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Ευχαριστίες
Το βιβλίο αυτό δεν θα δηµοσιευόταν ποτέ αν ο Στέλιος Παπουτσής δεν µου έδειχνε την τοποθεσία των βραχογραφιών.
Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω, που στάθηκε η αφορµή για
ν' αρχίσω όλο αυτό το υπέροχο για µένα πνευµατικό ταξίδι, που τόσες
εµπειρίες µου πρόσφερε.
Σ όλη τη διαδροµή είχα συµπαραστάτες και συνεργάτες τους φίλους Μπάµπη Τσιρογιάννη, που µε πολλή υποµονή επεξεργάστηκε
φιλολογικά και µηχανογραφικά το κείµενο και τον Ευριπίδη Παπαβασιλείου, που απέδωσε στην ελληνική γλώσσα όλα τα γαλλικά κείµενα
της βιβλιογραφίας µου.
Τους ευχαριστώ που µου συµπαραστάθηκαν και µε βοήθησαν καθ'
όλη της διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου καθώς και τον εκδότη
µου Ε. Ψαρά που πίστεψε και στήριξε τη δουλειά µου.
Γ. Βoγιατζής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αφορµή για να γράψω αυτό το βιβλίο στάθηκε µια τυχαία επίσκεψη µου στις βραχογραφίες που βρίσκονται βορειοδυτικά του
Όρους Παγγαίου, σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία.
Ξαφνιάστηκα τόσο πολύ από τα θέµατα των βραχογραφιών αυτής της συγκεκριµένης τοποθεσίας, που κάθησα και συγκέντρωσα
όλη την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις βραχογραφίες της ανατολικής Μακεδονίας. Αµέσως διαπίστωσα την διαφορά των θεµάτων ανάµεσα σ' αυτές τις ιδιαίτερες βραχογραφίες του Β.∆. Παγγαίου και όλων των άλλων. Επίσης ανακάλυψα µέσα στη βιβλιογραφία για τις βραχογραφίες, πως υπήρχε παντελής άγνοια για
την ύπαρξη αυτών των συγκεκριµένων βραχογραφιών.
Ξεκίνησα λοιπόν να γράφω αυτό το βιβλίο αφού συνειδητοποίησα ότι τα θέµατα αυτών των βραχογραφιών αποτελούν κάποιους
από τους κρίκους της σπασµένης αλυσίδας που θα µας ενώσει και
θα µας φανερώσει την χαµένη προϊστορία µας. Αυτήν την προϊστορία που την ύπαρξη της ανακαλύπτουµε κάθε µέρα και τα γεγονότα της έχουν φθάσει µέχρι την εποχή µας µε τη διάσωση της
µυθολογίας µας, της πιο πλούσιας µυθολογίας του κόσµου, της
Ελληνικής µυθολογίας.
Σύµφωνα λοιπόν µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις βραχογραφίες που βρίσκονται στο χωριό Κρυονέρι Καβάλας, στους
πρόποδες του όρους Λεκάνη, απέναντι από το Παγγαίο, στο Φαράγγι του Αγγίτη, κοντά στο σπήλαιο Αλιστράτης Σερρών και στο
βορειοδυτικό Παγγαίο, η χρονολογική τους ηλικία προσδιορίζεται
από τα µέσα της 1ης χιλιετίας π.Χ. µέχρι το 580.000 π.Χ. Συγκεκριµένα κατά τους P. COLLART και CUCREY (1975) η ηλικία τους
τοποθετείται στο µέσον της 1ης χιλιετίας. Ο γεωλόγος καθηγητής
µέσης εκπαίδευσης Λ. Χατζηλαζαρίδης σε ανακοινώσεις του τις
συγκρίνει µε τις αντίστοιχες βραχογραφίες της Ευρώπης στα σπή-

λαια Αλταµίρα της Ισπανίας, Λασκώ της Γαλλίας και βράχων της
Σαχάρας, που εκείνες ξεπερνούν την ηλικία των 15.000 χρόνων
και πιστεύει ότι επειδή εκείνες έχουν χρώµατα ενώ αυτές είναι
σκαλίσµατα επάνω σε βράχο ότι είναι αρχαιότερες.

Μερικές από τις βραχογραφίες που βρίσκονται µέσα σ' ένα σπήλαιο
στο πανέµορφο φαράγγι τουΑγγίτη και πολύ κοντά στο εξίσου πανέµορφο
σπήλαιο σταλακτιτών - σταλαγµίτων της Αλιστράτης Σερρών.

Επίσης το 1981 σε συνέδριο που έγινε στη Καβάλα οργανωµένο από την "Παύλιο Εταιρεία Ιστορικών Μελετών" και την αιγίδα
του υπουργείου πολιτισµού, σε ανακοινώσεις που έγιναν από ειδικούς επιστήµονες για τις βραχογραφίες στο Κρυονέρι Καβάλας
συµµετείχε και ο ανθρωπολόγος καθηγητής της Ινδίας Σ. Μ. Μισρά που κατά τη γνώµη του µετά από έρευνα που έκανε στην περιοχή τις χρονολογεί στο 500.000 χρόνια π.Χ. Επίσης µελέτες και βιβλία σχετικά µε τις βραχογραφίες έχουν δηµοσιεύσει ο καθηγητής του πανεπιστηµίου Αθηνών Κ. Ν. Συµεωνίδης για τις βραχογραφίες της Αλιστράτης και ο καθηγητής του πανεπιστηµίου Θεσ-

σαλονίκης Κ. Ν.
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ.

Τα θέµατα όλων
αυτών των βραχογραφιών που αναφέρουν στη βιβλιογραφία τους οι επιστήµονες είναι ζώα, καβαλάρηδες, τόξα, ακόντια, ήλιοι και γενικότερα στοιχεία
της φύσης, θέµατα
σχετικά µε την προϊστορική εποχή.
Το Γενάρη του
1994 έφτασα στο
σηµείο των βραχογραφιών που είχε
µελετήσει παλαιότερα (1969) ο καθηγητής του πανεπιστηµίου θεσσαλονίκης κ.
Ν. Μουτσόπουλος.
Αντίκρυσα µε δέος
πάνω στις λείες επιφάνειες των βράχων
τις προϊστορικές φιγούρες να στέκουν
αγέρωχα κάτω από
το χειµωνιάτικο ήλιο.
Αφού παρατήρησα
για αρκετή ώρα αυτές τις βραχογραφίες ο οδηγός µου µου

Μερικά σχέδια από τις
βραχογραφίες
του Κρυονερίου
Καβάλας. ( Περιοδικό
"Μακεδονική ζωή")

ανέφερε ότι στη κορυφή ενός υψώµατος υπήρχαν αντίστοιχες βραχογραφίες αλλά λίγο παράξενες. Χωρίς δεύτερη κουβέντα ανηφορίσαµε το µονοπάτι αφού πρώτα περάσαµε µέσα από ένα ρέµα
όπου στο πυθµένα του υπήρχε ακόµη µια µεγάλη επίπεδη και παραλληλόγραµµη πέτρα δουλεµένη από ανθρώπινο χέρι διαστάσεων 2x1,26m. Στο ίδιο σηµείο µου ανέφερε ο οδηγός, ότι είχε βρεθεί µια κολώνα την οποία οι κάτοικοι την έχουν µεταφέρει και την
έχουν στήσει στον αυλόγυρο της εκκλησίας γειτονικού χωριού.
Αργότερα φωτογράφισα ο ίδιος αυτή τη κολώνα που κατά τη γνώµη µου είναι αρχαϊκής εποχής ή ακόµη και παλαιότερης.

Προϊστορική
κολώνα από
το ίδιο σηµείο
που σήµερα
στολίζει τον
αυλόγυρο της
εκκλησίας
γειτονικού
χωριού.

Ανηφορίζοντας το µονοπάτι σε δέκα λεπτά βρισκόµασταν στην
κορυφή του υψώµατος. Οι ασβεστολιθικές καρστογενείς επιφάνειες
των βράχων καλύπτουν όλη τη κορυφή σαν γιγάντιοι προϊστορικοί
πίνακες. Ο οδηγός κατευθύνθηκε στο πιο ψηλό σηµείο της κορυφής πάνω σε µια πέτρινη επιφάνεια που σηκωνόταν γύρω στο 1,5m
από το έδαφος, σαν ένας γιγάντιος προϊστορικός βωµός. Πράγµατι
πλησιάσαµε και αντικρύσαµε πάνω στο βράχο σχήµατα παράξενα
για την πρώτη µατιά. Εκείνο βέβαια που ξεχωρίσαµε από την πρώτη
στιγµή ήταν ένα λιοντάρι στητό, αγέρωχο µε την χαίτη του να κυκλώνει το κεφάλι του και το αρσενικό του γεννητικό όργανο σε στύση και πιο 'κεί τρείς ιδιόµορφους αγκυλωτούς σταυρούς.

Ο ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΣ ΖΩ∆ΙΑΚΟΣ
Τα πρώτα γραπτά µνηµεία των αστερισµών από την υπάρχουσα βιβλιογραφία εντοπίζονται στο χώρο της Μεσοποταµίας. Εκεί
έζησαν λαοί όπως οι Βαβυλώνιοι, οι Ακκάδες, οι Ασσύριοι, οι Χετταίοι, οι Σουµέριοι, οι Πέρσες. Εκεί πάνω σε πλίνθους, πλάκες ψηµένες γης, που χρησιµοποιούσαν σαν οριοδείκτες περιοχών, τα
"Κούδουρου", έχουν φιλοτεχνηθεί ονόµατα και παραστάσεις ουρανίων σωµάτων που ακόµα δεν έχουν ερµηνευθεί πλήρως. Εκεί
στην σφηνοειδή γραφή των Βαβυλωνίων βρίσκουµε πολλούς από
τους Ελληνικούς αστερισµούς φυσικά µε άλλα ονόµατα. Από τους
ζωδιακούς αυτούς αστερισµούς πολλοί εµφανίζονται στα δύο µεγάλα βαβυλωνιακά έπη του Ένούµα Ελίς" και του "Πλγαµές" και
ίσως έµειναν έτσι κατανεµηµένοι από την εποχή του Χαµουραµπί
γύρω στο 1570 π.Χ. 'Ετσι βλέπουµε πάνω στα "Κούδουρου" να
απεικονίζονται οι αστερισµοί του Σκορπιού, του Λέοντα, του Ταύρου, της Μεγάλης Άρκτου, των ∆ιδύµων και άλλους πολλούς.
Στις παρατηρήσεις µου επάνω στις βραχογραφίες του Παγγαίου διαπίστωσα σύντοµα ότι το Λιοντάρι που έχω προαναφέρει ήταν ένα από τα σχέδια που υπήρχαν χαραγµένα πάνω στο βράχο
σε ηµικυκλική διάταξη και αποτελούσαν ένα πανάρχαιο ζωδιακό.
Αυτός ο ζωδιακός ξεκινάει από τους ∆ιδύµους και φθάνει µέχρι
τον τοξότη και ίσως τον Αιγόκερο. Οι ∆ίδυµοι απεικονίζονται πάνω

στον βράχο από δύο µεγαλόπρεπους πολεµιστές µε ακόντια κι ασπίδες και σε ορθή γωνία ο ένας µε τον άλλο. Μάλιστα του καθέτου πολεµιστή το ακόντιο τελειώνει σε αγκυλωτό σταυρό, γνωστό
σύµβολο των θρακών της περιοχής που συµβόλιζε τον Ήλιο (Απόλλωνα) κατά την αρχαιότητα.

Οι ∆ίδυµοι στην αρχή του Ζωδιακού. ∆ύο πολεµιστές µε
ακόντιο και ασπίδα. Του κάθετου πολεµιστή το ακόντιο τελειώνει
σ' αγκυλωτό σταυρό (Σβάστικα).
∆εξιά κάτω διακρίνεται ο Καρκίνος.

Για τους αρχαίους Έλληνες οι ∆ίδυµοι ήταν οι αδελφοί Κάστωρ
και Πολυδεύκης. Ο Κάστωρ στην αρχαιότητα αναφερόταν και µε
το όνοµα Απόλλων ή δωρικά Αππέλων κι ο Πολυδεύκης ως Ηρακλής. Στους κλασσικούς χρόνους συµβολιζόταν µε δύο αστέρια
πάνω από ένα πλοίο και για αιώνες θεωρούνταν οι προστάτες των
ναυτικών. Αυτό ξεκίνησε από τη συµµετοχή των διόσκουρων στην
Αργοναυτική εκστρατεία. Κατά τη µυθολογία η Αργώ κινδύνευσε,

σε µια τρικυµία κι ο Ορφέας έπαιξε την λύρα του για να παρακαλέσει τον Απόλλωνα να τους σώσει. Ο Απόλλωνας άκουσε τη λύρα
του κι η τρικυµία σταµάτησε όταν δύο αστέρια εµφανίστηκαν πάνω από τα κεφάλια των διόσκουρων. Έτσι για αιώνες οι ∆ιόσκουροι ήταν οι προστάτες των ναυτιλοµένων. Οι Έλληνες όµως και οι
Ρωµαίοι επικαλούνταν τους ∆ιόσκουρους και σε στιγµές πολέµου
και πολλές φορές ορκίζονταν και σ' αυτούς, ίσως γιατί ο Κάστωρ
(Απόλλων) φηµιζόταν για την ιππευτική του ικανότητα και ο Πολυδεύκης για τη δύναµη των χεριών του. Τα αρχαιότερα όµως ίχνη
της λατρείας των ∆ιδύµων βρίσκονται στα µυστήρια της γειτονικής Σαµοθράκης που αναφέρονται ως µεγάλοι θεοί, Εφέστιοι, Κουρήτες και ουράνιοι ∆ίδυµοι.

Το Ιερό των Καβείρων στην Παλαιόπολη της Σαµοθράκης.

Μετά τους ∆ιδύµους ακολουθεί ο Καρκίνος που συµβολίζεται
από δύο δαγκάνες και ένα κεντρικό κορµό. Ακολουθεί ο µεγαλοπρεπέστατος Λέοντας κι αµέσως µετά η Παρθένος µε τον Ζυγό σ'
ένα ενιαίο σύµπλεγµα. Ακριβώς πάνω από τον Ζυγό ξεκινάει ο Σκορπιός µε τις δύο δαγκάνες του το µακρύ φιδίσιο σώµα του µε τα
µικρά πόδια και το κεντρί στην ουρά του. Αµέσως µετά υπάρχει το
τόξο µε το βέλος να στοχεύει το Σκορπιό και πάνω από αυτό µερί-

κά τόξα µε βέλη σ' αντίθετη φορά. Λίγο παραπάνω υπάρχει µια
χαραγµένη οξεία γωνία που πολύ πιθανόν να συµβολίζει τον Αιγόκερω.

Προϊστορικός Ζωδ/ακός στ/ς βραχογραφίες του Παγγαίου.
∆ιακρίνονται από αριστερά ∆ίδυµοι, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός,
Σκορπιός, Τοξότης.

Το γεγονός ότι ο ζωδιακός αυτός ξεκινάει από τους ∆ιδύµους
είναι πολύ σηµαντικό γιατί φανερώνει την ηλικία των βραχογραφιών κι αυτή δεν είναι άλλη από την εποχή που το εαρινό σηµείο
ισηµερίας σύµφωνα µε την "µετάπτωση των ισηµεριών" που συµβαίνει ήταν στον αστερισµό των ∆ιδύµων. ∆ηλαδή ανάµεσα στο
4000-6000 π.Χ.
Τί εννοούµε όµως εαρινό σηµείο ισηµερίας;
Κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου ο Ήλιος φεύγει από το νότιο ηµισφαίριο διασχίζει τον ουράνιο ισηµερινό και µπαίνει στις βόρειες
µοίρες γεωγραφικού πλάτους όπου παραµένει κατά το θέρος. Αλ-

λα λόγω µιας δονητικής κίνησης των πόλων που ονοµάζεται "κλόνιση" από τους αστρονόµους, ο Ήλιος διασχίζει τον ουράνιο ισηµερινό λίγο ενωρίτερα από ότι το έκανε τον προηγούµενο χρόνο
κι επειδή η µέρα κι η νύκτα έχουν την ίδια διάρκεια στο σηµείο εκεί
όπου ο Ήλιος διασχίζει τον ουράνιο ισηµερινό η ισηµερία αυτή εν
σχέση µε την προγενέστερη διέλευση ονοµάζεται "Μετάπτωση ισηµεριών". Αν δεν υπήρχε η "µετάπτωση ισηµεριών" ο ήλιος θα
εισερχόταν πάντα κατά την εαρινή ισηµερία στον αστερισµό του
Κριού, αλλά λόγω αυτής της πισωδροµικής κίνησης µιας µοίρας
κάθε εβδοµήντα δύο χρόνια η εαρινή ισηµερία συµβαίνει στη πρώτη µοίρα των Ιχθύων 2156 χρόνια αργότερα περίπου. Το εαρινό
σηµείο ισηµερίας µετατοπίζεται συνεχώς προς τα πίσω στο ζωδιακό έτσι οι αρχαίοι λαοί κάθε φορά που το εαρινό σηµείο ισηµερίας
µετατοπιζόταν σ' άλλο ζώδιο θεοποιούσαν το ζώδιο και του έδιναν
την πρώτη θέση στο ζωδιακό. Αυτό πιστοποιείται από τη λατρεία
των ιχθύων στα πρώτα έτη των χριστιανικών χρόνων κι αργότερα,
συµβολίζοντας τον Χριστό µε ψάρι. Παλαιότερα την θεοποίηση του
Κριού στην Αίγυπτο παριστάνοντας τον Άµµωνα ∆ία µε κεφάλι
Κριού και στην Ελλάδα µε το "χρυσόµαλλο δέρας" της Αργοναυτικής εκστρατείας. Ακόµη πιο παλιά όταν το εαρινό σηµείο ισηµερίας βρισκόταν στο ζώδιο του Ταύρου λάτρευαν το Ταύρο στην αρχαία Αίγυπτο, στην Βαβυλώνα, στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Πηγαίνοντας προς τα πίσω φτάνουµε στην εποχή των ∆ιδύµων την
εποχή που χαράχτηκε ο ζωδιακός πάνω στους βράχους του Παγγαίου. Ξεκινώντας αυτός ο ζωδιακός από τους ∆ιδύµους και φτάνοντας µέχρι τον Τοξότη και τον Αιγόκερω µαρτυρεί πιθανόν έναν
λαό µε ιστορική πορεία 2156 έτη (περίοδος µεταπτώσεων) χ 8 =
18000 χρόνων περίπου, πρίν από την εποχή που χαράχτηκαν στο
βράχο. ∆ίπλα στον ζωδιακό αυτό οι προϊστορικοί χαράκτες έχουν
χαράξει και άλλα γραφήµατα πιθανόν άλλους αστερισµούς που
θα βοηθήσουν ενδεχοµένως τους αστρονόµους να υπολογίσουν
ακριβώς την ηλικία αυτών των βραχογραφιών.
Αναφορές στην λατρεία των ∆ιδύµων από εκείνη την εποχή έχουν διασωθεί στους πανάρχαιους Ορφικούς ύµνους. Ως γνωστό
οι Ορφικοί ύµνοι διεσώθησαν και καταγράφηκαν από τον τύρρανο
Ίππαρχο γιο του Πεισίστρατου και την καταγραφή την έκανε ο γνω-

στός συλλογέας ύµνων Ονοµάκριτος που παλαιότερα ο Πεισίστρατος του είχε αναθέσει την καταγραφή των Οµηρικών επών. Η ηλικία αυτών των ύµνων κατά τον Έλληνα αστρονόµο Κων/νο Χασάπη έχει δύο εκδοχές. Η µία είναι ότι γράφηκαν στα µέσα της
2ης χιλιετίας π.Χ. και η δεύτερη ότι γράφηκαν γύρω στα 11800
π.Χ. ηµεροµηνία που παραµερίστηκε γιατί θεωρήθηκε πολύ τολµηρή. Σηµασία έχει ότι οι Ορφικοί ύµνοι έχουν πολλές αστρονοµικές παρατηρήσεις και δείχνουν τις γνώσεις και το πνευµατικό επίπεδο των δηµιουργών τους. Η ρίζα του Ορφισµού κατά τους αρχαίους ιστορικούς αλλά και κατά τους ίδιους τους Ορφικούς ύµνους βρίσκεται στην αρχαία Θράκη και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου. Θεωρία που έχω αποδείξει στο προηγούµενο βιβλίο µου "Ορφέας Παγγαίο Ροδολείβος". Αναφέρω ενδεικτικά απόσπασµα που αναφέρεται στα "Αργοναυτικά" των Ορφικών ύµνων στίχοι 75-163:
"ΟΤΑΝ ∆Ε ΙΑΣΩΝ ΕΣΠΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΕΝΩ ΕΤΟΙΜΑΖΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΤΟΝ ΛΥΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΡΟΥΣΩ ΓΛΥΚΟΦΩΝΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΓΙΑ
ΧΑΡΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΕΞΥΜΝΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΥΣΩ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΜΟΥ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ.
ΟΤΑΝ ∆Ε Ο ΙΑΣΩΝ ΕΠΕΡΑΣΕ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΜΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ ΓΛΥΚΕΙΑ ΦΩΝΗ ΕΒΓΑΛΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΑΣΥΤΡΙΧΑ ΣΤΗΘΗ ΤΟΥ.
ΟΡΦΕΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΓΙΕ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΑΓΡΟΥ ΠΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΣΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΙΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΟΙΜΝΙΑ ΧΑΙΡΕ ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΧΟΜΑΙ
ΣΤΙΣ ΑΙΜΟΝΙΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ".
Μόλις πέντε χιλιόµετρα απέχουν οι βραχογραφίες του Παγγαίου από τα ρεύµατα του Στρυµώνα. Ο ίδιος ο Ορφέας κατά τους
Ορφικούς ύµνους µυήθηκε στα ιερά µυστήρια της Σαµοθράκης. Η
Σαµοθράκη κατά την αρχαιότητα θεωρούνταν ιερό νησί και εδώ
έτρεχαν από όλη την Ελλάδα να πάρουν µέρος στα µυστήρια όλοι
οι καλλιεργηµένοι άνθρωποι της εποχής.
Από τους ορφικούς ύµνους έχω ξεχωρίσει δύο που αναφέρονται στους Κουρήτες ή τους επουράνιους ∆ιδύµους όπως αποκαλούνται στον ύµνο.

"ΥΜΝΟΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ"
(Αρχαίο κείµενο)

Σκιρτηταί Κουρήτες, ενόπλια βήµατα θέντες,
ποσίκροτοι, ροµβηταί, ορέστεροι, ευαστήρες,
κροσιλύραι, παράρυθµοι, επεµβάται ίχνεσι κουφοίς,
οπλοφόροι, φύλακες, κοσµήτορες αγλαόφηµοι,
µητρός ορειµανέος συνοπάονες οργιοφάνται,
έλθοιτ' ευµενέοντες επ' ευφήµοισι λόγοισιν,
βουκόλω ευάντητοι αεί κεχαρηότι θυµώ.
(Ερµηνεία)

Ώ σεις Κουρήτες, που πηδάτε και βαδίζετε ρυθµικά
σύµφωνα µε τα πολεµικά τραγούδια σας, που
κάνετε κρότο µε τα πόδια και περιστρέφεστε σαν
ρόµβοι (σβούρες), ορεσίβιοι, βακχικοί, που κρούετε
τη λύρα, δίπλα στο ρυθµό, και βαδίζετε µε ελαφρά
βήµατα, και είστε οπλισµένοι, φύλακες, αρχηγοί µε
λαµπρή φήµη, σύντροφοι της µητέρας (της Ρέας ή
της Κυβέλης), που σαν µανιακή περιφέρεται στα
βουνά, σεις που φανερώνετε τις ιεροτελεστίες,
µακάρι να έλθετε µε ευµένεια από τους
εγκωµιαστικούς λόγους, καταδεκτικοί πάντοτε
προς τον βοϊδοβοσκό και µε χαρούµενη καρδιά.
"ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΘΥΜΙΑΜΑ ΛΙΒΑΝΟΝ"
(Αρχαίο κείµενο)

Χαλκόκροτοι Κουρήτες, Αρήϊα τεύχε' έχοντες,
ουράνιοι, χθόνιοι τε και εινάλιοι, πολύολβοι,
ζωογόνοι πνοίαι, κόσµου σωτήρες άγαυοι, οι
τε Σαµοθράκην, ιερήν χθόνα, ναιεταόντες,
κινδύνους θνητών απερύκετε ποντοπλανήτων

υµείς και τελετήν πρώτοι µερόηεσσιν έθεσθε,
αθάνατοι Κουρήτες, Αρήϊα τεύχε' έχοντες· νωµάτ'
Ωκεανόν, νωµαθ' άλα, δένδρεά θ' ούτως, και
ερχόµενοι γαίαν κοναβίζετε ποσσίν ελαφροίς
µαρµαίροντες όπλοις, πτήσσουσι δε θήρες άπαντες
ορµώντων, θόρυβος δε βοή τ' εις ουρανόν ίκει,
ειλιγµοίς τε ποδών κονίη νεφέλας αφικάνει
ερχοµένων τότε δη ρα και άνθεα πάντα τέθηλεν,
δαίµονες αθάνατοι, τροφέες τε και αύτ' ολετήρες,
ήνικ' αν ορµαίνητε χολούµενοι ανθρώποισιν,
ολλύντες βίοτον και κτήµατα, ήδε και αυτούς
πλάζοντες στοναχεί δε µέγας πόντος βαθυδίνης,
δένδρεά δ' υψικάρην εκ ριζών ες χθόνα πίπτει ηχώ
δ' ουρανίη κελαδεί ροιζίµασι φύλλων, Κουρήτες,
Κορύβαντες, ανάκτορες, ευδύνατοί τε, εν
Σαµοθράκη άνακτες, οµού Ζηνός κόροι αυτοί,
πνοαί αέναοι, ψυχοτρόφοι, ηεροειδείς οίτε και
ουράνιοι δίδυµοι κλήζεσθαι εν Ολύµπω εύπνοοι,
εύδιοι, σωτήριοι, ήδε...
(Ερµηνεία) .
Ώ Κουρήτες που κρατείτε τα χάλκινα τύµπανα και έχετε πολεµικά
όπλα, σεις οι επουράνιοι και οι γήινοι και οι θαλάσσιοι,
πολυευτυχισµένοι, πνοές που γεννάτε ζωή, ένδοξοι σωτήρες του
κόσµου,
που στη Σαµοθράκη, την ιερή γη, κατοικείτε, αποµακρύνετε τους
κινδύνους από τους ανθρώπους που περιπλανώνται στη
θάλασσα· εσείς πρώτοι και τη τελετουργία (τις µυστικές τελετές)
καθιερώσατε
αθάνατοι Κουρήτες, που έχετε πολεµικά όπλα· κινείτε τον
Ωκεανό, κινείτε τη θάλασσα, επίσης τα δένδρα, και όταν έρχεστε
στη γη βροντάτε µε τα ελαφρά σας πόδια, λάµπο-ντες µε τα
όπλα σας, και καταλαµβάνονται από φόβο όλα τα αγρίµια

ενώ εσείς ορµάτε, ο δε θόρυβος και το βουητό φτάνει µέχρι τον
ουρανό, και ενώ έρχεστε µε τα στριφογυρίσµατα των ποδιών σας
η σκόνη φτάνει στα σύννεφα, και όταν έρχεστε όλα τα λουλούδια
ανθίζουν, θεοί αθάνατοι, τροφείς και µαζί καταστροφείς (των
ανθρώπων), όταν ορµάτε χολωµένοι εναντίον των ανθρώπων,
καταστρέφοντας τη ζωή και τα κτήµατα, ακόµη και αυτούς τους
ίδιους ταλανίζοντας στενάζει ο µεγάλος πόντος µε τους βαθείς
ανεµοστρόβιλους, και τα ψηλά δένδρα από τις ρίζες τους
πέφτουν στη γη ουράνια δε ηχώ αντηχεί µε τα σφυρίγµατα των
φύλλων.
Ώ Κουρήτες Κορύβαντες βασιλείς και πολύ δυνατοί, που βασιλεύετε στη Σαµοθράκη, µαζί οι ίδιοι είστε παιδιά του ∆ία, πνοές
αδιάκοπες, που τρέφετε τη ψυχή, που έχετε όψη σκοτεινή οι οποίοι και ουράνιοι δίδυµοι αποκαλείστε στον Όλυµπο, που έχετε ωραίες πνοές, που είστε αίθριοι, σωτήριοι και ευµενείς...
Στο πρώτο ύµνο εκείνο που πρέπει να προσέξουµε είναι ότι οι
Κουρήτες θεωρούνται πολεµικές θεότητες, οπλισµένοι φύλακες
και σύντροφοι της µεγάλης µητέρας Θεάς Αξίερος, που λατρευόταν στη Σαµοθράκη. Αντίστοιχα οι ∆ίδυµοι στην βραχογραφία εµφανίζονται οπλισµένοι. "Σεις που φανερώνετε τις ιεροτελεστίες"
αναφέρεται πιο κάτω δίνοντας τη σπουδαιότητα και την θεϊκότητα
των Κουρητών στην εποχή των ∆ιδύµων. Ένα άλλο σηµείο που
πρέπει να προσέξουµε και που συνδέεται άµεσα µε τις παρακάτω
βραχογραφίες που θα εξετάσουµε είναι ο στίχος που λέει: "που
κάνετε κρότο µε τα πόδια σας και περιστρέφεσθε σαν ρόµβοι (σβούρες), κατοικείτε στα βουνά"
Στο δεύτερο ύµνο "ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΘΥΜΙΑΜΑ" γίνεται πιο ξεκάθαρη η ταύτιση των ∆ιδύµων µε τους Κουρήτες αποκαλώντας τους
Ουράνιους ∆ιδύµους του Ολύµπου και προστάτες των ναυτιλοµένων στην θάλασσα. Επίσης τους αποκαλεί "αθάνατοι Κουρήτες,
Αρήϊα τεύχε' έχοντες" δηλαδή αθάνατους και πολεµικούς. Σεις που
πρώτοι καθιερώσατε την τελετουργία (τις µυστικές τελετές) αναφέρει πάλι αλλού δείχνοντας την θεϊκή σπουδαιότητα των Κουρητών (∆ιδύµων). Ένας άλλος στίχος που έχει σπουδαία σηµασία

στην παρακάτω ανάλυση των βραχογραφιών είναι αυτός που περιγράφει τον ερχοµό των Κουρητών στη γη, προκαλώντας θόρυβο
και βοή όπως και για τον ανεµοστρόβιλο που σηκώνεται από τα
στριφογυρίσµατα των ποδιών τους.

Σχέδιο βραχογραφίας Παγγαίου που συµβολίζει τον Ζωδιακό.
Ξεκινάει από τους ∆ίδυµους και φθάνει έως τον Τοξότη. Πράγµα που µας οδηγεί
να χρονολογήσουµε αυτές τις βραχογραφίες ανάµεσα στο 6.000 - 4.000 π.Χ
(εποχή ∆ιδύµων). Και την ιστορία του πολιτισµού αυτής της φυλής από
το 4.000 - 6.000 π.Χ έως το 18.000 - 80.000 π.Χ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΑΓΚΥΛΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΙ Η ΑΡΕΙΑ ΦΥΛΗ
Έχω αναφέρει προηγουµένως ότι το ακόντιο του ενός πολεµιστή της πέτρινης βραχογραφίας των ∆ιδύµων τελειώνει σε αγκυλωτό σταυρό όπως και ότι µόλις µισό µέτρο αριστερά από τον ζωδιακό
αυτό υπάρχουν χαραγµένοι στο βράχο τρεις αγκυλωτοί σταυροί λίγο διαφορετικοί απ' αυτούς που γνωρίζουµε εµείς µέχρι τώρα.

Οι τρεις αγκυλωτοί σταυροί (Σβάστικες) στις "Βραχογραφίες του Παγγαίου".
Φαίνονται καθαρά οι µικρές κεκοµένες άκρες στις άκρες των καθέτων αξόνων.
Επίσης διακρίνεται καθαρά το κύκλος γύρω από το κέντρο και οι τέσσερις οπές
σε κάθε τεταρτηµόριο του κύκλου.

Η διαφορά τους όπως βλέπετε και οτη βραχογραφία έγκειται σε
δύο σηµεία, πρώτο στο ότι ο γνωστός µας αγκυλωτός σταυρός αποτελείται από κεκαµµένες άκρες ισοµετρείς και ισοµεγέθεις ενώ οι
αγκυλωτοί σταυροί της βραχογραφίας έχουν κεκαµµένες άκρες µικρές και δεύτερο στο κέντρο τους έχουν ένα κύκλο που σχηµατίζει

Αναπαράσταση σχεδίου
Αγκυλωτού Σταυρού
Βραχογραφίας Παγγαίου.

Συγχρονος Αγκυλωτός Σταυρός.

τέσσερα τεταρτηµόρια και το κάθε τεταρτηµόριο περιέχει µια τελεία.
«Ο αγκυλωτός σταυρός, ή σβάστικα όπως λέγεται στα σανσκριτικά», διαβάζουµε στη Μεγάλη Αµερικανική Εγκυκλοπαίδεια, «ήταν σύµβολο του ήλιου στις φυσικές θρησκείες των Αρείων φυλών
από τη Σκανδιναβία µέχρι τη Περσία και τις Ινδίες. Παρόµοια σύµβολα συναντώνται σε λείψανα µνηµείων αρχαίων Μεξικανών και
Περουβιανών και επί αντικειµένων εκταφέντων από προϊστορικούς
τύµβους στις Η.Π.Α. Η σβάστικα εκ σταυρού είτε εγκλεισµένου σε
κύκλο στον οποίο εφάπτεται είτε µε τα άκρα κεκαµµένα ευρίσκεται πάντοτε συνδεδεµένη µε την λατρεία των Αρείων ηλιακών θεών (Απόλλων, Οντίν) πιστεύεται δε ότι αντιπροσώπευε τον ήλιο».
Την µεγάλη σηµασία της σβάστικας για τους αρχαίους Θράκες και
ειδικότερα του Παγγαίου την βλέπουµε στα νοµίσµατα τους που δηµοσίευσε ο µεγάλος ιστορικός και νοµισµατολόγος καθηγητής πανεπιστηµίου και διευθυντής του νοµισµατικού µουσείου Αθηνών Ιωάννης
Σβορώνος. Η σβάστικα υπάρχει στα περισσότερα από τα αρχαία νοµίσµατα των Θρακών του Παγγαίου και της ευρύτερης περιοχής.

Νοµίσµατα
των αρχαίων Θρακών
του Παγγαίου
όπου φαίνονται
τα σύµβολα
των Γρύπα,
Σφίγγας, Σβάσπκας,
Πήγασου,
Γοργόνιου.
(Από το βιβλίο του
Ν. Σβορώνου).
"HEMENISME
PRIMITIE
DE LA MACEDOINE".

Αγκυλωτούς σταυρούς όµως ανακάλυψε κι ο Ερρίκος Σλήµαν
στα ερείπια της αρχαίας Τροίας. Οι Τρώες ως γνωστό ήταν Φρύγες και κατά τον Ηρόδοτο ήταν Θράκες που ζούσαν πέρα από τον
Στρυµώνα κι όταν έφυγαν από κεί ενώ ονοµαζόταν Βρύγες µετονοµάστηκαν σε Φρύγες.
ΠΟΛΥΜΝΙΑ (72-76)

"Οι φρύγες, όπως λεν οι Μακεδόνες, ονοµαζόταν Βρύγες όσο
ζούσαν στην Ευρώπη πλησίον των Μακεδόνων. Όταν έφυγαν και
πήγαν στην Ασία µαζί µε τον τόπο άλλαξαν και τ' όνοµα τους κι
έγιναν Φρύγες" (Μετάφραση: Άγγελος Βλάχος).
Την φυλετική συγγένεια όµως των αρχαίων Θρακών του Παγγαίου µε τους Φρύγες Τρώες την διαπιστώνουµε κι από τα οµηρικά έπη όπου οι Θράκες µε αρχηγούς τον Ακύµαντα και τον Πείρροο βοηθούν τους Τρώες.
ΙΛΙΑ∆Α Ζ στίχοι 1-10:
Ο τελαµώνιος ο Αίας, των Αχαιών ο Πύργος, πρωτόσπασε των
Τρωών την φάλαγγα και χάρισε το φως στους συντρόφους του,
τον πιο αντρειωµένο πετυχαίνοντας ανάµεσα στους Θράκες όλους
τον γιο του Εύσωρου τον Ακάµαντα τον αντρείο τον µέγα".
ΙΛΙΑ∆Α ∆ στίχοι 500-520: " Τον ∆ίωρη τότε η µοίρα αφάνισε,
τον γιο του Αµαρυγκέα, τον είχε βρει πλάι στον αστράγαλο, οτο
πόδι το δεξί µια αγκυλόπετρα, που του ρίξε του Ιµπράσου ο γιος ο
Πείρροος πούχε από την Αίνο φτάσει κι έστεκε ρηγάρχης στους
Θρακιώτες".
Στη ραψωδία Κ βλέπουµε ένα άλλο αρχηγό Θρακών τον Ρήσο
που ο τραγικός χαµός του έδωσε την αφορµή στον Ευριπίδη, να
γράψει τη σχετική τραγωδία "Ρήσος". Ο Ρήσος ήταν από την περιοχή του Παγγαίου όπως αποδεικνύεται από τον πατέρα του Ηονέα,
που αργότερα έδωσε το όνοµα του στην αρχαία Ηόνα, πολιτεία στα
παράλια του Στρυµωνικού κόλπου κάτω από το Παγγαίο.
ΙΛΙΑ∆Α Κ στίχοι 430-440: "Αν τώρα χυθείτε µέσα στων Τρωών
το ασκέρι νότους οι Θράκες µόλις που φτάσαν, στην άκρα, χώρια
απ' όλους. Γιος του Ηονέα λογιέται ο Ρήγας τους και Ρήσο τον
φωνάζουν".
Ο Ευριπίδης ορµώµενος από το θάνατο του Ρήσου στην Ιλιάδα
γράφει τη τραγωδία "Ρήσος" και εκεί γίνεται ολοφάνερο ότι η πα-

τρίδα του Ρήσου είναι το Παγγαίο πατρίδα των Μουσών και του
ξάδερφου του Ορφέα.
ΡΗΣΟΣ στίχοι 920-925:
ΜΟΥΣΑ: «Καθώς διάβαινα λοιπόν, το ποτάµιο ρέµα, στο νυφικό
κλινάρι βρέθηκα του Στρυµώνα, όταν µε τα µουσικά όργανα οι Μούσες πηγαίναµε στο χρυσοφόρο βουνό, το Παγγαίο για να παραβγούµε σε µεγάλο αγώνα µουσικής τον ξακουστό Θρακιώτη µουσικό».
Παρακάτω αναφερόµενος στον νεκρό Ρήσο ξάδερφο του Ορφέα αναφέρει:
ΡΗΣΟΣ στίχοι 965-975:
ΜΟΥΣΑ: «Μου το χρωστάει να δείξει πως τιµάει τους φίλους του
Ορφέα. Και για µένα από δω και πέρα θάναι σαν πεθαµένος και
σαν µη βλέπει το φως, γιατί στον κόσµο αυτόν δεν θα ξανάρθει
ποτέ ούτε τη µάνα του θα αντικρύσει, αλλά κρυµµένος στις σπηλιές της ασηµοφόρας γης θα είναι ηµίθεος θωρώντας τον Ήλιο,
προφήτης πια του Βάκχου σαν να κατοικούσε πάντα τον βράχο
του Παγγαίου αγαθό πνεύµα γι' αυτούς που τον ξέρουν»
(Μετάφραση: Άγγελος Βλάχος).
Τη συγγένεια αυτή των Θρακών µε τους Φρύγες Τρώες αναφέρει κι ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης. 1.471.2. «Και είναι πολύ φυσικό
επειδή οι Φρύγες ήταν άποικοι των Θρακών από κεί να
µεταφέρανε στην Ασία και την λατρεία τους. Προσθέτω δε ότι
εκείνοι που ταύτισαν τον ∆ιόνυσο µε τον Λυκούργο το βασιλιά της
Ηδωνίδος φαίνεται ότι θέλησαν να κάνουν ένα υπαινιγµό στην
µεγάλη οµοιότητα των δύο θρησκειών και η µουσική αν
προσέξουµε και ο ρυθµός και τα όργανα είναι θρακικής και
ασιατικής καταγωγής. Ακόµα δε πιο πολύ φανερό γίνεται από
τους τόπους που οι Μούσες λατρεύτηκαν».
Αυτή η φυλετική συγγένεια των Θρακών µε τους Φρύγες φαίνεται κι από την οµοιότητα της λατρείας τους. Στα οµηρικά έπη βλέπουµε τους θεούς Απόλλωνα και Άρη να βρίσκονται στο πλευρό
των Τρωών και είναι φυσικό αφού από τον Ηρόδοτο µαθαίνουµε
ότι οι Θράκες λάτρευαν µόνο τον Άρη, τον ∆ιόνυσο (Απόλλωνα),
την Άρτεµη και τον Ερµή.

ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ στίχοι 5-9: «Από τους θεούς λατρεύουν µόνο τον Αρη, τον ∆ιόνυσο και την Άρτεµη. Οι βασιλιάδες τους, µόνο αυτοί, πιο πολύ απ' όλους τους θεούς λατρεύουν και σέβονται τον Ερµή κι όρκο µόνο στο όνοµα του ορκίζονται κι απ' τον Ερµή λένε ότι κατάγονται».
Ανάµεσα στα σχέδια των αγκυλωτών σταυρών που είχε ανακαλύψει Ερρίκος Σλήµαν στα ερείπια της Τροίας πρέπει να είχε βρεί
και αγκυλωτούς σταυρούς όµοιους µ'αυτούς του Παγγαίου γιατί
στο σπίτι του στην Αθήνα, το λεγόµενο «Ιλίου Μέλαθρον», τα κάγκελα του αυλόγυρου είναι στολισµένα µε παρόµοιους αγκυλωτούς σταυρούς.
Ο αγκυλωτός σταυρός όπως είδαµε ήταν σύµβολο της Αρείας
φυλής. Και η Αρεία φυλή όπως φαίνεται και από τους αρχαίους
ποιητές και ιστορικούς δεν ήταν άλλη από την αυτόχθονη Ελληνική Θρακική φυλή που κατοικούσε στην Βαλκανική και στην Μ. Ασία. Στα αρχαία περσικά κείµενα τη χερσόνησο της Ελλάδας την
αποκαλούν "Αρειάνα Βαέδα" (=Γη των Αρείων). Τα Ινδικά κείµενα
την σηµειώνουν ως "Αρειοβάρτα" (=Γη των Αρείων). Ο Ορφέας
και ο Νονός την αποκαλούν επίσης Αρεία. Ο Στέφανος Βυζάντιος
τη Μακεδονία και τη Θράκη τη σηµειώνει κι αυτός ως "Αρεία". Οι
Άγγλοι επιστήµονες του πανεπιστηµίου της Οξφόρδης γράφουν
τα εξής: "Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένας προϊστορικός λαός, οι
Άρειοι οι οποίοι µιλούσαν την υποτιθέµενη µητρική Αρεία γλώσσα.
Επί πλέον εκείνοι οι Άρειοι πρέπει να έζησαν κάπου, και να είχαν
ένα ξεχωριστό πολιτισµό. Οι πολιτισµοί της Ευρώπης προσεγγίζουν τους πολιτισµούς της Μακεδονίας και της Τροίας. Έτσι έχουµε µια συνέχεια πολιτισµών που έχουν κοινά χαρακτηριστικά,
και που δείχνουν ότι το λίκνο των Αρείων πρέπει να περιλαµβάνει
τα Βαλκάνια, την Μ. Ασία και την κεντρική Ευρώπη*".
Στην περιοχή της αρχαίας Θράκης και Μ.Ασίας, όπου ένας απ'
τους κύριους θεούς που λατρευόταν ήταν ο Άρης, ζούσε η ξεχωριστή Αρεία φυλή που τόσα πολλά έχουν γραφεί γι' αυτή. Ήταν η
* Από το βιβλίο "η άγνωστη προϊστορία των Ελλήνων" του Π. Ιωαννίδη.

γη του ΑΡΗ του θεού του πολέµου και της ανδρείας γι' αυτό ονοµάστηκε ΑΡΕΙΑ. Μια φυλή που φαίνεται κι απ' τη προϊστορία είχε
φθάσει κάποτε σ' ένα υψηλότατο σηµείο πολιτισµού. Απόδειξη του
ξεχωριστού της Αρείας φυλής είναι ότι ευρήµατα του πολιτισµού
της βρίσκουµε απλωµένα σχεδόν σ' όλα τα µέρη της γης όπου
άνθισε ο πολιτισµός.
Αν εξετάσουµε τώρα τις σύνθετες ελληνικές λέξεις που περιέχουν τη ρίζα ΑΡ θα δούµε ότι το νόηµα τους σηµαίνει κάτι σπουδαίο και ξεχωριστό. Άρης, αρετή, άρχων, αρχή, άρτιος, άρτος, αρωγή άρωµα, άρση, αρτηρία, άρρεν, άρµα, άρπα, άροση, άρπαγας, αρραβώνας, αρµός, αρµονία, άρκτος, άριστος, αρίφνητος,
αριθµός, άργυρος, αρειµάνιος, άρθρο. Το ξεχωριστό λοιπόν της
Αρείας φυλής φαίνεται και στα σανσκριτικά όπου Άρειος= arya
είναι ο ευγενής. Και φυσικά ο Ευγενής της λαµπρής εκείνης προϊστορικής εποχής δεν ασχολούνταν µε εργασίες των κατωτέρων
τάξεων, ασχολούνταν µε τη διοίκηση=Αρχηγός, µε τις επιστήµες=Αριθµός, µε την ηθική καλλιέργεια=Αρετή. Εις ανάµνηση αυτής της υψηλής τους ταυτότητας οι αρχαίοι Θράκες της εποχής
του Ηροδότου θεωρούν υποτιµητικό το να δουλεύουν.
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ (5-9)
"Το να µη δουλεύει κανείς είναι το ευγενέστερο, το να δουλεύει στη γη αυτό είναι το χειρότερο, το να ζεί από το πόλεµο και την
αρπαγή είναι εντιµότατο".
Άλλωστε µην ξεχνάµε την λέξη "αργία" που αναφέρεται στην
µέρα πού δεν γίνεται καµµιά εργασία και είναι αφιερωµένη σε υψηλά πνευµατικά θέµατα, θρησκεία, εορτές, επετείους. Πιστεύω
δε ότι και η λέξη "αργός", που σήµερα ουσιαστικά σηµαίνει τεµπέλης, στην εποχή της ακµής της Αρείας φυλής σήµαινε αυτόν που
ενασχολούνταν µε πνευµατικά θέµατα αλλά και τον αυτόχθονα.
Από αυτή την ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Θράκης και της
Μ. Ασίας γύρω στο 2000 π. Χ. κατά τους επιστήµονες γίνεται εκστρατεία στην Ινδία όπου οι ανοικτόχρωµοι Άρειοι κατακτούν την
Ινδία και µεταφέρουν εκεί τον πολιτισµό τους (θρησκεία, γράµµατα, τέχνες), µεταφέρουν τους ύµνους, τους θρύλους και τις παραδόσεις τους. Οι ανοικτόχρωµοι Άρειοι µιλούν τη σανσκριτική διάλεκτο η οποία ανήκει στην Ιαπετική οµογλωσσία. Έτσι στην Ριγ-

Βέδα το αρχαιότερο θρησκευτικό βιβλίο των Ινδοαρείων που αποτελείται από 1028 ύµνους τις "Βέδες" και είναι αφιερωµένο στο
Πατέρα Ουρανό που αποκαλείται "Ντιάους Πιτάρ" (=∆ίας Πατήρ)
και στη Μητέρα Γη που αποκαλείται "Πριθίβι Ματρ" (= Πριθίβι Μητέρα) φαίνεται καθαρά από τις ετυµολογίες των λέξεων η στενή
συγγενική σχέση της σανσκριτικής µε την πανάρχαια Ελληνική (Αρεία) γλώσσα των αυτοχθόνων Θρακοµακεδόνων. Η ονοµασία του
κυριότερου θεού του Βεδικού πάνθεου "Ίντρα" µοιάζει πάρα πολύ
µε την ονοµασία "Άντρα" (Άνδρας) µε την οποία αρχίζουν τα οµηρικά έπη την εξιστόρηση τους. (Άνδρα µοι ένεπε Μούσα . . . ). Οι
ειδικοί επιστήµονες ας το ερευνήσουν περισσότερο. Οµοιότητα
σε σανσκριτικές λέξεις και αρχαίες ελληνικές υπάρχουν πολλές:
Μάγεια=µαγεία, πούρα=πυρά, πάλµα=παλάµη, γένα=γένος, κάλαµους = κάλαµος, ντρις=δρυς, µάτα=µητέρα, ίστηµι=ίσταµαι, άντους=άνθος, χάρουρα=χώρα, σουρία=σείριος, χάριτος=χάριτες.
Ρίσι λέγεται στα σανσκριτικά ο σοφός που έγραψε τις Βέδες.
Ετυµολογικά η ίδια σηµασία µε την αρχαιοελληνική λέξη Ρήση που
εξέφραζαν οι ιερείς για να τονίσουν ή να προµαντεύσουν κάτι,
εξ ου και Ρητό.
Σάστρα στα σανσκριτικά λέγονται οι γραφές. Στα ελληνικά Στάστρα που σηµαίνει ότι κοιτώντας τ' άστρα τους ερχόταν η
έµπνευση και προέβλεπαν τον καιρό - τις εποχές κ.λπ.
Πουράνα στα σανσκριτικά είναι οι ιερές γραφές κάτω από την
θεία ουράνια έµπνευση.
Στα ελληνικά Π-ουράνα είναι η ίδια ετυµολογική σηµασία και
λέξη.
Κάρµα στα σανσκριτικά σηµαίνει το έργο την ενέργεια, την πράξη. Στην Ινδική φιλοσοφία το έργο µε τις συνέπειες του που σαν
συνέπεια έχει την µεταµόρφωση της εσωτερικής ποιότητας σε ανώτερες ή σε κατώτερες σφαίρες εξέλιξης. Μια ατέρµονη πορεία της
ψυχής του ανθρώπου προς το θείο. Στα ελληνικά Κ-άρµα. Το άρµα
της προϊστορικής εποχής όπου κυκλικό και πύρινο στροβιλίζεται και
πετάει στα ουράνια κοντά στο θείο. Εδώ ας θυµηθούµε τη πίστη
των Ορφικών ότι η ψυχή έρχεται µέσα σ' ένα φθαρτό σώµα παίρνει
εµπειρείες, διδάσκεται και το εγκαταλείπει, µπαίνοντας σ' ένα άλλο
µέχρι που η ψυχή να πλησιάσει σε ποιότητα το Θείον.

Άγνι στα σανσκριτικά είναι ο Θεός της φωτιάς, της σοφίας και
του εξαγνισµού. Στα ελληνικά Αγνός ο καθαρός, ο αµόλυντος. Η
ίδια λέξη συµβολίζει την έννοια της αγνότητας.
Βαρούνα στα σανσκριτικά ονοµάζεται ο Θεός ουρανός, αλλά
και στα ελληνικά η ίδια ετυµολογική ρίζα που συµβολίζει τον Θεό
Ουρανό των αρχαίων Ελλήνων.
Ντάρµα στα σανσκριτικά λέγεται ο Θείος ηθικός νόµος της δικαιοσύνης. Στα ελληνικά Ντίους-άρµα* = ∆ΙΟΣ άρµα είναι το πύρινο άρµα του πατέρα των θεών ∆ία που επιβάλει τη δικαιοσύνη
σε θεούς και ανθρώπους.
Κούρου στα σανσκριτικά ο δάσκαλος στα ελληνικά οι Κουρήτες ιδρυτές και δάσκαλοι των θείων µυστηρίων της Σαµοθράκης
κατά τους Ορφικούς.
Εστία στα σανσκριτικά η ίδια θεότητα µε την αρχαία ελληνική
Εστία.
Άστρα στα σανσκριτικά βλήµα φορτισµένο µε πύρινη θεϊκή δύναµη. Στα ελληνικά τα Άστρα πύρινα και θεία φωτίζουν το νυχτερινό ουρανό.
Στο αρχαίο ινδικό έπος Ραµαγιάνα διαβάζουµε: ( Ο Venus reine
de Gnidos et de Paphos)= Ώ Αφροδίτη Ρέα της Κνίδου και της Πάφου. Βλέπουµε καταφανώς την ρίζα και την καταγωγή των Αρείων.
Αλλά και ανθρωπολογικές έρευνες που έχουν γίνει από ειδικούς επιστήµονες έχουν αποδείξει την συγγένεια της Αρείας φυλής µε τις φυλές της Μεσογείου.
Ο αγκυλωτός σταυρός, σύµβολο όπως είδαµε, των αρχαίων
Θρακών είναι και το σύµβολο των Αρείων της Ινδίας και συµβολίζει όπως και στους Θράκες τον Ήλιο (Απόλλωνα).
Σήµερα στο προϊστορικό αστεροσκοπείο του Στόουνχέντζ, στην
Αγγλία βρίσκουµε παραστάσεις αγκυλωτών σταυρών, απόδειξη της
εκεί εξάπλωσης της Αρείας φυλής. Αγκυλωτοί σταυροί βρίσκονται
όµως και στους αρχαίους πολιτισµούς του Μεξικού, του Περού,
της Ιταλίας. Γεγονός που µας δείχνει την παγκόσµια διάσταση του
συµβόλου στην προϊστορία του Γήινου πολιτισµού. Και µάλιστα
πρέπει να σηµειωθεί ότι παντού συµβόλιζε τον Ήλιο (Απόλλωνα)
και την καλή τύχη. Στην Μεγάλη Αµερικανική Εγκυκλοπαίδεια διαβά* Ντίους - Άρµα = ∆ός άρµα. Μέχρι την κλασσική εποχή το δ προφερόταν νΐ.
Μετά, στην Αττική διάλεκτο άρχισε να προφέρετε σαν δέλτα µόνο από τους Έλληνες.

ζούµε ότι ο αγκυλωτός σταυρός ήταν σύµβολο των ηλιακών αρείων
θεοτήτων. Μάλιστα στη βόρεια παράδοση και µυθολογία ο αγκυλωτός σταυρός αποκαλείται και η "Σφύρα του Θωρ". Ενός θεού γνωστότερου από τους θεούς του Βορρά, γιος του Οντίν (∆ία) (Πατέρα
των θεών) που κυβερνά τα ουράνια φαινόµενα, κρατεί τον κεραυνό
και είναι ο αγαπηµένος προστάτης των αγροτών και των ψαράδων.
Η παγκοσµιότητα του συµβόλου όµως κατά την εποχή της προϊστορίας της γης, µας ωθεί να αναζητήσουµε και τους λόγους της εξάπλωσης αυτής, σε µια εποχή που η διάνυοη τέτοιων αποστάσεων
απαιτούσε µε τα τότε µέσα εκατοντάδες χρόνια.

Ο ΑΓΚΥΛΩΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΠΥΡΙΝΑ ΑΡΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΗ
Ξέρουµε όλοι ότι από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα τα σύµβολα που διάλεξαν όλοι οι λαοί για να συµβολίσουν κάτι, ήταν σύµβολα που απεικόνιζαν συγκεκριµµένα αντικείµενα και όχι αφηρηµένα. Παραδείγµατος χάριν οι Ρωµαίοι είχαν διαλέξει τον Αετό,
σύµβολο της δύναµης και της εξουσίας. Οι Ενετοί τον Λέοντα. Οι
αρχαίοι Κρήτες τον Ταύρο και τα κερατά του. Όλα τα σύµβολα,
όπως και το αλφάβητο άλλωστε, παριστούσαν συγκεκριµµένα πράγµατα και έννοιες και όχι αφηρηµένα.
Βλέπουµε λοιπόν σ' όλους τους προϊστορικούς λαούς που βρίσκεται ο αγκυλωτός σταυρός (σβάστικα) να συµβολίζει εντελώς
παράδοξα για τα µέσα της εποχής τον Ήλιο. Άραγε γιατί θάπρεπε
όλοι αυτοί οι λαοί εντελώς συµπτωµατικά κατά την προϊστορική
εποχή να διαλέξουν να συµβολίσουν τον Ήλιο µε τη σβάστικα;
∆εν θα µπορούσαν να κάνουν ένα κύκλο µε ακτίνες που θάταν και
πιο φυσικό; Την απάντηση νοµίζω την δίνουν οι βραχογραφίες
του Παγγαίου.
Είδαµε ότι οι αγκυλωτοί Σταυροί του Παγγαίου έχουν µικρά
κεκαµµένα άκρα και εσωτερικό κύκλο µε τέσσερις οπές ανά τεταρτηµόριο.

Είναι φανερό ότι οι αγκυλωτοί σταυροί αυτοί είναι αρχαιότεροι
αυτών που έχουν βρεθεί στα νοµίσµατα των αρχαίων Θρακών της
περιοχής και µοιάζουν αρκετά µε τους αγκυλωτούς σταυρούς που
έχουν βρεθεί από τον Σλήµαν στη Τροία. Αργότερα από τις ίδιες
φυλές το σύµβολο έγινε πιο απλό. Ξεχάστηκε ο κύκλος µε τα τεταρτηµόρια και τις οπές και τα κεκαµµένα άκρα µεγάλωσαν και
έγιναν σε µήκος ίσα µε το µισό των αξόνων έτσι ώστε να υπάρχει
συµµετρία και καλλιτεχνική καλαισθησία.
Πηγαίνοντας πίσω λοιπόν στο πρώτο σύµβολο και βλέποντας
το ξεκοµµένα, δεν µπορούµε φυσικά να το συνδέσουµε µε τον Ήλιο. Η σύνδεση όµως του συµβόλου µε τις βραχογραφίες του Παγγαίου και την αρχαία Ελληνική και ξένη µυθολογία θα µας δώσει
φως στην αναζήτηση µας.
Βλέπουµε σ' όλες αυτές τις αρχαίες θρησκείες τον Ήλιο (Απόλλωνα) να συµβολίζεται µε τον αγκυλωτό σταυρό (σβάστικα).
Αν ανατρέξουµε στην αρχαία ελληνική µυθολογία θα δούµε ότι οι
αρχαίοι Έλληνες περιέγραφαν στους µύθους τους τον Ήλιο (Απόλλωνα) να τρέχει στους ουρανούς πάνω στο πύρινο άρµα του
που το οδηγούσαν τέσσερα άλογα.
ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΗΛΙΟΥ
θυµίαµα λιβανοµάνναν
«Κλύθι µάκαρ, πανδερκές έχων αιώνιον όµµα, Τιτάν χρυσαυγής, υπερίων, ουράνιον φως αυτοφυής, ακαµάς, ζώων ηδύα πρόσοψι, δεξιέ µεν γενέτωρ ηούς, ευώνυµε νυκτός κράσιν έχων ωρών, τετραβάµοσι ποσσί χορεύων εύδροµε, ροιζήτωρ, πυρόεις,
φαιδρωπέ διφρευτά ρόµβου απειρέσιου δινεύµασιν οίµον ελαύνων
ευσεβέσιν καθοδηγέ καλών ζαµένης ασεβούσιν χρησολύρη κόσµου
τον εναρµόνιον δρόµον ελκών έργων σηµάντωρ αγαθών, ωροτρόφε κούρε κοσµοκράτωρ, συρικτά, πυρίδροµε, κυκλοέλικτε, φωσφόρος, αιολόδεικτα, φερέσβιε, κάρπιµε, Παιάν αεθαλής, αµίντε, χρόνου πάτερ, αθάνατε Ζευ, εύδιε, πασιφανής, κόσµου το περίδροµον όµµα, σβεννύµενον λάµπον τε καλαίς ακτίσι φαειναίς, δείκτα
δικαιοσύνης, φιλονάµατε, δέσποτα κόσµου πιστοφύλαξ, αεί πανυπέρτατε, πάσιν αρωγέ, όµµα δικαιοσύνης, ζωής φως ώ ελάσιππε,

µάστιγι λιγυρή τετράορον άρµα διώκων κλύθι λόγων, ηδύν δε βίον
µύστησι πρόφαινε. . .»
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
«Άκουσε µακάριε που έχεις µάτι αιώνιο και βλέπει τα πάντα, συ
ο Τιτάν, που λάµπεις ωσάν χρυσός, που βαδίζεις ψηλά και είσαι το
επουράνιο φως. Συ είσαι αφ' εαυτού γεννηµένος, ακαταπόνητος,
των ζώων γλυκό θέαµα και είσαι της µεν αυγής ο δεξιός γεννήτωρ
της δε νυκτός ο αριστερός έχεις την συνένωσιν των εποχών και
χορεύεις (κινείσαι κυκλικά) µε τέσσερα πόδια, είσαι ταχύς, ορµητικός, πύρινος, µε χαρωπόν βλέµµα διφρηλάτης και διέρχεσαι την
οδόν του απέραντου ρόµβου µε περιστροφικάς κινήσεις καθοδηγείς τους ευσεβείς ανθρώπους εις τας καλάς πράξεις και εις τους
ασεβείς επιδεικνύεις δυσµένειαν, συ έχεις την λύραν και σύρεις
(διανύεις) τον αρµονικό δρόµο του κόσµου, επισηµαίνεις τα καλά
έργα, συ είσαι ο νέος που τρέφεις τις εποχές. Είσαι ο κυρίαρχος
του κόσµου, ο αυλητής, διατρέχεις δια του πυρός και περιστρέφεσαι κυκλικά, φέρεις το φως, εµφανίζεσαι µε ποικίλες µορφές, φέρεις τη ζωή, είσαι καρποφόρος, ώ Παιάν, αειθαλής, αµόλυντος,
πατήρ του χρόνου, ο αθάνατος Ζευς, καθαρός, που λάµπεις σε
όλους, είσαι το περιφερόµενον κυκλικά µάτι του κόσµου, που σβήνει και λάµπει µε ωραίες φωτεινές ακτίνες, δεικνύεις την δικαιοσύνην, αγαπάς το νερό, είσαι ο δεσπότης (κύριος) του κόσµου, ο
φύλαξ της αληθείας, ο αιώνιος υπέρτατος, ο βοηθός εις όλους,
είσαι ο οφθαλµός της δικαιοσύνης, το φως της ζωής, ώ συ που
οδηγείς τους ίππους και κατευθύνεις µε λιγυρό µαστίγιο τέθριππο
(µε τέσσερα άλογα) άρµα, άκουσε τους λόγους µου και φανέρωσε στους µυηµένους γλυκεία και ευχάριστη ζωή. . . »
«Μάστιγι λιγυρή τετράορον άρµα διώκων» (Κατευθύνεις
µε λιγυρό µαστίγιο άρµα µε τέσσερα άλογα). Από την ίδια την
ελληνική µυθολογία µαθαίνουµε ότι ο γιος του Ηλίου Φαέθων
έκλεψε το άρµα του πατέρα του και το οδήγησε στους ουρανούς,
όπου µη µπορώντας να το διευθύνει, πότε το πήγαινε ψηλά και
προκαλούσε ψύχος στους ανθρώπους και πότε το πήγαινε χαµηλά
και προκαλούσε

καύσεις. Ο ∆ίας ο πατέρας των θεών βλέποντας την αλαζονεία του
Φαέθωνα θύµωσε και µε το κεραυνό του τον σκότωσε
γκρεµίζοντας τον από το άρµα του πατέρα του.
Γράφει ο Πλάτων αναφέροντας το µύθο του Φαέθωνα:
«Φαέθων . . . τον του πατρός άρµα ζεύξας, δια το µη δυνατός είναι
κατά την του πατρός οδόν ελαύνων, τα επί της γης συνέκαυσε κι
αυτός κεραυνωθείς διεφθάρη. . . ».
Τί σχέση λοιπόν µπορεί να έχει το τέθριππο πύρινο άρµα του Ηλίου (Απόλλων) µε τον αγκυλωτό σταυρό; Αν δεχθούµε ότι οι µύθοι
αντικατοπτρίζουν πραγµατικά γεγονότα της µακρινής προϊστορίας των
ανθρώπων τότε θα πρέπει να δεχτούµε ότι κάποτε στο µακρινό παρελθόν της αρχαίας ελληνικής Αρείας φυλής υπήρξε µια πολιτιστική
έξαρση τέτοια, που ο τότε πολιτισµός των Ελλήνων Αρείων θα πρέπει
να είχε φθάσει σ' ένα τέτοιο σηµείο που να χρησιµοποιεί ιπτάµενα
σκάφη (Πύρινα Άρµατα) και να διασχίζει τους αιθέρες.

Σκί τσο µορφής που πρέπει να είχε το πύρινο άρµα
του Απόλλωνα (Ηλιου) στα χρόνια
άνθησης του Ελληνικού Αρείου Πολιτισµού.

Στη συνέχεια του βιβλίου, θα φανεί ολοκάθαρα, ο αγκυλωτός
σταυρός (σβάστικα), που συµβόλιζε στις Άρειες θρησκείες τον Ήλιο, δεν ήταν τίποτε άλλο από τη βάση ενός ιπτάµενου άρµατος
που είχε τη µορφή σβάστικας. Οι τέσσερις µικρές κεκαµένες άκρες θα πρέπει να απεικόνιζαν τις σωλήνες εξόδου της πύρινης
προωθητικής ενέργειας. Η κάµψη τους δεν ήταν µόνο προς τα δεξιά ή προς τ' αριστερά αλλά έκλιναν και κατά µια γωνία προς το
έδαφος για να µπορεί το ιπτάµενο άρµα και να περιστρέφεται κυκλικά γύρω από τον εαυτό του και να µπορεί να απογειώνεται από
το έδαφος και να κατευθύνεται όπου θέλει. Την αλλαγή κατεύθυνσης την έδιναν οι µικροί κεκαµένοι σωλήνες εξόδου της πύρινης
ενέργειας που θα πρέπει, µ' ένα εσωτερικό σύστηµα πλοήγησης,
να κινούνταν ταυτόχρονα αριστερά ή δεξιά έτσι ώστε το πύρινο
άρµα να κατευθύνεται εκεί όπου ήθελαν οι πλοηγοί του. Ο εσωτερικός κύκλος µε τις τέσσερις οπές αντίστοιχα µία σε κάθε τεταρτηµόριο θα πρέπει να απεικόνιζε το κέντρο της µηχανής του άρµατος και οι τέσσερις οπές τα σηµεία τοποθέτησης της καύσιµης
ύλης. Φυσικά το σχήµα του άρµατος θα πρέπει να ήταν κυκλικό
στη βάση και µε σφαιροειδή κυρτή επιφάνεια. ∆ηλαδή τη µορφή
που έχουν οι ιπτάµενοι δίσκοι στα έργα επιστηµονικής φαντασίας.
Ιστορική ατράνταχτη απόδειξη αυτής της θεωρίας είναι ένα απόσπασµα από τις Ινδικές Βέδες που γράφτηκαν από τους ανοιχτόχρωµους Άρεια (Θράκες Αρείους) όπως ανέφερα παραπάνω. ∆ιαβάζουµε λοιπόν στο κλασσικό έπος της Ραµαγιάνα ότι ο Ράµα στην
επιστροφή του από τη Λάνκα όπου µόλις είχε σώσει τη ζωή της
γυναίκας του Σίτας παρουσιάζεται µε µια ιπτάµενη µηχανή τη Βιµάνα, που περιγράφεται σαν: "Ανεµπόδιστη στη κίνηση της, αξιοζήλευτη σε ταχύτητα, κάτω από απόλυτο έλεγχο, µε δράση που
είναι πάντοτε υπάκουη στη θέληση (του πλοηγού της) εξοπλισµένη
µε χωρίσµατα παραθύρων και τέλεια καθίσµατα.
Από αυτό το κείµενο διαβάζουµε ένα διάλογο όπου µόνο ταξιδευτές του ουρανού µπορούσαν να κάνουν:
Ράµα: Η κίνηση αυτού του πιο λαµπρού απ' τ' άρµατα µοιάζει
αλλαγµένη.
Βίσισάρα: Αυτό το άρµα εγκαταλείπει τώρα την εγγύτητα του
προς τον µέσο κόσµο.

Σίτα: Πώς γίνεται ώστε ακόµη και την ηµέρα να εµφανίζεται
αυτός ο κύκλος των αστεριών;
Ράµα: Βασίλισσα! Είναι πραγµατικά ένας κύκλος αστεριών, αλλά
οφείλεται στην µεγάλη απόσταση, που στη διάρκεια της ηµέρας καθώς τα µάτια µας θολώνουν από τις ακτίνες του Ήλιου δεν µπορούµε να την αντιληφθούµε. Τώρα µετακινήθηκε από την άνοδο αυτού
του άρµατος (και έτσι µπορούµε να δούµε τα αστέρια). . . "
Σ' ένα άλλο Ινδικό κείµενο το «Σαµαραγκάνα Σουντραντάρα», συζητούνται σε βάθος τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των
ιπτάµενων αρµάτων «Βιµάνας», ως προς τις σχετικές ικανότητες
τους, ανύψωσης, ταχύτητας κίνησης και καθόδου και υπάρχει ακόµα και µια περιγραφή της πηγής ενέργειας καυσίµων - ενώσεις υδραργύρου - και συµβουλές σχετικά µε τους τύπους ξύλου και ελαφρών µετάλλων που απορροφούν τη θερµότητα, κατάλληλα για τη
κατασκευή ιπτάµενων αρµάτων «Βιµάνας». Απ' αυτή τη περιγραφή
αποκοµίζουµε ένα σηµαντικό στοιχείο στην στήριξη της θεωρίας
που ανέφερα παραπάνω, ότι το σύµβολο του αγκυλωτού σταυρού
(σβάστικας) ήταν η απεικόνιση της βάσης ενός τέτοιου άρµατος.
"Μέσα πρέπει να τοποθετήσει κανείς την µηχανή "υδραργύρου"
µε τη σιδερένια συσκευή της θερµότητας από κάτω. Μέσω της
ενέργειας που είναι λανθάνουσα στον "υδράργυρο" και που θέτει
τη προωθητική τρόµπα σε κίνηση, ένας άνθρωπος που κάθεται µέσα µπορεί να ταξιδέψει µια µακρινή απόσταση στον ουρανό. . .
Στην εσωτερική δοµή πρέπει να κλειστούν τέσσερα δοχεία υδραργύρου. Όταν αυτά θερµανθούν µε ελεγχόµενη φωτιά . . . η "Βιµάνα" µέσω του "υδραργύρου" αναπτύσσει σφοδρή δύναµη σαν κεραυνού. . . Όταν αυτή η σιδερένια µηχανή, µε σωστά συγκολληµένες τις ενώσεις, γεµιστεί µε "υδράργυρο" και η φωτιά φτάσει στο
υψηλότερο τµήµα της, αναπτύσσει δύναµη µε το βρυχηθµό λιονταριού. .. και µε µιας γίνεται σαν µαργαριτάρι στον ουρανό. . .".
Νοµίζω ότι το τµήµα αυτό της περιγραφής δίνει εξήγηση στην
ύπαρξη του πρώτου αγκυλωτού σταυρού (σβάστικας) ΠαγγαίουΤροίας, του κύκλου µε τα τέσσερα τεταρτηµόρια και τις τέσσερις
οπές αντίστοιχα. Ο κύκλος απεικόνιζε το χώρο της µηχανής υδραργύρου και οι τέσσερις οπές, τα τέσσερα µέρη τοποθέτησης των
τεσσάρων δοχείων υδραργύρου. Όσο για το σχήµα ιη<; ιιικιµκνης

µηχανής νοµίζω ότι η απάντηση τη δίνει ο τελευταίος στίχος:
"σαν µαργαριτάρι στον ουρανό. . ." . Είναι τόσο ξεκάθαρος που
δεν χρειάζεται να τον σχολιάσουµε καθόλου.
Στο µεγάλο έπος των Ινδών Αρείων, τη Ραµαγιάνα, σε µια σκηνή
όπου περιγράφεται µια εναέρια µάχη ανάµεσα στο φίλο του Ράµα
Χανουµάν και στον εχθρό του, το γιο του Ραβάνα, Ινδραζίτ, γίνεται
αναφορά στο πολεµικό άρµα του Ινδραζίτ που το έσερναν τέσσερα
άγρια λιοντάρια και έλαµπε στον ουρανό σαν τον Ήλιο. Γίνεται φανερή κι εδώ η µορφή των ιπτάµενων αρµάτων των Αρείων Θρακών
της Ινδίας που συµβολίζει τον Ήλιο µε τον αγκυλωτό σταυρό (σβάστικα). Υπάρχει φανερή οµοιότητα ανάµεσα στο άρµα του Ήλιου
(Απόλλων) και του Άρη της Ελληνικής (Αρείας) µυθολογίας και στο
άρµα του Ινδραζίτ της Ινδικής (Αρείας) µυθολογίας. Η µόνη διαφορά είναι ότι οι τέσσερις κεκαµένοι σωλήνες εξόδου της ενέγειας
στην Ελληνική µυθολογία παροµοιάζονται µε τέσσερα πύρινα άλογα, ενώ στην Ινδική µε τέσσερα άγρια λιοντάρια. Αλλά και στις δύο,
όταν πετάν στον ουρανό λάµπουν σαν τον Ήλιο.
Αναπαράσταση σχεδίου βραχογραφίας του Παγγαίου στην Ινδική
«Ραµαγιάνα», «Ράµα» σώζει
την
γυναίκα
του
«Σιτά»
χρησιµοποιώντας το ιπτάµενο
άρµα του. Σήµερα οι αυτόχθονες θρακοµακεδόνες (Άρειοι)
κάτοικοι του Παγγαίου χρησιµοποιούν την λέξη «Σιτά» αντι
της Λέξης Κόσκινο (ξύλινη στεφάνη µ' ένα δικτυωτό πλέγµα γεµάτο στρόγγυλες τρύπες για να
κοσκινίζουντο αλεύρι). Μήπως η
λέξη έχει άµεση σχέση µε την
βασίλισσα των Αρείων της Ινδίας
που άλλωστε η ρίζα της
καταγωγής τους βρίσκεται στο
Παγγαίο και στην ευρύτερη
Θράκη και Μ. Ασία. Το ίδιο σχέδιο
µοιάζει πάρα πολύ µε την περιγραφή των Ντόγκου για το Αστρόπλοιο που
φαινόταν να µεγαλώνει αλλά παρέµεινε το ίδιο σε µέγεθος.

Απάντηση όµως για τη µορφή αυτών των ιπτάµενων αρµάτων
παίρνουµε και από τους πανάρχαιους Ορφικούς Ύµνους. Σ' ένα
ύµνο που αναφέρεται στον µεγαλύτερο θεό των Αρείων Θρακών,
τον Άρη, διαβάζουµε σ' ένα σηµείο: «Που έχεις το σκήπτρο της
ανδρείας και περιελίσσεις το κύκλο, που λάµπει ωσάν το πυρ, εις
τους αιθέρες τους αστερισµούς µε τις επτά πορείες, όπου φλογεροί πώλοι σε έχουν πάντοτε υπεράνω από την τρίτη περιφέρεια
του άρµατος».
Ύµνος εις ΑΡΕΑ (αρχαίο κείµενο)
"Άρες υπερµενέτα, βρισάρµατε, χρυσεοπήληξ, οµβριµόθυµε,
φέρασπι, πολισσόε, χαλκοκορυστά, καρτερόχειρ, αµόγητε, δορυσθενές, έρκος Ολύµπου, Νίκης ευπολέµοιο πάτερ, συνάρωγε
θέµιστος, αντιβίοσι τύραννε, δικαιοτάτων αγέ φώτων, ηνορέης
σκηπτούχε, πυραυγέα κύκλον ελίσσων αιθέρος επταπόροις ενί
τείρεσιν, ένθα σε πώλοι ζαφλεγέες τριτάτης υπέρ άντυγος αιέν
έχουσιν. . ."
Ύµνος εις ΑΡΕΑ (απόδοση)
"Ώ Άρη κραταιότατε, συ που παίζεις µε τα άρµατα και µε
την χρυσή περικεφαλαία, ισχυρόκαρδε, άριστε, που σώζεις τας
πόλεις και είσαι οπλισµένος µε χαλκό, συ που έχεις ισχυρά χέρια,
ακαταπόνητε, ισχυρέ, φρούριον του Ολύµπου, ώ πατέρα της πολεµικής Νίκης, συµπαραστάτη της Θέµιδος, τύραννε των αντιθέτων, οδηγέ των δικαιοτάτων ανδρών, που έχεις το σκήπτρο της
ανδρείας και περιελίσσεις τον κύκλο, που λάµπει ωσάν το πυρ, εις
τους αιθέρας τους αστερισµούς µε τας επτά πορείας, όπου φλογεροί πώλοι (πουλάρια ) σε έχουν πάντοτε υπεράνω από τη τρίτη
περιφέρεια του άρµατος . . .". (ΟΡΦΙΚΑ - Κων/νου Κασάπη έκδ.
εγκυκλοπαίδεια Ηλίου σελις 249).
Λέξη προς λέξη περιγράφεται σ' αυτούς τους στίχους το ιπτάµενο άρµα του πολεµικού Άρη.
1) Περιελίσσεις τον κύκλο = Η κυκλική µορφή του άρµατος
που περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του.

2) Που λάµπει ωσάν το πυρ = Η φωτιά που βγάζει στη κίνηση
του από τους σωλήνες εξόδου της πύρινης ενέργειας.
3) Όπου φλογεροί πώλοι (πουλάρια) = Οι µικρές κεκαµένες ά
κρες του αγκυλωτού σταυρού (σωλήνες εξόδου της πύρινης ενέρ
γειας).
4) Σε έχουν
πάντοτε υπερά
νω από τη τρίτη
περιφέρεια του
άρµατος. Ακρι
βώς πάνω από
τον άξονα του α
γκυλωτού σταυ
ρού υπάρχει η
πρώτη κυκλική
βάση του άρµα
τος (πρώτη πε
ριφέρεια), µετά
ακολουθεί η
κυρτή σφαιροειδής επιφάνεια
(δεύτερη περι
φέρεια) και αµέ
σως µετά ακο
λουθεί η σφαιροειδής κυρτή
γυάλινη καµπί
να πλοήγησης
(τρίτη περιφέ
ρεια).
Περιγραφή
όµως των ιπτά
µενων
αρµά
των και την ε
ντύπωση που
Βραχογραφεία Παγγαίου.
προκαλούσαν
Ιπτάµενο άρµα που προσγειώνεται ή απογειώνεται
βγάζοντας πύρινες στήλες φωτιάς.

στους αρχαίους

υµνωδούς βρίσκουµε και σε άλλους Ορφικούς ύµνους. Στον ύµνο
των «Κουρητών» που έχουµε παραθέσει προηγουµένως αναφέρει
κάποιος στίχος: "που κάνετε κρότο µε τα πόδια σας και περιστρέφεσθε σαν σβούρες . . . " δίνοντας τη περιστροφή των ουρανίων
αρµάτων γύρω από τον εαυτό τους. Έχουµε εξηγήσει προηγουµένως τον ρόλο των Κουρητών (∆ιδύµων) που είχαν για σύµβολο τους
τη σβάστικα. Παρακάτω σε άλλο ύµνο διαβάσαµε: «. . . και όταν
έρχεστε στη γη βροντάτε µε τα ελαφρά σας πόδια, λάµποντες µε τα
όπλα σας, και καταλαµβάνονται από φόβο όλα τα αγρίµια ενώ εσείς
ορµάτε, ο δε θόρυβος και το βουητό φτάνει µέχρι τον ουρανό, και
ενώ έρχεστε µε τα στριφογυρίσµατα των ποδιών σας η σκόνη φτάνει στα σύννεφα . . . »
«.. Τότε στενάζει ο µεγάλος πόντος µε τους βαθείς ανεµοστρόβιλους, και τα ψηλά δένδρα από τις ρίζες τους πέφτουν στη γη ουράνια δε ηχώ αντηχεί µε τα σφυρίγµατα των φύλλων που κινούνται
µε ορµή. . .»
Αυτοί οι στίχοι είναι αρκετά επεξηγηµατικοί για το ρόλο των Κουρητών. Οι ουράνιοι δίδυµοι όπως τους αποκαλεί παρακάτω ο υµνωδός που πάνω στους βράχους του Παγγαίου ξεκινούν τον προϊστορικό ζωδιακό κρατώντας έναν αγκυλωτό σταυρό (σύµβολο των ιπτάµενων πύρινων αρµάτων). Το µεγάλο θόρυβο, τη σκόνη, τον ανεµοστρόβιλο και τη βοή που φτάνει έως τον ουρανό, µόνο η προσγείωση ενός τεραστίου πύρινου άρµατος θα προκαλούσε. Ακόµη
το "περιστρέφεστε σαν σβούρες" και τα δένδρα που ξεριζώνονται,
τί άλλο θα µπορούσε να είναι από τη περιστροφική προσγείωση του
ιπτάµενου άρµατος πάνω στη γη;
Σήµερα στο Ροδολείβος και στα γύρω χωριά του Παγγαίου, όπου κατοικούν αυτόχθονες Θράκες συνεχιστές του πολιτισµού των
αρχαίων Θρακών, όπως έχω αποδείξει στο βιβλίο µου «Ορφέας- Παγγαίο – Ροδολείβος», υπάρχει η έκφραση "Κουρήτος" και
αναφέρεται σ' ένα µεγάλο κυκλικό βαρέλι, όπου πατούσαν τα
σταφύλια και έβγαζαν το κρασί. Το σχήµα του βαρελιού και το
ογκώδες µέγεθος του θυµίζουν αντίστοιχα τα µεγάλα ιπτάµενα
σφαιροειδή πύρινα άρµατα των Κουρητών της προϊστορίας των
Θρακών.

ΤΟ ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΠΥΡΙΝΟ ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΙΖΕΚΙΗΛ
Μια ολοζώντανη περιγραφή από τη κάθοδο ενός πύρινου άρµατος έχουµε στην Εβραϊκή ιστορία όπου ο προφήτης Ιζεκιήλ την
περιγράφει σαν όραµα που είδε τον Θεό.
«Πρώτα έρχεται σφοδρή ανεµοθύελλα από το βορρά συνοδευόµενη από συνεχείς λάµψεις κι αστραπές, αλλά εντός των νεφών της
θύελλας αρχίζουν να εµφανίζονται τέσσερα ζώα. Καθένα από τα
οποία είχε τέσσερα πρόσωπα και πόδι όπως το πόδι του µόσχου.
∆ίπλα από κάθε πόδι υπήρχε ένας τροχός κι ενός εκάστου τροχού,
άλλος τροχός. Επάνω από τα ζώα υπήρχε οµοίωµα στερεώµατος
που στηριζόταν στα κεφάλια των τεσσάρων ζώων και επάνω από
αυτό οµοίωµα θρόνου. Επάνω στο οµοίωµα θρόνου καθόταν οµοίωµα ανθρώπου που περιβαλόταν από φωτιά και ουράνιο τόξο.»
(Μεγάλη Αµερικανική Εγκυκλοπαίδεια, Ιζεκιήλ α'4-28)
Αν τώρα συγκρίνουµε τα κείµενα της "Ραµαγιάνα", της "Σαµαραγκάνα Σουντραντάρα", των Ορφικών ύµνων προς τον Άρη, τον
Απόλλωνα και τους Κουρήτες µε το όραµα του Ιζεκιήλ θα δούµε
καταπληκτικές οµοιώτητες:
1) Ο τρόπος που προσεδαφίζεται το ιπτάµενο άρµα. Ανεµοθύελ
λα, αστραπές και δυνατός θόρυβος που φτάνει µέχρι τον ουρανό.
2) Τα τέσσερα ζώα του Ιζεκιήλ µε τα τέσσερα πρόσωπα. Είναι οι
µικροί κεκαµένοι σωλήνες εξόδου της πύρινης ενέργειας, του αγκυλωτού σταυρού. Αντίστοιχα είναι τα φλογερά πουλάρια του Άρη, τα τέσ
σερα άλογα του πύρινου άρµατος του Ήλιου (Απόλλωνα).

Αναπαράσταση άρµατος Ιζεκιήλ.

Βάση του Άρµατος.

3) Οι τροχοί µέσα στους τροχούς στο άρµα του Ιζεκιήλ είναι ο
κύκλος µε τα τέσσερα τεταρτηµόρια και τις τέσσερις οπές στον
αγκυλωτό σταυρό. Αντίστοιχα είναι τα τέσσερα σηµεία τοποθέτη
σης της µηχανής και των τεσσάρων δοχείων υδραργύρου στα Ιν
δικά κείµενα.
4) Τα τέσσερα πόδια του άρµατος του Ιζεκιήλ που µοιάζουν µε
πόδια µόσχου, είναι αντίστοιχα οι τέσσερις πόδες προσγείωσης
των σύγχρονων διαστηµόπλοιων. Είναι τα πόδια των Κουρητών που
κάνουν δυνατό κρότο.
5) Το οµοίωµα στερεώµατος που στηρίζεται στα τέσσερα κε
φάλια των ζώων του άρµατος του Ιζεκιήλ, είναι αντίστοιχα ο πύρι
νος κύκλος και η πρώτη περιφέρεια του πύρινου άρµατος του Ά
ρη. Είναι το "µανιτάρι στον ουρανό" των Ινδικών σανσκριτικών κει
µένων των Αρείων φυλών.
6) Το οµοίωµα ανθρώπου πάνω σε οµοίωµα θρόνου στο άρµα
του Ιζεκιήλ, είναι αντίστοιχα ο Άρης που κάθεται υπεράνω της τρί
της περιφέρειας του άρµατος. Είναι αντίστοιχα ο Απόλλων επάνω
στο πύρινο του άρµα, ο Φαέθων, ο Ράµα και η Σίτα, είναι οι Κουρή
τες πάνω στο άρµα τους. Βλέπουµε λοιπόν ότι υπάρχουν τροµερές
αντιστοιχίες που δεν είναι δυνατό να οφείλονται σε σύµπτωση.

0Ι ΟΥΡΑΝΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΤΩΝ ΝΤΟΓΚΟΝ
Ανάλογες µε τις προηγούµενες περιγραφές ιπτάµενων αρµάτων βρίσκουµε και στην Αφρικανική ήπειρο, στις παραδόσεις της
φυλής των Ντόγκον. Μία φυλή που αποµονωµένη από το σύγχρονο πολιτισµό κατόρθωσε να διασώσει µύθους και παραδόσεις χιλιάδων ετών. Με γνώσεις αστρονοµικές και πολιτισµό µε φοβερές
ιδιαιτερότητες. Στις ιστορίες τους αναφέρουν για πλάσµατα που
κατέβηκαν από τον ουρανό για να τους µεταδώσουν τον πολιτισµό. Μιλάνε λοιπόν για µια ουράνια «Κιβωτό» που προσγειώθηκε
στροβιλιζόµενη στη γη κι άφησε πάνω στο χώµα ένα σχέδιο που
αναπαριστούν: "Η κιβωτός προσγειώθηκε στη ξερή γη της αλεπούς και σήκωσε ένα σύννεφο σκόνης από το στρόβιλο που προ-
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κάλεσε" διηγούνται σαν να το είδαν και µιλάνε για το θόρυβο που
έκανε ότι έµοιαζε: "µε τον ήχο που κάνουν οι τέσσερις µεγάλοι
ογκόλιθοι όταν τα παιδιά τους πετούσαν πέτρες, σε διαφορετικούς τόνους, µέσα σε µια πολύ µικρή σπηλιά κοντά στη λίµνη Ντέµπον". Φαίνεται πως αυτό που θέλουν να πουν οι Ντόγκον είναι
ένας σπηλαιώδης παλµικός κραδασµός.

Σχέδιο των Ντόγκον
που αναπαριστά
την κάθοδο
της κιβωτού
από τον ουρανό
πάνω στη γη.
«Βιβλίο
Ρόµπερτ Τέµπλ
"Οι Άγνωστοι
Σείριοι»).

Λένε πως ο «Λόγος» του «Νόµο» της κιβωτού δόθηκε απ'
αυτόν στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα καθώς κατέβαινε.
"Λόγος" για τη φυλή των Ντόγκον σηµαίνει αέρας ή φύσηµα
αέρα. "Νόµος" αποκαλούνταν τα πλάσµατα που κατέβηκαν από
τον ουρανό για να τους διδάξουν το πολιτισµό τους. Εδώ αξίζει
να προσεχτεί η οµοιότητα της λέξης «Νόµος» των Ντόγκον που
είναι η ονοµασία των πλασµάτων που κατέβηκαν από τον ουρανό
µε τη «κιβωτό» τους για να τους µεταδώσουν το πολιτισµό τους
και της Ελληνικής λέξης Νόµος=γραπτός κανόνας δικαίου. Και
αξίζει να συγκριθεί αφού όχι µόνο ακουστικά αλλά και
εννοιολογικά η λέξη σηµαίνει το ίδιο πράγµα. Πραγµατικά τα
πλάσµατα που κατέβηκαν από τον ουρανό στην πρωτόγονη φυλή
των Ντόγκον, κατέβηκαν για ν'

αφήσουν τους Νόµους τους, να γράψουν και να µεταδώσουν κανόνες δικαίου και ηθικής.
Παρακάτω περιγράφουν ότι η κιβωτός «Ήταν σαν µια φλόγα
που έσβησε µόλις άγγιξε τη γη». Λένε ακόµα ότι «Ο Νόµο ήταν
κόκκινος σαν την φωτιά . . . κι όταν προσγειώθηκε άσπρισε», εννοώντας το ιπτάµενο άρµα που προσγειώθηκε.

Αν πάνω στο σχέδιο
που οι Ντόγκον
αναπαριστούν
την κάθοδο της κιβωτού
πάνω στη γη

προσαρµόσουµε
το σχήµα της βάσης
του ιπτάµενου άρµατος
του αγκυλωτού σταυρού,
θα δούµε
µία τέλεια
προσαρµογή.

Αν συγκρίνουµε τώρα τη µορφή και τον τρόπο προσγείωσης των
προηγούµενων ιπτάµενων αρµάτων µε τη κιβωτό των Ντόγκον βρίσκουµε καταπληκτικές οµοιότητες. Στροβιλισµός, σύννεφο σκόνης,
φωτιά που σβήνει µόλις ακουµπάει στη γη, ήχος που απλώνεται στα
τέσσερα σηµεία. Ακόµη αν πάνω στο σχέδιο που οι Ντόγκον αναπαριστούν τη κάθοδο της «κιβωτού» στη γη, τοποθετήσουµε το
σχήµα της βάσης του αγκυλωτού σταυρού, που είχαν κατά τη
γνώµη µου τα ιπτάµενα άρµατα, θα δούµε ότι προσαρµόζεται
τέλεια.
Οι Ντόγκον ακόµη αναφέρουν στις ιστορίες τους ότι η «κιβωτός»
των «Νόµος», που κατέβηκε στη γη, βγήκε από ένα άλλο
µεγαλύτερο «άστρο- κιβωτό» που είχε σταθεί πάνω από τη γη των
Ντόγκον και το περιγράφουν πως "έχει ένα κύκλο κοκκινωπές
ακτίνες γύρω του, κι

αυτός ο κύκλος των ακτινών είναι σαν σηµάδι που απλώνεται αλλά
χωρίς ν' αλλάζει µέγεθος". Το µεγάλο αυτό άστρο το αποκαλούν "Ιέ
πέλου τόλο". Και πως ακόµη µέσα σ' αυτό το µεγάλο "άστρο - κιβωτός" έµεινε εκείνος που λέγεται «Νόµο Ντίε» ή ο µεγάλος Νόµο. Σ'
αυτό το σηµείο αξίζει να σας θυµίσουµε τον "Ντιάους Πίταρ" τον
πατέρα ουρανό στα σανσκριτικά κείµενα των Αρείων της Ινδίας και
τον "∆ία πατέρα" στα αρχαιοελληνικά, των πατέρα των θεών της ελληνικής µυθολογίας που καθόταν ψηλά στον Όλυµπο. Το ίδιο και η
λέξη των Ντόγκον "Λόγος", που στη γλώσσα τους σηµαίνει αέρας ή
σφύριγµα αέρα, είναι ακριβώς η ίδια, σαν έννοια, µε την αρχαιοελληνική «Λόγος» = οµιλία-λαλιά. Ας θυµηθούµε το «εν αρχή ην ο
λόγος». Είναι ο αέρας που βγαίνει µέσα από το στόµα εκφράζοντας
τη σκέψη του ανθρώπου. Ακόµη αξίζει εδώ να συγκρίνουµε κάποια
από τα σχέδια των βραχογραφιών του Παγγαίου µε το άστρο-κιβωτό
"Ιέ πέλου τόλο" που περιγράφεται από τους Ντόγκον πως "έχει ένα
κύκλο κοκκινωπές ακτίνες γύρω του, κι αυτός ο κύκλος των ακτινών
είναι σαν σηµάδι που απλώνεται αλλά χωρίς ν' αλλάζει µέγεθος".
Φανταστείται το σχέδιο της βραχογραφίας του Παγγαίου µε τις
οµόκεντρες τελείες σαν ένα αστρόπλοιο µε φώτα πάνω σε
οµόκεντρους κύκλους που αναβοσβήνουν διαδοχικά. Τότε
πραγµατικά θα δούµε τον «κύκλο... που απλώνεται αλλά χωρίς ν'
αλλάζει µέγεθος".

Απεικόνιση
σχεδίου.

Σχέδιο
βραχογραφίας
Παγγαίου.

Αστρόπλοιο Ντόγκον. Θυµηθείτε το Αστρόπλοιο
στις παραδόσεις των Ντόγκον που φαινόταν να
µεγαλώνει αλλά παρέµεινε το ίδιο σε µέγεθος.
Αρκεί να φανταστείτε στο αντίστοιχο σχέδιο πρώτα
να ανάβει το φως του κέντρου, µετά τα φώτα της
πρώτης περιφέρειας και µετά της τρίτης.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΑΡΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ - ΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ - ΡΩΜΑΙΩΝ
Περιγραφές για ιπτάµενα πύρινα άρµατα βρίσκουµε και στην
αρχαία Αίγυπτο στα χρονικά του Θατµόζ III, ενός Αιγυπτίου Φαραώ της XVIII δυναστείας που αναγνωρίστηκε στο Αιγυπτιακό µουσείο του Βατικανού.
"Στο έτος είκοσι δύο, τον τρίτο µήνα του χειµώνα, την έκτη
ώρα της ηµέρας, οι γραφείς του οίκου της ζωής . . . πρόσεξαν ότι
ένας κύκλος φωτιάς ερχόταν από τον ουρανό . . . το σώµα του
ήταν ένα ροντ πλάτος και ένα ροντ µήκος . . . ξάπλωσαν µε τη
κοιλιά . . . µετά πήγαν να το αναφέρουν. Η αυτού µεγαλειότης
στοχαζόταν τότε τί να συνέβαινε. . . αυτά τα πράγµατα πλήθαιναν
στον ουρανό πιο πολύ απ' ότι ήταν πρίν. . . έλαµπαν µε µεγαλύτερη δύναµη από τον λαµπρό Ήλιο και επεκτεινόταν ως τα όρια των
τεσσάρων στηριγµάτων του ουρανού. Ο στρατός του Φαραώ κοίταξε . . . έχοντας αυτόν ανάµεσα τους. Μετά το βραδινό γεύµα
αυτοί οι πύρινοι κύκλοι ανέβηκαν ψηλότερα στον ουρανό προς τα
νότια. Ο Φαραώ πρόσταξε να κάψουν λιβάνι για να επαναφέρει
την ειρήνη στη χώρα και διέταξε να γραφούν αυτά που συνέβησαν
στα χρονικά του οίκου της ζωής... για να τα θυµούνται για πάντα.
Στο έπος του Γιλγαµές της αρχαίας Βαβυλώνας αναφέρεται
ότι "οι θεοί την ύπαρξη του ήρωα Ετάνα την πήραν ψηλά πάνω
από τη γη, µέχρι που βρέθηκε τόσο µακριά απ' αυτή, που η θάλασσα τώρα θα του φαίνεται σαν νερένιο αυλάκι και η ξηρά σαν χυλός".
Στην Εβραϊκή πάλι παράδοση αναφέρεται ότι ο προφήτης Ηλίας ανήλθε στους ουρανούς µ' ένα πύρινο άρµα.
Στη Ρωµαϊκή ιστορία ο Πλίνιος στο δεύτερο τόµο της Φυσικής
Ιστορίας του, το 100 µ.Χ. έγραψε: "Κατά τη διάρκεια της υπατείας
του Λούκιου Βαλέριου και Γάιου Βαλέριου µια πυρακτωµένη α-

σπίδα που σκορπούσε σπίθες διέτρεξε κατά τη δύση τον ουρανό
από τα ανατολικά στα δυτικά".
Παραπέµπτοντας στην "Storia di Alessandro il Grande" του Τζιοβάνι Γκουστάβο Ντρόϊσεν, ο πολυµαθής Ιταλός Αλµπέρτο Φενόλιο
κάνει στο "Clypeus Anno III No 2" µια καταπληκτική αποκάλυψη
για την πολιορκία της Τύρου από το Μέγα Αλέξανδρο το 332 π.Χ.
Το φρούριο δεν θα παραδινόταν τα τείχη ήταν 17 µέτρα ψηλά
και τόσο γερά ώστε καµία πολιορκητική µηχανή µπορούσε να τα
βλάψει. Οι Τυρινοί διέθεταν τους µεγαλύτερους τεχνικούς και κατασκευαστές πολεµικών µηχανών της εποχής και τα βλήµατα που
οι καταπέλτες εκσφενδόνιζαν στην πόλη. Ξαφνικά κάποια µέρα,
παρουσιάστηκαν πάνω από το Μακεδόνικο στρατόπεδο αυτές οι
"ιπτάµενες ασπίδες" όπως είχαν ονοµασθεί, πετώντας σε τριγωνικό σχηµατισµό. Επικεφαλής ήταν µια υπερβολικά µεγάλη και ακολούθησαν οι άλλες που ήταν σχεδόν οι µισές στο µέγεθος.
Ο άγνωστος χρονικογράφος διηγείται ότι έκαναν αργά γύρους,
πάνω από την Τύρο, ενώ χιλιάδες πολεµιστές και από τα δύο στρατόπεδα τα παρακολουθούσαν κατάπληκτοι. Ξαφνικά από τη µεγάλη "ασπίδα" µια φωτεινή ακτίνα κτύπησε τους τοίχους που κυρτώθηκαν ακολούθησαν και άλλες ακτίνες και τα τείχη και οι πύργοι
διαλύθηκαν λες και ήταν φτιαγµένοι από λάσπη, αφήνοντας το δρόµο ανοιχτό για τους πολιορκητές, που όρµησαν στην πόλη. Οι "ιπτάµενες ασπίδες" πετούσαν πάνω από την πόλη µέχρις ότου
κυριεύθηκε ολόκληρη και µετά εξαφανίστηκαν αθόρυβα λες και
διαλύθηκαν στον ουρανό. (Περιοδικό "Τρίτο Μάτι", τεύχος 39, σελ.
37...).

Βραχογραφία Παγγαίου (Σµήνος
Αστρόπλοιων σε τριγωνική διάταξη).

Αναπαράσταση σχεδίου βραχογραφίας Παγγαίου. Σµηνος Αστρόπλοιων
σε τριγωνική διάταξη. Το σχέδιο αυτό
βρίσκεται κάτω από το σχέδιο του Ζωδιακού.

Κάτω από τον αστερισµό της (ΣΤΑΧΥ) Παρθένου - Ζυγού στις Βραχογραφίες
του Παγγαίου υπάρχει αυτό το σχέδιο που βλέπετε. Παράσταση γαλαξία ή
Ιπτάµενα πύρινα άρµατα σε τριγωνική διάταξη.

ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΙΣ
ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Ένα άλλο σχέδιο, που παρουσιάζει εξίσου ενδιαφέρον από τις
βραχογραφίες του Παγγαίου, είναι ένα σχέδιο που µόνο για αρχέγονη κατασκευή δεν µοιάζει. Αντίθετα δεν είναι δύσκολο να καταλάβουµε ότι πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο διαστηµικό όχηµα µε
αποθήκη καυσίµων, ραντάρ, πίνακα ελέγχου, καµπίνα πλοήγησης
και πλοηγό. Ένα σχέδιο που έρχεται να στηρίξει τη θεωρία που αναπτύξαµε πριν ότι οι φυλές αυτές των Θρακών (Αρείων) του Παγγαίου είχαν µνήµες από ένα πολιτισµό ανώτερο και εξελιγµένο. Ένα

Βραχογραφία Παγγαίου
που αναπαριστά
∆ιαστηµικό όχηµα µε
καµπίνα πλοήγησης,
πλοηγό, Ραντάρ, πίνακα
ελέγχου, χώρος
καυσίµων και λοιπά
όργανα. Κάτω ακριβώς
απ'αυτό διακρίνεται
σµήνος αστρόπλοιων.

πολιτισµό που ενδεχοµένως κάποτε να καταστράφηκε ή να εξαφανίστηκε για λόγους που δεν γνωρίζουµε αυτή τη στιγµή. Εκείνο όµως που δεν µπορούµε να αψηφίσουµε είναι, και παραµένει πολύ
σηµαντικό, οι ίδιες οι βραχογραφίες και τα θέµατα των σχεδίων τους.

Αναπαράσταση του προϊστορικού σχεδίου Βραχογραφίας του Παγγαίου που
αναπαριστά διαστηµικό όχηµα.

Παρόµοια σχέδια έχουν βρεθεί στον αρχαίο πολιτισµό των Μάγια στο Τσιάπας του Μεξικού, όπου ο Ρώσος επιστηµονικός συγγραφέας Καζάντσεφ πιστεύει ότι πρόκειται για την αναπαράσταση ενός διαστηµικού οχήµατος πλήρους µε σύστηµα αεροπλοήγησης, στροβιλοσυµπιεστή, πίνακα ελέγχου, δεξαµενές, θάλαµο
καύσης, τουµπίνα και εξάτµιση.
Επίσης παρόµοιο αντικείµενο έχει βρεθεί στο Τοπρακκαλέ της
ανατολικής Τουρκίας (χώρος όπου άλλοτε ζούσε η Αρεία φυλή
στους πρόποδες του Αραράτ). Έχει µήκος 22 cm, πλάτος 7,5 cm
και ύψος 8 cm και ανήκει στη περίοδο της Ουρ (3000π.Χ.). Είναι
βέβαια φανερή η οµοιότητα αυτού του αντικειµένου µ' ένα σύγχρονο µονοθέσιο, διαστηµικό όχηµα παρόλο που λείπει το κεφάλι

του πιλότου. Το αντικείµενο φυλάσσεται στο αρχαιολογικό µουσείο της Κωνσταντινούπολης.

Αρχαίο διαστηµόπλοιο σε µουσείο.
Η αποτύπωση αυτή εικονίζει ένα αντικείµενο, το οποίο βρέθηκε σε ανασκαφές
στην πόλη Τοπρακκαλέ της Ανατολικής Τουρκίας, στους πρόποδες του Αραράτ.
Έχει µήκος 22, πλάτος 7,5 και ύψος 8 εκατοστών, και ανήκει στην περίοδο της
Ουρ (3000 π.Χ). Είναι φανερή η οµοιότητα αυτού του αρχαίου αντικειµένου µε
ένα σύγχρονο µονοθέσιο διαστηµικό όχηµα, παρ'όλο που λείπει το κεφάλι του
πιλότου. Φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. (Περιοδικό "Τρίτο Μάτι").

Η οµάδα επιστηµόνων RPI
της Ν. Υόρκης έφτιαξε
το εικονιζόµενο Lightcraft
(φωτόπλοιο) που το βασικό του
καύσιµο θα είναι
λίγο υγρό υδρογόνο
και θα µπορεί στο µέλλον
να διανύει τεράστιες αποστάσεις σε
λίγα λεπτά.
(Περιοδικό "Ανεξήγητο",
τεύχος 95).

Ο ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Μια άλλη βραχογραφία που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον
είναι αυτή που δείχνει ένα άνδρα ντυµένο µε ολόσωµη φόρµα να
κρατά στο χέρι ράβδο που καταλήγει σε διχάλα ενώ στο άλλο του
χέρι κάτω από τη µασχάλη έχει ένα κυκλικό αντικείµενο που ξεχωρίζουν επάνω του οµόκεντροι κύκλοι.

Ο ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Μία άλλη βραχογραφία που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Το κεφάλι περιτυλίγει κουκούλα ενώ τα πόδια του φέρουν µπότες. Μπροστά του στέκεται ένα ζώο, µάλλον σκυλί. Βέβαια αυτό
που παρουσιάζει ενδιαφέρον επάνω στο ζώο είναι δύο καµπούρες
που έχει στη πλάτη του, χαρακτηριστικό γνώρισµα πολλών βραχογραφιών µε θέµα τα ζώα. Παρόµοιες παραστάσεις έχουν βρεθεί
στους βράχους της Αλκαµόνικα της Ιταλίας και στα όρη Κίµπερλει
της βορειοδυτικής Αυστραλίας. Αυτές ο διάσηµος επιστηµονικός
συγγραφέας Καζάντσεφ τις χαρακτηρίζει σαν παραστάσεις αστροναυτών µε διαστηµική στολή.

Σχέδιο βραχογραφίας Παγγαίου που αναπαριστά Αστροναύτη µε
την φόρµα του, το Σκάφανδρο του, κάποια συσκευή στην µασχάλη του
µπροστά σε ζώο της εποχής των βράχογραφιών.

«ΤΟ ΠΑΝΠΟΡΙ»
ΗΞΕΡΑΝ 0Ι ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΘΡΑΚΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΑ ΠΕΤΑΝ ΧΑΡΤΑΕΤΟ;
Σ' ένα άλλο σηµείο κοντά στο προηγούµενο βρίσκεται µια εξίσου ενδιαφέρουσα βραχογραφία. Εκ πρώτης όψεως το θέµα της
θα ήταν, αν δεν αναφερόταν σε χιλιάδες χρόνια π. Χ., "Τα παιδιά
που πετάν χαρταετούς ανάµεσα σε ζώα µέσα στο δάσος".

Βραχογραφία Παγγαίου "Το
Πανπόρι". Αστροναύτες που
κρέµονται από τα ιπτάµενα
πύρινα άρµατα µε σκοινί κάτω
από τα τροµαγµένα µάτια των
άγριων ζώων, ή παιδιά που
πετάνε χαρταετούς (Πανπόρια);

Λεπτοµέρεια στολής.

Αν προσέξουµε όµως αναλυτικά τα σχέδια θα παρατηρήσουµε
πολλά πράγµατα. Πρώτα πρώτα οι δύο άνδρες που φαίνεται ότι κρατάν "χαρταετούς" είναι δεµένοι οι ίδιοι µε ένα σκοινί που κρέµεται
από τους «χαρταετούς», πράγµα παράξενο για πέταγµα «χαρταετού». Τα ζώα τρία από τα αριστερά (σκύλος - άλογο - ;) και ένα
ελάφι από τα δεξιά δείχνουν να έχουν σταθεί και να κοιτάζουν τους
δύο άνδρες µε ένταση αφού ο σκύλος έχει σηκωµένη την ουρά του
και φαίνεται σαν να γαβγίζει. Οι "χαρταετοί" είναι κυκλικοί µ' έναν
κεντρικό σταυροειδή άξονα που οι άκρες του τελειώνουν όλοι πάνω
στη περιφέρεια του κύκλου σε σχήµα V. Ο ένας "χαρταετός" είναι
µισοκατεστραµµένος από ένα σταυρό που έχουν χαράξει µε χοντρό
εργαλείο κάποιοι χριστιανοί φανατικοί που ενδεχοµένως να είχαν
περάσει τα σχέδια για σχέδια µαγείας. Αν παραδεχτούµε ότι οι είναι
χαρταετοί, τότε θαρθούµε σε σύγκρουση µε την επίσηµη ιστορία
που θέλει τους Κινέζους εφευρέτες του χαρταετού γύρω στο Μεσαίωνα. Τότε έχουµε ανατρέψει τα ιστορικά δεδοµένα και διαπιστώνουµε ότι οι φυλές αυτές των Θρακών (Αρείων) γνώριζαν το πέταγµα του χαρταετού. Είναι νοµίζω σηµαντικό να καταθέσω ότι σ' όλα
τα χωριά του Παγγαίου, που κατοικούνται από απογόνους αυτών
των Θρακών, ο χαρταετός ονοµάζεται "πανπόρι" που προέρχεται
από σύνθεση των λέξεων παν-πορώ δηλαδή πορεύοµαι στο παν.
Και παν για τους αρχαίους Έλληνες ήταν το σύµπαν όλο. ∆ηλαδή
πανπόρι= αυτό που πορεύεται σ' όλο το σύµπαν.
Μήπως λοιπόν το ΠΑΝ-ΠΟΡΙ είναι αποµίµηση των ιπταµένων
αρµάτων του Απόλλωνα και του Άρη (κυρίαρχων θεοτήτων στο Αρειοθρακικό Πάνθεο) και το ίδιο το θέµα της βραχογραφίας, µια
πραγµατική αναπαράσταση δύο Αστροναυτών που αιωρούνται από τα ιπτάµενα άρµατα τους; Άλλωστε για ποιο λόγο τα ζώα είναι
τροµαγµένα; Θα τρόµαζαν τα άγρια ζώα την ηµέρα από δύο παιδιά που πετάνε "χαρταετούς"; Το θέµα της βραχογραφίας είναι
σίγουρα πιο σηµαντικό για να αποτυπωθεί γύρω στο 4000 - 6000
π. Χ. πάνω στο βράχο. Ακόµη αξίζει να παρατηρήσουµε ότι οι συγκεκριµένοι "χαρταετοί" δεν διαθέτουν ουρά που σηµαίνει ότι είναι αδύνατο να πετάξουν και ότι τα ρούχα των δύο ανδρών είναι
λεπιδωτά γεγονός που φέρνει στο νου µας υπερσύγχρονες στολές αστροναυτών και όχι ρούχα προϊστορικών ανθρώπων.

Αναπαράσταση
σχεδίου
βραχογραφίας
Παγγαίου. Άνθρωποι
ντυµένοι µε
λεπιδωτές φόρµες
και µπότες κρέµονται
δεµένοι µε σχοινί
από τα παράξενα
κυκλικά σχήµατα
µπρος στα έκπληκτα
µάτια των ζώων.

Ο αστροναύτης
Έντουαρντ Χ. Ουάιτ,
ο πρώτος Αµερικανός που
«περπάτησε»
στο διάστηµα,
κρεµασµένος
από ένα σκοινί
µήκους 25 ποδών.
Η γη κάτω
δεν φαίνεται, γιατί είχε
σύννεφα.
(Μεγάλη Αµερικ.
Εγκίδεια).

0Ι ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ∆ΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ 0Ι ΑΓΚΥΛΩΤΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ
ΤΟΥ Β.∆. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Το 1982 ένας ερασιτέχνης αεροπόρος στη ∆ανία, ο Πρέµπεν Χάνσον ανακαλύπτει πετώντας µε το µικρό του µονοκινητήριο αεροπλάνο τέσσερις κυκλικές προϊστορικές κατασκευές που βρίσκονται όλες
σε ευθεία γραµµή, η οποία αν προεκταθεί οδηγεί κατευθείαν στους
∆ελφούς στην Ελλάδα. ∆ηλαδή στο "κέντρο της γης" και στο κέντρο
της λατρείας του Απόλλωνα, όπου ο θεός κάθε φθινόπωρο ανεβασµένος επάνω στο «τέθριππο πύρινο άρµα του» έφευγε για τη
χώρα των υπερβορείων για να γυρίσει την άνοιξη µε δόξες και
τιµές.

Τρέλεµποργκ - Έσκεχολµ Φυρκάτ - Άγγερσµποργκ.
Όλα βρίσκονται πάνω
σε µία ευθεία γραµµή.
Απόσταση:
218,5 χιλιόµετρα.
Η γραµµή των τεσσάρων
"πύργων των Βίκινγκς" οδηγεί
κατευθείαν
στους ∆ελφούς,
στην Ελλάδα.

(Βιβλίο Έριχ φον
Νταίνικεν,
"Μαρτυρίες πάνω
σε πέτρα").

Εκείνο που αξίζει να προσέξουµε στις τέσσερις προϊστορικές
κυκλικές κατασκευές, που αρχικά πιστευόταν ότι αποτελούσαν
φρούρια των Βίγκινκς, είναι το σχέδιο της όλης κατασκευής. Αυτό
λοιπόν αποτελείται από έναν µεγάλο εξωτερικό κύκλο και τρεις
εσωτερικούς, µεταξύ τους οµόκεντρους. Τους κύκλους τέµνουν
κάθετα δύο κάθετοι κεντρικοί άξονες που τέµνουν τους οµόκεντρους κύκλους σε τέσσερα ίσα τεταρτηµόρια. Ο κεντρικός εσωτερικός κύκλος έχει σε κάθε τεταρτηµόριο αντίστοιχα ένα τετράγωνο σχήµα που οι πλευρές του είναι τέσσερα µικρά πλοιάρια.
Χωρίς να µπούµε σε λεπτοµέρειες κατασκευής αυτών των "φρουρίων των Βίκιγκς" όπως πιστευόταν, κοιτάζοντας τις κατόψεις αυτών των σχεδίων εύκολα µπορούµε να φανταστούµε και να προσαρµόσουµε τα σχέδια των αγκυλωτών σταυρών του Παγγαίου
πάνω σ' αυτές τις κατασκευές. Είναι ακριβώς τα ίδια σχέδια µε
περισσότερες λεπτοµέρειες.

Αν εφαρµόσουµε το σχέδιο τουΑγκυλωτού σταυρού (Σβάστικας) επάνω στο
σχέδιο της προϊστορικής κατασκευής στο Τρέλεµποργκ της ∆ανίας θα
διαπιστώσουµε τέλεια προσαρµογή.

Ο επικεφαλής αρχαιολόγος των ανασκαφών αυτών των κυκλικών κατασκευών ∆ανός Πουλ Νέρλουντ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι: "Η εγκατάσταση είναι πολύ περισσότερο σαφής και κανονική από όσο µπορούσαµε να περιµένουµε από τους βορείους προγόνους µας, που, απ' όσο ξέρουµε γι' αυτούς, ένας τέτοιος σχεδιασµός τους ήταν απολύτως ξένος".
Οι τέσσερις αυτές κυκλικές κατασκευές που βρίσκονται αντίστοιχα στα Τρέλεµποργκ- Έσκεχολµ - Φυρκάτ - Άγγερσµποργκ είναι σε ευθεία γραµµή, όπως αναφέραµε προηγουµένως, και η προέκταση τους οδηγεί κατευθείαν στο Μαντείο των ∆ελφών.
Αν τώρα επιστρέψουµε στην Ελληνική προϊστορία και θυµηθούµε το ταξίδι του Απόλλωνα στη χώρα των υπερβορείων µε το
τέθριππο πύρινο άρµα του που η βάση του είχε όπως αναπτύξαµε
στα προηγούµενα κεφάλαια το σχήµα του αγκυλωτού σταυρού των
βραχογραφιών του Β.∆. Παγγαίου τότε θα δούµε να ζωντανεύουν
µπρος µας όλα αυτά που θεωρούνται µύθοι και θρύλοι.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΣ ΘΡΑΚΕΣ
Ανάµνηση των ιπτάµενων αρµάτων από τη Θρακική Αρεία προϊστορία έχουµε και στο µύθο του Πήγασου, του φτερωτού αλόγου
που καβάλα σ' αυτό ο µυθικός ήρωας Βελερεφόντης σκότωσε τη
Χίµαιρα.
"Μ' από τη Μέδουσα σαν ο Περσέας λαιµόκοψε τη κεφαλή της,
ξεπήδησε ο πελώριος Χρυσάορας και το άλογο ο Πήγασος. Κι αυτός επήρε τούτο τ' όνοµα γιατί στου Ωκεανού κοντά εγεννήθη τις
πηγές, και εκείνος γιατί κράταγε σπάθα χρυσή µε τα ακριβά του
χέρια. Και πέταξε αυτός και τη προβατοτρόφα γη αφήνοντας, πήγε
στους θεούς, και τώρα µένει στου ∆ία τ' ανάκτορα και σέρνει τ'
άρµα του βαθυσόφου ∆ία, όταν την αστραπή και τη βροντή τινάζει."
Ησιόδου «Θεογονία» στίχοι: 280-285

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑ∆Α
Ο Βελλερεφόντης
τοξεύει
τη Χίµαιρα,
στίχ. 179.
Πίνακας
του
Clement Contier. 1910.

Αυτοί οι άποικοι των Θρακών εγκαθιδρύουν και την λατρεία του Απόλλωνα και του
∆ιόνυσου στούς ∆ελφούς όπως και τον τρόπο µαντείας, δηλαδή την Πυθία που
µασούσε την δάφνη και έβγαζε τους ακατανόητους τους χρησµούς της. Απόδειξη
αυτού του γεγονότος µας δίνει ο Ηρόδοτος στην ιστορία του. Αναφερόµενος στο
πέρασµα του Ξέρξη από το Παγγαίο µιλάει για µια φυλή Θρακών που κατοικούσαν στην κορυφή του Παγγαίου του Σάτρες και δεν είχαν υποταχθεί σε κανέναν.
"Οι Σάτρες απ' όσο ξέρω εγώ, δεν έχουν υποταγεί σε κανέναν άνθρωπο αλλά έως
την εποχή µου είναι οι µόνοι από τους Θράκες που είναι ελεύθεροι. Κατοικούν
ψηλά βουνά σκεπασµένα µε διάφορα δάση και µε χιόνια. Είναι πολύ πολεµικός
λαός και έχουν ένα µαντείο του ∆ιονύσου που βρίσκεται στο πιο ψηλό βουνό. Από
τους Σάτρες οι Βησσοί είναι εκείνοι από τους οποίους προέρχονται οι ιερείς του
Μαντείου. Τους χρησµούς τους δί'νε; µία γυναίκα όπως στους ∆ελφούς και τίποτα
πιο δυσνόητο απ' αυτούς δεν υπάρχει".
Ηροδότου Πολυµνία στίχ., 108-112. Απόσπασµα από το πρώτο βιβλίο µου "Ορφέας - Παγγαίο - Ροδολείβος".

Ως γνωστό τη θεογονία την έγραψε ο Ησίοδος τον 7ο π.Χ. αιώνα βασιζόµενος στους µύθους και τις αναφορές των ιερέων Θρακών που είχαν εγκατασταθεί στη Βοιωτία και λάτρευαν τις Μούσες. Ο Στράβωνας αναφέρει σχετικά:
"Η υπεράνω της βορείου κλιτύος του Ολύµπου περιφέρεια,
ένθα φύλα θρακικά, εξ αφανούς ρίζης συγγενή προς τους Έλληνας και τους Φρύγας, είχον εγκατασταθεί φέροντα µεθ' εαυτών
και καλλιεργούντα τους αρχέγονους θρησκευτικούς ύµνους και
την λατρεία των Μουσών, όθεν έλαβον ούτοι και το όνοµα Πιερίδες. Μετά χρόνον Πιέριοι κάτοικοι ήλθον και εγκαταστάθησαν
εις τους πρόποδας του Ελικώνος, όπου ίδρυσαν την Άσκραν. Αι
Μούσαι τας οποίας έφερον εκ των θρακικών χωρών και ελάτρευον
εις την Πιερίαν, εγκαταστάθησαν επί του Ελικώνος, ένθα ανεπτύχθη η νέα και σταθερά λατρεία αυτών, ως των Ελικωνιάδων
Μουσών".
Στράβων IX, 25 πρβλ Χ 3 καθώς και Παυσανίας IX 29
Η φυλή λοιπόν αυτή δεν ήταν άλλοι από τους Πίερες Θράκες
που κατοικούσαν στους πρόποδες του Παγγαίου και στα νοµίσµατα τους, που έχει δηµοσιεύσει ο διεθνούς φήµης ιστορικός και
νοµισµατολόγος Ι. Ν. Σβορώνος, έχουν επάνω τον Πήγασο, το φτερωτό λιοντάρι, τη Σφίγγα, τον Γρύπα. Όλα, φτερωτά µυθικά όντα
σε ανάµνηση των ιπτάµενων αρµάτων των αρχαίων προγόνων τους.
Απόδειξη αυτής της µετανάστευσης των αρχαίων Πιέρων Θρακών
είναι και τα ονόµατα των πόλεων που δώσαν στα αντίστοιχα µέρη.
Έτσι έχουµε Ελευθερές αντίστοιχα στο Παγγαίο, στον Όλυµπο και
στο Κιθαιρώνα.
Αυτοί οι άποικοι των Θρακών εγκαθιδρύουν τη λατρεία του Απόλλωνα και του ∆ιονύσου στους ∆ελφούς όπως και τον τρόπο
µαντείας, δηλαδή την Πυθία που µασούσε δάφνη και έβγαζε τους
ακατανόητους χρησµούς της. Απόδειξη αυτού του γεγονότος µας
δίνει ο Ηρόδοτος στην ιστορία του. Αναφερόµενος στο πέρασµα
του Ξέρξη από το Παγγαίο µιλάει για µια φυλή Θρακών που κατοικούσαν στη κορυφή του Παγγαίου τους Σάτρες και δεν είχαν υποταχθεί σε κανέναν.

Όί Σάτρες όσο ξέρω εγώ, δεν έχουν υποταγεί σε κανένα άνθρωπο αλλά έως την εποχή µου είναι οι µόνοι Θράκες που είναι
ελεύθεροι. Κατοικούν σε ψηλά βουνά σκεπασµένα µε διάφορα δάση και µε χιόνια. Είναι πολύ πολεµικός λαός και έχουν ένα µαντείο
του ∆ιονύσου που βρίσκεται στο πιο ψηλό βουνό. Από τους Σάτρες
οι Βησσοί είναι εκείνοι από τους οποίους προέρχονται οι ιερείς του
Μαντείου. Τους χρησµούς τους δίνει µια γυναίκα, όπως στους ∆ελφούς, και τίποτε πιο δυσνόητο δεν υπάρχει".
Ηροδότου "Πολυµνία" στίχοι 108-112. Απόσπασµα από το πρώτο
βιβλίο µου "Ορφέας - Παγγαίο - Ροδολείβος".

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΙΞΙΩΝΑ
Στην Ελληνική µυθολογία ο Ιξίωνας ήταν γιος του Άρη του πιο
σηµαντικού θεού των Αρείων της Θράκης. Ο Ιξίωνας ερωτεύτηκε
την ∆ίαν την κόρη του ∆ηιονέως που την παντρεύτηκε αφού υποσχέθηκε πλούσια γαµήλια δώρα στο πεθερό του ∆ηιονέα. Στη
πορεία όµως ο Ιξίωνας δεν έδινε τα δώρα και ο πεθερός του
θύµωσε. Ο Ιξίωνας για να κοπάσει την ένταση των σχέσεων τους
κάλεσε το πεθερό του σε πλούσιο γεύµα για να ειρηνεύσουν.
∆όλια όµως έριξε το ∆ηιονέα στη φωτιά και τον έκαψε. Το έγκληµα αυτό δεν συγχωρέθηκε ούτε από τους ανθρώπους ούτε από
τους θεούς. Την στιγµή όµως που ο ∆ίας, θέλησε ν' αποδώσει
δικαιοσύνη και ήταν έτοιµος να επιβάλει την τιµωρία στον Ιξίωνα,
αυτός πέφτοντας στα πόδια του, ζήτησε και πέτυχε την εξιλέωση
του. Ο ∆ίας δε τον πήρε µαζί του στον Όλυµπο. Ο Ιξίωνας όµως,
αχάριστος όπως ήταν προσπάθησε να συνάψει σχέσεις µε την
Ήρα. Αυτό προκάλεσε την οργή του ∆ία, που για να τον δοκιµάσει, µεταµόρφωσε ένα σύννεφο σε Ήρα και ο Ιξίωνας πέφτωντας
στη παγίδα συνουσιάστηκε µ' αυτό και έτσι γεννήθηκε ένα άγριο
και τερατώδες όν ο Κένταυρος. Ο ∆ίας για να τιµωρήσει τον Ιξίωνα έδωσε εντολή στον φτερωτό Ερµή να δέσει τον Ιξίωνα σ'
ένα πύρινο φτερωτό τροχό ο οποίος θα κινούνταν αέναα στο διάστηµα.

Ο Ιξίωνας δεµένος επάνω στον πύρινο φτερωτό τροχό.
Ερυθρόµορφος αµφορέας του 4ου π.χ. αιώνα. ("Η
ιστορία του ελληνικού έθνους" Εκδοτική Αθηνών).

Βλέπουµε λοιπόν ότι στους µύθους των Ελλήνων έµειναν ολοζώντανα τα πύρινα ιπτάµενα άρµατα (πύρινοι φτερωτοί τροχοί) που
χρησιµοποιούσαν οι κυρίαρχοι θεοί του Αρείου θρακικού πανθέου
Άρης, Απόλλων, Ερµής.
Άλλωστε πύρινοι φτερωτοί τροχοί ήταν τα ιπτάµενα πύρινα άρµατα που συµβόλιζαν οι αγκυλωτοί σταυροί των Αρείων Θρακών,
του Παγγαίου, της Τροίας, της Ινδίας, του Περού, του Μεξικού,
των Η.Π.Α, της Αγγλίας. Επάνω σε πύρινους φτερωτούς τροχούς
πετούσαν ο Άρης και ο Απόλλων. Αν αναλύσουµε ετυµολογικά τη
λέξη Ιξίων είναι η ίδια µε την ελληνική λέξη Άξων, την λατινική Axis
και την σανσκριτική άκσας και σηµαίνει τον " άνθρωπο - τροχό "
τον περιστρεφόµενο ως τροχός γύρω από ένα άξονα.
Άρα την εποχή που ο ∆ίας καταδίκασε τον Ιξίωνα σ' αυτό το
µαρτύριο, µάλλον, όπως καταλαβαίνουµε, θα είχε εξορίσει τον α-

χάριστο Ιξίωνα στο αχανές διάστηµα να περιπλανιέται µακριά από
τη γη και τους ανθρώπους, ταξιδεύοντας επάνω σ' ένα ιπτάµενο
πύρινο άρµα, που ο άξονας του είχε τη µορφή του αγκυλωτού
σταυρού (σβάστικας) = πύρινου φτερωτού τροχού.

ΡΟΜΒΟΣ
ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΩΤΟΓΟΝΟ ΣΚΕΥΟΣ
ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ
Στο βιβλίο του C. KERENYI «Ελληνικά Μυστήρια» στο
κεφάλαιο «Μυστήρια των Καβείρων» διαβάζουµε ότι οι Κάβειροι ή
Κουρήτες ή Κορύβαντες ή Ιδαίοι ∆άκτυλοι θεωρούνταν Ιερά
πνεύµατα του πιο πρωτόγονου σκεύους των Μυστικών λατρειών,
που είναι γνωστό ως «Ρόµβος».
Πραγµατικά στα «Ορφικά» στον ύµνο XXXI "Κουρητών" διαβάζουµε:
«Σκιρτηταί Κουρήτες, ενόπλια βήµατα θέιτες, ποσίκροτοί, ροµβηταί, ορέστεροι, ευαστήρες, . . . »
∆ηλ. «Ώ σεις Κουρήτες, που πηδάτε και βαδίζετε ρυθµικά σύµφωνα µε τα πολεµικά τραγούδια σας, που κάνετε κρότο µε τα πόδια και περιστρέφεστε σαν σβούρες, ορεσίβιοι, βακχικοί,. . .»
Σε προηγούµενο κεφάλαιο έχουµε αναλύσει την έννοια που είχε το «περιστρέφεστε σαν σβούρες» αφού ταυτίσαµε την περιστροφική κίνηση των Ροµβητών Κουρητών µε τα Ιπτάµενα Πύρινα Άρµατα τύπου Σβάστικας που καθώς προσγειώνονταν ή απογειώνονταν από τη γη δηµιουργούσαν στρόβιλο καθώς περιστρέφονταν
σαν σβούρες, έχοντας το σχήµα του Ιπτάµενου ∆ίσκου. Την χρήση
των «Ρόµβων»* στις ελληνικές µυστικές λατρείες την βεβαιώνει ο
πυθαγόρειος Αρχύτας. Και φυσικά οι πλοηγοί αυτών των
Ιπτάµενων ∆ίσκων «Ρόµβων» ήταν οι Κουρήτες ή Κάβειροι
πνεύµατα
* Ρόµβος = παράγωγο του ρήµατος ρέµβω = στρέφοµαι ολόγυρα - περιστρέφοµαι
- περιφέροµαι (Λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας π.χ. ∆ορµπαράκη). Ρόµβος
= αρχαίο παιδικό παιχνίδι που στις µέρες µας είναι γνωστό σα σβούρα.

ιερά αυτού του πανάρχαιου και ιερού σκεύους που αναπαριστούσε
το σχήµα του ιπτάµενου πύρινου δίσκου. Και το ιερό πυρ που έκαιε µέσα του συµβόλιζες το ιερό πυρ του θεϊκού δίσκου που εκσφενδονιζόταν από τους αυλούς πυρός.

Ο βούδας πάνω Ιπτάµενο του άρµα µορφής "Ρόµβου".
Βιβλίο Θ. Αξιώτη "Φως στα
µεγαλύτερα µυστήρια του Κόσµου".

"Του µυστικού δε τούτου χορού, αναφεροµένου ήδη εν επιτυµβίω τινί εικόνι νέου
τινός αφιερωµένου εις τα Σαµοθράκεια Μυστήρια ευρίσκει τις την καταγωγήν εις
τας Ινδικός τελετουργίαςĬ όπου η Κρίσχνα και η Ραδά εικονίζονται παίζουσα; αυλόν, πέριξ δε αυτών κύκλος χορευτών και χορευτριών ηαρίστησι την εν αρµονία
κυκλοφορίαν των ουρανίων σωµάτων...".
Βλέπουµε λοιπόν αυτοί οι περίφηµοι και πανέµορφοι περιστροφικοί χοροί να έχουν την καταγωγή τους στα αρχαία µυστήρια της Σαµοθράκης και στις τελετές
των Ινδοάριοθρακών κατακτητών της Ινδικής χερσονήσου που στα κείµενα τους
της Μαχαµπαράτα και της Ραµαγιάνα διαβάζουµε για τα Ιπτάµενα άρµατα του
Ίντρα και του Ράµα που περιστρέφονταν σαν µαργαριτάρια στον ουρανό.

Ακριβώς το σχήµα του ρόµβου, µας δίδει ο Γ. Λευκοφρύδης οτο περίφηµο βιβλίο του "Κοσµοσκάφος Στα-Γύρο -Έψιλον", ότι είχε ο Ιπτάµενος ∆ίσκος του Αριστοτέλη. Την σχέση του "Ρόµβου" µε τις µυστικές
λατρείες των Καβείρων και Κουρητών την βλέπουµε να διασώζεται µέχρι
σήµερα σε δύο θρησκευτικούς χορούς που η καταγωγή τους ανάγεται
στους Φρύγες Θράκες της Μ. Ασίας. Τον περιστροφικό χορό των "Σούφηδων" και των "Ζεϊµπέκηδων". Ο χορός αυτός είναι καθαρά θρησκευτικός και η περιστροφική κίνηση του χορευτή υποδηλεί τη σύνδεση της
ψυχής του χορευτή µε το θεό. 'Οπως λένε χαρακτηριστικά οι "Ζεϊµπέκηδες" ο καλός χορευτής όταν χορεύει δεν βρίσκεται στο κόσµο µας αλλά
µιλάει µε το θεό. Ακριβώς τέτοιος χορός αναφέρεται ότι χορευόταν στα
µυστήρια των "Καβείρων" στη Σαµοθράκη.
Στο βιβλίο του Βλαδίµηρου Μιρµίρογλου "Οι ∆ερβίσαι" βρίσκουµε
µια αναφορά του Σκαρλάτου Βυζάντιου από το σύγγραµµα του "Η
Κωνσταντινούπολις" όπου εκεί περιγράφοντας το περιστροφικό χορό
των ∆ερβίσηδων του τάγµατος του Μεβλεβή λέγει:
«Του µυστικού δε τούτου χορού, αναφεροµένου ήδη εν επιτυµβίω τινί εικόνι νέου τινός, αφιερωµένου εις τα Σαµοθράκεια Μυστήρια ευρίσκει τις την
καταγωγήν εις τας Ινδικός τελετουργίας,
όπου η Κρίσσχνα και η Ραδά εικονίζονται
παίζουσαί αυλόν, πέριξ δε αυτών
κύκλος χορευτών και χορευτριών
παρίστησι την εν αρµονία κυκλοφορίαν
των ουρανίων σωµάτων,. . . »
Βλέπουµε λοιπόν αυτοί οι περίφηµοι
και πανέµορφοι περιστροφικοί χοροί να
έχουν τη καταγωγή τους στα αρχαία
µυστήρια της Σαµοθράκης και στις
τελετές των Ινδοαρειοθρακών κατακτητών της Ινδικής χερσονήσου
που στα κείµενα τους, τη "Μαχαµπαράτα" και τη "Ραµαγιάνα", διαβάζουµε
Ο Ιερός περιστροφικός
για τα Ιπτάµενα άρµατα του Ίντρα
χορός των ∆ερβίσσηδων"
και του Ράµα που περιστρέφονταν
(Περιοδικό "Τρίτο Μάτι",
σαν µαργαριτάρια στον ουρανό.
τεύχος 43 (Σούφηδες).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΣΤΑ ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
«ΜΑΧΑΜΠΑΡΑΤΑ» – «ΘΕΟΓΟΝΙΑ»
Μέσα στα κείµενα των µεγάλων επών της "Μαχαµπαράτα" των
Αρείων Θρακών της Ινδίας και της "Θεογονίας" του Ησίοδου βρίσκουµε αναφορές σ' ένα µεγάλο πόλεµο ανάµεσα στους θεούς και
στους ήρωες που ενδεχοµένως οι συνέπειες αυτού του µεγάλου
πολέµου να κατάστρεψαν αυτόν τον πολιτισµό που είχε φτάσει σ'
ένα τέτοιο σηµείο που µπορούσε κάποιος να πετάει στον ουρανό µε
ιπτάµενα άρµατα και να χρησιµοποιεί όπλα που οι περιγραφές τους
µας θυµίζουν όπλα της σηµερινής πυρηνικής εποχής.
Εξηγήσαµε προηγουµένως τη κοινή φυλετική καταγωγή των Αρείων Θρακών, κατακτητών της Ινδίας, που συνέγραψαν τα µεγάλα έπη
της "Μαχαµπαράτα" και της "Ραµαγιάνα" και των Θρακών Πιέρων
του Παγγαίου και του Ολύµπου, που αποίκησαν τη Βοιωτία και µετέφεραν τους θρύλους και τις παραδόσεις του Ιερατείου των Μουσών,
δίνοντας τη δυνατότητα στον Ησίοδο να συγγράψει τη "Θεογονία".
Στη "Μαχαµπαράτα" βρίσκουµε περιγραφές αυτού του πολέµου που µας θυµίζουν περιγραφές ενός σύγχρονου ατοµικού πολέµου µε υπερσύγχρονα όπλα.
"... Ένα µοναδικό βλήµα φορτισµένο µε όλη τη δύναµη του Σϋµπαντος. Μια πυρακτωµένη στήλη καπνού και φλόγας, λαµπερή σαν
δέκα χιλιάδες Ήλιοι, ανυψώθηκε σε όλη της τη λαµπρότητα... ήταν
ένα άγνωστο όπλο, ένα σιδερένιο αστροπελέκι, ένας γιγάντιος αγγελιοφόρος του Θανάτου που αφάνισε ως τη στάχτη ολόκληρη τη
φυλή των Βρίσνις και των Αντχάκας (οι εχθροί που ενάντια τους
χρησιµοποιήθηκε). . . Τα σώµατα ήταν τόσο καµένα που δεν αναγνωριζόταν. Τα µαλλιά και τα νύχια έπεφταν, τα κεραµικά έσπαζαν
χωρίς φανερή αιτία, και τα πουλιά γίνονταν άσπρα. Μετά από λίγες
ώρες, όλα τα είδη διατροφής είχαν µολυνθεί. . . για να ξεφύγουν
απ' αυτή τη φωτιά οι στρατιώτες ρίχνονταν σε ποτάµια, για να ξεπλύνουν το σώµα τους και όλο τους τον εξοπλισµό...
(Αυτό το πανίσχυρο όπλο). . . έπληττε θανάσιµα πλήθη (πολεµιστών) µε άτια και ελέφαντες και αµάξια και όπλα, σάµπως νάταν ξερά
φύλλα δέντρων παίρνονταν από τον άνεµο ... έµοιαζαν σαν ιπτάµενα

πανέµορφα πουλιά ... πετώντας µακριά από τα δέντρα. . .
Ένα ακόντιο µοιραίο σαν το ραβδί του θανάτου. Μετρούσε τρία
κύβιτα και έξι πόδια. Προικισµένο µε τη δύναµη του κεραυνού του
Ίντρα µε τα χίλια µάτια ήταν... καταστρεπτικό για όλα τα ζωντανά
πλάσµατα . . . "

Αλλού περιγράφεται µια συνάντηση δύο βληµάτων στον αέρα.
".. . 7α δύο όπλα συνάντησαν τόνα τ' άλλο στη µέση του αέρα.
Τότε η γη άρχισε να τρέµει µαζί µε όλα τα βουνά της και τις θάλασσες και τα δέντρα, και όλα τα ζωντανά πλάσµατα κάηκαν από την
ενέργεια των όπλων και επηρρεάστηκαν άσχηµα. Τα ουράνια φλεγόταν και τα δέκα σηµεία του ορίζοντα γέµισαν µε καπνό.. ."
Αντίστοιχα στη "Θεογονία" του Ησίοδου στο κοµµάτι της Τιτανοµαχίας διαβάζοντας τη µάχη των Τιτάνων εναντίον του ∆ία και
των Θεών βλέπουµε περιγραφές ενός πολέµου που µόνον υπερσύγχρονα όπλα θα µπορούσαν να προκαλέσουν.
Τύφων: 820 - 870
(ϊν) " Μα σαν απόδιωξ' από τον ουρανό τους Τιτάνες ο ∆ίας, γέννησε στερνοπαίδι η πελώρια Γη τον Τυφωέα, µε το ερωταγκάλιασµα
του Τάρταρου στη χάρη της χρυσής της Αφροδίτης. Τα χέρια του ήσαν ένα κι' ένα για της δύναµης τα κατορθώµατα, κι ακάµαντα ήσανε
του τροµερού θεού τα πόδια. Από τους ώµους του εκατό φιδιού, δράκοντα φοβερού, φυτρώνανε κεφάλια, που µαύρες ξεπετούσαν γλώσσες και γλύφονταν, κάτου απ' τα φρύδια των µατιών πούχε στα τερατώδικα κεφάλια φλόγα ελαµποκόπαε, κι απ' όλα τα κεφάλια του τα
τροµερά σηκώνονταν φωνές χιλίων αχών αφήνοντας την απερίγραπτη
βουή. Τώρα φωνάζανε µε τη φωνή που µόνον οι θεοί καταλαβαίνουν,
κατόπιν µε φωνή σαν το βαρύ µουγκανητό του ταύρου του υπερήφανου, που ακαταδάµαστος στην ορµή του είναι την άλλη µε φωνή του
λιονταριού πόχει ανηλέητη την ψυχή, πότε µε φωνές όµοιες µ' αυτές
που τα κουτάβια κάνουν - θάµα ν' ακούσεις!- πότε πάλι εσφυριζε και
τα βουνά κι οι ράχες εβογκούσαν. Κι εκείνη την ηµέρα έργο που δεν
θα ξεγινόταν θα γινόταν, και θάχε γίνει βασιλιάς αυτός και σε θνητούς
και σ' αθανάτους, αν µε το βλέµµα τ'αγρυπνό δεν τον ένοιωθε ο πατέρας των ανδρών και των θεών. Ξερά και δυνατά βροντά κι η γης τροµαχτικά αντιβούισεν ολόγυρα του κι ο µέγας ουρανός επάνωθε κι ο
πόντος και τα ρέµατα του Ωκεανού και τα υποχθόνια Τάρταρα, ενώ
κατ' απ' τ' αθάνατα τα πόδια του άρχοντα, καθώς για πόλεµο σηκώνονταν, ο µέγας Όλυµπος απ' άκρη σ' άκρη τρανταζότανε και τ' άπα-

ντούσε η Γη βογγώντας. Μια ζέστη φοβερή βασίλευε πάνω στον πόντο µε τα σκοτείνά νερά, µία ζέστη πούβγαινε από αυτά τα δύο: από
ΐη µια οι βροντές και οι αστραπές και ο κεραυνός κι από την άλλη οι
µανιωµένοι άνεµοι και η φλόγα από το τέρας τούτο. Έβρασε η γης
ακέρια κι ο ουρανός και η θάλασσα τριγύρω. Απ' όλες τις µεριές
πελώρια κύµατα υψώνονταν κατά τις ακτές τριγύρω απ' την ορµή
των αθανάτων. Ένας σεισµός π' όλο µεγάλωνε αρχινούσε. Έτρεµ' ο
Άδης, των νεκρών ο βασιλιάς, στον κάτου κόσµο, έτρεµαν κι οι Τιτάνες µεσ' στον Τάρταρα τριγύρω από τον Κρόνο, γροικώντας την ασίγαστη βουή και τον ανήλεο χαλασµόν επάνω. Μα ο ∆ίας όταν κορυφώθηκεν η ορµή του και τα όπλα επήρε, την αστραπή και τη βροντή
και το που κατακαίει τα πάντα αστροπελέκι, τον χτύπησε απ' τον
Όλυµπο πηδώντας, κι έκαψε µονοµιάς όλα τριγύρω τα κεφάλια τ'
απερίγραπτα του τροµερού θηρίου, κι αυτό σαν εδαµάστηκε από τα
χτυπήµατα που τούχε εκείνος δώσει κοµµατιασµένο έπεσε ενώ η πελώρια γη αναστέναζε τριγύρω. Μα σαν ο κυρίαρχος εκεραυνώθηκε,
η φλόγα ανασηκώθηκε µεσ'
στις βραχόσπαρτες και µαύρες του βουνού πούχε χτυπήσει τις χαράδρες και σε µεγάλην έκταση καιγόταν η πελώρια γη και σήκωνε απερίγραπτοι/ ατµό κι έλυωνε σαν το καλοί που θέρµαινε σε καλοτρύπητους σωλήνες η τέχνη των
µαστόρων, ή σαν το σίδερο, το
πιο στερεό από τα µέταλλα όλα, που µέσα στα φαράγγια
του βουνού, καθώς η φάουσα
φλόγα το δαµάζει, λειώνει στο
χώµα το θεϊκό µε την ενέργεια
του Ηφαίστου, έτσι και η γη σιγόλειωνε κάτου απ' τη λάµψη
της φωτιάς που εφλογοβόλα. Κι
ο ∆ίας µ' αβάσταχτη στα στήθη οργή τον έρριξε στα βάθη
τα µεγάλα του Τάρταρου..."

Μουσείο Μονάχου (Ο Κεραυνός- Ζευς)
470 π.Χ. ∆εν θέλει πολύ φαντασία για να

σκεφτούµε µε τι µο;άζε/ ο κεραυνός
του ∆ία. Είναι ρουκέτα
ενός υπερσύχρονου οπλοστασίου.
(Περιοδικό "∆ΙΙΠΕΤΕΣ", τεύχος 7ον).

Η ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α ΚΑΙ Ο
ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Την πρώτη γραπτή µαρτυρία στα ελληνικά αρχαία κείµενα, για
τον µεγάλο προϊστορικό πολιτισµό των Ελλήνων που χάθηκε, την
διαβάζουµε στο βιβλίο του Πλάτωνα "Τίµαιος". Εκεί γίνεται αναφορά στο µεγάλο νοµοθέτη της Αθήνας Σόλωνα που είχε επισκεφτεί την αρχαία Αίγυπτο και εκεί στην πόλη Σαΐδα, οι Ιερείς του
φανέρωσαν τα καταγραµµένα αρχεία τους, όπου φαινόταν ότι ο
πολιτισµός των Ελλήνων άκµαζε και κυριαρχούσε κατά τη δέκατη
χιλιετηρίδα π.χ., και καταστράφηκε σε µια νύχτα, ενδεχοµένως κάτω από το βάρος µιας τεράστιας πυρηνικής έκρηξης παρασέρνοντας µαζί της κάθε ίχνος της ύπαρξης του, αλλά και την µυθική
µας Ατλαντίδα.
Φυσικά ο πολιτισµός αυτός θα είχε εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε
να έχει ένα τέτοιο σύγχρονο οπλοστάσιο που να µπορεί να καταστρέψει όλο τον τότε πολιτισµό. Μνήµες αυτών των µαχών πέρασαν µέσα στις σελίδες της Ελληνικής µυθολογίας στην Τιτανοµαχία και στα πανάρχαια σανσκριτικά κείµενα της Μαχαµπαράτα. Μνήµες για ιπτάµενα πύρινα άρµατα για βλήµατα τεράστιας εµβέλειας
και καταστροφής που θυµίζουν τα σύγχρονα πυρηνικά όπλα. Κι
αυτός ο πολιτισµός καταστράφηκε αφήνοντας σε µας τα ίχνη του
σε µύθους, σε ύµνους, σε αστρονοµικές γνώσεις και σε βραχογραφίες παράξενες για µια εποχή που την θέλουµε να κυκλοφορεί
ο άνθρωπος µε δέρµατα και να σκοτώνει µε πέτρες. Όλα αυτά
έρχονται να εξηγήσουν γιατί στη προσπάθεια να προσδιορίσει την
ηλικία των ορφικών ύµνων και συγκεκριµένα αυτών που αναφέρονται στην ισότητα των εποχών ο αστρονόµος Κ. Χασάπης έδωσε
δύο ηµεροµηνίες, µία την οποία έδωσε και σαν σωστή το 1366 π.χ.
και µία την οποία απέρριψε γιατί την θεώρησε πολύ προωθηµένη
και απόµακρη από τη πραγµατικότητα το 11835 δηλαδή 9835 π.χ.
Αν δεχτούµε όµως τα γραµµένα του Πλάτωνα ως αληθή, ότι δηλαδή αυτή η καταστροφή του µεγάλου ελληνικού πολιτισµού συνέβηκε στη δέκατη χιλιετηρίδα π.χ. τότε η ηµεροµηνία του 11835
δηλαδή 9835 π.χ. στέκεται πολύ λογική και ορθή.

Άλλωστε η ηλικία των βραχογραφιών του Παγγαίου, όπως έχουµε αποδείξει προηγουµένως βάσει του προϊστορικού ζωδιακού, χρονολογούνται γύρω στην πέµπτη χιλιετηρίδα π.χ., που σηµαίνει ότι αυτοί που διασώθηκαν από τη µεγάλη καταστροφή του
Ελληνικού πολιτισµού µετέφεραν για χιλιάδες χρόνια από στόµα
σε στόµα, ύµνους, θρύλους και σχέδια που µέσα από την παντελή
έλλειψη κάθε προσωπικής τους εµπειρίας µ'εκείνοντον πολιτισµό,
έµειναν να φαντάζουν οι άνθρωποι εκείνοι της εποχής σαν θεοί
και τα αεροσκάφη τους σαν φτερωτά άρµατα που τα έσερναν πύρινα πουλάρια.
Πλάτων: "Τίµαιος"
22 Β
". . . Κάποιος όµως από τους ίερει'ς, πολύ γέρων είπε τότε "
Σόλων, Σόλων, σεις οι Έλληνες είσθε πάντοτε παιδιά, ο Έλλην δεν
είναι ποτέ γέρων!" Όταν ήκουσε αυτό ο Σόλων, είπε " πώς, τί εννοείς
µε αυτό;" "Είσθε νέοι όλοι σας, απήντησε κατά την ψυχήν. ∆ιότι δεν
έχετε εις αυτήν καµµίαν πάλαιαν γνώµην, η οποία να προέρχεται
από αρχαίαν παράδοσιν, ούτε καµµίαν γνώσιν η οποία να έχη
γηράση µε τον καιρόν. Και η αιτία αυτού είναι η εξής. Πολλαί και
κατά πολλούς τρόπους καταστροφαί ανθρώπων έχουν γίνει και θα
γίνονται, από πυρ και ύδωρ αϊ µεγαλύτεροι, από άπειρα δε άλλα
αίτια αϊ µικρότεροι. . . "

23 Ε
". . . Αφ' ότου δε επολιτίσθη ο τόπος µας εδώ, έχουν περάσει,
καθώς φέρεται γραµµένον εις τα ιερά µας βιβλία, οκτώ χιλιάδες
έτη. Περί των συµπολιτών σου λοιπόν, οι οποίοι έζησαν προ εννέα
χιλιάδων ετών, θα σου φανερώσω δι' ολίγον και τους νόµους των
και από τα έργα των το ωραιότερον που έκαµαν. Τας λεπτοµέρειας
δε δι' όλα αυτά θα τας διεξέλθωµεν κατά σειράν άλλοτε µε την ησυχίαν µας, αφού λάβωµεν εις χείρας τα ίδια τα γραπτά."
24-25 Ε- D

". . . Πολλά και µεγάλα έργα της πόλεως σας, εδώ γραµµένα,
θαυµάζονται, όλα όµως τα υπερβαίνει ένα κατά το µέγεθος και τον

ηρωϊσµόν. ∆ιότι τα γραπτά µας διηγούνται πώς η πόλις σας κατέστρεψε κάποτε µίαν δύναµιν, η οποία µε θράσος επορεύετο συγχρόνως εναντίον ολοκλήρου της Ευρώπης και της Ασίας, ορµηθείσα απ'
έξω, από τον /Ατλακτίκόν ωκεανόν. ∆ιότι τότε το εκεί πέλαγος ήτο
διαβατόν, προ του στοµίου δε, το οποίον σεις ονοµάζετε, καθώς λέγεται, Ηρακλέους στήλας, υπήρχε νήσος, η νήσος δε αυτή ήτο µεγαλύτερα από την Λιβύην και την Ασίαν µαζί, από αυτήν δε ήτο δυνατόν
εις τους τότε ταξιδιώτας να διαβούν εις τας αλλάς νήσους και από
τας νήσους εις όλην την απέναντι ήπειρον την γύρω εις την θάλασσα
εκείνην, η οποία ήξιζε πραγµατικά το όνοµα θάλασσα. ∆ιότι τα µέρη
αυτά, προς τα µέσα του στενού, δια το οποίον οµιλούµεν, φαίνονται
ως ένας λιµήν που έχει στενήν είσοδον, ενώ η θάλασσα εκείνη είναι
αληθινά πέλαγος και η ξηρά που το περιβάλλει µπορεί αληθέστατα
και ορθότατα να ονοµάζεται ήπειρος. Εις την νήσον λοιπόν αυτήν
Ατλαντίδα, βασιλείς είχαν σχηµατίσει µέγα και θαυµαστόν κράτος,
το οποίον εξουσίαζεν ολόκληρον την νήσον και πολλάς αλλάς νήσους και µέρη της ηπείρου, επί πλέον δε, από τα εδώ µέρη, προς τα
µέσα του πορθµού, εξουσίαζαν, από την Λιβύην µεν µέχρι της Αιγύπτου, από την Ευρώπην δε µέχρι της Τυρρηνίας. Όλη λοιπόν αυτή η
δύναµις, αφού συγκέντρωσε κάποτε όλας της τας δυνάµεις, επεχείρησε, µε µίαν ορµήν, να υποδούλωση και τον ιδικόν σας τόπον και
τον ιδικόν µας και όλους τους προς τα µέσα του πορθµού. Τότε, λοιπόν, Σόλων, η δύναµις της πόλεως σας έλαµψε εις τους οφθαλµούς
όλων των ανθρώπων και δια τον ηρωϊσµόν και δια την ρώµην της.
∆ιότι υπερτερήσασα όλους ως προς την ευψυχίαν και τας πολεµικός
τέχνας, κατ' αρχάς µεν επικεφαλής των Ελλήνων, έπειτα δε αποµονωθείσα εξ ανάγκης, αφού οι άλλοι απεστάτησαν, αφού έφθασε εις
τους έσχατους κινδύνους, ενίκησε τους επιδροµείς και ανήγειρε τρόπαιον, τους δε µη υποδουλωµένους ακόµη ηµπόδισε να υποδουλωθούν, και ηλευθέρωσε γενναιοφρόνως όλους τους άλλους όσοι κατοικούµεν προς τα µέσα των Ηρακλείων στηλών. Αργότερα όµως,
επειδή έγιναν τροµεροί σεισµοί και κατακλυσµοί, εις το διάστηµα µίας µόνης ηµέρας και µίας νυκτός φοβερός, ολόκληρος ο στρατός
σας δια µιας κατεβυθίσθη εις την γην και επίσης η Ατλαντίς νήσος
εβυθίσθη εις την θάλασσαν και εξηφανίσθη. ∆ι' αυτό έως σήµερον,
το εκεί πέλαγος είναι αδιάβατον και ανεξερεύνητον, επειδή είναι ε-

µπόδιον ο πολύ ρηχός πηλός τον οποίον συνεσώρευσεν η νήσος,
όταν έπαθε καθίζησιν. "

ΑΙΣΧΥΛΟΣ - ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΚΑΙ
ΦΤΕΡΩΤΑ ΑΡΜΑΤΑ
∆ύο από τους µεγάλους µας τραγικούς ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης µυηµένοι και οι δύο οτα Ελευσίνια µυστήρια µας δίνουν µέσα από τα κορυφαία τους θεατρικά έργα µαρτυρίες για την ύπαρξη ιπτάµενων αρµάτων. Ως γνωστό ιδρυτής των Ελευσίνιων µυστηρίων ήταν ο ΘΡΑΚΑΣ Εύµολπος και ο Αισχύλος αναφέρεται ως
Ευµολπίδης και γιος ιερέως από τον Τάκη Μπαρλά στο δεύτερο
τόµο του Νεώτερου Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού του Ηλίου σελ. 26.
Οι Θράκες άποικοι λοιπόν που ιδρύουν και τα Ελευσίνια µυστήρια,
µεταδίδουν από γενιά σε γενιά τους θρύλους και τις παραδόσεις
τους, για τους Άρειους προγόνους τους που πετούσαν µε ιπτάµενα πύρινα άρµατα και βοµβάρδιζαν µε πυρηνικά όπλα.
Στην τραγωδία του Αισχύλου "Προµηθέας ∆εσµώτης" εµφανίζονται στη σκηνή, µπρος στον αλυσσοδεµένο Προµηθέα, ο Ωκεανός και οι κόρες του Ωκεανού να κατεβαίνουν από ένα Ιπτάµενο
Άρµα.
Στιχ 393-396
Ωκεανός
"Ενώ ξεκίναγα µου είπες τη κουβέντα.
Τι το ΤΕΤΡΑΣΚΕΑΟ ΠΟΥΛΙ τον ανοικτό
αιθέρα δρόµο µε τα φτερά του αναδεύει και
µοναχό του θα µπόραγε σε γνωστούς
σταθµούς να πάει να κουρνιάσει"
Ποιο είναι το ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟ ΠΟΥΛΙ που ταξιδεύει στους δρόµους του αιθέρα; Φυσικά το Ιπτάµενο Άρµα τύπου Σβάστικας µε
τους τέσσερις σωλήνες εξόδου της πύρινης ενέργειας. Τον ΓΟΡΓΟΦΤΕΡΟ ΘΩΚΟ, όπως αποκαλεί το Ιπτάµενο Άρµα ο Αισχύλος
µε το στόµα της Κορυφαίας στους στίχους 279-288:

κορυφαία:
"Και τώρα µ' ελαφρό αφήνοντας ποδάρι το
ΓΟΡΓΟΦΤΕΡΟ ΘΩΚΟ και τον αγνό αιθέρα
πουν' η στράτα των πουλιών στη γη µε τις
πολλές προεξοχές έτσί κατεβαίνω, και
τους παιδεµούς σου µέχρι τέλος θέλω να
ακούσω".
ΩΚΕΑΝΟΣ:
"Ιτο τέρµα µακρινού έχω φτάσει δρόµου
προς εσένα, Προµηθέα, κατευθύνοντας
το ΓΟΡΓΟΦΤΕΡΟ τούτο ΠΕΤΟΥΜΕΝΟ,
µε την θέληση, χωρίς χαλινάρι κυβερνώντας το."
Ποιο είναι αυτό το Ιπτάµενο Άρµα που οδηγείται µε τη θέληση
του ανθρώπου και χωρίς χαλινάρια εκτός από ένα υπερσύγχρονο
Ιπτάµενο Άρµα που µπορείς να βλέπεις από πάνω του, όταν πετά,
τις προεξοχές της γης;
Στην τραγωδία του Ευριπίδη "Μήδεια", βλέπουµε στο τέλος τη
Μήδεια να εγκαταλείπει τη σκηνή πάνω σ' ένα φτερωτό άρµα που
το στηρίζουν ∆ράκοντες (φίδια).
Στ. 1320 ΚΕΙΜΕΝΟ
ΩΚΕΑΝΙΣ:
Χειρί δ' ου ψαύσεις ποτέ
τοιόνδ' όχηµα πατρός Ήλιος πατήρ
δί'δωσίν ηµίν έρυµα πολέµιας χειρός.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΩΚΕΑΝΙ∆Α:
Με τα χέρια σου όµως δε θα µ' αγγίξεις ποτέ.
τέτοιο άρµα ο πατέρας µου Ήλιος µου έδωσε
προστασία από χέρι εχθρικό.
Στο βιβλίο του Γ. Γιατροµανωλάκη "Μήδεια"
διαβάζουµε: ότι ένας σχολιαστής περιγράφει το άρµα
ως εξής:

Επί ύψους παραφαίνεται η Μήδεια,
οχουµένη δρακοντίνοις άρµασι"
Σχετικά µε το θέµα η υπόθεση του µυθογράφου βοηθά λίγο περισσότερο:
"Ήταν ένα άρµα δρακόντων πτερωτών, ό
παρ' Ηλίου έλαβεν"
"Αυτοί οι δράκοντες εξεικονίζονται καθαρά σε αγγεία της Ν.
Ιταλίας του 5ου και του 4ου αιώνα π.χ. και είναι γνωστοί σε µετέπειτα συγγραφείς όπως στον Οράτιο, στον Οβίδιο, στον Απολλόδωρο και στον Υγίνο."
Συνεπώς το άρµα µε τους φτερωτούς δράκοντες δεν είναι
προσθήκη του Ευριπίδη στην υπόθεση του έργου αλλά βασικό
στοιχείο της πλοκής και σύστασης του µύθου της "Μήδειας".
Στον ίδιο µύθο όµως των Ελευσίνιων µυστηρίων βλέπουµε
τη θεά ∆ήµητρα ύστερα από µεγάλη περιπλάνηση να προσγειώνεται µε το Ιπτάµενο πύρινο άρµα της, που το οδηγούσαν φτερωτοί πύρινοι δράκοντες, στην "αγέλαστο πέτρα" στην "Ελευσίνα" δίπλα στο "καλίχωρο φρέαρ". Το ίδιο αυτό "φτερωτό της
άρµα" το παραδίδει στον ένα από τους τέσσερις βασιλείς της
"Ελευσίνας" στον Τριπτόλεµο όπου πετώντας µ' αυτό φεύγει,
για αρκετά χρόνια, για να διδάξει και σ' άλλους λαούς πως να
σπέρνουν το σίτο και να οργώνουν τα χωράφια τους. Παραστάσεις αυτού του "άρµατος" βρίσκουµε σε πολλά αρχαιοελληνικά
αγγεία που εικονίζουν τη θεά ∆ήµητρα ή τον Τριπτόλεµο να είναι επάνω σ' αυτό. Όπως και οι λέξεις "Ελευσίς", "αγέλαστος
πέτρα", "καλίχωρο φρέαρ", δείχνουν αν τις προσέξουµε καλά
τον ερχοµό (έλευσιν) της θεάς ∆ήµητρας που µε το "φτερωτό
πύρινο άρµα" της προσγειώνεται επάνω στο βράχο που τον κατακαίει, µη µπορώντας ποτέ πια να φυτρώσει το πράσινο, κάνοντας τον "αγέλαστο πέτρα" και οι νέες παρθένες από τότε
τιµώντας αυτή την "έλευσιν" της θεάς χορεύουν γύρω από το
"καλίχωρον φρέαρ" που αναπαριστά το σχήµα του "στρογγυλού πύρινου άρµατος" της θεάς.

Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΣΚΟΒΟΛΙΑΣ
Ο Περσέας ήταν ο µυθικός ήρωας του Αργούς γιος του ∆ία και
της ∆ανάης. Ο βασιλιάς του Αργούς είχε µάθει από ένα χρησµό
ότι θα τον σκοτώσει ο γιος της ∆ανάης και γΓ αυτό δεν πάντρεψε
την κόρη του και την κρατούσε φυλακισµένη σ' ένα υπόγειο. Ο
∆ίας όµως συνουσιάστηκε µε τη ∆ανάη και έτσι γεννήθηκε ο Περσέας. Ο βασιλιάς του Αργούς όµως, Ακρίσιος, τους έκλεισε σε µια
λάρνακα και τους πέταξε στη θάλασσα όπου τα κύµατα τους έβγαλαν στη Σέριφο. Εκεί τους περιµάζεψε ο ψαράς ∆ίκτυς και µεγάλωσε τον Περσέα. Ο αδελφός του ∆ίκτυ φθόνησε τον Περσέα
και τον έστειλε να σκοτώσει ένα τέρας τη Μέδουσα. Έτσι ξεκινάει
η περιπέτεια του Περσέα που καταλήγει σε προσωπικό του θρίαµβο. Σαν γιος του ∆ία και αγαπητός των θεών του δίνονται δώρα
που θα τον βοηθήσουν στο σκοπό του. Η θεά Αθηνά του χαρίζει
την ασπίδα της που λάµπει σαν καθρέπτης. Ο θεός Ερµής του
χαρίζει ένα κοφτερό ξίφος και οι τρεις "Γραίες" κόρες του Φόρκυ
(γιος του Ωκεανού) τα φτερωτά τους σανδάλια και την µαγική περικεφαλαία που τον έκαµε αόρατο. Έτσι µετά από µακρινό ταξίδι
βρίσκει το τέρας, τη Μέδουσα, και κυττάζοντας µέσα από τη λαµπερή ασπίδα της Αθηνάς - γιατί η Μέδουσα είχε την ικανότητα ν'
απολιθώνει όποιον την κοίταζε κατάµατα - την σκοτώνει µε το
κοφτερό του ξίφος. Ο Περσέας χάρις στα θεϊκά δώρα ξεφεύγει
από τις αδελφές της Μέδουσας Σθενώ και Ευριάλη χάρις στη περικεφαλαία που τον έκανε αόρατο, κρατώντας στο δισάκι του το
κεφάλι της Μέδουσας. Εδώ διασταυρώνεται και ο µύθος του φτερωτού Πήγασου που σαν ο Περσέας έκοψε το κεφάλι της Μέδουσας ξεπήδησε από µέσα από το λαιµό της µαζί µε το Χρυσάορα.
Αυτό το φτερωτό άλογο αργότερα φέρνει στη πλάτη του το Βελερεφόντη που σκοτώνει τη Χίµαιρα και αργότερα ανεβαίνει στον
Όλυµπο και σέρνει το ιπτάµενο άρµα του ∆ία. Ο Περσέας λοιπόν
γυρίζει µε τη µητέρα του στο Αργός και ο Ακρίσιος φοβούµενος
για τη ζωή του καταφεύγει στη πελασγική Λάρισα. Εκεί πηγαίνοντας ο Περσέας και παίρνοντας µέρος σε αγώνα δισκοβολίας σκοτώνει άθελα του τον Ακρίσιο. Έτσι κλείνει ο µύθος. Όλες οι ανά-

φορές του όµως µιλούν για ένα πολιτισµό προηγµένο, και αν ξεπεράσουµε το µύθο θα δούµε τι σκοπό µπορεί να εξυπηρετούν τα
"φτερωτά πέδιλα" των "Γραιών" που ήταν κόρες του Φόρκυ και
εγγονές του Ωκενού, που όπως ξέρουµε από τη τραγωδία και το
µύθο του "Προµηθέα" πετούσε επάνω σ' ένα φτερωτό άρµα. Επίσης η αναφορά στη "στρογγυλή λαµπερή ασπίδα" της θεάς Αθηνάς (που ως γνωστό ταξίδευε πάνω στο φερωτό της άρµα), που
τον προστάτευε από το βλέµµα της Μέδουσας, που απολίθωνε τα
πάντα. Η αναφορά στο "κοφτερό σπαθί" του φτερωτού θεού Ερµή. Η αναφορά επίσης στο Φτερωτό Πήγασο που ξεπηδάει µέσα
από τη Μέδουσα µας δίνουν την αίσθηση ότι ο µύθος κουβαλάει
µνήµες από ένα ανώτερο πολιτισµό όπου χρησιµοποιούνταν ιπτάµενοι δίσκοι και όπλα σύγχρονα και καταστροφικά.
Ιδρυτής λοιπόν του αθλήµατος του ∆ίσκου θεωρείται ο Περσέας από τους αρχαίους Έλληνες. Το γεγονός αυτό δεν θα είχε
καµµιά σηµασία, ώστε να αναφερθεί, αν δε παρατηρούσα σε αρχαία ελληνικά αγγεία επάνω στο δίσκο των αθλητών να τίθεται το
σύµβολο του αγκυλωτού σταυρού, γεγονός που αποδεικνύει από µόνο του τη σχέση του αγκυλωτού σταυρού (σβάστικας) µε
το πέταγµα του ιπτάµενου δίσκου αυτού ακριβώς που συµβόλιζε
ο ∆ίσκος των αθλητών των αρχαίων Ελλήνων. Ο δίσκος στους
αρχαίους Έλληνες ήταν αµφίκυρτος γύρω στα εικοσιδύο εκατοστά διάµετρο. Φανταστείτε λοιπόν τί άλλο µπορούσε να συµβολίζει ο αµφίκυρτος δίσκος των αθλητών µε το σύµβολο της σβάστικας επάνω, όταν πετούσε στον αέρα, εκτός από την ανάµνηση
του Ιπτάµενου ∆ίσκου τύπου σβάστικας που χρησιµοποιούσαν ο
Απόλλωνας, ο Άρης, η Αθηνά αλλά και ο ίδιος ο Περσέας. Σκεφτείτε επίσης σε ποιο θαλάσσιο είδος έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες το όνοµα της Μέδουσας και µε τί µοιάζει αυτό το θαλασσινό.
Το ίδιο το άθληµα του ∆ίσκου είναι πανάρχαιο και υπάρχει αναφορά από τον Όµηρο ότι ο Αχιλλέας και οι Μυρµιδόνες έπαιζαν
µε το δίσκο στην ακρογιαλιά της Τροίας. Την σχέση βέβαια του
∆ίσκου µε τα ιπτάµενα πύρινα άρµατα που έλαµπαν σαν ήλιοι
στον ουρανό την βλέπουµε και στην ονοµασία του αθλητικού
δίσκου που στην αρχαιότητα ονοµάζεται Σόλος και στα λατινικά
Σολ είναι ο ήλιος.

∆ισκοβόλος,
λεπτοµέρεια
από

κρατήρα

του Ευφρονίου.

Και στις δύο παραστάσεις
των αγγείων
οι Αθλητές φέρουν ∆ίσκο
µε σχέδιο
Αγκυλωτού Σταυρού.
Ανάµνηση των Ιπταµένων
Πύρινων δίσκων
(τύπου Σβάστικας)
µιας παλιότερης εποχής,
όπου ο Περσέας ταξίδευε
για να σκοτώσει
την Μέδουσα.
(Μεγάλη Αµερικανική
Εγκυκλοπαίδεια "Ιδέα")

"ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟ"
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Στο δυσεύρετο, αξιόλογο ή απαγορευµένο βιβλίο του Γιώργου
Λευκοφρύδη "Κοσµοσκάφος Στα-Γύρο-Έψιλον. Το Οργάνων Όργανο Του Αριστοτέλη" αναπτύσσεται η θεωρία από το συγγραφέα ότι ο
Αριστοτέλης, µαζί µε το πατέρα του Νικόµαχο, ήταν εξωγήινοι από
τον αστερισµό του Λαγού. Στο βιβλίο του Αριστοτέλη "Το Οργάνων
Όργανο", συνεχίζει, µέσα σ'ένα κώδικα του Ελληνικού αλφαβήτου,
περιέχεται όλη η θεωρία για να µπορέσει να αποκρυπτογραφήσει και
να κατασκευάσει κάποτε ο άνθρωπος ένα διαστηµόπλοιο Κοσµοσκάφος για να επισκεφτεί τον αστερισµό του Λαγού. Μάλιστα αναφέρει
χαρακτηριστικά µετά την αποκρυπτογράφηση του κώδικα "Σας ζητώ
συγνώµη αν σας απογοήτευσα, το ΚΟΣΜΟΣΚΑΦΟΣ ∆ΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ
ΣΤΑ ΓΥΡΟ ΕΨΙΛΟΝ ή επί το Αριστοτελικώτερο, ΤΟ ΕΨ/ΣΚΑΦΟΣ είναι
µόνο ΕΝΑΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ αυτό µπόρεσα να σας προσφέρω.

Μοιάζει µε ιπτάµενο δίσκο, αλλά κάθε άλλο παρά "ούφο" είναι: το νέο µη επανδρωµένο κατασκοπικό αεροσκάφος της αµερικανικής αεροπορίας µπορεί να εντοπίσει µια µπάλα του µπάσκετ στο έδαφος από ύψος 15.000 µέτρων, ό,τι καιρό κι αν κάνει! ∆εν φέρει όπλα, δεν τα χρειάζεται άλλωστε. Τα "όπλα" του είναι
ένα ραντάρ συνθετικής απεικόνισης SAR υψηλής ευκρίνειας, που θα εναλλάσσεται µε ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες NIIRS 5,5, αναλόγως της φύσεως της αποστολής. Η "διακριτική" παρουσία του αποτελεί την καλύτερη προστασία και η
τιµή του -σχεδόν 10 εκατοµµύρια δολάρια, περίπου 2,3. (Εφηµερίδα
"Ελευθεροτυπία").

Έχει σχήµα αβγού και θυµίζει περισσότερο ιπτάµενο δίσκο παρά αεροσκάφος.
Απογειώνεται και προσγειώνεται οπουδήποτε, ακόµη και στη θάλασσα. Είναι µικρότερο από ένα τζάµπο, µπορεί να µεταφέρει 400 άτοµα ή 40 τόνους βάρος,
έχει 400 mph ταχύτητα, 5.000 µίλια αυτονοµίας και πετάει σε 36.000 πόδια ύψος.
Είναι ρωσικό και το λένε Ekip.

Το Ε εδώ προέρχεται από το Έψιλον που ήταν αναρτηµένο στο
αέτωµα του ναού του Απόλλωνα στους ∆ελφούς και µέχρι σήµερα
µένει ακατανόητος ο συµβολισµός του στη κορυφή του αετώµατος. Στις άλλες δύο γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου, που σχηµάτιζε το αέτωµα του Ναού του Απόλλωνα στους ∆ελφούς, υπήρχαν
οι ρήσεις αριστερά "ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ" και δεξιά "ΜΗ∆ΕΝ ΑΓΑΝ".
Εδώ αξίζει να θυµηθούµε ότι οι κυκλικές κατασκευές που υπάρχουν στη ∆ανία {Τρέλεµποργκ-Έσκεχολµ - Φυρκάτ - Άγκεσµπορκ), όπου επάνω στο σχέδιο τους αρµόζει τέλεια ο αγκυλωτός σταυρός (σβάστικα) του προϊστορικού αστεροσκοπείου του
Παγγαίου, είναι σε ευθεία γραµµή και η προέκταση τους οδηγεί
κατευθείαν στους ∆ελφούς. ∆ηλαδή στη κατοικία του θεού Απόλλωνα απ1 όπου ο θεός το φθινόπωρο έφευγε πάνω στο τέθριππο
πύρινο του άρµα (τύπου σβάστικας) για τη χώρα των υπερβορείων
(∆ανία).

Το αν υπάρχει κάποιος µυστικός κώδικας στο βιβλίο του Αριστοτέλη "Το Οργάνων Όργανο", µας το επιβεβαιώνει και ο σπουδαίος Έλληνας πυρηνικός επιστήµονας, κατασκευαστής του πιο
σπουδαίου ελληνικού υπερόπλου " Άρτεµις", κος Γ. Γκιόλβας, ο
οποίος σε µια σηµαντική του συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό "Τρίτο ΜάτΓ'αναφέρει χαρακτηριστικά: "Ήµουν στην οµάδα
Κατράκη (την µυστική οµάδα που αποτελούσαν διακεκριµένοι επιστήµονες και η οποία µεταξύ άλλων ασχολήθηκε - παράλληλα µε
τη ΝΑΣΑ - µε το να αποκρυπτογραφήσει τα κείµενα του Αριστοτέλη). Όµως έκανε έγκληµα ο Λευκοφρύδης που χωρίς να γνωρίζει
καλά το θέµα κυκλοφόρησε το επίµαχο βιβλίο. Ευτυχώς ο αληθινός
κώδικας δεν διέρρευσε, όµως κοινοποιήθηκε η ύπαρξη του. Πρέπει
να σας πω επίσης, ότι τη µελέτη µου για τη "φωτοδέσµη του πλάσµατος" την εµπνεύστηκα αποκωδικοποιώντας τα κείµενα του Αριστοτέλη. Στα πρώτα πειράµατα το 1952 στο Παρνασσό, έκοψα µε
τη φωτοδέσµη από απόσταση δύο χιλιοµέτρων, δύο γερµανικά αυτοκίνητα και έλιωσα τα χιόνια στη κορφή."
Υπάρχει λοιπόν ο περίφηµος κώδικας του Αριστοτέλη και οι πληροφορίες περιέχονται µέσα στα κείµενα του. Ακόµη, αναφέρει ο
Γ.Λευκοφρύδης, ότι στα κείµενα του Αριστοτέλη υπάρχουν υπαινιγµοί για δυνατότητες πτήσης: " Αν, ύστερα απ' αυτό ο άνθρωπος τρέξει, τότε ο άνθρωπος νικά: δεν είναι όµως αναγκαστικό να
περπατήσει το ανθρώπινο πλάσµα, προκειµένου να µετακινηθεί"!!!
Κι αµέσως προσθέτει "µην αποκαλείτε φτερωτό ότι συµβαίνει να
πετάει - αν δεν έχει φτερά: επειδή πολλά ΠΕΤΟΥΜΕΝΑ "δεν έχουν
φτερά" χωρίς να είναι φτερωτά." (Για την ακρίβεια λέει πως έχουν
φτερά χωρίς να είναι φτερωτά).
Βλέπουµε λοιπόν από τα κείµενα του Αριστοτέλη ότι υπήρχε η
γνώση από τον ίδιο ότι υπάρχουν ιπτάµενα αντικείµενα χωρίς να
είναι πουλιά φτερωτά. Ακόµη σ' άλλα µέρη των κειµένων του ο
Αριστοτέλης αναφέρει:
"Μάθετε ότι γίνονται και συµπλοκές όχι µόνον του λόγου - αλλά και φορέων του λόγου - των ανθρώπων: συχνά αυτές "γίνονται
µετά πυρός" αν τότε συµβεί να χάσει κάποιος ταυτόχρονα τα µαλλιά του, τα δόντια του και την όραση του, σας πληροφορώ ότι θα
παραµείνει για πάντα φαλακρός, ξεδοντιάρης και τυφλός." {Χαρά-

κτηρισπκό παράδειγµα έκθεσης των ανθρώπων σε πυρηνική ακτινοβολία).
Όλα αυτά λοιπόν φαίνονται κι ακούγονται πολύ τολµηρά και
παρακινδυνευµένα. Έχουµε όµως όλες αυτές τις µαρτυρίες που
προαναφέραµε που µας διαβεβαιώνουν για την ύπαρξη γνώσεων
στην αρχαιότητα πολύ συγχρόνων και επιστηµονικά προωθηµένων.
Αν όλ' αυτά τα συνδέσουµε µε τις αναφορές για Ιπτάµενα Πύρινα
Άρµατα στα αρχαία κείµενα των Ορφικών ύµνων - Ηλίου και Άρη,
του Πλάτωνα-Φαέθων, των Ινδικών Σανσκριτικών επών της Ραµαγιάνα και της Μαχαµπαράτα- Ράµα- Σίτα- Ιντραζίτ, των Εβραϊκών όραµα Ιζεκιήλ, των Ντόγκον -Νόµο, θα δούµε να ξετυλίγεται µπρος
µας η πραγµατική προϊστορία της ανθρωπότητας, µε γεγονότα
πραγµατικά και όχι αποκυήµατα της φαντασίας των αρχαίων προγόνων µας.
Στο τέλος του ίδιου βιβλίου ο κος Γ. Λευκοφρύδης κάνει συγκεκριµένη αναφορά στα σχέδια που βρέθηκαν χαραγµένα πάνω
σ' ένα άγαλµα της θεάς ∆ήµητρας της Φρασίκλειας, στο αρχαιολογικό µουσείο Αθηνών. Στα σχέδια που είναι χαραγµένα κατά τον
κ. Γ. Λευκοφρύδη, γίνεται κατά κάποιο τρόπο ουράνια χαρτογράφηση των ταξιδιών της µεγαλύτερης εξωγήινης βιολόγου θεάς
∆ήµητρας στους διάφορους αστερισµούς και αστέρες που αναφέρονται.
Εκείνο που θέλω να επισηµάνω εγώ είναι το σύµβολο της σβάστικας, που παίζει κυρίαρχο ρόλο και κατά τον Γ. Λευκοφρύδη συµβολίζει το τεχνολογικά απόλυτο. Εδώ θέλω να διαφωνήσω µε τον
Γ. Λευκοφρύδη και να συνδέσω το σύµβολο της σβάστικας µε τα
ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΠΥΡΙΝΑ ΑΡΜΑΤΑ των αρχαίων κειµένων όπως έχω αποδείξει στα προηγούµενα κεφάλαια του βιβλίου µου.
Επάνω στα σχέδια που είναι χαραγµένα στις διάφορες πλευρές του αγάλµατος της Φρασίκλειας ∆ήµητρας τα διάφορα άστρα
και αστερισµοί συνδέονται µεταξύ τους µε τόξα. Το ταξίδι λοιπόν
αυτό θα πρέπει να γινόταν µε Ιπτάµενα Πύρινα Άρµατα τύπου
Σβάστικας όπως συµβολίζεται και επάνω στα σχέδια του αγάλµατος της θέας ∆ήµητρας. Και ίσως αυτή η απεικόνιση να αποτελεί
το χαµένο συνδετικό κρίκο της αλυσίδας της προϊστορίας µας που
φέρνει στο φως ένα σηµαντικότατο και χαµένο κοµµάτι της. Ένα

κοµµάτι που η σωστή τεκµηρίωση της ύπαρξης του θα µας ανατρέψει όλες τις µέχρι σήµερα θεωρίες για τη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.

"Κοσµοσκσφος στα γύρονΈψιλον".
Βιβλίο Γ. Λευκοφρύδη.

ΤΟ ΑΛΦΑ-ΒΗΤΟ ή ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
ΒΟΪ∆ΟΚΕΦΑΛΟΥ (ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗ)
Στην ερµηνεία των Ο' (των εβδοµήντα σοφών που µετάφρασαν την Αγία Γραφή στα Ελληνικά) για το αλφάβητο το Βήτα σηµαίνει σπίτι (Οίκος) και 'Αλφα κεφάλι βοδιού. Άρα το γνωστό µας
Αλφάβητο σηµαίνει κατά λέξη το σπίτι του Βοϊδοκέφαλου. Όπως
διαβάζουµε στο βιβλίο του Κ. Σιαµάκη "Το Αλφάβητο", το Άλφα
απεικονίζει το κεφάλι του Βοδιού. Το καθαρό τρίγωνο παριστάνει το κεφάλι και οι προεκτάσεις των σκελών προς τα πάνω τα
κέρατα. Αρχικά γραφόταν µε τη µύτη του τριγώνου κατά κάτω:",
µετά άλλαξε ο τρόπος γραφής του και γραφόταν µε τη µύτη του
τριγώνου κατά πάνω. Βρίσκεται στα χωρία του ∆ευτερονοµίου
στη Π.∆ιαθήκη.
Τώρα θα µου πείτε γιατί διάλεξαν να συµβολίσουν το πιο βασικό φωνήεν, µε το κεφάλι του βοδιού. Ίσως γιατί αυτό που ήθελαν να συµβολίσουν, και γι' αυτούς ήταν η Α-ρχή του πολιτισµού
τους, έµοιαζε µε βοϊδοκέφαλο (ένα γνωστό τους κατοικίδιο ζώο)
και δεν ήταν το ίδιο το βοϊδοκέφαλο, αλλά ήταν ένα (ΒΟΥΚΡΑΝΟ) κράνος αστροναύτη µε δύο κεραίες, ποµπό και δέκτη που οι
άνθρωποι που δεν ξέραν τη χρήση του το παροµοίωσαν µε το
βοϊδοκέφαλο. . . Ο.ιστορικός Παντελής Ιωαννίδης στο βιβλίο του
"Η άγνωστη προϊστορία των Ελλήνων" µας αναφέρει ότι "οι Έλληνες της εποχής των θεών φέρονται από την αρχαία παράδοση
ότι φορούσαν αρχαία κράνη στολισµένα µε δύο κέρατα ταύρου,
το περιώνυµο Βούκρανο." Τα πρωτοµινωικά φύλα επίσης^της τέταρτης χιλιετηρίδας π.χ. φορούσαν επίσης τέτοια κράνη, καθώς
και οι Βίκιγκς της ∆ανίας, οι Ταύροι της Κριµαίας, οι οποίοι φέρονται ότι ήταν Έλληνες άποικοι της εποχής του χαλκού. Στη
∆ήλο υπήρχε στην αρχαιότητα ένας ναός αφιερωµένος στη
λατρεία των "Κεράτων". Ονοµαζόταν "Ναός των κεράτων" και φέρεται ότι αναπαριστούσε ένα κτίριο τηλεπικοινωνιών της εποχής
των θεών πλαισιωµένο µε ισχυρές κεραίες.

Το Βήτα ή Βηθ ή Βεθ στο µασοριτικό
γράφεται Βιτ, στους Ο' µεταφράζεται Οίκος (Βηθλεέµ) στο χωρίο της Γεννέσεως Έκάλεσεν Ιακώβ το όνοµα του, όπου εκείνου, Οίκος Θεού" (Βεθ- Ηλ). Συνεπώς το ΑΛΦΑΒΗΤΟ για τους Έλληνες
είναι το ΣΠΙΤΙ του ΒΟΪ∆ΟΚΕΦΑΛΟΥ. ∆ηλαδή το ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗ. Αλλά
και το ίδιο το Β στη πρώτη γραφή γραφόταν σαν απεικόνιση µιας κωνικής καλύβας ∆ . Αργότερα έγινε από τους Έλληνες το Β όπως το ξέρουµε. Η καλύβα
βέβαια ή ο Οίκος του Θεού, δεν ήταν
µία καλύβα τσοµπάνων αλλά ένας ιπτάµενος δίσκος σαν αυτούς που χρησιµοποιούσαν ο Άρης ή ο Απόλλωνας της ΑΡΕΙΑΣ φυλής.

Αγαλµα κεφόρου θεού
από συµπαγή χαλκό µε
ζώνη στη µέση και κωνικό
κάλυµµα στην κεφαλή.
Είναι ο αρκαδικός θεός
Απόλλωνα Κεραιότης,
Μοναδικό δείγµα µεταλλοτεχνίας της Μυκηναϊκής
Περιόδου στην Κύπρο
(Λευκωσία,
Κυπριακό Μουσείο).

Είναι το ίδιο το Β που στην αρχαία
ελληνική γλώσσα προφέρεται και σαν Φ,
Φίλιππος ή Βίλιππος. Αργότερα οι Έλληνες για να ξεχωρίσουν τις έννοιες που
προσέδιδαν στις λέξεις που άρχιζαν από Φ δηµιούργησαν πρώτα το Φ σ' αυτή
τη µορφή: Φ (κύκλος µε κάθετο διάµετρο ) και µετά στη σηµερινή µας µορφή:
Φ. Και αφού το Β ήταν ο οίκος της πύρινης πνοής του Θεού (Βεθ-Ηλ) το Φ για
τους Έλληνες ήταν το σηµείο εξόδου
της πύρινης πνοής του ιπταµένου άρµατος του θεού.
∆εκάδες ελληνικές λέξεις ρίζες µαρτυρούν αυτή την έννοια του Φ: ΦΩΣ,
ΦΛΟΞ, ΦΩΤΙΑ, ΦΑΝΗΣ, ΦΑΕΙΝΟΣ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ, ΦΑΝΕΡΟΣ, ΦΑΝΕΡΩΣΗ,
ΦΑΝΙΖΟΜΑΙ, ΦΑΝΟΣ, ΦΑΝΤΑΖΩ, ΦΑ-

ΝΤΑΧΤΟΣ, ΦΑΙΝΩ, ΦΑΡΟΣ, ΦΑΡΥΓΞ, ΦΑΣΗ, ΦΕΓΓΩ, ΦΕΓΓΟΣ, ΦΛΕΓΩ, ΦΛΟΓΕΡΟΣ, ΦΛΟΠΝΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ, ΦΛΟΙΣΒΟΣ, ΦΟΒΟΣ, ΦΟΙΝΙΞ, ΦΑΙ∆ΡΟΣ. Ακόµη κάποιες λέξεις πολύ σηµαντικές για τη προϊστορία µας όπως οι λέξεις ΦΛΟΓΕΡΑ και ΟΜ-ΦΑΛΟΣ. Πριν όµως
εξηγήσουµε το πραγµατικό νόηµα αυτών των λέξεων αξίζει να παρακολουθήσουµε ποια ήταν η πραγµατική εικόνα που συµβόλιζε
το γράµµα Λ.
Στο βιβλίο του Κ. Σιαµάκη διαβάζουµε ότι Το όνοµα λάµδα ή
λάµβδα κατά τη νεώτερη Μασοριτική προφορά µεταφράζεται Αροτρόπους, δηλαδή όπως λέµε οι νεοέλληνες Αλετρόχερο. Βρίσκεται στο χωρίο των Κριτών ("επάταξε τους αλλοφύλους εις εξακόσιους άνδρας εν τω αροτροπόδι των βοών"). Ο χαρακτήρας παριστάνει το κατακόρυφο και το πάνω οριζόντιο ξύλο του παλιού
αρότρου µε το ένα χέρι, τα οποία κάνουν γωνία, αλλά το σύνολο
είναι τοποθετηµένο ανεστραµένο: L µοιάζει σαν το σηµερινό λατινικό L. Τέτοιο ήταν περίπου το Μωσαϊκό λάµδα. Επί ∆αυίδ η κάτω
γραµµή σηκώθηκε λίγο προς τα πάνω, κάνοντας τη γωνία οξεία,
λόγω του επισυρµού. Το λάµδα φωνητικώς παρίστανε το φθόγγο
λ, σύµφωνο υγρό στιγµιαίο. Η ερµηνεία επίσης που έδωσαν οι Ο'
ήταν Αλετρόχερο. Εκείνο όµως που µπορούµε να αντιληφθούµε
εύκολα είναι, ότι η χρήση του Λ φωτίζει τη λέξη, δηλαδή της δίνει
λάµψη. ∆ηλαδή το γράµµα λάµβδα, όπως γράφεται από τους Έλληνες, συµβολίζει αυτό ακριβώς που ακούµε αν το προφέρουµε
λάµβδα=λάµβ(δ)α=λάµπα.
Ας εξετάσουµε όµως αρκετές λέξεις ρίζες της Ελληνικής γλώσσας, που έχουν σαν αρχή τους το λ ή το έχουν στη σύνθεση τους.
ΛΥΚΗ

ΛΥΚΟΣ,

=Φως εξού και Λύκειος ο Απόλλων ο
θεός του φωτός. Για την ακρίβεια
είναι το ηµίφως πριν την ανατολή του
Ήλιου.
ονοµάστηκε έτσι γιατί ακριβώς
εµφανίζεται προς αναζήτηση τροφής
την ώρα αυτή του "Λυκόφωτος".

ΛΑΜΠΑ∆Α=ΛΑΜΠΑΣ=Μεγάλο κερί
ΛΑΜΠΩ
= φέγγω, ακτινοβολώ
ΛΑΜΠΗ∆ΟΝ
=λάµψη, ακτινοβολία
ΛΑΜΠΡΟΣ
=ακτινοβόλος
ΛΑΣ
=Λίθος, αυτό που λάµπει στον Ήλιο
ΛΑΒΑ
=∆ιάπυρος µάζα
ΛΕΥΚΟΣ
=Άοηρος, φωτεινός
ΛΥΧΝΟΣ
=Αρχαϊκή συσκευή φωτός
Η(Λ)ΙΟΣ
=Ήλιος
ΣΕ(ΛΛ)ΗΝΗ
= Φεγγάρι
ΣΕ(ΛΛ)ΑΣ
= Ακτινοβολία, Φεγγοβολή
Η(Λ)ΕΚΤΡΟ
=Κεχριµπάρι εξού και Η(λ)έκτρα
Πα (λ) ας η θεά Αθηνά (Λαµπερή
βασίλισσα)
Ε(Λ)ΑΙΟΝ
=Το λάδι, πρώτα συστατικό
παραγωγής φωτός από το λύχνο
Ε(ΛΛ)ΑΣ=ΕΛ-ΛΑΣ=Η χώρα του φωτός, Ελλάδα.
Όπως βλέπουµε πραγµατικά το λάµβδα, φωτίζει λάµπει. Αν ήταν αλετρόχερο ή βουκέντρα τότε ποια θα ήταν η σχέση του µε τη
(λ)άµψη και το φως; Άρα το αντικείµενο που απεικόνιζε το Λάµβδα
έµοιαζε µε αλετρόχερο αλλά δεν ήταν γιατί αυτό που ήταν δεν
µπορούσαν να jo παροµοιάσουν µε τίποτε άλλο εκτός από τον
Αροτρόπους (Αλετρόχερο). Τί ήταν λοιπόν αυτό που έµοιαζε µε
αλετρόχερο αλλά συµβόλιζε τη λάµψη; Ήταν το τελευταίο κοµάτι
του "Αυλού της πύρινης ενέργειας του Ιπτάµενου άρµατος του
Απόλλωνα" που η βάση όπως αναλύσαµε σε προηγούµενα κεφάλαια είχε τη µορφή της σβάστικας που βρέθηκε στις βραχογραφίες του Παγγαίου. ∆ηλαδή το γνωστό σε µας Λατινικό L, δηλαδή
Λάµβδα ή Λάµπα ή Λάµψη. Άλλωστε µην ξεχνάµε ότι ο θεός Ήλιος
των Εβραίων λεγόταν Βάαλ και αργότερα έγινε ΗΛ ή ΕΛ, δηλαδή
στα ελληνικά ΗΛΙΟΣ. Εδώ τώρα µπορούµε να εννοήσουµε τη πρώτη σηµασία της λέξης ΦΛΟΓ-ΕΡΑ για το γνωστό πανάρχαιο Ελληνικό µουσικό όργανο. Αποτελείται από τις λέξεις Φ-ΛΟΓΑ και ΑΕΡΑ. Φυσικά η γνωστή µας ΦΛΟΓ-ΕΡΑ δεν βγάζει φωτιές αλλά αν
φανταστείτε τον αυλό πυρός του ιπτάµενου άρµατος του Απόλλω-

να, δηλαδή την οριζόντια γραµµή του Λάµβδα, µε τι δύναµη εκσφενδόνιζε την πύρινη πνοή (Φ), που έλαµπε (L: λάµβδα), δηµιουργώντας ένα δυνατό ρεύµα ΑΕΡΑ τότε καταλαβαίνουµε γιατί η κεκαµένη οριζόντια άκρη της Σβάστικας ονοµάστηκε Φ-Λ-ΟΓΕΡΑ αφού και ο ήχος που δηµιουργούσε ήταν δυνατός. Εις ανάµνηση
λοιπόν αυτής της ΦΛΟΓΕΡΑΣ αργότερα οι Έλληνες παροµοίωσαν
το γνωστό µας µουσικό όργανο µ' αυτή την άλλη Φ-Λ-ΟΓΕΡΑ του
ιπτάµενου άρµατος του θεού Απόλλωνα προστάτη της µουσικής.
Εδώ φυσικά µπορούµε να κατανοήσουµε γιατί η Ε-Λ-Λ-Α-Σ ήταν η
χώρα του φωτός. ΕΛ-ΛΑΣ. Το πρώτο συνθετικό είναι το ΕΛ-Ήλιος,
Και κατά γράµµα η ερµηνεία είναι Ε=εσχάρα πυρός κατά τους Ο'
και Λ=αυλός πυρός του ιπτάµενου άρµατος, άρα κατά σύνδεση
ΕΛ=Φώς, Λάµψη, Ήλιος και ΛΑΣ όπως ξέρουµε ήταν στους αρχαίους Έλληνες ο Λίθος. Άρα ΕΛ-ΛΑΣ είναι κατά λέξη ο Λίθος που
λάµπει, ή ο λίθος του Ήλιου ή η χώρα του Ήλιου αφού η Ελλάδα
είναι πλασµένη από πέτρα και φως.

ΟΜΦΑΛΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ

∆ΗΛΟΥ

ΑΙΓΥΠΤΟΥ
ΑΙΓΥΠΤΟΥ

(Από το βιβλίο του Ρόµπερτ κ. Γ.
Τέµπλ "Ο Άγνωστος Σείριος").

ΟΜΦΑΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η παράσταση είναι από αγγείο πήλινο αφιέρωµα της εταιρίας Νινιού
στίς θεές ∆ήµηρα και Περσεφόνη, στα Ελευσίνια Μυστήρια.
(Βιβλίο ∆. Γουδή "Ελευσίνια Μυστήρια").

Αποµένει να εξετάσουµε τώρα τι απεικόνιζε ο ΟΜΦΑΛΟΣ των
∆ελφών. Η λέξη είναι σύνθετη από το Ο Μ και Φ ΑΛΟΣ. Το Ο Μ όπως έχω αναφέρει και στο προηγούµενο µου βιβλίο ΟΡΦΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟ - ΡΟ∆ΟΛΕΙΒΟΣ είναι πανάρχαια λέξη, βρίσκεται στα αρχαία σανσκριτικά κείµενα και είναι ιερή. Χρησιµοποιείται ακόµη και
σήµερα από τους Ινδούς Γιόγκι στην αυτοσυγκέντρωση τους. Κατά γράµµα το ΟΜ είναι σύµφωνα µε την ερµηνεία που έδωσαν οι
Ο': Μάτι και Νερό ή Πηγή και Νερό. Το Μ όµως είναι στη πανάρχαια Ελληνική και πελασγοθρακική διάλεκτο και η φωνή του Βοδιού (Μυ=Μου) δηλαδή το Μ-ούγκρισµα της αγελάδας. Άρα το
ΟΜ µπορεί να σηµαίνει τη Φωνή που πηγάζει από την Αγελάδα και
πιο ουσιαστικά για τη περίπτωση µας τη φωνή που πηγάζει µέσα

από το Βούκρανο (Κράνος αστροναύτη). Η λέξη Φ-Α-Λ-ΟΣ κατά
γράµµα είναι: Φ=Πύρινη πνοή, Α=κράνος αστροναύτη, Λ=αυλός
πυρός, 0=µάτι, Σ=σφύριγµα. Τα πρώτα τρία γράµµατα ΦΑΛ µπορεί να γίνουν Βαλ και τότε ο ΦΑΛΟΣ γίνεται ΒΑΛΟΣ ή Βάλανος
Βελανιδιάς του ιερού δένδρου του ∆ία. Άλλωστε Φαλός και Βάλανος συµβολίζουν το ίδιο πράγµα. Μόνο που και η παράσταση του
αρσενικού γεννητικού οργάνου, θα µπορούσε να είναι µεταγενέστερη του. Σύµφωνα µ' αυτούς που ασχολούνται µε τη µυθολογία
των αρχαίων λαών και τη συγκριτική θρησκειολογία πιστεύεται ότι
η λέξη Βαλ ή Βάαλ που είναι ο θεός Ήλιος, στους Εβραίους λεγόταν Βάαλ και στους Βαβυλώνιους Βελ ή Βήλος. Έτσι έχει βρεθεί η
θρησκεία του Βαλ ή Βάαλ και στη Μ. Ασία, στη Νότιο Αραβία αλλά
και στην αρχαία Σκανδιναβία. Ακόµη επικρατούσε στη Μ. Βρετανία, στην Ιρλανδία και στη Σκωτία, όπου κάθε 1η Μάρτη άναβαν φωτιές στις κορυφές των λόφων και υποχρέωναν τα ζώα τους να περάσουν από µέσα τους για να εξαγνιστούν και να καθαριστούν
από τις επερχόµενες ασθένειες. Συνεπώς ΦΑΑΟΣ ή ΒΑΛΟΣ είναι ο
θεός Ήλιος ή κατά την ανάλυση που κάναµε προηγουµένως, ΦΑΛΟΣ είναι ο οίκος της πύρινης πνοής, που ΛΑΜΠΕΙ και ΣΦΥΡΙΖΕΙ,
µε τον ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗ να ΒΛΕΠΕΙ από µέσα.
ΟΜΦΑΛΟΣ λοιπόν είναι η Ιερή φωνή του θεού Ήλιου δηλαδή
του Αστροναύτη µε το Βούκρανο που βρίσκεται µέσα στον Ιπτάµενο ∆ίσκο που έχει τη µορφή του ΦΑΛΟΥ, γι' αυτό και είναι µέσα
στο ιερό του ΑΠΟΛΛΩΝΑ (ΗΛΙΟΥ). Ενός θεού που περιφερόταν
στους ουρανούς µε το Ιπτάµενο Πύρινο Άρµα του. Μια δεύτερη
εκδοχή του ΟΜ µπορεί να είναι κατά γράµµα το Ιερό Νερό που
τρέχει (Μ) από τη πηγή (Ο). ∆ηλαδή το ιερό µαντικό νερό της πηγής, της Κασώτιδας πηγής. Άρα ΟΜΦΑΛΟΣ=το Ιερό νερό, µαντικό νερό που πηγάζει από το ΦΑΛΟ. Η σύνδεση του ΟΜΦΑΛΟΥ µε
Ιπτάµενο Άρµα τεκµηριώνεται και από την ύπαρξη των δύο χρυσών αετών στα πλάγια του ΟΜΦΑΛΟΥ των ∆ελφών. Ο µύθος βέβαια όπως, λέει ο Πίνδαρος, αναφέρει ότι ο ∆ίας προκειµένου να
βρεί το κέντρο της Γης έστειλε δύο Αετούς σε διαφορετικές κατευθύνσεις και αυτοί πήγαν και στάθηκαν στους ∆ελφούς. Βλέπουµε όµως και σε άλλους ΟΜΦΑΛΟΥΣ την ύπαρξη φτερωτών πλασµάτων επάνω τους. Ένας απ' αυτούς είναι αυτός που βρέθηκε

στο Ναό του Άµµωνα ∆ία στην Αίγυπτο, από τον Ράισνερ. Ακόµη
ένας άλλος αιγυπτιακός Οµφαλός, µοιάζει στη µορφή που πρέπει
να είχε το Ιπτάµενο Άρµα του Απόλλωνα τύπου Σβάστικας. Ακόµη
ένας άλλος Οµφαλός που µοιάζει στο σχήµα της βάσης των ιπτάµενων αρµάτων έχει βρεθεί στην Αίγυπτο.
Την σηµασία του ΟΜ µε τη φωνή τη βλέπουµε και στη λέξη ΟΜΙΛΙΑ ή ΟΜ-ΙΛΩ ή στην αρχαιότατη ελληνική λέξη ΟΜ-ΟΝΩ= ορκίζοµαι, ακόµη στην αρχαϊκή λέξη ΟΜ-ΒΡΟΣ=δυνατή βροχή, Νεροποντή. Επίσης η λέξη ΟΜΑ=µάτι ή πηγή, ή τρύπα και κατά γράµµα
η φωνή ΟΜ του Βούκρανου. Από 'δω βγαίνει και η λέξη ΣΤ-ΟΜΑ το
µέρος απ' όπου βγαίνει η ΟΜ-ιλία των ανθρώπων και των ζώων.
Και κατά γράµµα : Το Σφύριγµα (Σ), από ένα Σηµείο (Τ), της φωνής
(ΟΜ), του Βούκρανου (Α). Άλλωστε το Μ µε το Σ είναι το ίδιο σύµβολο σε διαφορετική θέση. Το στόµα µε τα δόντια που ΟΜ-ιλούν ή
Σφυρίζουν.
Τη σχέση αυτής της κωνικής πέτρας του ΟΜΦΑΛΟΥ µε την
Απολλώνεια λατρεία τη βλέπουµε να συνυπάρχει σ' όλη την αρχαία Θράκη αφού τέτοιες παρόµοιες πέτρες ανακάλυψε ο
DORPFED στις πύλες της Οµηρικής Τροίας. Ακόµη στην αρχαία
Ελλάδα αυτές οι πέτρες τοποθετούνταν στις πύλες της πόλης ή
στα σταυροδρόµια και ήταν αφιερωµένες στον Απόλλωνα αγυιέα
(Απόλλωνα του ∆ρόµου), ακόµη ήταν προστάτης των πυλών. Επάνω σ' αυτή τη πέτρα τοποθετούσαν ταινίες από τα ρούχα τους
και έχυναν λάδι οι Έλληνες για να διώξουν το κακό. Στο βιβλίο
µου "Ορφέας- Παγγαίο - Ροδολείβος", αναφέρω την ύπαρξη µιας
παρόµοιας πέτρας στο Ροδολείβος, τοποθετηµένης στις πύλες
των αρχαίων Λειβήθρων του Παγγαίου, ελάχιστα χιλιόµετρα από
τις βραχογραφίες του Παγγαίου, όπου οι αρχαίοι Θράκες κάτοικοι της πόλης έχυναν λάδι και τοποθετούσαν ταινίες από τα ρούχα τους για να διώξουν το κακό. Το έθιµο διατηρούνταν µέχρι
πρόσφατα. Η πέτρα αυτή αργότερα έπαιξε το ρόλο του γνωστού
µας Βωµού, όπου επάνω του γινόταν οι διάφορες χοές. Σήµερα
ακόµη στο Ροδολείβος, στο έθιµο του Ποδαρικού που γίνεται στις
2 Ιανουαρίου για το καλό του χρόνου, η πέτρα αυτής της µορφής
παίζει κυρίαρχο ρόλο σ' όλο αυτό το έθιµο, που σκοπό έχει να
εξασφαλίσει τη καλοτυχία και να διώξει το κακό. ∆ηλαδή να φέ-

ρει το Φως (Απόλλωνα) και να διώξει το σκότος (Κακό).
Τώρα µπορούµε να καταλάβουµε γιατί η συλλαβή ΑΡ όπου τοποθετούνταν στις αρχαίες Ελληνικές λέξεις σήµαινε κάτι το ξεχωριστό και το σπουδαίο. ΑΡ-ΧΗ, ΑΡ-ΗΣ, ΑΡ-ΕΤΗ, ΑΡ-ΙΘΜΟΣ, κ.τ.λ γιατί
ΑΡ σήµαινε Βούκρανο (Α) πλοηγό του Ιπτάµενου πύρινου άρµατος,
δηλαδή τον Απόλλωνα. Ατράνταχτη απόδειξη αυτής της ερµηνείας
είναι η ονοµασία του µεγαλύτερου θεού του Αιγυπτιακού πανθέου,
του θεού Ήλιου ΡΑ.
Χρησιµοποιώνταςτο ίδιο κλειδί ερµηνείας του Αλφαβήτου µπορούµε να συνειδητοποιήσουµε και να εξηγήσουµε πολλές αρχαίες
• ονοµασίες και λέξεις. Όπως η ονοµασία του Θεού στα πρώτα χριστιανικά χρόνια:
Ο ΟΝ= Αυτός που βλέπει (Ο) πάνω από τον Θρόνο (Ν).
Ο ΑΡ-ΧΩΝ= Ο αστροναύτης (ΑΡ) που βλέπει (Ο) πάνω από το
Θρόνο (Ν) του ∆ίσκου (Χ).
ΑΡ-ΓΟΣ= Το µέρος της Γης που κατέβηκε ο Αστροναύτης, ανοίγωντας µια κυκλική τρύπα στη Γη αφού τέτοιο ήταν και το σχήµα
του Ιπτάµενου Πύρινου ∆ίσκου. Άρα ΑΡ-ΓΩ είναι η µηχανή του αστροναύτη που ανοίγει τη τρύπα (κύκλο) στη γη. ∆ηλαδή είναι η
ονοµασία του Ιπτάµενου ∆ίσκου, του αερόπλοιου του Αστροναύτη
που σαν προσγειώνεται στη γη ανοίγει κύκλο.
Παρατηρούµε ότι το σύµβολο που χρησιµοποιείται για το Γ είναι
το ίδιο ακριβώς που χρησιµοποιείται για το L (αυλός πυρός του
άρµατος) αλλά αντεστραµένο. Γιατί ακριβώς πιστεύω ότι εικονίζει
το ίδιο πράγµα σε διαφορετική κατάσταση. L είναι ο αυλός πυρός
όταν εκσφενδονίζει πύρινη ενέργεια και το άρµα ίπταται σαν Η-ΛΙΟΣ στον Ουρανό, ενώ το Γ είναι ο αυλός πυρός όταν δεν εκσφενδονίζει την πύρινη ενέργεια και το άρµα είναι προσγειωµένο πάνω
στη Γ-η. Π' αυτό ΗΛ ή ΕΛ είναι ο θεός Ήλιος και ΓΗ είναι η θεά Γη.
Ο µεν ΗΛ-ιος πύρινος και ενεργός, η δε ΓΗ σβησµένη και ανενεργή.
Η κατάσταση αυτή του αυλού πυρός Γ όταν είναι ανενεργός πάνω
στη Γη παράγει και τις διάφορες λέξεις: Γέννα, Υ-γιής, Γερός, Γεωργός, Γόνυ (το γόνατο), Γράφω, Γύης (άροτρο).

Το ∆έλτα διαβάζουµε στην ερµηνεία των "εβδοµήκοντα" (Ο'),
ταυτιζόταν µε το σηµιτικό Ντάλετ (πόρτα). Αν εξετάσουµε ελληνικές λέξεις ρίζες µε ∆ θα δούµε ότι πραγµατικά το ∆ συνδέεται σαν
έννοια µε τη πόρτα ή µε το άνοιγµα θα έλεγα καλύτερα. Ας ξεκινήσουµε από τη λέξη Θύρα που στα αγγλικά είναι DOOR ή µε ελληνικά γράµµατα ∆ΟΟΡ και αν συνεχίσουµε θα δούµε να συντίθεται
η λέξη ΠΑΝ-∆ΩΡΑ η γνωστή από τη Θεογονία του Ησίοδου γυναίκα του Επιµηθέα που την έφτιαξαν οι θεοί και τη στόλισαν µε όλα
τους τα δώρα. Αυτή ήταν που άνοιξε το Πιθάρι του ∆ία από τη
περιέργεια της και ξεπρόβαλαν όλα τα κακά στην ανθρωπότητα.
Και το ΑΝΟΙΓΜΑ του Πιθαριού έχει άµεση σχέση µε το όνοµα ΠΑΝ∆-Ω(0)ΡΑ= Αυτή που κοιτάζει (ΟΡΑ) τα πάντα (ΠΑΝ), µέσα από το
Άνοιγµα (∆). Κι όταν θέλουµε να διεισδύσουµε στο Μύθο, τί ήταν
αυτός ο "ΠΙΘΟΣ" που µόλις τον άνοιξε η Πανδώρα ξεπρόβαλαν τα
κακά του κόσµου; Μήπως κάποια ιπτάµενη συσκευή που µόλις µπήκε
µέσα της η Πανδώρα και πείραξε τους µηχανισµούς της έφυγε
κάποιο επικίνδυνο βλήµα και κατέστρεψε την γύρω περιοχή; Άλλωστε η λέξη ∆-ώρα είναι κατά γράµµα η µατιά του Αστροναύτη
που κοιτάζει µέσα από το ∆ (άνοιγµα) δηλαδή το βλέµµα του θεού
που κοιτάζει από ψηλά µέσα από τη καµπίνα ελέγχου, του ιπτάµενου άρµατος. Στην αρχαιότητα η λέξη ∆ώρο ταυτιζόταν µε την
εύνοια του θεού. Αλλά ακόµη ας εξετάσουµε την πανάρχαια λέξη
∆-ώµα (∆ωµάτιο). Ευρίσκεται σαν λέξη στην Ιλιάδα: "Τα ιερά ∆ΩΜΑΤΑ του ∆ία" και µεταφράζεται σαν τα ανάκτορα του ∆ία στον
Όλυµπο. Η λέξη ∆ώµα ή ∆όµα (Ω= µακρύ Ο) αποτελείται από το ∆
και το Όµα (µάτι). ∆ηλαδή το µάτι που κοιτάζει µέσα από το ∆
(άνοιγµα). Εκείνο όµως που πρέπει να προσέξουµε είναι η στενή
σχέση του ∆ µε το Ζ αφού στην αρχαιότητα ο ∆ίας αποκαλείται και
Ζήνας ή Ζευς. Ακόµη σε νοµίσµατα Θρακών, που βρέθηκαν στο
Παγγαίο και τα απεικονίζει ο Σβορώνος στο βιβλίο του
"HELLENISME PRIMITIF DE LA MACEDONINE", ο ∆ιόνυσος αναφέρεται και ως Ζόνυσος. ∆ηλαδή το ∆ ταυτίζεται µε το Ζ.
Το Ζ όπως γνωρίζουµε από την ερµηνεία των Ο' µεταφράζεται
ως Φιάλη. ∆ηλαδή ένα αβαθές ποτήρι του οποίου η κούπα είναι
σαν τάσι και το οποίο έχει κολώνα και βάση κολώνας, δηλαδή κάτι

σαν το χωριάτικο πήλινο θυµιατήρι όπου η καταγωγή του βρίσκεται στην αρχαιότητα. Σήµερα στο Άγιο Όρος, Φιάλη αποκαλούν
ένα πανοµοιότυπο σε σχήµα συντριβάνι µπροστά στο καθολικό της
µονής. Σίγουρα η ταύτιση στην αρχαιότητα του ∆ µε το Ζ στο
όνοµα του µεγαλύτερου θεού ∆ία ή Ζήνα έχει κάποια εννοιολογική σχέση. Το Ζ αφού απεικονίζει την ιερή Φιάλη του Θεού, είναι η
απεικόνιση του ηµικυκλικού σχήµατος του ιπτάµενου άρµατος του
∆ία ή Απόλλωνα που βγάζει φωτιές και καπνούς. Γι' αυτό οι λέξεις
Ζ-έση (θέρµη), Ζ-ήλος (ένθερµος), Ζ-ωµός (ζουµί από βρασµό), Ζωή (θερµότητα), Ζ-έον (ένα µεταλλικό σκεύος µε το οποίο χύνει ο
ιερέας ζεστό νερό), Ζαθέην (ιερή).
Το ∆ αντίστοιχα απεικονίζει την, πάνω από την ηµικυκλική βάση
του ιπτάµενου πύρινου άρµατος του ∆ία, καµπίνα ελέγχου σε σχήµα ∆ ή D µε διάφανο ύαλο, γι' αυτό ∆-όµα, ∆-όρα, ∆-ονώ, ∆-ίνη, ∆ίσκος, ∆-έργµα (µάτι). Ακόµη η σχέση του ∆ µε το Ζ φαίνεται σε
µια άλλη λέξη των κατοίκων του Παγγαίου που διασώζει ένα πανάρχαιο έθιµο των αρχαίων Θρακών, το έθιµο της Ντερβένας ή
∆ερβένας που σώζεται ίσα µε σήµερα και σηµαίνει µία µεγάλη φωτιά, που ανάβεται κάθε Κυριακή των Απόκρεω. Καθαρό ∆ιονυσιακό έθιµο αφού σχετίζεται άµεσα µε τα µεγάλα ∆ιονύσια που τελούνταν την άνοιξη. Βλέπουµε λοιπόν το ∆ ή D να προτίθεται µιας
µεγάλης φωτιάς, προς τιµήν του ∆ιονύσου. Ακόµη σχήµα ∆ έχει
κάθε πλευρά της Πυρ-αµίδας των Αιγυπτίων, Πυρ-Αµίς. Ίσως γι'
αυτό οι Μασόνοι τοποθετούσαν στη κορυφή της πυραµίδας ένα
Μάτι. Το µάτι του Θεού που παρατηρούσε από την, σε σχήµα πυραµίδας, καµπίνα ελέγχου του ιπτάµενου πύρινου άρµατος, δηλαδή το Ιερόν ∆-όµα.
Το Ν (βλέπε πίνακα γραµµάτων σελ. 101), ταυτίζεται από τους
Ο' µε τη πολυθρόνα ανάπαυσης, γιατί ήταν ο θρόνος του Αστροναύτη (∆ία) µέσα στο ιερό ∆ώµα. Έτσι έχουµε τη λέξη Ναός εκ
του Ναίω (κατοικώ), ένα χώρο αφιερωµένο στο θεό που η σκεπή
του είχε σχήµα ∆ (Ιερό ∆ώµα), το γνωστό ισοσκελές τρίγωνο της
αψίδας των αρχαίων ναών.

Το Υ απεικονίζει κατά τον Τσατσόµοιρο την κλειστή κοιλότητα
που µέσα της συγκεντρώνονται τα Υγρά, όπως Ύδωρ, 'Υδρία, Υετός (βροχή), Υ-στέρα (µήτρα).
Επίσης το Κ, κατά τον Τσατσόµοιρο, συµβολίζει το χτύπηµα
ενός αιχµηρού εργαλείου πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια. Κ-ρούω
(χτυπώ), Κ-ρότος (χτύπος), Κ-ριός (από το χτύπηµα της κεφαλής
του), Κ-ορύβας (Ιερέας της Φρυγικής Ρές που κτυπούσε το Κ-ύµβαλο) Κ-ουρήτας (τα χτυπήµατα των ποδιών και των όπλων τους,
Ορφικά).
Το Ξ κατά τον ίδιο είναι το Ξύστρο που ξαίνει επάνω σε µία
επιφάνεια, έχει τη µορφή κτένας. Φωνητικά είναι το ξύσιµο αιχµηρού εργαλείου του Κ πάνω σε επιφάνεια σκληρή και βγάζει ένα
συριγµό, γι' αυτό ΚΣ=Ξ. Ξέω (Ξύνω), Ξέστρον (Ξύστρα), Ξεσχίζω,
Ξηλώνω, Ξίφος, Ξυράφι.
Το Π ο Τσατσόµοιρος το αναφέρει ως πνοή ανέµου από το σχήµα του ανοιχτού πανιού στο πλοίο. Σίγουρα το Π έχει σχέση µε τη
πνοή του ανέµου αλλά το σχήµα του ενδεχοµένως να εικονίζει κάτι
άλλο αφού το βρίσκουµε πολλές φορές να έχει την ίδια σηµασία
µε το Φ (πύρινη πνοή). Παράδειγµα Πυρ, στα αγγλικά FIRE, Φτωχός -Πτωχός, Φτύνω -Πτύω. Κατά τη γνώµη µου το Π συνδέεται
άµεσα µε την έννοια Πνοή ανέµου αλλά το σχήµα του µπορεί να
συµβολίζει κοιλότητα απ' όπου βγαίνει η Πνοή. Πόρος, Πώµα, Πύλη, Πίθος, Ποτήρι, Πυγή (έδρα), Πτύω, Πύελος (κοιλότητα νεφρού),
Πύργος, Πίρος (ξύλινο πώµα), Πηνίο, Πηγή, Πέταλο, Περόνη, Περνώ, Πταρµός (φτάρνισµα), Πέλµα, Παν(ο θεός Πάνας, το Σύµπαν,
ο λόγος που περιστρέφεται κατά τον Πλάτωνα), Παγίδα. Άρα είναι
η κοιλότητα του ιπταµένου άρµατος που βγάζει αέρα, βαλβίδες
ασφαλείας ή το στόµιο του αυλού πυρός, γι' αυτό και Π και Σ γίνονται Ψ, επειδή ακριβώς είναι η κλειστή κοιλότητα που βγάζει αέρα
και ακούγεται έτσι ακριβώς. ΠΣ=Ψ ή ΦΣ=Ψ έτσι ακριβώς συνδέεται και το Φ µε Π.

Το Τ είναι εξέλιξη του Θ που γραφόταν έτσι: Φ, µετά το Τ γραφόταν σαν σταυρός + και αργότερα σαν Τ, εξελιγµένη µορφή σταυρού. Το Θ όπως έχουµε αναφέρει συµβόλιζε τη βάση του ιπταµένου πύρινου άρµατος των θεών (γι' αυτό και στη Σαµοθράκη συµβόλιζαν τους Μεγάλους Θεούς µε Θ), τη Σβάστικα που περιστρεφόµενη σφύριζε. Γι' αυτό και η σβάστικα στην Σκανδιναβική µυθολογία συµβόλιζε την ΣΦΥΡΑ του Θωρ (θεού των ουρανίων φαινοµένων) Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το Τ έχει την ονοµασία σαν σχήµα Σφυρί, γιατί είναι εξέλιξη του Θ. Στην αρχαία Θράκη ο Θεός
λεγόταν και Τεός, το Θείον και Τείον, το Θειάφι και Τιάφι. Το τελευταίο λέγεται έτσι µέχρι και σήµερα στα χωριά του Παγγαίου.
Θρίβω ή Τρίβω, Τρίχα ή Θρίχα (Θριξ), Θρεπτικός ή Θρεφτικός.

ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η
ΛΕΞΗ ΘΕΟΣ
ζέρουµε ότι τα γράµµατα του αλφαβήτου των Ελλήνων είχαν
και µια ξεχωριστή σηµασία. Το καθένα από µόνο του ήταν ένα ξεχωριστό σύµβολο. Στο βιβλίο του Κων/νου Σιαµάκη "ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ"
διαβάζουµε στη σελ. 352 την ερµηνεία που έδωσαν οι Ο' =
εβδοµήντα για το κάθε γράµµα του αλφαβήτου. Ας δούµε λοιπόν
αναλυτικά τί συµβολίζει η λέξη ΘΕΟΣ = Θ-Ε-Ο-Σ σύµφωνα µε τα
ανωτέρω.
Το Θ συµβόλιζε το κουβάρι του νήµατος και γραφόταν αρχικά
έτσι: θ. ∆ηλαδή ένας κύκλος µ' ένα σταυρό µέσα του, που σχηµατιζόταν από τις περιφορές του νήµατος, όρθια και οριζόντια. Μετέπειτα αφαίρεσαν την κατακόρυφη διάµετρο και άφησαν µόνο την
οριζόντια: Θ, ή και µόνον µια στιγµή στο κέντρο: Ή αίτηµα της
χαρακτικής γραφής.
Το Ε συµβόλιζε κατά τους Ο' µία σχάρα για το τζάκι. Αρχικά
είχε τέσσερις οριζόντιες δοκίδες και µετά οι Έλληνες αφαίρεσαν
τη τέταρτη κι άφησαν τρείς. Ήταν λοιπόν το Ε, εσχάρα πυρός.
Το Ο κατά τους Ο' συµβολίζει τον οφθαλµό (το µάτι) είναι δηλαδή ο κύκλος του µατιού.

Το Σ κατά τους Ο' συµβολίζει τους οδόντες και κατά συνέπεια
το σφύριγµα. Όλη η λέξη Θ-Ε-Ο-Σ αποτελείται από τα σύµβολα:
Κουβάρι - Εσχάρα - Μάτι - Σφύριγµα. Αν το κοιτάξουµε έτσι απλά
δεν σηµαίνει τίποτε. Αν όµως φέρουµε στο νου µας το Ιπτάµενο
Πύρινο Άρµα του θεού Απόλλωνα να περιστρέφεται γύρω από το
εαυτό του, τότε µπορούµε να το παροµοιάσουµε άνετα µ' ένα κουβάρι νήµατος θ που ξετυλίγεται αφού και το σταυρωτό πλέξιµο
του νήµατος θα µας φέρει στο νου τον αγκυλωτό σταυρό (σβάστικα). Η ίδια η βάση του πύρινου άρµατος στρογγυλή µε τη σβάστικα στις άκρες της να εκσφενδονίζει τη πύρινη ενέργεια σφυρίζοντας θα µας θυµίσει την Εσχάρα Πυρός (Ε) και στη κορυφή του
πύρινου άρµατος ο κυβερνήτης που παρατηρεί και πλοηγεί θα µας
θυµίσει αυτό που βλέπει, το (Ο) Μάτι.
Άρα Θ-Ε-Ο-Σ είναι: Αυτός που βλέπει, πίσω από την εσχάρα
πυρός, πάνω στο κουβάρι, που γυρίζει σφυρίζοντας. ∆ηλαδή ο θεός Απόλλωνας ή Άρης που παρατηρεί πάνω από το πύρινο ιπτάµενο άρµα του που περιστρέφεται σαν κουβάρι, Ε, σφυρίζοντας. Γι'
αυτό οι µεγάλοι θεοί, στα µυστήρια της Σαµοθράκης συµβολίζονται µε το ιερό γράµµα Θήτα (Θ,Θ,Θ), ή Ε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
(ΣΠΙΤΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗ)

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ
(ΘΕΟΣ ΠΑΝΑΣ)
Στο βιβλίο του Ρόµπερτ Τέµπλ "Ο άγνωστος Σείριος" διαβάζουµε, στις αναφορές του για την αφρικάνικη φυλή των Ντόγκον,
για την προσγείωση της Ουράνιας Κιβωτού των εξωγήινων που
τους δίδαξε τον πολιτισµό, ότι χρησιµοποιούν για να περιγράψουν
τον θόρυβο και τον αέρα που έκανε το ουράνιο άρµα τη λέξη ΛΟΓΟΣ. "Ο ΛΟΓΟΣ του Νόµο δόθηκε απ' αυτόν στα τέσσερα σηµεία
του ορίζοντα καθώς κατέβηκε. . ." και εξηγεί ο Ρ.Τέµπλ ότι η λέξη
ΛΟΓΟΣ των Ντόγκον σηµαίνει ότι για τους αρχαίους Έλληνες, δηλαδή Αέρας µε βοή που σφυρίζει. Στο Κρατύλο του Πλάτωνα, διαβάζουµε στην αναφορά του περί "Ορθότητας των ονοµάτων" ότι ο
Παν ο γιος του Ερµή (Θεός του λόγου) έχει διπλή φύση.
"ΣΩΚ: Ξέρεις ότι ο ΛΟΓΟΣ εκφράζει το ΠΑΝ και περιστρέφει και
περιστρέφεται αδιάκοπα και είναι δύο ειδών, αληθινός και ψεύτικος.
ΕΡΜ: Βεβαίως.
ΣΩΚ: Λοιπόν το αληθινό µέρος του είναι κοµψό και θείο, και
κατοικεί εκεί πάνω ανάµεσα στους θεούς, ενώ το ψεύτικο µένει
κάτω στο πλήθος και είναι τραχύ και όµοιο µε τράγο.. .
ΕΡΜ: Πολύ σωστά.
ΣΩΚ: Σωστά λοιπόν ο ΠΑΝ που φανερώνει το ΠΑΝ και αδιάκοπα περιφέρεται (Αεί πόλων) µπορεί να ονοµαστεί ΠΑΝ αιγοβοσκός
(ΠΑΝ αιπόλος), γιος του Ερµή µε διπλή φύση, λείος από πάνω,
τραχύς και όµοιο µε τράγο από κάτω, και είναι ο ΠΑΝ ή ΛΟΓΟΣ ο
ίδιος ή αδελφός του ΛΟΓΟΥ αν είναι αληθινά γιος του Ερµή. . .".
Ο ΛΟΓΟΣ λοιπόν για τους αρχαίους 'Ελληνες συµβολιζόταν µε το
θεό Πάνα που περιστρέφει και περιστρέφεται, όπως ακριβώς το ιπτάµενο πύρινο άρµα των θεών. Λείος από πάνω και τραχύς από κάτω
σαν το τράγο. Λεία από πάνω η επιφάνεια του ιπτάµενου πύρινου
άρµατος και τραχύς από κάτω όπως τα πόδια του τράγου (πόδες
προσγείωσης του άρµατος). Θυµηθείτε εδώ την αναφορά του Ιεζεκιήλ για το άρµα του Θεού που είχε πόδες όµοιους ποδαιν µόσχου.
Πηγαίνοντας λοιπόν στη Αγία Γραφή περί γεννέοεως του ανθρώπου, βλέπουµε ν' αναφέρει "εν αρχή ην ο ΛΟΓΟΣ". ∆ηλαδή το
ιπτάµενο πύρινο άρµα που περιστρεφόταν και προσγειώνονταν στη
γη, κάνοντας θόρυβο.

Λ-0-Γ-0-Σ= Αυλός πυρός ενεργός + Μάτι Θεού + Αυλός πυρός ανενεργός + Μάτι Θεού + που Σφυρίζει =ΛΟΓΟΣ.
Και συνεχίζει "και ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ(ΚΣ) εγένετο".
Σ-Α-Ρ-Κ-Σ=(Σ) Σφύριγµα + ΑΡ (Αστροναύτης µε κράνος) + (Κ)
Κτύπηµα πάνω στη γη + (Σ) Σφύριγµα. ∆ηλαδή µόλις το ιπτάµενο
άρµα άρχισε να χάνει στροφές, να σβήνουν οι αυλοί πυρός και να
σφυρίζει, έγινε ορατός ο Αστροναύτης µέσα στο Άρµα που (Κ)
κτυπούσε τη γη και την έξυνε (φρέναρε).

ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟ
ΚΑΙ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΓΝΩΣΤΑ ΜΑΝΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πρώτο µου βιβλίο "Ορφέας - Παγγαίο - Ροδολείβος" έχω
αναφέρει την ύπαρξη ενός αρχαίου µαντείου του ∆ιονύσου (Απόλλωνα) στο Παγγαίο και συγκεκριµµένα στο Ροδολείβος, που εκείνα
τα χρόνια ήταν τα γνωστά Λείβηθρα των Πιέρων του Παγγαίου. Την
ταύτιση των Λειβήθρων µε το σηµερινό Ροδολείβος την περιέχει
στο χάρτη της αρχαίας Θράκης που δηµοσίευσε το 1913 στο Παρίσι ο γνωστός καθηγητής και διευθυντής του νοµισµατικού µουσείου Αθηνών Ν. Σβορώνος. Η έκδοση του βιβλίου του, που έγινε στα
Γαλλικά, βασίστηκε στην έρευνα δύο Γάλλων ιστορικών των ΗΕΖΕΥ
και DAYMET που το 1861, µε ειδική εντολή του Γάλλου αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ, ήρθαν µε δύο Γαλλικά πλοία και ερευνήσανε εξονυχιστικά τους Φιλίππους και τη γύρω περιοχή του Παγγαίου. Μετά
από 15 έτη δηµοσιεύσανε το βιβλίο "MISSION ARCEOLOGIYE DE
MACEDONE" όπου εκεί πάνω βασίστηκε ο Σβορώνος και έγραψε το
βιβλίο του "HELLENISME PRIMITIF DE LA MACEDONE". Την ταύτιση αυτή την αναφέρει και ο ιστορικός Π. Γιόκας.
Την ύπαρξη αυτού του µαντείου την αναφέρει χαρακτηριστικά
ο Ηρόδοτος στη Πολυµνία στιχ. 1 1 2 "Οί Σάτρες όσο ξέρω εγώ, δεν
έχουν υποταγεί σε κανένα, αλλά έως την εποχή µου είναι οι µόνοι
από τους Θράκες που είναι ελεύθεροι. Κατοικούν σε ψηλά βουνά

σκεπασµένα µε διάφορα δάση και µε χιόνια. Είναι πολύ πολεµικός
λαός και έχουν ένα µαντείο του ∆ιονύσου που βρίσκεται στο πιο
ψηλό βουνό (Παγγαίο). Από τους Σάτρες ο< Βησσοί είναι εκείνοι
από τους οποίους προέρχονται οι ιερείς του µαντείου. Τους χρησµούς δίνει όπως στους ∆ελφούς µία γυναίκα, και τίποτε πιο δυσνόητο απ' αυτούς δεν υπάρχει."
Όλ' αυτά τα αναφέρει ο Ηρόδοτος καθώς περιγράφει τις φυλές που κατοικούσαν γύρω από το Παγγαίο. Σήµερα σ' ένα ψηλό
λόφο, στο λόφο του Αγ. Αθανασίου, που υπάρχει δίπλα στο Ροδολείβος (Λείβηθρα), η κορυφή αποκαλείται εδώ και χιλιάδες χρόνια
ΠΡΟΥΦΤΣΑ τοπική παραφθορά της λέξης προφήτισσα. Στον ίδιο
χώρο υπάρχουν εµφανή ερείπια µέσα στη γη καθώς και αρνητικός
γεωτροπισµός. Τα υπάρχοντα πεύκα δεν µεγαλώνουν, γυρίζουν
τα κλωνάρια τους προς τα κάτω και ξεραίνονται. Τη γεωµετρική
σχέση αυτού του µαντείου µε τα γνωστά µαντεία της αρχαιότητας
∆ελφών και ∆ωδώνης την έχω αναφέρει στο βιβλίο µου. Ορφέας Παγγαίο - Ροδολείβος. Πραγµατικά υπάρχει ένα ισοσκελές τρίγωνο που σχηµατίζεται ανάµεσα σ' αυτά τα τρία µαντεία µε κορυφή
το µαντείο του Παγγαίου (Ροδολείβους). Στην περαιτέρω έρευνα
µου πάνω στα αρχαία µαντεία και ιερά, διαπίστωσα ότι αυτή η γεωµετρική σχέση του µαντείου του ∆ιονύσου στο Παγγαίο µε τ' άλλα ιερά δεν σταµατούσε εδώ.
Συνδέοντας τα αρχαία ιερά των µεγάλων θεών (Κουρητών - Καβείρων - ∆ιοσκούρων) στη Παλαιόπολη της Σαµοθράκης και στη
Μύρινα της Λήµνου σχηµατίστηκε ένα άλλο ισοσκελές τρίγωνο µε
κορυφή πάλι το µαντείο του ∆ιονύσου στο Παγγαίο (Ροδολείβος ή
Λείβηθρα). Συνεχίζοντας αυτή µου την έρευνα διαπίστωσα ένα άλλο ισοσκελές τρίγωνο ανάµεσα στα αρχαία µαντεία του ∆ιονύσου
στο Παγγαίο, των φρυγών στο Γόρδιο, όπου ο Μ. Αλέξανδρος έκοψε τον γόρδιο δεσµό µε το σπαθί του, και στο µαντείο των ∆ιδύµων στη Μίλητο (Απόλλων - Άρτεµις).
Εν' άλλο µεγαλύτερο ισοσκελές τρίγωνο σχηµατίστηκε µόλις
συνέδεσα τα µαντεία του ∆ιονύσου στο Παγγαίο, µε το µαντείο
του Γόρδιου και µε το µαντείο του Άµµωνα ∆ία στην Αίγυπτο στην
όαση Σίβα, εκεί όπου ο Μ. Αλέξανδρος αναγνωρίστηκε από τους
µάντεις ιερείς ως Παιδί του ∆ία. Η κορυφή βέβαια του ισοσκελούς
τριγώνου ανήκει στο µαντείο του Άµµωνα ∆ία.

Βλέποντας αυτές τις υπέροχες γεωµετρικές σχέσεις που συνδέουν το µαντείο του ∆ιονύσου στο Παγγαίο (Ροδολείβος) µε τ'
άλλα πανάρχαια ιερά και µαντεία δεν µπορούµε να δικαιολογήσουµε το τυχαίο της γεωµετρικής σχέσης αλλά µπορούµε να συµπεράνουµε την ύπαρξη ενός προηγµένου πολιτισµού, πάνω στη
γη κατά την αρχαιότητα που επάνω σε σηµεία που τα θεωρούσε
σηµαντικά από κάθε επιστηµονική άποψη, διασώθηκαν µετά από
σηµαντική καταστροφή αυτού του πολιτισµού οι µνήµες ότι αυτοί
οι χώροι ήταν κάτι το ιδιαίτερο και το σηµαντικό γι' αυτούς που τ'
ανακάλυψαν και τα χρησιµοποίησαν. Ήταν κάτι σαν κόµβοι επικοινωνίας σ' ένα ευρύτερο δίκτυο πάνω στη γη. Χώροι που η λειτουργικότητα και η χρησιµότητα τους χρήζει κάθε προσοχής και έρευνας.
Όπως ακριβώς στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν νευρικά
κέντρα και αδένες που ρυθµίζουν την ισορροπία και την ανάπτυξη
του ανθρώπινου οργανισµού, έτσι ακριβώς και πάνω στο γήινο οργανισµό υπάρχουν αντίστοιχα κέντρα (µαγνητικά- ηλεκτροµαγνητικά- στατικά) που ρυθµίζουν τη σωστή λειτουργία και εξέλιξη του
Οργανισµού που λέγεται πλανήτης Γη. Γνώσεις που ήταν γνωστές
σ' αυτό το προηγµένο πολιτισµό που εξαφανίστηκε. Γνώσεις που
αντιµετώπιζαν τη Γη σαν θεότητα, σαν Μητέρα (ΡΕΑ -ΓΕΑ -ΜΑ).
Ίσως όταν κάποια µέρα χαρτογραφηθούν όλοι οι πανάρχαιοι ιεροί
Τόποι πάνω στη Γη, vα ∆ιαπιστώσουµε τη στενή σχέση που
υπάρχει µεταξύ τους. Τότε (ίσως συνειδητοποιήσουµε πόσο
σηµασία έχει να αντιµετωπίζουµε ενιαία τόν Πλανήτη και όχι
χωριστά. Οι γνώσεις ύπαρξης λοιπόν αυτών των κέντρων
πέρασαν στις µνήµες των ανθρώπων που ∆ΙΑ-σώθηκαν σαν Ιερά
κέντρα, σαν µαντεία όπου ο θεός ερχόταν σ' επαφή µε τους
ανθρώπους. Το ότι όλοι οι χώροι που υπήρχαν µαντεία είναι
αναπόσπαστα στοιχεία πανάρχαιων πολιτισµών όπως ήταν ο
πολιτισµός των ΑΡΕΙΩΝ - ΠΕ-ΛΑΣΓΩΝ - ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΩΝ
φαίνεται κι απ' τα ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν σήµερα. Ως
γνωστό το µαντείο του ∆ιονύσου στο Παγγαίο ήταν, όπως
αναφέρθηκε προηγουµένως, στη κατοχή των ΙΑΤΡΩΝ Θρακών.
Μιας φυλής που µας αναφέρει ο Ηρόδοτος ότι τίποτε το πιο
δυσνόητο και παράξενο δεν υπάρχει γύρω απ' αυτήν. Μια φυλή
που προτιµούσε να παραµένει πάντα πάνω σε ψηλές

κορφές βουνών κουβαλώντας στους θρύλους και τις παραδόσεις
του όλη τη θεογονία των Ελλήνων που αργότερα κατέβασαν οι
Πίερες στον Όλυµπο και στη Βοιωτία. Τη θεογονία που ο Ησίοδος,
µαθαίνοντας την από το ιερατείο των Μουσών, την κατέγραψε και
έτσι διασώθηκε µέχρι τις µέρες µας. Τη στενή σχέση της θεογονίας του Ησιόδου µε τους θρύλους αυτής της φυλής των Θρακών
τη βλέπουµε κι από τα σύµβολα των νοµισµάτων τους: Πήγασος,
Σβάστικα, Σφίγγα, Γρύπας κλπ. Το ότι βέβαια παρέµειναν µέχρι τις
µέρες του Ηροδότου επάνω στα βουνά, ένας σοβαρός λόγος θα
µπορούσε να είναι η ιστορική τους µνήµη ότι µετά το κατακλυσµό
οι µόνοι άνθρωποι που επιβίωσαν ήταν αυτοί που κατέφυγαν σε
ψηλά βουνά. Έτσι πάνω στα βουνά µε τις αντίξοες συνθήκες ∆ΙΑβίωσης, ∆ΙΑ-τηρούσαν ένα πολιτισµό µε ζωντανές τις µνήµες των
Ιπτάµενων θεών και αρµάτων τους. Για τη στενή σχέση των Θρακικών αυτών φυλών του Παγγαίου και των θρύλων τους µε τους
Θράκες αποίκους της Βοιωτίας ο Στράβωνας αναφέρει:
Υπεράνω της βορείου κλιτύος του Ολύµπου περιφέρεια, ένθα φύλα θρακικά, εξ αφανούς τινός ρίζης συγγενή προς τους Έλληνας και
τους Φρύγας ειχον εγκατασταθεί, φέροντα µεθ' εαυτών και καλλιεργούντα τους αρχέγονους θρησκευτικούς της πατρίδος των ύµνους
και την λατρεία των Μουσών, όθεν έλαβαν αύται και το όνοµα Πιερίδες. Μετά χρόνον Πιέριοι κάτοικοι ήλθον και εγκαταστάθησαν είς
τους πρόποδες του Ελικώνος, όπου ίδρυσαν την'Ασκρα (πατρίδα του
Ησιόδου) και την Παύσαν. Αι Μούσαι τας οποίας έφερον εκ των Θρακικών χωρών και ελάτρευον εις Πιερίαν, εγκαταστάθησαν επί του Ελικώνος, ένθα ανεπτύχθη η νέα και σταθερή λατρεία αυτών, ως των
Ελικωνιάδων Μουσών" Στράβων IX 2. 25 πρβλ Χ3.
Ποια ήταν λοιπόν αυτά τα συγγενή µε τους Έλληνες και τους
Φρύγες, θρακικά φύλα που κατέβασαν τη λατρεία των Μουσών
στον Ελικώνα και το τρόπο αυτό της µαντείας στους ∆ελφούς,
εκτός από τις φυλές αυτές των Θρακών του Παγγαίου (Σάτρες Πίερες - Ήδωνες- ∆όβηροι - Οδόµαντες); Φυλές που για χιλιάδες
χρόνια κατοικούσαν γύρω και πάνω στο Παγγαίο, διασώζοντας όλους αυτούς τους θρύλους και τις παραδόσεις της θεογονίας της
Ελληνικής µυθολογίας.
Οι φυλές αυτές ήταν που αποίκησαν και τη Φρυγία της Μ. Ασί-

ας ιδρύοντας κι εκεί το µαντείο του Γόρδιου. Οι Φρύγες, όπως
λέει ο Ηρόδοτος στη Πολυµνία, όσο κατοικούσαν κοντά στους Μα
κεδόνες, πέρα από το Στρυµώνα ποταµό, λεγόταν Βρύγες και όταν πήγαν στην Ασία ονοµάστηκαν Φρύγες. Εδώ φαίνεται πάλι η
κοινή έννοια που συµβόλιζε το Β µε το Φ στο Αλφάβητο. Για τη
καταγωγή των Φρυγών από τη Θράκη µιλάει κι ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης Ι. 471.2
"Και είναι πολύ φυσικό επειδή οι Φρύγες ήταν άποικοι των Θρακών, από 'κει να µεταφέρανε στην Ασία και τη λατρεία τους. Προσθέτω δε ότι εκείνοι που ταυτίσανε τον ∆ιόνυσο µε το Λυκούργο το
βασιλιά της Ηδωνίδος (περιοχή που καταλάµβανε από την Αµφίπολη έως ΓΟ Ροδολείβος πάνω από το ποταµό Αγγίτη) φαίνεται ότι
θέλησαν να κάµουν ένα υπαινιγµό στη µεγάλη οµοιότητα των δύο
θρησκειών και η µουσική, αν τη προσέξουµε, και ο ρυθµός και τα
όργανα είναι θρακικής καταγωγής. Ακόµη δε πιο πολύ φανερό γίνεται από τους τόπους όπου οι Μούσες λατρεύτηκαν."
Το µαντείο της ∆ωδώνης είναι δηµιούργηµα των Πελασγών, όπως µας αναφέρει ο Ηρόδοτος. Ευτέρπη 50-52 και 52-55:
" Όπως πληροφορήθηκα στη ∆ωδώνη στα αρχαία χρόνια οι Πελασγοί έκαναν Θυσίες µε επικλήσεις στους θεούς χωρίς να τους
ονοµάζουν ή να τους χαρακτηρίζουν, και τούτο επειδή ποτέ δεν
είχαν ακούσει τα ονόµατα των θεών. . ." ". . .Το µαντείο αυτό
(∆Ω∆ΩΝΗΣ) θεωρείται το αρχαιότερο των Ελληνικών και την εποχή
εκείνη ήταν το µόνο. . ." "Από τότε µεταχειρίζονταν τα ονόµατα
των θεών στις τελετές. Από τους Πελασγούς τα πήραν και οι Έλληνες. Και εδώ στη ∆ωδώνη ο τρόπος µαντείας µοιάζει µε τους ∆ελφούς και το Παγγαίο, αφού γυναίκα έδινε τους χρησµούς. Και τους
θεούς δεν τους ονοµάτιζαν, όπως ακριβώς συνέβαινε και στα µυστήρια της Σαµοθράκης δηµιουργήµατα κι αυτά των Πελασγών."
Όποιος είναι µυηµένος στα όργια των Καβείρων που κάνουν οι Σαµοθράκες, αφ' ότου τα έµαθαν από τους Πελασγούς, ξέρει τι θέλω
να πω."
Από τις έρευνες που έκαναν οι αρχαιολόγοι στη Σαµοθράκη
στη Παλαιόπολη διαπίστωσαν ότι οι Πελασγοί κάτοικοι και ιδρυτές των µυστηρίων των Καβείρων ή Κουρητών συµβόλιζαν τους
µεγάλους θεούς µε τα γράµµατα Θ και Ε. Γράµµατα που όπως

έχω αναλύσει προηγουµένως συµβόλιζαν το Ιπτάµενο Πύρινο Άρµα του θεού Απόλλωνα ή Αρη. Το Θ ήταν η βάση του Άρµατος θ
και το Ε η εσχάρα πυρός. Μα και στη Λήµνο οι δηµιουργοί των
µυστηρίων των Καβείρων ήταν Πελασγοί.
Στα παράλια της Μιλήτου υπήρχε το περίφηµο Μαντείο των
Βραγχίδων αφιερωµένο στους δίδυµους θεούς Απόλλωνα και Άρτεµη γι' αυτό και ονοµάζονταν και µαντείο των ∆ιδύµων.
Ηροδότου "Ιστορία" Ι, 57
"Οι άντρες της πόλης αποφάσισαν να ζητήσουν συµβουλή από
το µαντείο των Βραγχιδών, για το αν θάπρεπε να υπακούσουν. Οι
βραγχί'δες είναι µια περιοχή της Μιλήτου κοντά στο λιµάνι της Πανόρµου, και το µαντείο που ήταν εκεί, και το οποίο συµβουλεύονται
Ίωνες και Αιολείς, είναι πολύ αρχαίο."
Το µαντείο των ∆ιδύµων όπως βλέπουµε κι εδώ ήταν αφιερωµένο στους ∆ίδυµους Αδελφούς του Θρακικού (Αρείου ή Πελασγικού) πανθέου Απόλλωνα και Άρτεµη.
Σ' αυτό το σηµείο σωστό θάταν ν' ασχοληθούµε µε το όνοµα
Πελασγός ή Πελαργός που όπως βλέπουµε είναι το όνοµα που
αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στο γνωστό µας Ελληνικό πολιτισµό και στις µνήµες για το χαµένο πολιτισµό των µεγάλων θεών Απόλλωνα, Άρη, Άρτεµη, ∆ιόνυσο. . . Όπως µας λέει ο
Παυσανίας η Πελάργη η κόρη του Ποτνιέα και ο άντρας της ο Ισθιµιάδης ίδρυσαν τα Καβείρια µυστήρια στη Βοιωτία όταν διώχτηκαν από το Αργός σε µια τοποθεσία που λεγόταν Αλεξίαρος. . . Ο
C.KERENYI αναφέρει στο βιβλίο του "Τα Ελληνικά µυστήρια" ότι η
Πελάργη σαν όνοµα είναι το ίδιο µε το Πελάσγη "Σύµφωνα µε το
νόµο της φωνητικής ο συνδυασµός ργ αντιστοιχεί µε το αρχαιότερο σγ και η αλλαγή δεν είναι τόσο µεγάλη, ώστε µε το όνοµα Πελάργη να µην µας έρχονται στο νου οι Πελασγοί." "Μπορούµε
όµως να εξετάσουµε και µια άλλη πιθανότητα. Από καθαρά γλωσσολογική άποψη, το όνοµα 'Πελαργός'µπορεί νάναι ένας µεταγενέστερος τύπος του 'Πελασγός', µιας λέξης η οποία αρχικά να αναφέρονταν σε πουλιά και όχι σε ανθρώπους." Από πού λοιπόν ήταν
αυτοί οι Πελ-Αργοί, οι Πελασγοί που ίδρυσαν ανά την Ελλάδα ιερά
και µαντεία και οργάνωναν τα θεία µυστήρια; Κατά τους αρχαίους 'Ελληνες οι εκβολές του Στρυµώνα θεωρούνταν η πατρίδα των

Κύκνων και των Πελαργών. Ακόµη και στους ιστορικούς χρόνους,
οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής έπαιρναν το όνοµα τους από τους
κύκνους, όπως και ο Πελασγός από τον πελαργό. ∆ιάσηµοι Αθηναίοι υποστήριζαν ότι είχαν συγγένεια µε κάποιο Θράκα βασιλέα,
τον Όλορο τον Κύκνο (πατέρας του Θουκυδίδη). Εδώ να θυµηθούµε ότι ο Απόλλωνας έφευγε για τη χώρα των υπερβορείων επάνω στο ιερό του άρµα που το έσερναν Κύκνοι.
Ως γνωστό στην αρχαιότητα και µέχρι τα µέσα της δεκετίας
του 1930 οι εκβολές του Στρυµώνα πέρα από την Αµφίπολη σχηµάτιζαν µια µεγάλη λίµνη µε το όνοµα λίµνη του Αχινού. Στα παράλια αυτής της λίµνης ήταν κτισµένη και η γνωστή από τις περσικές
εκστρατείες πόλη των Ηδωνών Θρακών, Μύρκινος. Στα έλη αυτής
της λίµνης υπήρχε ένας καταπληκτικός βιότοπος όπου συγκεντρώνονταν πλήθος αποδηµητικών πουλιών, όπως οι Πελαργοί, οι Κύκνοι, οι Ερωδιοί και οι Γερανοί. Φυσικό ήταν να ταυτιστούν τα ονόµατα των πουλιών µε τους κατοίκους της περιοχής, και έτσι οι
Θράκες του Στρυµώνα και του Παγγαίου που ήταν οι παλαιότεροι
αυτόχθονες κάτοικοι της περιοχής έδωσαν το όνοµα τους και στα
πουλιά της περιοχής. ∆ηλαδή η ονοµασία Πελασγός ή Πελαργός
σήµαινε τον παλαιό αυτόχθονα κάτοικο αυτής της περιοχής. Και
αν θέλουµε να διεισδύσουµε πιο πολύ στη σηµασία αυτής της λέξης θα δούµε ότι η λέξη αποτελείται από δύο συνθετικές λέξεις το
ΠΕΛ και το ΑΡΓΟΣ. Το ΠΕΛ είναι από το ΠΕΛΗΟΣ=Παλαιός και το
ΑΡΓΟΣ µας φέρνει στο νου την ΑΡΓΩ, το πλοίο των Αργοναυτών
των Ορφικών ύµνων των Θρακών του Παγγαίου. Άλλωστε κατά τη
µυθολογία ο ΑΡΓΟΣ ναυπήγησε την Αργώ για να ταξιδέψει µέχρι
την Κολχίδα και να φέρει το Χρυσόµαλλο ∆έρας. Όπως έχω αναλύσει σε προηγούµενο κεφάλαιο* η ονοµασία ΑΡΓΩ είναι η ονοµασία του Ιπτάµενου Πύρινου ∆ίσκου που προσγειώθηκε πάνω στη
γη κάνοντας κύκλο πάνω στο χώµα. Έτσι και αντίστοιχα ΑΡΓΟΣ
ήταν ο Αστροναύτης της ΑΡΓΟΥΣ που πάτησε πάνω στη γη. Άρα ο
Παλαιός Αργός ήταν ο παλιός αστροναύτης της Αργούς που πάτησε πάνω στη γη, µετά τον κατακλυσµό. Εδώ να θυµηθούµε τον
* Κεφ. το ΑΛΦΑ-ΒΗΤΟ ή το σπίτι του βοϊδοκέφαλου (Αστροναύτη).

γενάρχη των Ελλήνων Πελασγό ή Πελαργό ∆ευκαλίωνα που αφού
σώθηκε από το κατακλυσµό µέσα σε µια Λάρνακα (Κιβωτό ή Αργώ) πάτησε το πόδι του πάνω στο Παρνασσό και δηµιούργησε κατόπιν όλο το Ελληνικό γένος. Όπως µας αναφέρει ο Ηρόδοτος οι
Πελασγές Ιέρειες του µαντείου της ∆ωδώνης του ανέφεραν ότι το
µαντείο τους που ήταν το αρχαιότερο κτίσθηκε αφού δύο µαύρες
περιστερές πέταξαν από τις ΘΗΒΕΣ της Αιγύπτου και η µία πήγε
και κάθησε πάνω σε µία βαλανιδιά στη ∆ωδώνη και η άλλη στην
όαση της Σίβα στη Λιβύη. Έτσι δηµιουργήθηκαν τα δύο µεγάλα
µαντεία του ∆ία στη ∆ωδώνη και του Άµµωνα ∆ία στη Λιβύη. Αν
τώρα µε κέντρο τις ιερές Θήβες της Αιγύπτου πάρουµε διαβήτη
και χαράξουµε κύκλο ξεκινώντας από τη ∆ωδώνη θα δούµε κατάπληκτοι η περιφέρεια να περνάει από το Μαντείο του ∆ιονύσου
στο Παγγαίο, δηλαδή τη χώρα των Πελα-Αργών ή Πελασγών, να
φτάνει ακριβώς στην αρχαία Κολχίδα, τη πόλη που άραξε η Αργώ
και πήραν οι Αργοναύτες το Χρυσόµαλλο ∆έρας και να κατεβαίνει
στο Μετσαµόρ ένα χωριό, που όπως έχει αποδειχτεί, σύµφωνα µε
τα ευρήµατα των αρχαιολόγων, αποτελούσε το µεγαλύτερο επιστηµονικό, αστρονοµικό κέντρο των Σοµµερίων της ΑΡ-µενίας. Ένα χωριό που βρίσκεται κάτω από τον τεράστιο όγκο του Αραράτ
όπου πάνω του κάθισε η περίφηµη Κιβωτός του Νώε. Βλέπουµε
δηλαδή µε κέντρο τις Θήβες της Αιγύπτου να σχηµατίζονται τρία
ισοσκελή τρίγωνα:
1. Θήβες, ∆ωδώνη, Ροδολείβος
2. Θήβες, Ροδολείβος, Κολχίδα
3. Θήβες, Κολχίδα, Μετσαµόρ.
Νοµίζω ότι ακόµη και ο πιο δύσπιστος νους είναι υποχρεωµένος, κάτω απ' αυτή τη τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη σχέση των
ιερών χώρων της αρχαιότητας, να σκεφτεί σοβαρά πριν απαντήσει
γι' αυτή τη δεδοµένη γεωµετρική σχέση των µαντείων.
Στη γεωµετρική σχέση των µαντείων Θηβών και Κολχίδος έρχεται να προστεθεί και η ιστορική µαρτυρία του Ηροδότου που στο
βιβλίο Ευτέρπη 102-104, 104-106 µας εξηγεί την καταγωγή των
Κόλχων από την Αίγυπτο:
"Οι Κόλχοι, πάντως φαίνεται ότι είναι Αιγύπτιοι... Οι Αιγύπτιοι,
όπως µου είπαν, ότι νοµίζουν πως οι Κόλχοι ήταν Αιγύπτιοι από το

στρατό του Σέσωστρι. . . Και επειδή απ' όλους τους ανθρώπους,
µόνο οι Κόλχοι, οι Αιγύπτιοι και οι Αιθίοπες κάνουν από την αρχαιότητα περιτοµή... Θα αναφέρω και κάτι άλλο στο οποίο µοιάζουν οι
Κόλχοι µε τους Αιγυπτίους. Μόνο αυτοί επεξεργάζονται το λινάρι
όπως το επεξεργάζονται οι Αιγύπτιοι, αλλά και ο τρόπος ζωής και η
γλώσσα τους µοιάζουν."
Επίσης µια άλλη µαρτυρία, που µας δίνει ο Ηρόδοτος και έχει
σχέση µε τον ιερό χώρο του Μετσαµόρ στην Αρµενία απ' όπου
περνάει η περιφέρεια του κύκλου µε κέντρο τις Θήβες και ακτίνα
την απόσταση Θήβες - ∆ωδώνη, είναι στο βιβλίο του Πολυµνία 7276:
"Οί Φρύγες, όπως λένε οι Μακεδόνες, ονοµάζονταν Βρύγες όσο
ζούσαν στην Ευρώπη πλησίον των Μακεδόνων. Όταν έφυγαν και
πήγαν στην Ασία, µαζί µε τον τόπο άλλαξαν και το όνοµα τους και
έγιναν Φρύγες. Οι Αρµένιοι, που είναι άποικοι των Φρυγών, είχαν
τον ίδιο οπλισµό. Αρχηγός των Φρυγών και των Αρµενίων ήταν ο
Αρτόχµης, που είχε πάρει τη κόρη του ∆αρείου."
Οι ΑΡ-µένιοι λοιπόν ήταν Φρύγες Θράκες. Άλλωστε και το όνοµα τους µας οδηγεί ΑΡ-ΜΕΝΙΑ και ΑΡ-ΜΕΝΟΣ = Το µένος του ΑΡ,
η οργή του ΑΡ. Μα και ο αρχηγός των Αρµενίων και των Φρυγών
ήταν κοινός και λεγόταν ΑΡ-Τόχµης. Αλλά και το Αραράτ όπου άραξε η κιβωτός του Νώε αποτελείται από τα συνθετικά ΑΡ-ΑΡ-ΑΤ.
Βλέπουµε λοιπόν µπροστά µας να ξετυλίγεται µια ζωντανή ιστορική σχέση σ' όλους τους ιερούς και λατρευτικούς χώρους της
αρχαιότητας και πίσω απ' όλη αυτή τη σχέση να κρύβεται ο πανάρχαιος πολιτισµός του Παγγαίου. Ο πολιτισµός αυτός είτε ονοµαστεί Θρακικός είτε Άρειος ή Πελασγικός, σηµασία έχει ότι η
ιστορική του πορεία βρίσκεται χιλιάδες χρόνια πίσω και µαζί του
φέρνει όλες αυτές τις ιστορίες για Ιπτάµενα Πύρινα Άρµατα, για
Ιπτάµενα Άλογα (Πήγασος), φτερωτά τέρατα (Γρύπες, Σφίγγες)
και την πλουσιώτατη Θεογονία που µας µαρτυρεί για ένα πολιτισµό υπερσύγχρονο που καταστράφηκε από τροµερούς πολέµους.
Φυσικά η δραστηριότητα των Θρακών δεν σταµατά εδώ. Στα
πιο διάσηµα µυστήρια της αρχαιότητας, στα Ελευσίνια Μυστήρια
αφιερωµένα στη θεά ∆ήµητρα και Περσεφόνη, ιδρυτής τους φαίνεται ο Θράκας Εύµολπος.
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Έτόλµησε δε κάποτε να ερωτήσει τους Αθηναίους δηµόσια µόλις άκουσε τη διαταγή του Ιεροφάντη (να αποµακρυνθούν οι βάρβαροι) για ποια αιτία αποκλείουν από τα µυστήρια τους βαρβάρους αφού τα ίδια τα µυστήρια και η τελετή καθιερώθηκε από τον
Εύµολπο, Θράκα και βάρβαρο."
Στο βιβλίο του C. KERENYI «Τα Ελληνικά Μυστήρια» διαβάζουµε ότι ο Εύµολπος ήταν Θράκας και σε µια περίφηµη αγγειογραφία
του δουπ.χ. αιώνα παρίσταται στην συνοδεία των Ελευσίνιων
θεοτήτων, που αναπαριστά την αποστολή του Τριπτόλεµου πάνω
στο φτερωτό Άρµα της θεάς ∆ήµητρας που έφυγε να διδάξει τη
τέχνη της σποράς του Σίτου, να έχει δίπλα του ως χαρακτηριστικό
τον Κύκνο. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως πατρίδα των Κύκνων
για τους αρχαίους Έλληνες θεωρούνταν οι εκβολές του ποταµού
Στρυµώνα. Νάτοι µπροστά µας πάλι οι Θράκες, οι Πελασγοί ή Πελαργοί του Παγγαίου, ιδρυτές των κορυφαίων µυστηρίων της Ελευσίνας. Απ' ότι γνωρίζουµε ο ιεροφάντης των µυστηρίων της
Ελευσίνας διαλεγόταν πάντα από τη γενιά των Ευµολπιδών (Θρακών) και µέχρι που καταργήθηκαν τα ιερά µυστήρια ο ιεροφάντης
των µυστηρίων θεωρούνταν στην αρχαία Αθήνα ο πρώτος µεταξύ
των Αθηναίων πολιτών. Στα τείχη της ακρόπολης των Αθηνών υπήρχε ένα συγκρότηµα Ιερών που καλούνταν Πελαργικά και ήταν
στη συνέχεια των Πελασγικών τειχών.
Μια άλλη σχέση γεωµετρική που υπάρχει µε το µαντείο του
Παγγαίου στο Ροδολείβος (Λείβηθρα) του ∆ιονύσου, είναι το ισοσκελές τρίγωνο που σχηµατίζεται ανάµεσα σ' αυτό, στο µαντείο
της ∆ωδώνης του ∆ία και στο Ιδαίον Άντρον στη Κρήτη, όπου αναφέρεται ότι γεννήθηκε ο ∆ίας. Τη κορυφή του τριγώνου κατέχει το
Ιδαίον Άντρον. Θα µπορούσαµε µάλιστα να προχωρήσουµε και να
πούµε ότι στο Ιδαίον Άντρον γεννήθηκε ο ∆ίας, στη ∆ωδώνη προφητεύει και στο µαντείο του ∆ιονύσου στο Παγγαίο προφήτευε ο
γιος του ∆ΙΟ-ΝΥΣΟΣ, όπου και γεννήθηκε, αφού όπως αναφέρει ο
Όµηρος:
"Τι µήτε κι ο Λυκούργος µπόρεσε του∆ρύαντα ο γιος ο γαύρος,
χρόνια πολλά να ζήσει, ως τάβαλε µε τους θεούς στα ουράνια. Στο
άγιο βουνό της Νΰσας (Παγγαίο) κάποτε του ∆ιονύσου τις βάγιες

του Βακχευτή θεού, κυνήγησε, κι ευτύς ετούτες όλες πετούσα/ καταγής τους θύρσους τους· κι ο αντροφονιάς Λυκούργος µε τη βουκέντρα του τις κέντριζε, κι ο ∆ιόνυσος φοβήθη και στο γιαλό βουτάει· κι η Θέτιδα τον δεχτή στην αγκάλη σκιαγµένο· τι οι φωνές τον
τρόµαξαν περίσσεια του Λυκούργου, Με τούτον όµως οι τρισεύτυχοι θεοί θύµωσαν τότε, κι ο γιος του Κρόνου (∆ίας) τον ετύφλωσε."
Οµήρου Ιλιάδα Ζ 130-140 Μετάφραση Καζαντζάκη-Κακριδή.
Όπως ξέρουµε κι αναφέραµε προηγουµένως ο Λυκούργος ήταν ο βασιλιάς των Ηδωνών Θρακών του Παγγαίου και η Νύσα το
µυθικό βουνό όπου γεννήθηκε ο ∆ιό-νυσος δεν µπορεί να είναι
άλλο από το Παγγαίο όπου κατοικούσαν οι Θράκες κι όπου η νοτιοδυτική πλευρά του βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος. Εδώ πρέπει να προσέξουµε και την ονοµασία άντρον που σηµαίνει το σπήλαιον όπου γεννήθηκε ο ∆ίας, και να τη συνδέσουµε µε τις λέξεις
ΑΝΤΡΑ και ΙΝΤΡΑ της Θρακικής και της Σανσκριτικής διαλέκτου
αντίστοιχα. Όπου όπως έχω αναφέρει προηγουµένως την κοινή
εννοιολογική σχέση του άντρα των οµηρικών επών και του θεού
ΙΝΤΡΑ των Θρακοαρείων κατακτητών της Ινδίας, αντιστοιχούσαν
στις αρετές του θεού των ουρανίων φαινοµένων του κεραυνού και
της βροντής που ήταν ο πιο γενναίος ανάµεσα σ' όλο το Ινδοαρειοθρακικό πάνθεο. Έτσι και Άντρον είναι το σπήλαιον όπου γεννήθηκε ο Άντρας ή Ίντρα ή ∆ίας. ∆ηλαδή το ίδιο πρόσωπο σε δύο
φυλές µε κοινή ιστορική και φυλετική σχέση. Τους Ινδοαρειοθράκες της Ινδίας και τους Κρητοπελασγοθρακές της Ελλάδας.

ΠΑΓΓΑΙΟ, ΠΑΝ-ΚΑΙΩ, ΠΑΝ-ΓΑΙΩ,
ΜΑΝΤΕΙΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, ΒΡΑΧΟΓΡΑΦΙΕΣ,
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
(ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)
Όπως ανέφερα προηγουµένως τα µαντεία ήταν ευαίσθητα σηµεία, από ενεργειακής άποψης, του πλανήτη µας Γη, όπου εκεί
ακουγόταν η φωνή των θεών Απόλλωνα, ∆ία, ∆ιονύσου. Και ακουγόταν εκεί οι φωνές των θεών αφού εκεί είχαν τη δυνατότητα να

προσγειωθούν τα ιπτάµενα πύρινα άρµατα των θεών, και να µιλήσουν µε τους ανθρώπους και να τους εξηγήσουν ή και να τους
προειδοποιήσουν, σύµφωνα µε τις προηγµένες γνώσεις που είχαν, για τυχόν µελλούµενους φυσικούς κινδύνους. Βέβαια αυτό
από µόνο του ακούγεται παράξενα αλλά εάν γνωρίζουµε ότι οι
βραχογραφίες του Παγγαίου που απεικονίζουν ∆ια-στηµικά οχήµατα, Αστροναύτες, Ζωδιακούς, όπως αναλυτικά έχω αναφέρει στα
προηγούµενα κεφάλαια, απέχουν µόνον τέσσερα µε πέντε χιλιόµετρα από το µαντείο του ∆ιονύσου στο Παγγαίο στο Ροδολέιβος
(Λείβηθρα), τότε ίσως αρχίσουµε να υποψιαζόµαστε το τι συνέβαινε
εκείνα τα χρόνια. Εκείνο όµως που θα µας κάνει να πολλαπλασιάσουµε τις αποδείξεις µας σ' αυτό που λέµε είναι το φαινόµενο
της ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ που υπάρχει τρία χιλιόµετρα ανατολικά του Μαντείου, στους πρόποδες του Παγγαίου. Και συγκεκριµµένα είναι η ασφαλτοστρωµένη οδός που ανεβαίνει από το χωριό
Πρώτη στο µοναστήρι της Ανάληψης (σύµπτωση!) και στο σηµείο
όπου υπάρχει ένα παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία(!), όπου παλαιότερα βρίσκονταν εκεί µοναστήρι του Προφήτη Ηλία.
Εκεί αν αφήσουµε το αυτοκίνητο µας σβηστό, τότε θα παρατηρήσουµε ότι αντί να κυλήσει προς τα πίσω κυλάει προς τα πάνω
στην ανηφόρα. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό σ' αρκετούς κατοίκους της περιοχής αλλά απλώς αναφέρεται χωρίς να µπορεί να
δοθεί εξήγηση. Βέβαια το φαινόµενο αυτό έγινε αντιληπτό γιατί
έτυχε να γίνει ο δρόµος, θα µπορούσε αν δεν υπήρχε ο δρόµος να
αγνοείται µέχρι σήµερα. Τα σηµεία αυτά της αρνητικής βαρύτητας όπου υπάρχουν εξουδετερώνουν κατά κάποιο τρόπο θα µπορούσαµε να πούµε τη δύναµη της βαρύτητας της γης. Σ' αυτό το
σηµείο όπως καταλαβαίνετε είναι εύκολο ένα διαστηµικό όχηµα
να ξεφύγει από τη βαρύτητα της γης και να πετάξει προς το διάστηµα. ∆ηλαδή εκεί που σε άλλο σηµείο της γης χρειάζονται τόννοι καυσίµων και τεράστια έκλυση ενέργειας για να υπερνικηθεί η
δύναµη της βαρύτητας στα σηµεία αρνητικής βαρύτητας χρειάζονται υποπολλαπλάσια ποσά αυτών των µεγεθών.
Για το φαινόµενο της Πεντέλης έγινε τεράστιος θόρυβος κι έτσι γνωρίζουµε την ύπαρξη του. Μ' αυτό είναι συνδεδεµένες οι
εµφανίσεις UFO στη περιοχή της Πεντέλης ακόµη και διάφορα Η-

λεκτροµαγνητικά φαινόµενα και µαγνητικές δίνες. Ο Γ. Μπαλάνος
στο βιβλίο του «ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» κάνει εκτενή αναφορά στο φαινόµενο. Ο Ι. Π. Φουράκης στο βιβλίο του «ΤΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ» διεισδύει σε βάθος στο µυστήριο της
Πεντέλης µε την αρνητική βαρύτητα και το σπήλαιο µε τα µαγνητικά φαινόµενα. Σ' αυτό το σπήλαιο όπως µας αναφέρει και ο Γ.
Μπαλάνος υπάρχουν έντονα ηλεκτροµαγνητικά φαινόµενα και στο
βάθος του έχει κτιστεί τοίχος που έχει ανακόψει την πρόσβαση
της προς τα µέσα. Σύµφωνα µε τον Ι. Φουράκη οι Αµερικάνοι έχουν εκµεταλλευτεί το φαινόµενο και συνδέει µ' αυτό τη βάση της
Ν. Μάκρης του Αµερικάνικου Πολεµικού Ναυτικού. Σ' αυτή την αναφορά του στο µυστήριο της Πεντέλης θα παραµείνω σ' εκείνο
το σηµείο που ο Ι. Φουράκης συνδέει τις αναφορές του ιστορικού
Παυσανία µε τη περιοχή και µε το συγκεκριµένο σπήλαιο που το
αποκαλεί ΠΑΝ-Αιπόλιον.
"Ολίγον µακρότερον της πεδιάδος υπάρχει όρος του Πάνος και
σπήλαιον αξιοθέατον είσοδος µεν εις αυτό υπάρχει στενή, οι εισελθόντες δε συναντούν διαµερίσµατα και λουτρά και το καλούµενον αιπόλιον του Πάνος πέτραι οµοιάζουσαι ως επί το πολύ προς
αίγας.
Παυσανίας Αττικά Κεφ.32 . Από το βιβλίο του Ι. Φουράκη "ΤΑ
ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ" σελ. 142.
Ο Ι. Φουράκης εξηγεί και αναλύει στο βιβλίο του ότι Παν-αιπόλιον σηµαίνει µικρό πόλο του Γεωσυµπαντικού χωροχρόνου. Γιατί
ο Παν στην αρχαιότητα, ο τραγοπόδαρος θεός, συµβόλιζε το σύµπαν. Και το Αι-Πόλιον είναι Αεί-Πόλιον το Αενάως κινούµενον και
περιστρεφόµενον Σύµπαν. ∆ηλαδή όπως µας αναλύει στο βιβλίο
του ο Ι. Φουράκης "το Πεντελικόν όρος είναι το όρος του Πάνος
που αποτελεί πόλο του Γεωσυµπαντικού χωροχρόνου. ∆ηλαδή ένα δέκτη, διϋλιτή, συγχρονιστή, και ποµπό των εις τον ευρύτερον
Αττικοβοιωτικόν, Βοιωτικόν, Ευβοϊκόν και Βοιωτικοφωκικόν γεωδαιτικόν χώρον αιωνίως συγκλινόντων και ανακυκλουµένων Ηλεκτροµαγνητικών και Οπτικοηχητικών ρευµάτων και κυµάτων των
τεσσάρων, ή ενός εκ των τεσσάρων επίλεκτων και υπερουσίων διαύλων, των επί του Ελλαδικού µόνον χθονοσυµπαντικού υπάρχοντος
και λειτουργούντος διαπλανητικού και διαστρικού Ηλεκτροµαγνη-

τικού και Οπτικοηχητικού πεδίου."
Ποιοί είναι λοιπόν αυτοί οι τέσσερις ∆ίαυλοι επί της Ελλάδος
που µπορούν, χάρις στα ξεχωριστά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν, να σε ταξιδέψουν εύκολα στο ΠΑΝ (Σύµπαν). Ο ένας σίγουρα είναι το όρος της Πεντέλης όπως το αναφέρει και ο Παυσανίας. Ο άλλος πόλος όµως είναι το Ιερό όρος της αρχαιότητας
ΠΑΝ-ΓΚΑΙΟΝ το όρος που γεννήθηκε ο ∆ιόνυσος και δίδαξε στους
ανθρώπους τα θεία µυστήρια ο ΟΡΦΕΑΣ. Το όρος όπου υπήρχε το
µαντείο του ∆ιονύσου (Λείβηθρα - Ροδολείβος) και χάρασαν πάνω
στις πέτρες του οι Θράκες κάτοικοι του τις γνωστές µας βραχογραφίες µε τα ιπτάµενα άρµατα των θεών. Το όρος όπου σήµερα
παρουσιάζεται το φαινόµενο της αρνητικής βαρύτητας. Γι' αυτό
ας ξεκινήσουµε κι από την ονοµασία του όρους ΠΑΓΓΑΙΟΝ. Όπως
διαβάζουµε στον Πλούταρχο ο Παγγαίος ήταν γιος του Άρη και
Κριτοβούλης. Εξετάζοντας την ονοµασία του Παγγαίου βλέπουµε
ότι αποτελείται από δύο συνθετικά το ΠΑΝ και γαιον ή ΠΑΝ και
καιον, το πρώτο σηµαίνει Η ΓΗ του ΠΑΝΟΣ και το δεύτερο ο ΠΑΝ
που ΚΑΙΓΕΤΑΙ (φλέγεται). Και στις δύο όµως ερµηνείες το πρώτο
συνθετικό διατηρείται σταθερό και είναι το ΠΑΝ (Σύµπαν), ή ο θεός Πάνας ο τραγοπόδαρος. Αξίζει όµως να αναφέρουµε και τις
άλλες ονοµασίες του ΠΑΝ-ΚΑΙΟΥ όρους. Στην εποχή του Οµήρου,
όπως ανέφερα προηγουµένως και απέδειξα, ονοµαζόταν Νύσα όπου γεννήθηκε ο ∆ΙΟ-ΝΥΣΟΣ. Αργότερα ονοµάστηκε ΚΑΡΜΑΝ-ΙΟΝ.
Σε νόµισµα των Κρηστόνων Θρακών που κατοικούσαν προς βορράν της Νιγρίτας εικονίζεται ο Παγγαίος πάνω στο Καρµάνιο όρος
όπου αποθέτει την ασπίδα του για να αυτοκτονήσει. Αξίζει να συγκρίνουµε τη λέξη Καρµάνιον µε τη λέξη Κάρµα των Ινδο-αρειοθρακών κατακτητών της Ινδίας, της Σανσκριτικής διαλέκτου. Κάρµα όπως αναφέρθηκε προηγουµένως σε προηγούµενα κεφάλαια
στα Σανσκριτικά σηµαίνει την ατέρµονο πορεία της ψυχής σε ανώτερες ή κατώτερες σφαίρες εξέλιξης. ∆ηλαδή το ταξίδι µέσα από
µια ατέρµονο πορεία σ' άλλους κόσµους. Άλλωστε το Κάρµα αποτελείται από δύο συνθετικά το Κ και το ΑΡΜΑ δηλαδή το ιπτάµενο
πύρινο άρµα που ταξιδεύει ατέρµονα µέσα στο σύµπαν. Γιατί ο
τρόπος κίνησης των ιπτάµενων πύρινων αρµάτων των θεών Άρη,
Απόλλωνα και ∆ία ήταν ατέρµονος. Άρα το Κ-ΑΡΜΑ-ΝΙΟΝ είναι το

όρος όπου προσγειώνονται ή απογειώνονται τα ιπτάµενα πύρινα
άρµατα των θεών προς το ΠΑΝ (Σύµπαν). Γι' αυτό ίσως και η ονοµασία ΠΑΝ-ΚΑΙΟΝ.
Επίσης µια ονοµασία που παρουσιάζει εξίσου ενδιαφέρον
είναι η ονοµασία ΣΕΛ-ΜΑΤΙΟΝ που σηµαίνει το Φωτεινό Μάτι. ΣΕΛ=
Φωτεινό και Μ ΑΊΤΙΟΝ = Μάτι. Αλλωστε και σήµερα η πιο ψηλή κορυφή του Παγγαίου µε υψόµετρο 1956 µέτρα αποκαλείται ΜΑΤΙ.
Στα Ορφικά στο κεφάλαιο που αναφέρεται στο "Περί Λίθων" ο Ορφέας ανεβαίνοντας στη κορυφή του Παγγαίου όπου υπάρχει βωµός για να θυσιάσει προς τον Απόλλωνα διηγείται στο γιο του Πριάµου βασιλιά της Τροίας Θειοδάµαντα, πως καθιερώθηκε να τελεί
αυτή τη θυσία ο πατέρας του προς τον Απόλλωνα ( Ήλιο ), γιατί
τον γλύτωσε από το δάγκωµα ενός ∆ράκοντα (Φιδιού). Ο Ορφέας
γλύτωσε καταφεύγοντας στο Ναό του Απόλλωνα κι από τότε ο
πατέρας του καθιέρωσε κάθε χρόνο αυτή τη τελετή. Ανάµνηση αυτής της εµπειρίας έµεινε η κορυφή του Παγγαίου να ονοµάζεται
Μάτι του ∆ράκοντα. Η ιστορία όµως αυτή του Ορφέα για την ονοµασία της ψηλότερης κορυφής του Παγγαίου σε Μάτι του ∆ράκοντα κρύβει κάτω από το µύθο τη πραγµατική σηµασία, γιατί ο ∆ράκοντας µε τις πύρινες φλόγες του συµβολίζει την ενέργεια και το
µάτι του ∆ράκοντα είναι το κέντρο της ενέργειας, η πηγή της ενέργειας. Άρα ΣΕΛ-ΜΑΤΙΟΝ το Φωτεινό Μάτι είναι το Μάτι (Κέντρο, Πηγή) της Ενέργειας του άλλου πόλου των Ηλεκτροµαγνητικών διαύλων της Ελλάδος. Το Φωτεινό Μάτι του Πάνος (Παν-Καίον). Ο άλλος ακροδέκτης επαφής και επικοινωνίας των άλλων κόσµων του σύµπαντος µε τη Γη µας. Σήµερα σώζεται ακόµη προφορικά η ονοµασία Σέµαλτον (Μ. Σούλι), παραφθορά του Σελµάτιον,
ενός πανέµορφου χωριού δίπλα στο Ροδολείβος το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στις βραχογραφίες του Παγγαίου.
Ορφικά, Λιθικά στιχ: 282-310
"Αλλά όλα αυτά, όσα σου είπα, και ευθύς κατόπιν
θα παρουσιαστεί η ευκαιρία να δοκιµάσεις
όταν φθάσωµεν στο βωµό. ∆ιότι αυτός ο άνδρας
που µε ακολουθεί, φέρει στους δυνατούς του ώµους

ποικίλον υλικόν από λίθους. Τώρα όµως επειδή
µας µένει να διανύσουµε το µεγαλύτερο µέρος της
απόστασης, για το βωµό, ενώ την καρδιά σου
αναστατώνει ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥ ∆ΡΑΚΟΝΤΟΣ
µάθε ακόµη να µη φοβάσαι το δηλητήριο των
µακρών φιδιών."
Το ΠΑΝ-ΚΑΙΟΝ ή ΠΑΝ-ΓΑΙΟΝ ή το ΣΕΛ-ΜΑΤΙΟΝ ή το ΚΑΡΜΑΝΙΟΝ ή ΝΥΣΑ είναι ο άλλος ακροδέκτης της ενέργειας της Ελλάδας, ο άλλος δίαυλος επικοινωνίας µε το ΠΑΝ (Σύµπαν) Γι' αυτό
και οι Σάτρες κατοικούσαν εδώ πάνω έχοντας το µαντείο του ∆ιονύσου και τη λατρεία του Ήλιου (Απόλλωνα). Γι' αυτό και οι παραστάσεις των νοµισµάτων αυτών των Θρακών έχουν τη Σβάστικα,
τη Σφίγγα, το Γρύπα το Πήγασο και άλλα φτερωτά όντα που συµβόλιζαν την επαφή αυτών των φυλών µε το ΠΑΝ (Σύµπαν). Π' αυτό
και στην αρχαιότητα το ΠΑΝ-ΚΑΙΟΝ θεωρούνταν Όρος Ιερό. Γι'
αυτό και οι αρχαίοι Θράκες της περιοχής Παν-καίου, Παγγαίου,
χάρασαν πάνω στο βράχο τα Παν-πόρια (Χαρταετούς), εις ανάµνηση εκείνων των πύρινων αρµάτων των θεών Απόλλωνα και Άρη
που πορεύονταν εις το Παν (Σύµπαν). Άλλωστε η λέξη Παν-πόρι
προέρχεται από τις λέξεις Παν και πορεύοµαι. ∆ηλαδή Πανπόρι
είναι αυτό που πορεύεται στο Παν (Σύµπαν). Εκείνο όµως που µας
κάνει να πεισθούµε ότι κάτι κοινό συνδέει τους δύο ακροδέκτες
ενέργειας της Ελλάδας (Πεντέλη - Παγγαίο) είναι ότι τα σηµεία
αρνητικής βαρύτητας των δύο τόπων βρίσκονται στον ίδιο µαγνητικό µεσηµβρινό. Συνδέστε τα και θα διαπιστώσετε του λόγου το
αληθές.

ΣΙΡΙΣ Η ΠΑΙΟΝΙΚΗ
(η πόλη του 0-ΣΙΡΙ, ∆ιονύσου,Ήλιου)
"Γιατί εκτός από την Ίσι και τον Όσιρι, που λένε ότι είναι ο
∆ιόνυσος, όλοι οι Αιγύπτιοι δεν λατρεύουν τους ίδιους θεούς."
Ηρόδοτος, Ευτέρπη 41-43, Περί Αιγύπτου
Μ' αυτά τα λόγια ο Ηρόδοτος αναφερόµενος στη χώρα των
αρχαίων Αιγυπτίων µας αναφέρει πως όλοι οι Αιγύπτιοι λάτρευαν

την Ίσιδα (∆ήµητρα) και τον Όσιρι που τον ταύτιζαν µε το ∆ιόνυσο
των αρχαίων Θρακών. Τον ∆ιόνυσο που όπως αποδείξαµε προηγουµένως γεννήθηκε και δίδαξε στο Παγγαίο (Νύσα). Το όνοµα
του, λοιπόν, αυτό το έδωσε ο ∆ιόνυσος στη πόλη των Παιάνων
Θρακών που βρισκόταν στις άκρες του ιερού ποταµού Στρυµώνα,
την Σίρι την Παιονική ή Οδοµαντική. Η σηµερινή πόλη των Σερρών
την εποχή του Ηροδότου αναφέρεται ως ΣΙΡΙΣ από το 0-ΣΙΡΙΣ (∆ιόνυσος).
"ότι η Παιονία βρίσκεται στη περιοχή του Στρυµώνα ποταµού,
που δεν είναι µακριά από τον Ελλήσποντο και ότι ήταν άποικοι των
Τεύκτρων της Τροίας."
Ηρόδοτος, Τερψιχόρη 12-14
"Από τους Παίονες µεταφέρθηκαν στην Ασία οι Σιροπαίονες, οι
Παιόπλαι και όσοι κατοικούσαν έως τη λίµνη Πρασιάδα."
Ηρόδοτος, Τερψιχόρη 14-16
"Αρρωστοι έµειναν στη Θεσσαλία και στη Σίρι της Παιονίας και
στη Μακεδονία. Εκεί είχε αφήσει το ιερό άρµα του ∆ιός όταν προχωρούσε προς την Ελλάδα, αλλά δεν το ξαναβρήκε φεύγοντας"
Ηρόδοτος, Πολυµνία, 114-117
Τη σπουδαιότητα της πόλης των Σερρών µας την αναλύει και ο
Παντελής Ιωαννίδης στο βιβλίο του "Η άγνωστη προϊστορία των
Ελλήνων". Συγκεκριµµένα αναφέρει ότι η πόλη των Σερρών υπήρξε η πρωτεύουσα των αρχαίων Ελλήνων πριν 10.000 χρόνια. Πρωτεύουσα του βασιλέα των Οδοµαντών Θρακών Σίθωνα. Μάλιστα
κάνει και αναφορές στην αρχαία Ραµαγιάνα των Αρειοθρακοϊνδών
που την αναφέρουν ως SARASVATA, και την ταυτίζουν µε το Στρυµώνα ποταµό.
"Ο Στρυµώνας είναι ο πρώτος των ποταµών"
"Μια µέρα ο θεός Άγνι (Ήφαιστος) αφήνοντας τις όχθες του
ποταµού SARASVATA, τράβηξε για την ανατολή."
Όταν λοιπόν οι αρχαίοι θεοί των Ελλήνων πετούσαν µε τα πύρινα άρµατα τους πάνω από τη Γη, τότε πρωτεύουσα των Ελλήνων
ήταν η πόλη των Σερρών, ή SARASVATA, ή (Ο) ΣΙΡΙΣ, ή πόλη του
ΟΣΙΡΙ (∆ιονύσου), ή πόλη του Ήλιου γιατί οι αρχαίοι Έλληνες τον
∆ιόνυσο τον ταύτιζαν µε τον Ήλιο.
" Άκουσε συ που περιφέρεις πάντοτε τον κύκλον, ο οποίος εκ-

πέµπει ελικοειδείς ακτίνες κατά την κυκλική περιστροφή, που φθάνει µακρά, περιφερόµενον κατά τας ουράνιας στροφός. Συ ω Λαµπρέ ∆ία, ∆ιόνυσε, πατέρα του πόντου, πατέρα της γης, συ ω ήλιε, που εγέννησες τα πάντα, που έχεις χρυσή λάµψιν." Ορφικά
1,23
"Ήλιος ον ∆ιάνυσαν επίκλησιν καλέωσί. . ." "Όσιρις δε εστίν
∆ιόνυσος καθ' Ελλάδαν γλώσσαν. . . " Τον µεν Όσιριν, ∆ιόνυσον
προσαγορεύουσι, και Σείριον παρω-νύµως. . ."
∆ιόδωρος Σικελιώτης βιβλίο Α κεφ. 33 Βλέπουµε λοιπόν την
άρρηκτη σχέση µεταξύ των Θρακών και του Θεού ∆ιονύσου ή
Όσιρι ή Σείριου ή Ήλιου. Βλέπουµε ακόµη να δηµιουργείται ένας
ακόµη κρίκος στην αλυσίδα που θα µας ενώσει µε τη πραγµατική
προϊστορία των προγόνων µας, αφού ως γνωστό ο αστέρας
Σείριος απέχει εννέα έτη φωτός από τη Γη και ο Ρόµπερτ Τέµπλ
οτο βιβλίο του "Ο άγνωστος Σείριος" σε µια καταπληκτική έρευνα
που κάνει αποδεικνύει τη σχέση των αρχαίων µας πολιτισµών µε
το άστρο του Σείριου. Εκείνο βέβαια που δεν µπορούµε να πούµε
µε βεβαιότητα είναι αν ο υπερσύγχρονος πολιτισµός που
αναπτύχθηκε και καταστράφηκε πριν από 10.000 χρόνια ήταν
αποτέλεσµα της επιρροής κάποιων εξωγήινων όντων ή
δηµιούργηµα των γήινων ανθρώπων. Μπορούµε όµως να πούµε
µε βεβαιότητα ότι αυτός ο πολιτισµός πραγµατικά υπήρξε και δεν
είναι µύθευµα κανενός φαντασιόπληκτου νου. Εµείς αυτό που µπορούµε να κάνουµε είναι να προσθέτουµε καθηµερινά κοµµάτια από το παζλ που αποτελεί η ξεχασµένη µας προϊστορία.

ΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ = ΜΑΚ-Ε∆ΟΝΕΣ =
ΜΑΚ-Η∆ΩΝΕΣ
Όλοι έχουµε ακούσει χιλιάδες φορές τους αρχαιολόγους να
µας εξηγούν, στη προσπάθεια τους να πείσουν ότι οι Μακεδόνες
ήταν Ελληνική φυλή, ότι το όνοµα Μακεδών προέρχεται από την
Ελληνική ρίζα µακ- που σηµαίνει µακρύ, ψηλό, µεγάλο. Όλοι τους
όµως αναφέρουν και αναλύουν το πρώτο συνθετικό της λέξης

Μακεδών, δηλαδή το Μακ-. Κανείς δεν αναφέρει τι σηµαίνει το
δεύτερο συνθετικό της λέξης, που είναι το Έδων ή το Ήδων.
Ελληνικότατη λέξη που χαρακτήριζε τη µια από τις σπουδαιότερες φυλές των Θρακών, τους Ηδωνούς ή Εδωνούς που κατοικούσαν νοτιοδυτικά του Παγγαίου και λάτρευαν τον ∆ιόνυσο. Πάρα πολλές αναφορές σ' αυτούς γίνονται από τον Όµηρο, τον Ηρόδοτο, το Θουκιδίδη και άλλους ιστορικούς. Φυλή πολεµικότατη και δηµιουργός της ∆ιονυσιακής λατρείας, αφού ο Όµηρος
αναφέρει τη περίπτωση του βασιλιά των Ηδωνών Λυκούργου που
κατεδίωξε τον ∆ιόνυσο όταν ήταν µωρό και οι θεοί τον τιµώρησαν τυφλώνοντας τον. Οι Ηδωνοί Θράκες έχουν δώσει το όνοµα
τους στη λέξη Ηδονή µε τη γνωστή σε µας σηµασία, αποτέλεσµα
της οργιαστικής λατρείας των Μαινάδων του ∆ιονύσου. Οι Ηδωνοί µαζί µε τους Πίερες Θράκες είχαν εξαπλωθεί προϊστορικά
µέχρι τον Όλυµπο και τα Πιερία όρη µεταφέροντας µαζί τους τη
θρησκεία του ∆ιονύσου και των Ολυµπίων θεών. Άλλωστε όπως
γνωρίζουµε από τον Ηρόδοτο το έθνος των Θρακών ήταν εξαπλωµένο σ' όλη τη Βαλκανική και θα µπορούσαν να κυριέψουν
όλο το κόσµο αν ήταν ενωµένοι. Άλλωστε η φυλή των Μακ-Εδώνων δεν κατέβηκε από τον ουρανό, ζούσε ανάµεσα στις θρακικές
φυλές γιατί κι αυτή ήταν θρακική µε την ίδια θρησκεία και µε την
ίδια γλώσσα. Βλέπουµε ότι µόλις γιγαντώθηκε αυτή η ορεινή φυλή των Μακ-Εδώνων κατέκτησε τις άλλες φυλές και δηµιούργησε το Μακ-Εδωνικό κράτος.
Η σύνθετη λέξη βέβαια Μακ-Εδών ή Μακ-Ηδών σηµαίνει τον
µεγάλο, τον ψηλό, τον µακρύ Θράκα Ήδωνα. Η γνώµη µου όµως
είναι ότι η λέξη σηµαίνει τον Μεγάλο Ήδωνα Θράκα, στη ψυχή και
στη προσωπικότητα που δηµιούργησε τη ∆ιονυσιακή λατρεία και
µετέφερε από γενιά σε γενιά µαζί µε τους Πίερες Θράκες τη γνωστή σε µας Θεογονία της Ελληνικής µυθολογίας, ανάµνηση του
χαµένου και υπερσύγχρονου πολιτισµού των Ελλήνων της προϊστορίας του 10.000 π.χ.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 0Ι ΣΑΤΡΕΣ
Όπως αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο ο Ηρόδοτος αναφέρει στην ιστορία του ότι τα χρυσωρυχεία του Παγγαίου περισσότερο απ' όλους τα εκµεταλλεύεται η φυλή των Ιατρών που κατοικούσαν στις ψηλές κορυφές του Παγγαίου και της Ροδόπης.
"Ακολούθησε δρόµο που περνούσε από τα φρούρια αυτά, αφήνοντας δεξιά του το όρος Παγγαίο, που είναι µεγάλο και ψηλό, όπου υπάρχουν ορυχεία χρυσού και αργύρου που τα εκµεταλλεύνται οι Πίερες, οι Οδόµαντοι και περισσότερο απ' όλους οι ΣΑΤΡΕΣ"
Οι Σάτρες λοιπόν κατοικούσαν στις ψηλές κορυφές του Παγγαίου και λάτρευαν το ∆ία και είχαν µαντείο του γιου του, του
∆ιόνυσου, όπου η προφητεία γινόταν ακριβώς µε το ίδιο τυπικό
των ∆ελφών όπως αναφέραµε σε προηγούµενα κεφάλαια. Σαν κύριοι εκµεταλλευτές των χρυσωρυχείων του Παγγαίου έκοβαν πανέµορφα νοµίσµατα χρυσά, αργυρά αλλά και από Ήλεκτρον. Νοµίσµατα µε παραστάσεις Γρυπών (µυθικά όντα µε φτερά και κεφάλι
αετού και σώµα λιονταριού) που φύλαγαν µε τη παρουσία τους το
χρυσάφι του Παγγαίου από τους ξένους επιδροµείς. Το ότι αυτά
τα τέρατα είχαν τη δύναµη του λιονταριού και τις φτερούγες του
αετού, µας φέρνει στο νου µας, τα πανάρχαια ιπτάµενα άρµατα
τύπου σβάστικας, που χρησιµοποιούσαν οι θεοί της προϊστορίας
των Θρακών Απόλλωνας, Άρης ∆ίας, Ερµής, Άρτεµη. Ο Γρύπας
είναι συνδεδεµένος µε το παράξενο και το "δυσνόητο" των Σατρών που αναφέρει ο Ηρόδοτος. Άλλωστε η λέξη Γρύφος που σηµαίνει κάποιο άλυτο πρόβληµα προέρχεται από τη λέξη Γρύπας
(Γρύψ - Γρυπ(φ)ός). Οι Γρύπες, οι Σβάστικες, οι Σφίγγες, ο Πήγασος αποτελούσαν τα κυρίαρχα σύµβολα των Σατρών. Οι παραστάσεις αυτών των νοµισµάτων έχουν µελετηθεί πάρα πολύ από τον
διεθνούς φήµης νοµισµατολόγο Ι. Ν. Σβορώνο που διετέλεσε για
πολλά χρόνια διευθυντής του νοµισµατικού µουσείου Αθηνών. Στην
αναφορά του που κάνει στους Σάτρες τους συνδέει και τους ταυτίζει µε τους αυτόνοµους ορεσίβιους κατοίκους της Ροδόπης, τους
∆ίους τους Μαχαιροφόρους, όπως τους αποκαλεί ο Θουκιδίδης
στην ιστορία του. Για να γίνετε όµως κοινωνοί του παράξενου και
πολύµορφου κόσµου των αρχαίων Σατρών του Παγγαίου θα προ-

τιµήσω αυτό το κεφάλαιο που αναφέρεται στους Σάτρες να σας
το µεταφέρω κατά γράµµα. Το βιβλίο είναι γραµµένο στα Γαλλικά
µε τίτλο "HELLENISME PRIMITIF DE LA MACEDOINE" και ο τίτλος
της παραγράφου που αναφέρεται στους Σάτρες είναι "Τα χρυσά
νοµίσµατα των ∆ίων ή ∆ιοβησών":
- "Ο HEUZEU µιλώντας στο ωραίο του βιβλίο για την χώρα των
χρυσωρυχείων του Παγγαίου και τη γύρω περιοχή, καθώς και για
τις Ελληνοπελασγικές φυλές, Παίονες ή Θράκες που µοιράζονταν
τη κυριότητα της χώρας και τη παραγωγή των χρυσωρυχείων και
αργυρωρυχείων, γράφει τις ακόλουθες γραµµές "∆εν είναι εύκολο να εξακριβωθεί πλήρως, η θέση αυτών των φυλών που ζούσαν σ' αυτή τη πυκνοκατοικηµένη περιοχή της Θράκης. Η σπουδαιότερη φαίνεται να ήταν από πολύ παλιά, εκείνη των Σατρών,
που κατείχε σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο το µεγαλύτερο µέρος των
ορυχείων του Παγγαίου. Επρόκειτο για µια διαβίωση δύσκολη
και αποµονωµένη µέσα στα δάση και στα χιόνια των ψηλών κοιλάδων της χρυσοφόρας περιοχής. Εκεί στα ψηλά βράχια, συνυπήρχε µαζί µε τη λατρεία του Ήλιου, ένα περίφηµο µαντείο του
Βάκχου, του οποίου οι Σάτρες και ιδιαίτερα εκείνοι που ανάµεσα
τους ονοµάζονταν Βησσοί, ήταν οι νόµιµοι φύλακες και µάντεις.
(Βησσοί δε των Σατρέων εισί οι προφητεύοντες του ιερού) Ηρόδοτος V, III). Η θρησκεία λοιπόν συνδεόταν µε µια ζωή άγρια (!)
και εξαιρετικά βαθύπλουτη (!) για να χαρίσει σ' αυτό το λαό µια
χώρα επικυριαρχίας επί των γειτόνων του. Αργότερα το όνοµα
των Βησσών πιθανώς ως πλέον ευγενές είναι το µόνο που επικρατεί (Πλίνιος, Φυσική Ιστορία IV, 18) κι ανάµεσα τους µια φυλή
ξεχωριστή οι ∆ιοβησσοί. Όλες αυτές οι χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες, κατατάσσουν τους Σάτρες, στους Βησσούς της Ροδόπης και στη µεγάλη οικογένεια των αυτόνοµων µαχαιροφόρων
Θρακών, που αποκαλούνται ∆ίοι από το Θουκυδίδη (96-98). Ατίθασοι ορεσίβιοι, από τους οποίους οι αρειµάνιοι µεταλλωρύχοι
του Παγγαίου, αναµφίβολα, δε ήταν µια παραφυάδα".
Όµως αυτοί οι ∆ίοι ή ∆ιοβησσοί ορεσίβιοι της Θράκης "οπλισµένοι µε µάχαιρες" και παραµένοντες ανεξάρτητοι, ζούσαν καθώς µας λέει ο Θουκιδίδης (96) στη Ροδόπη που κατεβαίνει προς
τα Αβδηρα, πόλη της οποίας τα νοµίσµατα φέρουν για σύµβολα

τους Γρύπες, αυτά τα τέρατα, που σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, προστάτευαν τα χρυσωρυχεία του βορρά από τις επιθέσεις επιδροµέων που ερχόταν από βορειότερα των Αριµασπιών.
Καθώς όµως οι ∆ίοι, σύµµαχοι και πρόγονοι των Ιατρών και των
Βησσών του Παγγαίου, ήταν εκείνοι που από τη γεωγραφική τους
θέση στη Ροδόπη, προστάτευαν από τις επιθέσεις των λαών που
ερχόταν από το Βορρά - πραγµατικοί Θράκες ή Σκύθες - όλα τα
περάσµατα του Νέστου προς το Παγγαίο, και καθώς επίσης αυτοί
οι ισχυροί γείτονες των Αβδήρων µπορούν πολύ καλά να υπήρξαν
η άγνωστη Θρακοµακεδονική φυλή που έκοψε την τόσο πλούσια
σειρά των µεγάλων ασηµένιων νοµισµάτων µε τα σύµβολα των Γρυπών, νοµίσµατα που είναι ήδη γνωστά ως µη ανήκοντα στους Αβδηρίτες, αλλά σε µια άλλη µεγάλη γειτονική φυλή, µας επιτρέπει
να υποθέσουµε ότι οι ∆ίοι, πλούσιοι καθώς ήταν µε το χρυσάφι
από το Παγγαίο, πρέπει επίσης να έκοψαν αρχικά νοµίσµατα από
ήλεκτρο, νοµίσµατα που φυσιολογικά πρέπει να είναι µε τα ίδια
σύµβολα των Γρυπών, νοµίµων προστατών των χρυσωρυχείων. Όµως µεταξύ των νοµισµάτων από ήλεκτρο που αποδίδονται χωρίς
λόγο στη Μ. Ασία, διακρίνεται ο µοναδικός στατήρας µε το κεφάλι
του Γρύπα περίφηµος για την ανεξήγητη επιγραφή του "ΙΖΟΜ"
(=ΖΙΟΣ). Η επιγραφή αυτού του στατήρος χαρακτηρίζεται ως Παιονικής προέλευσης εξ αιτίας του µεγάλου σφαιριδίου στο υπόβαθρο του στατήρος για το οποίο γράφει αναλυτικά ο BABELON.
Κατ' αρχήν είχε διαβαστεί λανθασµένα ΤΙΟΜ από τον SESTINI που
το απέδωσε ως ΤΕΟΣ (=ΘΕΟΣ) και το όνοµα και ο τύπος του είναι
ΤΕΩΣ και ΤΗΙΩΝ. Αργότερα παρατηρήθηκε ότι το αρχικό γράµµα
δεν ήταν Τ αλλά Ζ. Καθαρή και καλά διατηρηµένη, αφέθηκε κατά
µέρος η επιγραφή και αποδώθηκε ανεξήγητα το νόµισµα στο "Φωκαϊκό" σύστηµα, επειδή είχε το σύµβολο του Γρύπα, το οποίο όµως δεν συναντάται µόνο στη Φώκαια, αλλά σε µια ολόκληρη σειρά πόλεων. Τελικά ο BABELON θυµήθηκε ότι στα ελληνικά τα τρία
γράµµατα Ζ, Τ και ∆ συγχέονται συχνά κατά τη προφορά τους και
µπορεί µερικές φορές να χρησιµοποιείται το ένα αντί του άλλου
και στη γραφή. Παίρνει σαν παράδειγµα το ΤΑΝ= ΖΑΝ = ΖΕΥΣ
γενική ∆ΙΟΣ, ΖΟΝΥΣΟΣ = ∆ΙΟΝΥΣΟΣ, ΖΕΙΝΟΠΟΣΕΙ∆ΩΝ = ∆ΙΟΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, ΖΑΠΕ∆ΟΝ = ∆ΑΠΕ∆ΟΝ, ΖΑ∆ΗΛΟΝ = ∆ΙΑ∆ΗΛΟΝ

κ.λ.π. και σηµειώνει δίκαια ότι αυτές οι παρατηρήσεις φιλολογικής
τάξης, νοµιµοποιούν να θεωρηθεί η επιγραφή ΊΖΟΜ" σαν ισότιµη
της ΤΙΟΜ ή ∆ΙΟΜ. Αλλά, λησµονώντας σαν τον SESTINI, προτιµά
να διαβάσει ΤΙΟΣ και να αποδώσει το νόµισµα σαν ΤΕΟΣ αντί να
διαβάσει απλώς ΤΙΟΣ = ∆ΙΟΣ και να αναζητήσει ένα λαό όπως
ΜΙΡΙΝΟΜ, KAVAONIATAM, ΠΥΧΟΕΜ, ΠΟΜΕΖ∆ΑΙΑΤΑΜ, RECINOS,
ΧΙΟΣ, ΠΡΑΙΣΤΟΣ, ΚΝΩΣΙΟΣ, ΚΑΡ∆ΙΑΝΟΣ κλπ.
Επιπλέον ο Μ. BABELON απορρίπτει την απόδοση ∆ΙΟΣ µόνον
ως αποτέλεσµα λάθους, όπως το κάνει ο φιλόλογος BRUNO KEIL
που δεν είναι συγχρόνως και νοµισµατολόγος και που βλέπει σαν
όνοµα του µεγάλου θεού ∆ΙΑ αντί του λαού ∆ΙΟΣ. Πρέπει λοιπόν
να διαβαστεί σύµφωνα µε την άποψη µας ∆ΙΟΣ (στατήρ) και να
αποδοθεί το νόµισµα στο µεγάλο λαό των ∆ίων του Παγγαίου της
Θράκης που ήταν πλούσιος σε χρυσάφι. ∆ιαισθάνοµαι πολύ καλά,
ότι το επίθετο 'Μαχαιροφόροι' (συγκρίνατε µε τους Ακαρνάνες 'Σιδηροφόρους') που τους δίνει ο Θουκιδίδης και που αντιστοιχεί
στο ρόλο τους ως µισθοφόρων των Αθηναίων και που επίσης το
χρησιµοποιούν και οι σοφοί µας για να δείξουν σαν "άγριους βάρβαρους" και σκυθικής καταγωγής, όλους τους λαούς που ονοµάζονταν από τους αρχαίους, Θράκες, θα προκαλέσει πολλές αµφιβολίες για την ακρίβεια της απόδοσης µου όλων αυτών των νοµισµάτων από ήλεκτρο και ασήµι σ' αυτόν τον µεγάλο και πλούσιο
λαό των φιλοπόλεµων, ορεσίβιων, προστατών και εκµεταλλευτών
του χρυσού του Παγγαίου. Αλλά δεν πρέπει να λησµονείται ότι οι
∆έρρωνες, οι Ορέσκιοι, οι Βισάλτες και τόσοι άλλοι ελληνοπελασγικοί λαοί Παιονικής καταγωγής, εγκατεστηµένοι στη Θράκη µεταξύ Στρυµώνα και Νέστου και εξαιτίας αυτού µόνον του γεγονότος θεωρούµενοι ως Θράκες και συκοφαντούµενοι ως βάρβαροι
από ωρισµένους Έλληνας της κυρίως Ελλάδος που ύστερα από
τους Μηδικούς πολέµους, ήθελαν ν' αρπάξουν µε τη βία τα χρυσωρυχεία τους, µας έχουν αφήσει τα θαυµάσια από κάθε άποψη
ελληνικά νοµίσµατα. Τέλος δεν πρέπει να λησµονείται ότι αυτοί οι
Θράκες του Παγγαίου και της γύρω περιοχής, είναι εκείνοι, ακριβώς που έδωσαν στη κλασσική Ελλάδα τη λατρεία που ονοµάζεται
Θρακική του ∆ιονύσου. Θρησκεία ελληνοπελασγική των Παιάνων
του Παγγαίου, θρησκεία τόσο εξυψωµένη και αντάξια ενός ελλη-

νικού λαού πολύ πολιτισµένου.
Όχι, οι ∆ΙΟΙ η ∆ΙΟΒΗΣΣΟΙ ή ΒΗΣΣΟΙ, προφήτες και φύλακες
της θρησκείας του ευγενούς ∆ιονύσου της Θράκης, δηλαδή του
Παγγαίου, δεν µπορούσαν να είναι ένας λαός βάρβαρος και να
µας αφήσει αυτά τα νοµίσµατα. Αντίθετα πρόκειται για ένα λαό
Παιάνων όµοιο και της ίδιας ελληνοπελασγικής καταγωγής όπως
οι Πίερες που ήρθαν από τον Όλυµπο της Θεσσαλίας το κατ' εξοχήν κέντρο της Ελληνικής θρησκείας, όταν εκδιώχθηκαν από τους
Μακεδόνες. Αυτοί λοιπόν οι θρακικοί λαοί κατείχαν, εκµεταλλεύονταν και υπεράσπιζαν από κοινού τους θησαυρούς του Παγγαίου.
Και πράγµατι και µόνον το όνοµα ∆ΙΟΙ αρκεί για ν' αποδείξει αυτή
την υπόθεση που οδηγεί από µόνη της τα πράγµατα. ∆ιότι όλος ο
κόσµος ξέρει ότι στο κέντρο της περιοχής προέλευσης των Πιέρων και κοντά στις κυριώτερες πόλεις τους βρίσκεται στα πόδια
του Ολύµπου, η περίφηµη και αρχαιότατη πόλη του ∆ΙΟΥ. Πόλη
της οποίας δεν ξέρει κανείς την προέλευση, αλλά είναι βεβαίως
σύµφωνα µε τη γνώµη µου η πόλη του ∆ία, πόλη ή περιοχή προέλευσης των ∆ΙΩΝ της Ροδόπης, ιδρυµένη από τους συµπατριώτες
τους, τους Πίερες, για να χρησιµεύσει ως οπισθοφυλακή στους
υπερασπιστές του Παγγαίου. Έτσι θα εξηγείτο θαυµάσια το γεγονός, ακατανόητο επί του παρόντος, γιατί οι ∆ίοι και οι ∆ιοβησσοί ή
Βησσοί ήταν οι περίφηµοι προφήτες της θρησκείας των Πιέρων
και των Σατρών του Παγγαίου. . ."

ΘΡΑΚΕΣ-ΧΟΠΙ-ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ
Η µυθολογία τους για τους
κατεστραµένους πολιτισµούς των ανθρώπων,
αλλά και οι Προφητείες τους για τη
καταστροφή του σηµερινού πολιτισµού
Αν ανατρέξουµε στις αρχαίες µυθολογίες των αρχαίων λαών
θα διαπιστώσουµε ότι υπάρχουν σαφείς αναφορές για αναπτυγµένους πολιτισµούς της ανθρωπότητας που καταστράφηκαν από
τους πολέµους ή από φυσικές καταστροφές.

Πρώτα - πρώτα στη γνωστή σε µας Θεογονία των Ελλήνων που
την έγραψε ο Ησίοδος, καταγράφοντας - όπως εξήγησα σε προηγούµενα κεφάλαια - τους θρύλους και τις παραδόσεις του Θρακικού ιερατείου των Μουσών που αποίκισαν την Βοιωτία. Ο Ησίοδος
λοιπόν µας αναφέρει στο "Έργα και Ηµέρες" από το στίχο 1 1 0 200 και µας περιγράφει την ύπαρξη πέντε πολιτισµών που αναπτύχθηκαν πάνω στη γη. "Πρώτα ήταν το Χρυσό γένος των ανθρώπων
όπου οι άνθρωποι ζούσαν ευτυχισµένοι χωρίς στενοχώριες και βάσανα και απολάµβαναν πολΜ αγαθά. Τα γηρατειά δεν τους έβρισκαν και πέθαιναν νέοι και ευτυχισµένοι. Όταν το χώµα σκέπασε
αυτό το γένος ο ∆ίας τους έκανε ιερά πνεύµατα. Μετά ήρθε το
ασηµένιο γένος των ανθρώπων που ήταν χειρότερο του Χρυσού
και δεν τιµούσε καθόλου τους θεούς. Έτσι ο ∆ίας εξοργίστηκε και
τους εξολόθρευσε θάβοντας τους κάτω από το χώµα και ονοµάζοντας τους Μακάριους θνητούς. Κατόπιν ήρθε το χάλκινο γένος
των ανθρώπων που ήταν φοβερά πολεµικό και δηµιουργούσε συνέχεια πολέµους και διχόνοιες. Έτσι και αυτό καταστράφηκε από
τους πολέµους. Από αυτούς έµεινε το λαµπρό φέγγος του Ήλιου.
Τέταρτο γένος των ανθρώπων ήρθε το γένος των Ηρώων, που κι
αυτό όµως εξολοθρεύτηκε από τους πολέµους µπροστά στην εφτάπυλη Θήβα και στη πανέµορφη Τροία. Αυτούς ο ∆ίας όσους
σώθηκαν τους πήγε πέρα από τα πέρατα της γης να ζούνε µακάριοι και ευτυχισµένοι. Το τελευταίο γένος που περιγράφει ο Ησίοδος είναι το Σιδερένιο γένος των ανθρώπων, το σηµερινό, που
όπως λέει "είθε να µη γεννιόµουνα σ' αυτό ή πριν να πέθαινα ή
ύστερα να ερχόµουνα", θέλοντας να δείξει ότι είναι το χειρότερο.
Και εδώ ο Ησίοδος προχωρεί σε προφητεία αφού όπως λέει, ο ∆ίας
θα καταστρέψει κι αυτό το γένος των ανθρώπων που θα το κατατρώνε οι έγνοιες, οι φοβέρες και τα λίγα του καλά θα είναι ανακατεµένα µε πολλά κακά. Αυτό θα συµβεί, συνεχίζει, όταν τα παιδιά
θα γεννιούνται µ' άσπρα µαλλιά (τέρατα). Όταν ο πατέρας δεν θα
µοιάζει µε πατέρα και τα παιδιά µε παιδιά. (Εννοεί την έκλυση των
ηθών ακόµη κι ανάµεσα στα παιδιά και στους γονείς. Πρόσφατα
είναι σε µας πολλά τέτοια γεγονότα που µαθαίνουµε από τα µέσα
πληροφόρησης). ∆εν θα υπάρχει φιλοξενία, µήτε φιλία, µήτε σχέσεις αδερφικές όπως πρώτα ούτε σεβασµός στους γέρους γονείς

που θα τους βρίζουνε και θα τους περιγελούν και θα τους αφήνουνε νηστικούς, χωρίς να σκέφτονται την τιµωρία του Θείου. Καµµιά
τιµή δεν θάχει οποίος κρατά το λόγο του, ούτε ο δίκαιος και αγαθός, µα πιo πολύ θα τιµάνε τον κακούργο και τον ανήθικο. Το δίκαιο
θα είναι η δύναµη και δεν θα υπάρχει αληθινή συναίσθηση του δικαίου. Και θα συντρίβει ο δόλιος τον γενναίο µε πονηριά και µε
λόγια ψεύτικα παίρνοντας ψεύτικους όρκους. Και σ' όλο το κόσµο
θα βασιλεύει το µίσος. Η ντροπή και η συναίσθηση της ηθικής θα
φύγουν από τη γη, και στους ανθρ&ϊους θα µείνουν µόνον τα βάσανα. Και για τις συµφορές αυτές καµµιά γιατρειά δεν θα υπάρχει."
Μ' αυτά τα φοβερά και προφητικά λόγια κλείνει ο Ησίοδος τη
περιγραφή του για τους πολιτισµούς των ανθρώπων που χάθηκαν
αλλά και για το δικό µας το Σιδερένιο που θα χαθεί από τη µεγάλη
διαφθορά που µας έχει κυριέψει.
Το κείµενο αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί έχει γραφτεί πριν
από τρεις χιλιάδες χρόνια περίπου και είναι η παλαιότερη προφητεία που έχει γραφτεί ποτέ. ∆εν ξέρω γιατί µέχρι τώρα έχει αγνοηθεί στα χιλιάδες βιβλία των προφητολόγων και δεν αναφέρεται,
σηµασία όµως έχει ότι αυτό το κείµενο υπάρχει και σήµερα είναι
περισσότερο σύγχρονο παρά ποτέ. Ανοίξτε τον Ησίοδο και διαβάστε το λέξη προς λέξη.
Τώρα ας ταξιδέψουµε σε µια άλλη πανάρχαια φυλή και στις
παραδόσεις της που µοιάζουν πάρα πολύ µ' αυτές των Θρακών,
στη φυλή των Χόπι που έδρασε και µεγαλούργησε στη µακρινή
Αµερική στη πολιτεία της Αριζόνας. Αυτοί στη µυθολογία τους αναφέρουν τρεις κόσµους που καταστράφηκαν από τη δηµιουργία
του σύµπαντος πριν τον τέταρτο που ζούµε τώρα και η φυλή των
Χόπι υπάρχει για να τον φυλάει να µη ξεφύγει από την ισορροπία
του. Η θεογονία των Χόπι µοιάζει καταπληκτικά µε τη θεογονία
των Θρακών του Ησιόδου.
Θεογονία Χόπι (περιοδικό Ανεξήγητο, από το βιβλίο "Οι φύλακες της Ιερής γης" έκδοση Survival International):
"Πρώτα υπήρχε ατέλειωτο διάστηµα . . . το µεγάλο µυστήριο
δεν υπήρχε χρόνος αρχή τέλος. . . Ο Σοτουκνάγκ (∆ηµιουργός) το
έκανε και µετά συγκέντρωσε αυτό που εκδηλωνόταν σαν υγρασία

και το διαµοίρασε έτσι ώστε στο κάθε σύµπαν να έχει ξηρά και
νερό όπως ήταν σωστό. Μετά µετέφερε στο καθένα τις δυνάµεις
του αέρα, ώστε κάθε σύµπαν να έχει ανέµους."
Θεογονία Ησιόδου: "Πρώτα πρώτα το Χάος έγινε, ύστερα ηπλατύστηθη, η Γη, το αιώνιο στέρεο βάθρο όλων . . . Κι από το Χάος,
το Έρεβος γεννήθηκε η Μαύρη Νύχτα κι από τη Νύχτα πάλι ο
Αιθέρας και η Ηµέρα . . . Κι η Γη εγέννησε πρώτα πρώτα τον αστερόπληθο τον Ουρανό . . . αλλά κατόπιν µε τον Ουρανό επλάγιασε
και γέννησε τον βαθυστρόβιλο τον Ωκεανό. . ."
Βλέπουµε λοιπόν σε δύο πανάρχαιες φυλές που τις χώριζαν
χιλιάδες χιλιοµέτρων να υπάρχει τόσο καταπληκτική οµοιότητα
στους µύθους τους για τη γέννηση του κόσµου που προβληµατίζει. Οι Χόπι λοιπόν αναφέρουν ότι "Πρώτα πλάστηκε ο πρώτος
κόσµος που αποτελούνταν από τέσσερα αρσενικά και τέσσερα θηλυκά όντα µε διαφορετικά χρώµατα, κίτρινο, λευκό, κόκκινο και
µαύρο. Αυτά πολλαπλασιάστηκαν και έφτιαξαν το πρώτο ανθρώπινο γένος. Σ' αυτό δεν υπήρχε ασθένεια, µόνον ευτυχία. Τους
δόθηκαν και Νόµοι για να τους υπακούν. Σιγά - σιγά όµως αυτοί οι
άνθρωποι ξέχασαν το δηµιουργό τους και παρήκουσαν τους Νόµους του. Έτσι ο ∆ηµιουργός τους κατέστρεψε µε Φωτιά, κι αυτούς που ήταν καλοί τους είπε να κρυφτούν κάτω από τη γη.
Ο ∆ηµιουργός ξεχνώντας τη πίκρα του για το πρώτο γένος των
ανθρώπων έπλασε τον δεύτερο κόσµο που ήταν καταπράσινος και
είχε µεγάλα άγρια ζώα. Άφησε και τους ανθρώπους που γλύτωσαν από τη καταστροφή της φωτιάς ν' ανέβουν στην επιφάνεια
της γης και τους είπε να είναι σωστοί, να σέβονται ο ένας τον
άλλο και να µην είναι λαίµαργοι. Σιγά- σιγά όµως κι αυτοί έγιναν
άπληστοι και µάχονταν µεταξύ τους ενώ η κακία κυρίεψε τη γη.
Για µια ακόµα φορά ο ∆ηµιουργός τους καλούς τους έστειλε στο
βάθος της γης και το δεύτερο κόσµο τον πάγωσε από πόλο σε
πόλο.
Αφού ξεπέρασε και πάλι ο ∆ηµιουργός τη πίκρα του δηµιούργησε ένα τρίτο κόσµο πιο υλικό από πριν. Οι άνθρωποι είχαν υλικό
σώµα και δύο όψεις. Η µια ήταν η Καρδιά και η Σοφία, η άλλη δεν
είχε καθόλου καρδιά, ήταν έξυπνη και δυνατή αλλά καθόλου Σοφή. Σ' αυτό το κόσµο οι άνθρωποι έκτισαν µεγάλες πόλεις και Ε-

ΦΤΙΑΞΑΝ ΚΟΥΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. Κινούσαν πόλεµο
ο ένας εναντίον του άλλου, εξηµέρωναν ζώα και τα έκαναν σκλάβους τους, οι άνδρες δεν δούλευαν κι έπαιζαν τυχερά παιγνίδια.
Οι γυναίκες και οι άνδρες αναζητούσαν άλλους ερωτικούς συντρόφους κι οι νέοι δεν σέβονταν τους γέρους. Οι πηγές στέρεψαν οι
σοδειές λιγόστεψαν και οι αρρώστιες πολλαπλασιάστηκαν κι οι
άνθρωποι πίστεψαν ότι αυτοί είναι οι δηµιουργοί του κόσµου. Ο
∆ηµιουργός αφού έστειλε τους καλούς πάλι κάτω από τη γη, το
τρίτο κόσµο τον κατέστρεψε µε πληµµύρες.
Οι άνθρωποι λοιπόν που ήταν κρυµµένοι κάτω από τη γη έστειλαν ένα χελιδόνι ψηλά για να βρει ξηρά αλλά κουράστηκε και γύρισε πίσω, µετά έστειλαν ένα κολιµπρί που βρήκε ξηρά και πράσινο και γύρισε πίσω, µετά έστειλαν ένα γεράκι που κι αυτό κουράστηκε και γύρισε πίσω, τότε αποφάσισαν και έστειλαν ένα αετοµάχο που σαν πέταξε πάνω από τη γη βρήκε ξηρά και πράσινο και
ένα άνδρα µ' όψη τροµαχτική που ήταν το πνεύµα φύλακας της
γης. . ."
Βλέπουµε λοιπόν στη κοσµογονία των Χόπι να επαναλαµβάνονται και να εξιστορούνται παρόµοια γεγονότα µ' εκείνα της Θρακικής παράδοσης του Ησιόδου. Ακόµη στο τρίτο κόσµο βλέπουµε
αναφορές σε Κουτιά που πετούσαν στον αέρα. Κάτι αντίστοιχο µε
τα ιπτάµενα άρµατα του Άρη του Θεού του πολέµου του Χάλκινου
τρίτου γένους του Ησιόδου. Ακόµη διαπιστώνουµε και εδώ την τελευταία καταστροφή του κόσµου από πληµµύρες. Όπως ακριβώς
στην Ελληνική µυθολογία µε τον ∆ευκαλίωνα και την Πύρα. Όπως
στην Εβραϊκή µυθολογία µε το Νώε κι όπως στο έπος των Σουµερίων µε τον Γκιλγκαµές.
Αν τώρα φύγουµε από την Αµερική και ταξιδέψουµε στην αρχαία Αίγυπτο θα γνωρίσουµε, µέσω του Πλάτωνα στο βιβλίο του
"Τίµαιος", το τι εξιστόρησαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ιερείς στο Σόλωνα σ' ένα ταξίδι του εκεί στην ιερά πόλη Σαϊδα που ήταν αφιερωµένη στη θεά Αθηνά.
Κατά τους Αιγυπτίους ιερείς, πολλές καταστροφές των ανθρώπων έγιναν και θα γίνονται, άλλες από πυρ και άλλες από ύδωρ και
άλλες από άλλα αίτια.
"Πολλοί και κατά πολλούς τρόπους καταστροφές ανθρώπων

έχουν γίνει και θα γίνονται, από πυρ και ύδωρ οι µεγαλύτερες,
από άπειρα δε άλλα αίτια οι µικρότερες . . . Και πρώτα, εσείς θυµάστε έναν κατακλυσµό της γης, ενώ έγιναν πολλοί προηγουµένως . . . ". Τίµαιος 22, 23 Πλάτων.
Πιο κάτω οι ιερείς των Αιγυπτίων εξιστορούν για το χαµένο πολιτισµό της Ατλαντίδος και της Αρχαίας Αθήνας που χάθηκαν σε µια
νύχτα κάτω από φοβερούς πολέµους και καταστροφές πριν από
9000 χρόνια. Αποσπάσµατα έχω αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο.
Τέλος εκείνο που πρέπει να προσέξουµε, είναι οι αναφορές όλων αυτών των αρχαίων λαών σε πολιτισµούς που καταστράφηκαν από την ανθρώπινη λαιµαργία και ασυδοσία. Πολιτισµούς που
έφτασαν να φτιάξουν µεγάλες πόλεις, όπως σήµερα, και να πετούν µε "Κουτιά" ή µε "Πύρινα Άρµατα" στον αέρα. Πολιτισµούς
που έφθασαν να κάνουν τέτοια όπλα που να µπορούν να καταστρέφουν τη γη και το πολιτισµό. Ακόµη εκείνο που δεν πρέπει να
περάσει απαρατήρητο είναι η προειδοποίηση τους ότι "κι αυτός ο
κόσµος θα καταστραφεί από τη διαφθορά των ανθρώπων" ("Έργα και Ηµέρα;", Ησίοδος).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) "Ορφέας - Παγγαίο - Ροδολίβος" Γιώργου Βογιατζή
2) "Το Αλφάβητο" Κων/νου Σιαµάκη
3) "Ουρανογραφία η Ιστορία των Αστερισµών" Χαρίτου Τοµπουλίδη
4) "Οµήρου Ιλιάδα" Ν.Καζαντζάκη -Ι.Θ.Κακριδή
5) "Η άγνωστη προϊστορία των Ελλήνων" Παντελή Ιωαννίδη
6) "Ο άγνωστος Σείριος" Ρόµπερτ Τεµπλ
7) "Το µυστήριο του τριγώνου των Βερµούδων" Τσάρλς Μπέρλιτζ
8) "Το έπος του Γκιλγκαµές" Ν.Κ. Σαντάρς
9) "Η καταγωγή των Ελλήνων" ∆ηµήτρης ∆ηµόπουλος
10) "Απλοποιηµένη επιστηµονική Αστρολογία" Μαξ Χεϊντελ
11) "Μαρτυρίες σε πέτρα" Έριχ φον Νταίνικεν
12) "Τα Ορφικά" Κων/νου Χασάπη
13) "Ελληνικό Λεξικό" Τεγόπουλου-Φυτράκη
14) "Μεγάλη Αµερικανική Εγκυκλοπαίδεια"
15) "Οι αποκαλύψεις του Αισχύλου για την Ατλαντίδα" ∆ηµ. Λαζογιώργος
16) "Τίµαιος" Πλάτωνος Θ.Βυζιώτης - Χ.Παπαναστασίου
17) "Ο Ζωδιακός κύκλος στη παγκόσµια µυθολογία" Γ.Α. Πλάνα
18) "Ησιόδου Άπαντα" Παναγής Λεκατσάς
19) "Τρίτο Μάτι" περιοδικό
20) "Ανεξήγητο" περιοδικό
21) "∆ελφικά µυστήρια" Χρ. Μαυρουδή
22) "Μακεδόνικη Ζωή" περιοδικό
23) "Ηροδότου Ιστορίες" (Τόµοι α,β,γ Μετάφραση Αγγ. Βλάχου)
24) "Ρήσος" (Ευριπίδου τραγωδίες, Μετάφραση Τάσου Ρούσου)
25) "Hellenisme Primitif de la Macedoine" Νίκου Σβορώνου
26) "Ακιδογραφίες του Παγγαίου" Ν.Μουτσόπουλου
27) "Τροία - Ανασκαφές και ευρήµατα του Ερρίκου Σλήµαν" Υπουρ-

28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)

γείο πολιτισµού
"Κοσµοσκάφος Στα - γύρο Έψιλον" Γιώργου Κ. Λευκοφρύδη
"Μήδεια Ευριπίδου" Γ. Γιαροµανωλάκη
"Ders; Traelleborg, Nordiske, Fortidsminder" - Kopenhagen 1948
"Η καταγωγή των αρχαίων Μακεδόνων" Παντελή Γιόκα
"Arier Und Nagas"Eicstedt E. 1936
"Μαχαµπαράτα" Μετάφραση Πόταπ Τσάντρα Ρου. Καλκούτα,
1989
"Ring Veda" Μετάφραση των ύµνων στα Γαλλικά
"Η χώρα του Φόβου" Πιέρ Μπενουά
"Ζεντ Αβέστα" Σαδέ Φαρκάρδ
"Στέφανος Βυζάντος, εις Λέξη Θράκη"
"Το πρόβληµα των Αρείων" Ιστορία του πολιτισµού κεφ XIII
εδάφιο 3 Παν/µιο Οξφόρδης
"Ring Veda", Τόµος ΑΧΧ,Χ ωδή 3η
"Ramayana" υπό G. Rajacopalachari
"Τα µυστήρια της Ελευσίνας" ∆ηµητρίου Γουδή
"Προµηθέας ∆εσµώτης" Αισχύλου
"Το Μυστήριο των Μαντείων" Φιλίπ Βαντεµπέργκ
"Τα Καβείρια Μυστήρια" Γεώργιος Σιέτος
"Κρατύλος- Ευθύδηµος" Πλάτωνος
"Ελληνικά Μυστήρια" Otto - Kerenyi - Wili - Scmitt
"MAX" Κυρτσούδης Γιάννης
"Τα προµηνύµατα των ∆ελφών" Φουράκης Ιωάννης
"Οι ∆ερβίσαι" Βλαδίµηρος Μιρµίρογλου
"Σαµοθράκη" Καρλ Λεµάν

Α

φορµή για να γράψω αυτό το βιβλίο στάθηκε µια τυχαία επίσκεψη µου στις βραχογραφίες που βρίσκονται
βορειοδυτικά του Όρους Παγγαίου.

Ξαφνιάστηκα τόσο πολύ από τα θέµατα των βραχογραφιών

αυτής της συγκεκριµένης τοποθεσίας, που κάθησα και
συγκέντρωσα όλη την υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις βραχογραφίες της ανατολικής Μακεδονίας. Αµέσως διαπίστωσα την
διαφορά των θεµάτων ανάµεσα σ' αυτές τις ιδιαίτερες βραχογραφίες του Β.∆. Παγγαίου και όλων των άλλων. Επίσης ανακάλυψα µέσα στη βιβλιογραφία για τις βραχογραφίες, πως υπήρχε
παντελής άγνοια για την ύπαρξη αυτών των συγκεκριµένων
βραχογραφιών.

Ξεκίνησα

λοιπόν να γράφω αυτό το βιβλίο αφού
συνειδητοποί-ησα ότι τα θέµατα αυτά των βραχογραφιών
αποτελούν κάποιους από τους κρίκους της σπασµένης
αλυσίδας που θα µας ενώσει και θα µας φανερώσει την χαµένη
προϊστορία µας. Αυτήν την προϊστορία που την ύπαρξη της
ανακαλύπτουµε κάθε µέρα και τα γεγονότα της έχουν φθάσει
µέχρι την εποχή µας µε τη διάσωση της µυθολογίας µας, της πιο
πλούσιας µυθολογίας του κόσµου, της Ελληνικής µυθολογίας.
Βογιατζής Γεώργιος

