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Εισαγωγή - Τι είναι Γεωμυθολογία;
Γεωμυθολογία:
Γεωλογική ερμηνεία της Μυθολογίας -Σχέση Γεωλογίας & Μυθολογίας
Φυσικογεωλογικές συνθήκες κατά την μυθολογική περίοδο
Πολιτιστική Διαδρομή του Homo sapiens
• Ιστορική περίοδος
• Προϊστορική περίοδος =Μυθολογική περίοδος
• Παλαιότερη Προϊστορική =Μυθολογική περίοδος ΚΥΡΙΩΣ

Μυθολογική περίοδος
Ποια εποχή; Από τότε που εμφανίστηκε το γένος του ανθρώπου; Το γένος Homo; Ή
μόνον του Homo sapiens;
Θα ασχοληθούμε κυρίως με την περίοδο του Homo sapiens – όχι του Homo
neanderthalensis.
Πολλές φορές οι μυθολογικοί ήρωες μπερδεύονται στο προϊστορικό γίγνεσθαι που,
αποδεικνύεται ότι είναι ένα πραγματικό γεγονός. Παράδειγμα ο Τρωικός πόλεμος και η
Τροία.
Ο Οδυσσέας, ο Ηρακλής, ο Αχιλλέας και οι άλλοι τι είναι;

Τι είναι ο Μίνως και ο Ραδάμανθης;
Είναι ένας ή περισσότεροι Μίνωες;

Είναι ο Μίνως και ο Ραδάμανθης μυθικά πρόσωπα, δηλ. φανταστικά; Είναι
πραγματικά παιδιά της Ευρώπης και του Δία;
• Τι είναι ο Δευκαλίων και ο Ωγύγης;

• Τι είναι ο Νώε;
• Τι είναι ο Μωϋσής;
• Τι είναι ο Γκιλγκαμές;
• Τι είναι ο Δαναός;
• Τι είναι ο Αδάμ και η Εύα;

• Τι είναι οι Τιτάνες και οι Κύκλωπες;
• Τι είναι ο Ποσειδών και ο Δίας;

Είναι μυθικά ή ιστορικά πρόσωπα, είναι δηλ. φανταστικά ή υπαρκτά πρόσωπα;





Στα επόμενα θα καταβληθεί προσπάθεια να χρονολογηθεί η
πολιτισμική εξέλιξη των Μακεδόνων, ως τμήμα της
γενικότερης εξέλιξης των Ελλήνων.
Η όλη προσπάθεια βασίζεται στα ακόλουθα:
i.

Στην θέση του μυθικού ήρωα – γενάρχη Μακεδόνα στο
Γενεαλογικό Δένδρο της Θεογονίας του Ησιόδου και των άλλων
αρχαίων συγγραφέων

ii.

Στη σχέση του Μακεδόνα και του Έλληνα με τον Δευκαλίωνα και
τον ομώνυμο κατακλυσμό

iii.

Με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν στην εποχή εκείνη
στον Αιγαιακό χώρο και γενικότερα στο χώρο της Ανατολ.
Μεσογείου και

iv.

στην προσπάθεια χρονολόγησης των διαφόρων κατακλυσμών που
αναφέρονται ότι εξελίχθησαν στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο και σ’
εκείνον της Μεσοποταμίας.

ΩΚΕΑΝΟΣ

Άλλη εκδοχή
ως προς τη σύζυγο

2η εκδοχή:
Ο Μακεδών είναι ένας από τους 50 γιους του
Λυκάωνα

3η εκδοχή (σύμφωνα με Ελλάνικο):
Ο Μακεδών είναι γιος του Αίολου
Άρα Μακεδονική γλώσσα  Αιολική

Γεγονός: Τα όρια του μύθου και της πραγματικότητας ασαφή.
Γενικά: ορισμένοι πραγματικά πρόσωπα, άλλα ΟΧΙ.
ΟΜΩΣ:όλα ή μάλλον ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ κάτι αντιπροσωπεύουν.
ΛΑΘΟΣ ότι η Ελληνική Μυθολογία είναι ωραίο παραμύθι.

Ελληνική Μυθολογία
= η παλαιότερη ιστορία των λαών που έζησαν στον τόπο
που αργότερα ονομάστηκε Ελλάδα
 = Προϊστορία Πρώτο (Προ) Ελλήνων.
 = «Κρυπτογραφημένη» ιστορία των κατοίκων ενός τόπου.


 «Κρυπτογραφημένη» = ξεθωριασμένες από το χρόνο αναμνήσεις

συμπεριφοράς ανθρώπων και φυσικο-γεωλογικών φαινομένων.



Προσωπική άποψη  μεγάλο τμήμα της Ελληνικής Μυθολογίας
ταυτίζεται με την φυσικογεωλογική εξέλιξη του Ελλαδικού
χώρου. Άρα η Ελληνική Μυθολογία έχει και μία φυσικογεωλογική
ή γεωμυθολογική διάσταση.

Κατακλυσμοί - Εισαγωγή

Ιστορία Γης και ανθρώπου στενά συνυφασμένη με Νερό.
Εξέλιξη επιφάνειας
• Συχνές μεταβολές παλαιογεωγραφικής κατάστασης:
Ξηρά  λίμνη  θάλασσα  ξηρά κ.ο.κ.

• Κατάκλυση = Επίκλυση  Θάλασσα  Απόσυρση  Ξηρά

Μεγα-μεταβολές: εκατομμύρια χρόνια
Μικρότερες μεταβολές: μερικές χιλιάδες ή εκατοντάδες χρόνια
Οι μεγάλος μεταβολές έγιναν πριν την εμφάνιση του ανθρώπινου
γένους.
Επιπτώσεις στον Άνθρωπο: μεταβολές του βιοτόπου του – πολύ
σημαντικό στην εξέλιξη του πολιτισμού του.

Κατακλυσμοί



Κατακλυσμοί:


Ένας ή περισσότεροι χώροι κατακλύζονται από νερά για
μεγάλο χρονικό διάστημα

Πλημμύρα: όταν εισροή υδάτων σε μια περιοχή είναι
μεγαλύτερη από εκροή.
Ποταμοί, χείμαρροι, καρστικές καταβόθρες = αγωγοί
αποστράγγισης


Κατακλυσμός: πλημμύρα με μεγάλες καταστροφές και
μεγάλη διάρκεια

Αίτια Κατακλυσμών



Αίτια Κατακλυσμού: Πολλά και διάφορα



Έντονες, μακράς διάρκειας βροχοπτώσεις, π.χ.
κυκλώνες – τυφώνες.
Κατακλυσμοί σπάνια συμβαίνουν σε ορεινές περιοχές
 Εξαίρεση: Οι πόλγες = κλειστές καρστικές λεκάνες, π.χ.

Αρκαδία – Κεντρική Πελοπόννησος
Μαντίνεια

▪ Αργό πεδίο – Πόλγη Κανδήλας – Πόλγη Λεβιδίου - Περιοχή
Τάκας – Λίμνη Στυμφαλίας
▪ Κωπαΐδα – λίμνη, που αποστραγγίστηκε με την κατασκευή ενός
καναλιού μήκους 27 χμ. κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. (4.000 πριν
από σήμερα)
Αργό Πεδίο
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Κωπαϊδα

Αίτια Κατακλυσμών



Κλιματοευστατικές κινήσεις


Παγετώδεις – Μέσοπαγετώδεις
περίοδοι
 Επικλύσεις αυτού του τύπου

κατακόρυφες μεταβολές
της στάθμης της θάλασσας
 ρυθμοί της τάξης 1 – 4
cm/year, ίσως και
μεγαλύτερος
ταχύτερη οριζόντια
μετατόπιση ακτογραμμών.
 Αιγαίο = καταποντισμός μεγάλου

τμήματος Πρωτο-Κυκλαδικής
νήσου.

Στάθμη της παγκόσμιας θάλασσας κατά
προσέγγιση
Κάπου μεταξύ:
7.500 – 6.800 π.α.σ.

˜

-10 m.

9.000 – 6.800 π.α.σ.

˜

-15 m.

9.400 – 7.300 π.α.σ.

˜

-20 m.

9.800 – 7.700 π.α.σ.

˜

-25 m.

10.200 – 8.200 π.α.σ.

˜

-30 m.

11.300 – 8.500 π.α.σ.

˜

-35 m.

10.000 – 9.000 π.α.σ.

˜

-40 m.

11.400 – 10.000 π.α.σ.

˜

-45 m.

12.200 – 11.400 π.α.σ.

˜

-49 m.

13.000 – 12.200 π.α.σ.

˜

-52 m.

13.500 – 13.000 π.α.σ.

˜

-57m.

13.800 – 13.500 π.α.σ.

˜

-61 m.

14.000 – 13.800 π.α.σ.

˜

-67 m.

14.700 – 14.000 π.α.σ.

˜

-73 m.

15.000 – 14.700 π.α.σ.

˜

-94 m.

16.000 – 15.000 π.α.σ.

˜

-100 m.

18.000 – 16.000 π.α.σ.

˜

-115 m

18.000 π.α.σ.

˜

-125 / -150 m.

ΠΕΡΙΠΟΥ 18.000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΠΟΥ 10.000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
– ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ Η ΠΡΟΚΕΡΑΜΙΚΗ (?) – ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΠΟΥ 12.000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ –
ΑΡΧΗ ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

ΠΕΡΙΠΟΥ 7.000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ–
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Βασικά Ερωτήματα Σχετικά με τους Κατακλυσμούς



1ο Ερώτημα: Οι κατακλυσμοί είναι παγκόσμιο φαινόμενο;




2ο Ερώτημα: έλαβαν χώρα την ίδια χρονική στιγμή σε ολόκληρο τον πλανήτη;
Αντιπροσωπεύει μία περίοδο κατακλυσμών και επομένως οι επιμέρους κατακλυσμοί
που αναφέρονται στις μυθολογίες των διάφορων λαών είναι τοπικού ή υπερτοπικού
χαρακτήρα αλλά όχι παγκοσμίου;




Απάντηση: Ορισμένοι ΝΑΙ – Άλλοι ΟΧΙ

Απάντηση: Οι παγκόσμιοι την ίδια περίοδο μεγάλης διάρκειας, όχι όπως μία έκλειψη, αλλά
σε διαφορετικές στιγμές.

3ο Ερώτημα: Όλοι οι κατακλυσμοί συνδέονται με τα ίδια αίτια, π.χ. μετεωρολογικά
αίτια;


Απάντηση: ΟΧΙ

Οι Κατακλυσμοί στην Ελληνική Μυθολογία









Η ελληνική προϊστορία χάνεται πίσω στο βάθος των αιώνων της προϊστορικής
περιόδου.
Η ανθρώπινη δραστηριότητα παραμένει αδιάκοπη τουλάχιστον κατά τα τελευταία
100.000 χρόνια. Έχουν βρεθεί απολιθωμένα κρανία ακόμα αρχαιότερα.
Οι καταβολές του Ελληνικού πολιτισμού συνδέονται άμεσα με το γεωπεριβάλλον και
τις αλλαγές του.
3 κατακλυσμοί αναφέρονται στην Ελληνική Μυθολογία:






Ο κατακλυσμός του Δαρδάνου
Ο κατακλυσμός του Ωγύγη
Ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα,

Είναι δυνατή η χρονολογική ταξινόμηση. Μέχρι τώρα:


Αρχαιότερος:
 Κατακλυσμός Δάρδανου – Σαμοθράκης
 Κατακλυσμός Δάρδανου - Αρκαδίας
 Κατακλυσμός Ωγύγη

 Κατακλυσμός Δευκαλίωνα

Κατακλυσμός Δαρδάνου
Διόδωρος Σικελιώτης (90 – 30 π.Χ., Βιβλιοθήκης Ιστορικής Βίβλος Πέμπτη)

Χρονολόγηση του Κατακλυσμού του Δάρδανου - Σαμοθράκης
Για τη χρονολόγηση του Κατακλυσμού του Δάρδανου πρέπει να γνωρίζουμε :
1.

Τις κλιματικές μεταβολές την περίοδο των τελευταίων 100.000 ετών.

2.

Τις μεταβολές των ποσοτήτων ύδατος και του αναγλύφου των
φυσικογεωγραφικών συστημάτων


Των Στενών των Δαρδανελίων = Ελλησπόντου – μορφή αναγλύφου πυθμένα



Του Βόσπορου – ανάγλυφο πυθμένα



Των υδρογραφικών συστημάτων (ποτάμιων συστημάτων) που υδροδοτούν τη
Μαύρη θάλασσα



Της Προποντίδας – Θάλασσας Μαρμαρά – ανάγλυφο



Της στάθμης των λιμνών της Κασπίας και της Αράλης σε σχέση με τη Μαύρη
Θάλασσα

3.

Πώς μεταβάλλεται η στάθμη στο Αιγαίο και της Μεσογείου

4.

Των ακτογραμμών στο χώρο γύρω από το Αιγαίο

Υψηλότερη θερμοκρασία
 υψηλότερες βροχοπτώσεις

Προσεγγίσεις χρονολόγησης
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΙΝΕ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΔΑΡΔΑΝΟΥ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ;
= ΝΕΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ;

1η Προσέγγιση χρονολόγησης

Αφού η σημερινή στάθμη διαμορφώθηκε περίπου
το 6.000 B.P (πριν από σήμερα)

• Ο κατακλυσμός οπωσδήποτε πριν από το 6.000 B.P.
(4.000 π.Χ.) περίπου (επειδή για να έρθουν τα νερά
από τον Εύξεινο Πόντο ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η
ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ)

2η Προσέγγιση χρονολόγησης

Η στάθμη στη Μαύρη Θάλασσα έπρεπε να φθάσει
σε τέτοιο ύψος που να ξεπεράσει το ύβωμα του
πυθμένα του Βοσπόρου 35 m. και συγχρόνως η
στάθμη στο Αιγαίο να βρίσκεται χαμηλότερα από
35 m.

ΑΡΑ:

Στάθμη Αιγαίου πρέπει να βρισκόταν χαμηλότερα
από 35 – 40 m. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.

Κατακλυσμοί στην Ελληνική Μυθολογία
Οι Κατακλυσμοί στην Ελληνική Μυθολογία
Δάρδανου – Σαμοθράκη – ο παλαιότερος

Ωγύγη
Δευκαλίων

}

Πότε έγιναν;
Άγνωστο προς το παρόν

Ωγύγος ή Ωγύγης
Αυτόχθων
Παλαιός βασιλιάς Βοιωτίας + Αττικής
Γιος Ποσειδώνα και Αλίστρας
Η Αττική + Βοιωτία αρχικά Ωγυγία
Πατέρας Κάδμου και Φοίνικα;
Ωγύγος + Θήβη  Ελευσίς

Πρώτος κατακλυσμός κατά τη βασιλεία Ωγύγη
Κυρίως Αττική και Βοιωτία
Πότε έγινε;
• Άγνωστο
Όμως
• Πρώτος βασιλιάς Αττικής
• Καμιά αναφορά για κατάκλυση από θάλασσα
 είχε σταματήσει η άνοδος της στάθμης
 μετά την έναρξη του Κλιματικού Optimum Ολοκαίνου,
δηλ. από το 4.000 π.Χ. και μετά.

Κατακλυσμοί στις Μυθολογίες άλλων λαών



Από τη Μεσοποταμία


Κατακλυσμός Ουτναπιστίμ
(Μεσοποταμία)



Κατακλυσμός Νώε



Κατακλυσμός Σιουσούρτντα



Κατακλυσμός Χασίς Αδράς

Κατακλυσμός Νώε




Περιγράφεται στα κεφ. ΣΤ’, Ζ’, Η’ και Θ’ της Παλαιάς Διαθήκης.
Γιατί;










Μεγάλη αύξηση ανθρώπων.
Μόνο σαρκικότητα.
Αύξηση αμαρτιών.
Ο Νώε ενάρετος – ευμένεια του Θεού
Ο Θεός έκανε γνωστή στον Νώε την πρόθεσή του να προκαλέσει κατακλυσμό για να
εξαφανίσει τα πάντα. Εκτός από τον Νώε, τις οικογένειες των γιων του Σημ, Χαμ,
Ιάφεθ.
Κιβωτός (300 x 50 x 30 πήχεις).

Φυσικογεωλογικό ενδιαφέρον











…την Κιβωτό να την αλείψει με πίσσα.
«…διερράγησαν όλαι αι πηγαί των υπογείων υδάτων και των θαλασσών».
«…άνοιξαν οι καταρράκται του Ουρανού».
«Κατακλυσμός εγένετο απί τεσσαράκοντα ημερόνυκτια».
«…και εξωγκώθη… το ύδωρ… και εσκέπασεν όλα τα όρη τα υψηλά όσα υπήρχαν κάτω
από τον ουρανό…».
«…Μετά 150 ημέρας το ύδωρ άρχισε να υποχωρεί…»
«…Η Κιβωτός εκάθισεν ομαλώς εις τα όρη Αραράτ…»
«…Από τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ εγεννήθησαν οι άνθρωποι και διεσπάρησαν
εις όλην την Γην.

Κατακλυσμός Νώε

Κατακλυσμός Νώε





Σχετικά με την χρονολόγηση του Κατακλυσμού του Νώε υπάρχουν πολλές απόψεις –
2.105 π.Χ..
Όλες συνδέονται με τη χρονολόγηση της Γένεσης = Γέννηση του Αδάμ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΩΕ
Εβραϊκή Μασόρα

2.105 π.Χ.

Θόρα

2.288 π.Χ.

Αρχιεπίσκοπος Usher και Αγγλική Βίβλος

2.348 π.Χ.

Playfair

2.352 π.Χ.

Clinton

2.482 π.Χ.

Πεντάτευχος

2.998 π.Χ.

Flavius Josephus

3.146 π.Χ.

Dr. Hales

3.155 π.Χ.

Septuaginta

3.246 π.Χ.

Ορθόδοξη Εκκλησία

3.305 π.Χ.

Σημαντικό:
Όλες οι απόψεις συμπίπτουν με το
Κλιματικό Optimum του Ολοκαίνου

2.105 π.Χ. = Τέλος Πρωτοελλαδικής
εποχής
3.305 π.Χ. = Τέλος Νεολιθικής
εποχής.

Κατακλυσμός Νώε




Πρέπει να γνωρίζουμε λεπτομέρειες.
 Γιατί;
Απάντηση:
i. Γιατί εμείς, οι Έλληνες, ως απόγονοι του Αβράαμ, του Ισαάκ
και του Ιακώβ, πρέπει να γνωρίσουμε συγκεκριμένα από πού
καταγόμαστε, δηλ. ότι προερχόμαστε από τον 4ο γιο του Jafet
τον Jon. Ο Jafet είναι γιος του Νώε.
ii. Για να συνειδητοποιήσουμε ότι την ίδια περίοδο στην Ελλάδα
είχαμε τον Κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, που ο γιος του, ο
Έλληνας, θεμελίωσε μία πόλη, την Ελλάδα, που δεν ξέρω
πόσοι από εμάς γνωρίζουμε πού πέφτει, αφού δεν υπάρχει στους
χάρτες που κυκλοφορούν, ΑΛΛΑ…



ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ, ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ…
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Για πολλούς η Ελληνική Μυθολογία = Αποκύημα
φαντασίας των ευφάνταστων Ελλήνων.
Συνεπώς : τίποτα δεν είναι αληθινό
Άρα και οι κατακλυσμοί = αποτέλεσμα της φαντασίας των
Ελλήνων
Επομένως ψέματα είναι και :

ο Κατακλυσμός του Ωγύγη,
ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, και
ο Κατακλυσμός του Δαρδάνου
Απεναντίας, η πλειονότης δέχεται ότι ο Κατακλυσμός του
Νώε είναι πραγματικότης

Γιατί αυτή η αντίφαση…?


Επειδή -ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ- η Ελληνική Μυθολογία είναι
ψεύτικη, ενώ η Παλαιά Διαθήκη είναι αληθινή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ:
i)

Ότι η Παλαιά Διαθήκη, σε γενικές γραμμές, είναι αληθινή και
περιγράφει τους αγώνες και την αγωνία του Εβραϊκού λαού

ii)

Πιστεύω όμως παράλληλα ότι και η Ελληνική Μυθολογία είναι
αληθινή σε γενικές γραμμές, και ότι

iii) η Ελληνική Μυθολογία αντίστοιχα αντιπροσωπεύει τον αγώνα των
κατοίκων του Αιγαιακού και Περιαιγαιακού χώρου κατά την πολύ
παλαιά αυτή προϊστορική εποχή. Έναν αγώνα που έδωσε με το
φυσικογεωλογικό περιβάλλον και τις μεταβολές του, σε μια εποχή
που χρονικά προηγείται τουλάχιστον κατά 12.000 χρόνια του Αδάμ
και της Εύας.



Με βάση όλα τα προηγούμενα:


Η γέννηση του Μακεδόνα και των
αδερφών του (Μάγνητα και
Γραικό) πρέπει να χρονολογείται
κάπου στα τέλη της 3ης χιλιετίας και
τις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ., δηλ.
λίγο μετά τον κατακλυσμό του
Δευκαλίωνα



Και οπωσδήποτε πριν την τιμωρία
του Προμηθέα από τον Δία



Η Μακεδονία κατοικείτο πολύ
παλαιότερα από τον Μακεδόνα,
όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα.



Απόδειξη, το κρανίο των
Πετραλώνων (ηλικίας τουλάχιστον
300.000 ετών). Αυτοί είναι οι
Πρωτο-Μακεδόνες, όπως οι
Πρωτο-Έλληνες πριν από τη
γέννηση του Έλληνα

Σας ευχαριστώ

