϋ-Σιμβέλ εις τήν Νουβίαν, 
όπου εχάραξαν τάς έπιγραφάς των επί τής κνήμης ενός κολοσσού Ρα- 
μεσσή τοΰ Β'. Ό Άπρίης (588-569) καί μετ’ αυτόν ό Άμασις (569- 
525) είναι γνωσταί προσωπικότητες εκ τών ελληνικών πηγών καί 
έκ τής φιλίας τοΰ δευτέρου προς τόν τύραννον τής Σάμου Πολυκράτη. 
Κατά τό 525 διά τής κατακτήσεως τής Αίγυπτου υπό τού Καμβΰσου 
έκόπη πλέον όριστικώς τό νήμα τής μακραίωνος Αιγυπτιακής άνε- 
ξαρτησίας 1δ.

Τής Κρητομυκηναϊκής ιστορίας τό άντίστοιχον περίγραμμα είναι 
άπλοΰστερον. ’Ήδη άπό τής 12ης δυναστείας έχομεν πυκνήν επικοινω
νίαν μεταξύ Κρήτης καί Αίγυπτου, τό δέ όνομα τοΰ 'Υκσώς Φαραώ 
Κυάν εύρέθη εις τήν Κνωσόν επί πώματος άλαβαστρίνης πυξίδος.

18) Θεωρώ περιττάς τάς είδικωτέρας παραπομπάς. Άρκείτωσαν τά έργα 
τοΰ Ed. Meyer καί ίδίιγ τοΰ James Η, Breasted, A History οί
Egypt-
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Μετά τό 1600 εις την σκηνήν τοΰ διεθνούς διαφέροντος εισέρχονται 
καί αί Μυκήναι. Έπ'ι Τουθμώσιος τοΰ Γ', ήτοι περί τό 1500 καί 
ολίγον βραδΰτερον, οί Κεφτί εΐκονίζονται άφθόνως εις τούς τάφους 
τής Θηβαϊκής νεκροπόλεως κομίζοντες τά δώρα των. Οί Κεφτί δυνα
τόν νά είναι ή να μη είναι Κρήτες. Τών δώρων των όμως εν καλόν 
ποσοστόν είναι αναμφισβήτητου κρητομυκηναϊκής προελεύσεως. Έν 
τή τέχνη τα διακοσμητικά θέματα έπιδρώσι τόσον πολύ άμοιβαίως έπ’ 
άλλήλων μεταξύ τών δυο περιοχών, ώστε πολλάκις είναι αδύνατον νά 
διακρίνωμεν τίς ό δανείζων καί τίς ό δανειζόμενος.

ΓΙερί τό 1500 π.Χ. μία τρομερά καταστροφή πλήττει ολόκληρον 
τήν Κρήτην. Πόλεις, μέγαρα καί τά δύο έκ τών τριών ανακτόρων κα- 
ταστρέφονται διά παντός. ’Ακόμη καί ιερά σπήλαια κατακρημνίζονται, 
ως τό τοΰ Άρκαλοχωρίου. Τήν καταστροφήν ταύτην, τής οποίας 
υπεύθυνοι αδύνατον είναι νά υπήρξαν οί ’Αχαιοί (είναι έτι λίαν ενω
ρίς), άπέδωκα εις εν τρομερόν φυσικόν γεγονός, τήν έκρηξιν τής Θή
ρας. Έκ τής θεωρίας ταύτης ” θά άναφέρωμεν ενταύθα μόνον δσα 
είναι αναγκαία διά τήν παρούσαν στιγμήν.

Ή Θήρα, νήσος άρχικώς στρογγύλη, ως είναι πάσαι αί ηφαιστειο
γενείς νήσοι, είχε καλυφθή υπό βλαστήσεως (ελαία, φοΐνιξ) καί ανθη
ρών συνοικισμών, διότι τό ήφαίστειον επί μακρόν καθηΰδε. “Οταν ή 
εκρηξις έπήλθε, κατεκάλυψεν ή ηφαίστεια σποδός καί ή κίσσηρις τούς 
συνοικισμούς. Έκ τών ευρημάτων γνωρίζομεν, δτι ή εκρηξις πρέπει νά 
συνέβη περί τό 1500. Τήν πορείαν καί τά αποτελέσματα τής έκρήξεως 
δυνάμεθα νά σπουδάσωμεν καί εκ μεταγενεστέρων εκρήξεων τοΰ αυ
τοί ηφαιστείου, κυριώτατα ό'μως έκ τής έκρήξεως τού αδελφοί ηφαι
στείου Krakatau (μεταξύ ’Ιάβας καί Σουμάτρας) κατά τό 1883. “Ο,τι 
συνέβη έν Κρακατάου, λέγει ό Φίλιππσον, πρέπει νά συνέβη απαρέγ
κλιτους καί έν Θήρα, διότι τά δύο ηφαίστεια άνήκουσιν εις τήν αυτήν 
οικογένειαν. Κατά τήν έκρηξιν ή μάλλον τάς έπανειλημμένας έκρήξεις 
του Κρακατάου, αϊτινες διήρκεσαν τρεις ημέρας, συνέβησαν τά ακό
λουθα φαινόμενα : Ή έκτοξευθεΐσα ηφαίστεια σποδός έφθασε μέχρι 
τής στρατοσφαίρας καί έπί 6 μήνας ήωρείτο εις τήν ατμόσφαιραν, 
παρασυρθεΐσα υπό τών ανέμων μέχρι τής Εύριόπης. (Εις αυτήν άπέ- 
δωκαν τάς θαυμασίας δύσεις τοΰ ήλιου κατά τό έτος έκεΐνο). Ή ήμε
ρα μετεβλήθη εις νύκτα έντός άκτίνος 150 χιλιομέτρων εις τήν αυτήν 
δέ άπόστασιν διερράγησαν τοίχοι καί πάντα τά αίωρητά αντικείμενα 
εύρίσκοντο εις άδιάκοπον τρομώδη κίνησιν. Αυιη, ως καί αί κλαγγαί 
τών κινητών αντικειμένων, έπέφερεν άπερίγραπτον ταραχήν εις άν-

7) Τήν λεπτό μερεστέραν έκθεσιν έδημοσίευσα έν «Antiquity», 1939·
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θρώπους και ζφα, άτινα καί διά τής βίας διωκόμενα δεν άπεμακρύ- 
νοντο. Οί φοβεροί κρότοι των εκρήξεων ήκούσθησαν εις άπόστασιν 
σχεδόν 3.500 χιλιομέτρων (Αυστραλία) καί κατά τινας εφθασαν μέχρι 
των αντιπόδων. Πάντως πρόκειται περί τοΰ μεγαλυτέρου ιστορικούς 
έξηκριβωμένου κρότου επί τοΰ πλανήτου τοΰτου. Κολοσσιαίους ό'γκους 
κισσήρεως έξήμεσε τό ήφαίστειον, οΐτινες οί) μόνον έ.κάλυψαν την νή
σον, άλλα καί την πέριξ θάλασσαν, ώστε νά φραχτθή επί μακρόν εις 
λιμήν τής γειτονικής Σουμάτρας. Σειρά τθαλασσίων κυμάτων, ΰψους 
μέχρι 15 μέτρων, έπέδραμε κατά των ακτών των γειτονικών νήσων 
καί έπροξένησε τάς μεγαλυτέρας καταστροφάς. Βράχοι μετεκινήθησαν, 
σιδηροτροχιά! καί άτμάμαξαι άνεσπάσθησαν ή άνετράπησαν καί πό
λεις έξυρίσθησαν κυριολεκτικούς, ως τό Τελοΰγκ-Βετούγκ τής γειτονι
κής Σουμάτρας. Τό άτμόπλοιρν Maruw, αίωρηθέν υπέρ την πόλιν υπό 
τοΰ κύματος, εύρέθη κατόπιν αρκετά χιλιόμετρα μεσογείως εντός δά
σους. "Οσαι οίκίαι άντέστησαν εις τά κύματα κατεστράφησαν υπό 
πυρκαϊών, ας επροξένησαν αί άνατραπεΐσαι λυχνίαι. Κεραυνοί διε- 
σταυροΰντο εις την υπό ήλεκτρικοΰ ρευστού πεπληρωμένην ατμόσφαι
ραν, πλήξαντες φάρους καί υψηλά κτίσματα. Τριάκοντα επτά χιλιάδες 
ψυχών άπωλέσθησαν κατά την φοβέραν αυτήν θεομηνίαν.

"Έναντι τών 20 περίπου τετρ. χιλιομέτρων τής έκτιναχθείσης καί 
βυθισθείσης έκτάσεως τοΰ Κρακατάου έχομεν 80 τετρ. χιλιόμετρα έν 
Θήρα. Ή έκρηξις ύπήρξεν άρα τετράκις ίσχυροτέρα. Τό στρώμα κισ- 
σήρεως, τό όποιον έκάλυτ|ιε τό περισωθέν ανατολικόν τμήμα τής νή
σου, έχει σήμερον πάχος 30 μέτρων. Έκ μεταγενεστέρων μικρών εκρή
ξεων γνωρίζομεν, ότι ή κίσσηρις κατεκάλυψε την θάλασσαν μέχρι τών 
ακτών τής Μ. "Ασίας. Επειδή ή ταχύτης τών θαλασσίων κυμάτων 
είναι συνάρτησις τοΰ βάθους τής θαλάσσης, ήτις μεταξύ Θήρας καί 
Κρήτης φθάνει εις δεκάκις καί ενίοτε τριακοντάκις μεγαλύτερον βάθος 
ή έν Κρακατάου, τά κύματα θά ήσαν μεγαλύτερα καί πολύ ταχύτερα. 
Είναι μαθηματικούς βέβαιον, δτι εις διάστημα χρόνου έλάχιστον τά 
κύματα τότε εφθασαν εις Κρήτην (άπέχουσαν 600 μίλλια), δπου έπρο- 
ξένησαν τρομέράς καταστροφάς εις δσα μέρη ήσαν χθαμαλά.. Κατά 
τάς εργασίας τοΰ μακαρίτου καθ. Ν. Κρητικού, τυπικόν φαινόμενον 
τής Θήρας είδικώς είναι καί ή παρουσία σειράς σεισμοίν, εκτεινομέ- 
νων εις εύρεΐαν ακτίνα πέριξ τής Άνατ. Μεσογείου καί συνοδευόντων 
πάσαν έκρηξιν τοΰ ηφαιστείου. Ούδεμία πρέπει νά παραμείνη αμ
φιβολία, δτι ή Κρήτη ήρημώθη. Τάς παραδόσεις περί ερημώσεως 
δεν έλησμόνησαν ποτέ οι κάτοικοι, διότι τάς αναφέρει ό Ηρόδοτος 
καί μάλιστα ως άνηκούσας εις τήν Πραισίαν (ήτοι τήν «Έτεοκρητι- 
κήν») παράδοσιν, αν καί τάς αποδίδει εις μλλας έποχάς καί άφορ-

ΚΡΗΤΙΚΑ XPONJKA Δ. Η
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μάς18. 'Ως προς τά άλλα φαινόμενα τής εκρήξεως τάΈημειωθέντα εν 
Κρακατάου, δεν δύναται νά ύτεαρξχι αμφιβολία, δτι πολύ εντονώτερα θά 
συνέβησαν και εδώ και θά εγένοντο αισθητά μέχρι και τής Αίγυπτου. 
Είναι τφ δντι απορίας άξιον, πώς δεν άνεκαλύφθησαν ακόμη σχετικαί 
μαρτυρίαι.

Έκτοτε ή Κρήτη παρακμάζει σταθερώς. Ή προσωρινή παράτα- 
σις ζωής επί 50-100 έτη τοϋ ανακτόρου τής Κνωσού καί μόνου δεν 
αρκεί νά άνακόψη τον ροΰν τών γεγονότων. Την θέσιν τής Κρήτης 
καταλαμβάνει από τοϋ 1500 ή Πελοπόννησος με επί κεφαλής τάς Μυ- 
κήνας. Άμένωφις ό Γ\ ό μεγαλοπρεπέστερος τών Αιγυπτίων Φαραώ 
(περί τό 1411-1375) διατηρεί σχέσεις στενάς προς τάς Μυκήνας πλέον, 
ούχί την Κρήτην.

Ένα περίπου αιώνα βραδΰτερον βλέπομεν καί εις την περιοχήν 
τοϋ Μυκηναϊκού πολιτισμοΰ, τήν πλήρη πλοϋτου, δόξης, πολεμοχα" 
ροϋς ατμόσφαιρας καί πυκνών διεθνών σχέσεων, νά όσφραίνοονται 
τούς πρώτους κίνδυνους. Αί Μυκηναϊκοί άκροπόλεις ένισχύονται. Τει
χίζονται συμπληρωματικώς αί Μυκήναι καί ή Τίρυνς καί άνεγείρεται 
έσπευσμένως ή μεγάλη άκρόπολις τοϋ Γλα. Δεν έπρόφθασαν καν νά 
ανεγείρουν πραγματικόν άνάκτορον εντός τών τειχών της. Ή κατα
στροφή φαίνεται δτι εισέρχεται ταχέως καί μεταξύ 1200 καί 1100 κα- 
ταστρέφεται όριστικώς πάν κέντρον τοϋ Μυκηναϊκοϋ πολιτισμοΰ.

* * *

Εντός τοϋ ίστορικοϋ τούτου πλαισίου θά τοποθετηθοΰν τώρα ευ
κόλως καί άνέτως πάντα τά στοιχεία τοϋ ίστορικοϋ μύθου τής Άτλαν- 
τίδος. ’Ήδη ά'γωστός τις είχε ριψοκινδυνεύσει ανώνυμον άρθρον εις 
τούς Times τοϋ Λονδίνου (19 Ίαν. 1909), μετά τάς θαυμασίας ανα
καλύψεις έν Κρήτη, υποστηρίζουν δτι αυτή ήτο ή «Άτλαντίς» τών Αι
γυπτίων. Έτόνιζε τάς ομοιότητας τών περί Άτλαντίδος παραδόσεων 
προς τάς ανακαλύψεις τοϋ Κρητικοϋ εδάφους (σύλληψις ταύρων οχνευ 
οπλών, δργάνωσις, νόμοι κλπ.) καί τήν άκμαίαν επικοινωνίαν τής νή
σου προς τήν Αίγυπτον (Κεφτί κλπ.). Έξαφανισθέντων ειτα αποτό
μους τών Κρητών (ό συγγραφεύς τότε δεν έγνώριζε νά έξηγήση τό 
πράγμα) μετά τήν έπικράτησιν τών Μυκηνών, οί Αιγύπτιοι έπλα
σαν τον μϋθον περί καταβυθίσεως τής νήσου. Τό άρθρον εϋρεν αρ
κετήν άπήχησιν. Έσπευσαν καί άλλοι νά υποστηρίξουν τά αυτά, μεθ’

18) Ήροδ. 7, 11,
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ο ένθαρρυνθείς ό συγγράφει')? έπανήλθεν ένυπογράφως πλέον καί εις 
επιστημονικόν περιοδικόν : Ήτο ό Κ. F r ο s t19

Νομίζομεν δτι αυτή είναι ή εύστοχαπέρα ερμηνεία. Νήσος μεγάλη, 
πανευδαίμων κα'ι ισχυρά εις την περιοχήν των αιγυπτιακών γνώσεων 
δεν ύπήρχεν άλλη έκτος τής Κρήτης. Άλλα νά «πλάσουν» τον μύθον 
περί καταβυθίσεως ήτο κάπως δυσκολον, έστω κα'ι αν εΐχον τό ίδικόν 
των πσραμυθιον τοΰ Ναυαγοϋ. Έπειτα υπάρχει καί ό στρατός τών 
Αθηναίων, δστις άθρόος «έδυ κατά γής», κατόπιν σεισμών εξαίσιων 
καί κατακλυσμών, εν διαστήματι ενός, ημερονυκτίου («μιας ημέρας 
καί νυκτός χαλεπής επελθοΰσης»)20 *, όμοϋ μετά τής Άτλαντίδος. Ο ί 
Αιγύπτιοι άναμφισβητήτως εΐχον ακούσει πε
ρί καταβυθίσεως μιας νήσου, ήτις ήτο ή Θήρα, 
αλλά ταύτην, μικρά ν καί άσημο ν, δεν την έγνώ- 
ριζον. Τό πράγμα μετέφερον εις την γειτονικήν 
Κρήτην, τήν δεινώς πληγεΐσαν νήσον, καί τήν 
μετά τής οποίας επαφήν άπώλεσαν αίφνιδίως. 
Ή εΐδησις περί απώλειας μυριάδων ψυχών έιυποποιήθη εις tov μύ
θον περί καταποντισθέντος στρατεύματος. Μέ τήν έλλειψιν δέ αλλη
λουχίας καί λογικής, ήτις χαρακτηρίζει τους μύθους (ως καί τα άλλα 
λαϊκά προϊόντα), ασφαλώς ούτε καί ό Πλάτων ήσθάνθη τήν ανακο
λουθίαν, δτι ταυτοχρόνους έβυθίσθησαν ή Άτλαντίς εις τον Ατλαντι
κόν καί παν τό μάχιμον τών Αθηναίων, έν Άθήναις φυσικά !

Αλλά διατί ό στρατός είναι τών Αθηναίων καί τό κατόρθωμα 
πάλιν ίδικόν των; Καί εδώ ή ερμηνεία είναι απλή καί άβίαστος : Ό 
Σαΐτης όμιλεΐ προς Σόλωνα τον Άθηναΐον. Οι Αθηναίοι είναι ”Ιω- 
νες. Έπί πολλάς τώρα γενεάς, γνωρίζει ό Σαΐτης, ή Αίγυπτος στηρί
ζεται εις τους ’Ίωνας όπλίτας καί δι’ αυτών απέκτησε τήν ανεξαρτη
σίαν της έπί Ψαμμητίχου τοΰ Α\ Οί ’Ίωνες είναι οί γενναιότεροι 
τών στρατών. Εις αυτούς λοιπόν οφείλεται καί τό κατόρθωμα κατά 
τών Άτλαντίων!

Έξ ίσου νοητή αποβαίνει καί ή παράδοσις, περί κυριαρχίας τών 
Άτλαντίων μέχρι Λιβύης καί Τυρρηνίας καί περί απειλής ου μόνον 
τών Ελλήνων, αλλά καί τών Αιγυπτίων, τών οποίων έπεχείρησαν νά 
δουλώσουν «τον εντός τον στόματος πάντα τόπον»2'. Γνωρίζομεν πρά
γματι, δτι οί «λαοί τής Θαλάσσης» έπετίθεντο διά τοΰ Δέλτα καί. δτι

19) The Critias and Minoan Crete, J.H.St. 33, 189 έξ.
80) Π λ α r. Τίμ. 25 c-d.
S1) Τίμ. 25b.
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εν μέρει συνετρίβησαν διά ναυμαχιών, ως δεικνύουν τά ανάγλυφα Ρα- 
μεσσή τοϋ Γ' έν Medinet-Habu22. Αί μνημονευθεΐσαι οχυρώσεις τών 
Μυκηναϊκών άκροπόλεων, είναι φανερόν, ύποδηλούσι κίνδυνον. Εν
τός τού αγρίου κλυδωνισμοϋ τών λαών κατά τον 13ον αιώνα είναι 
απολύτως θεμιτόν νά ύποθέσωμεν, δπ οί περιπλανώμενοι λαοί έπετέ- 
θησαν η έδοκίμασαν νά έπιτεθώσι κατά της Ελλάδος προτού φθά- 
σουν μέχρις Αίγυπτου. Άν τούτο συνέβη, ένικήθησαν ασφαλώς, διότι 
δεν έχομεν δείγματα περί καταστροφής τού Μυκηναϊκού πολιτισμού 
κατ’ εκείνην την εποχήν. Εις την Αίγυπτον έφθασαν έξησθενημένοι. 
Εντεύθεν ή Αιγύπτια παράδοσις, δτι οί «’Αθηναίοι» έσωσαν καί 
τούς Αιγυπτίους διά τής κατατροπώσεως τών Άτλαντίων. Γνωρίζο- 
μεν άλλως τόσον ολίγα ακόμη περί τής καθαυτό ιστορίας κατά την 
περιοχήν τού Μυκηναϊκού πολιτισμού, ώστε δεν είναι άπίθανον νά 
άληθεύη ή παράδοσις κατά γράμμα : Μεγάλη τις στρατεία τών δυτι- 
κωτέρων Μεσογειακών στοιχείων (Τουρσα, Σεκελές, Σαρδάνα), είναι 
δυνατόν νά συνετρίβη υπό τών κραταιών δυναστών τοΰ Μυκηναϊκού 
πολιτισμού.

’Απομένει τέλος νά εύρωμεν την έξήγησιν τής μεταθέσεως τής βυ- 
θισθείσης νήσου εις τον ’Ατλαντικόν ωκεανόν. Εις τούτο θά μάς 
βοηθήσουν δυο γεγονότα. Πρώτον 6 τότε πρόσφατος περίπλους τής 
’Αφρικής επί Νεχώ. Οί έπανελθόντες ναυτικοί θά διηγούντο ασφα
λώς τά θαυμάσια παραμύθια, τά όποια δημιουργούν δ'λοι οί ναυτικοί 
λαοί. Άφ’ ετέρου οί Σαΐται ιερείς, οί όποιοι πιστεύω ό'τι είχον γνώ- 
σιν πηγών ως τά ανάγλυφα τοΰ Μεδινέτ-Άβού, έγνώριζον άορίστως 
περί λαών, οίτινες είχον προσβάλει ποτέ την Αίγυπτον, αφού εξεκί- 
νησαν εκ τού βάθους τής Μεσογείου. Αυτοί λοιπόν ήσαν οί «Άτλάν- 
τιοι πολεμισταί».

Ούτως ό περί Άτλαντίδος μύθος δύναται νά νοηθή ως μία ιστο
ρική παράδοδις, ήτις κατά τον τυπικόν τρόπον τής παραμορφώσεως 
τοιούτων γεγονότων άπετελέσθη από συνονθήλευμα διαφόρο)ν επεισο
δίων. Ή καταστροφή τής Θήρας, συνοδευθεΐσα από τρομερά φυσικά 
φαινόμενα, αισθητά μέχρις Αϊγύπτου, καί ή σύγχρονος έξαφάνισις τών 
Κρητών από τάς Αιγυπτιακός αγοράς έ'δωκεν αφορμήν εις τύν μύθον 
περί καταποντισμού νήσου υπέρ πάν δριον μεγάλης καί ίσχυράς. 
Ή μετάθεσίς της εις τον ’Ατλαντικόν ’Ωκεανόν ερμηνεύεται από τον 
μνημονευθέντα περίπλουν τής ’Αφρικής υπό τών Φοινίκων. Αί επι-

22) “Ορα έπί παραδείγματι Ed. Meyer. Gescli. d, Altertulns 2, j 
juv. VI. B o s s e r t, Altkreta*, εικ. 552,
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δρομα'ι Ίταλιωτικών λαών προσετέθησαν εϊς τόν μύθον ώς έπιδρομαι 
τών Άτλαντίων. Ή ενδεχόμενη συντριβή των υπό τών Μυκηναίων 
έν συνδυασμώ προς την ανδρείαν τών Ίοόνων οπλιτών παρά τοΐς Σαΐ- 
ταις Φαραώ έδημιούργησαν τόν θρύλον περί άηττήτου στρατού τών 
’Αθηναίων. 'Ο πυρήν τών γεγονότων τούτων, άτινα συσσωματοΰνται 
εις ένα ιστορικόν μύθον, είναι ή: έκρηξις τής Θήρας καί τό έτος i 
1500 π.Χ. Κατέρχονται δέ τα τελευταία στοιχεία τού μύθου μέχρι 
περίπου τού 600 π.Χ. Καλύπτουσι λοιπόν χρονικόν διάστημα 900 
ετών, τύ όποιον ό Σαΐτης ίερεύς προέβαλεν ακριβώς δεκαπλασίως εις 
τα σκότη τσύ παρελθόντος. Έφθασεν ούτω, όμού μετά τόσων άλλων 
αδυνάτων, εις την αδύνατον χρονολογίαν τών 9.000 ετών προ τής 
εποχής του.

’Αθήναι, Μάρτιος 1950
ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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