T>λεια Rν;πτυξη ]λων τQν WπιστηµQν
καJ oσAτητα µεταξZ RνδρQν καJ γυναικQν

zA

ν κα- H γνIση µας γρω 3π) τ)ν παγκ+σµιο προκατακλυσµια!ο
Ahγιακ) (Πελασγικ)) Πολιτισµ) θεωρε!ται περιωρισµGνη zως $λχιστη κα- συνEθως «µυθικοC» περιεχοµGνου, στ) κε(µενο ποK 3κολουθε! θJ $πιχειρEσουµε, στηριζ+µενοι στ-ς σχετικPς 3ναφορPς τοC Πλτωνα, νJ δIσουµε τν πληρGστερη δυνατE εhκ+να eν)ς πολιτισµοC κα- µιkς
6λ+κληρης $ποχ.ς, ποK $ξαλε(φθηκε πρ-ν 3π) 11.600 χρ+νια περ(που. 7Eκ προοιµ(ου σηµειIνουµε Fτι γιJ νJ 3ναδε(ξουµε τν «iγνωστη» α_τ Wστορικ γνIση, προχωρEσαµε σP jπλ. σνθεση 3ποσπασµτων τοC VEλληνα φιλοσ+φου,
τJ 6πο!α Bρ(σκονται σκ+ρπια στJ gργα του «N+µοι», «T(µαιος» κα- «Kριτ(ας».

@H $ξιστ+ρηση τοC Πλτωνα συνοδεεται µP διευκρινEσεις του, Fτι τJ λεγ+µενα του
3πηχοCν πραγµατικJ γεγον+τα1. @O φιλ+σοφος δε(χνει π5ς $πιθυµοCσε νJ pπογραµµ(σ]η στ)ν 3ναγνIστη, Fτι καταγρφει Wστορ(α κα- sχι µCθο µP 3λληγορικ σηµασ(α.
7Aκ+µα µαθα(νουµε2, Fτι 6 Σ+λων εDχε σκοπ) νJ συνθGσ]η τν προκατακλυσµια(α Wστορ(α σP gπος, πρkγµα ποK τελικJ 3µGλησε $ξαιτ(ας «τν 8ξεγρσεων κα+ τν ]λλων
δεινν πο6 ρκε 8δ (στν 7AθEνα) κατ τ.ν 8πιστροφB του». @O Kριτ(ας σηµειIνει, Fτι, }ν τελικJ 6 Σ+λων gγραφε τ) gπος του, θJ uταν 3νIτερο τ+σο τLν 6µηρικLν
gργων Fσο κα- τLν Fσων gγραψε 6 @Hσ(οδος. @O Σ+λων gγινε $πIνυµος iρχοντας στν
7AθEνα τ) 594 π.X. κα- 3νGλαBε νJ Bγλ]η τν π+λη 3π) τ) πολιτικ) κα- κοινωνικ) 3διGξοδο, στ) 6πο!ο εDχε περιGλθει. @H 3νληψη α_τ.ς τ.ς ε_θνης 3π) µGρους του στθηκε κα- H αhτ(α, ποK δPν συνGγραψε ποτP τν προκατακλυσµια(α Wστορ(α.

Γιατ9 τB YστορικB στοιχε*α σUθηκαν στNν Apγυπτο
µφωνα µP τ) πλατωνικ) κε(µενο3, zνας Ahγπτιος WερGας $ξEγησε στ) Σ+λωνα Fτι $ξαιτ(ας µεγλων φυσικLν καταστροφLν, ποK συνGBησαν στ) παρελθ+ν,
6 πολιτισµ)ς καταστρφηκε πολλPς φορPς κα- iρχισε πλι 3π) τν 3ρχE. ΣP Fλες
α_τPς τ-ς «θεοµην(ες» H Acγυπτος λ+γvω τ.ς γεωγραφικ.ς της θGσης πντα προ-

™

1. Πλτων, «T(µαιος», 20e. @H cδια διευκρ(νιση $παναλαµBνεται κα- παρακτω στ)ν
«T(µαιο»: «Kα+ ε<ναι π ρα πολ6 σηµαντικ0, Jτι δ"ν πρκειται γι κατασκευασµνο µ?θο
λλ γι ληθιν. ;στορα» («T(µαιος», 26e).
2. Πλτων, «T(µαιος», 21c.
3. Πλτων, «T(µαιος», 21e. TJ eπ+µενα 3ποσπσµατα $λEφθησαν 3π) τ) cδιο gργο
(22 b - 24 b-c).
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στατευ+ταν σP 3ντ(θεση µP τ)ν eλλαδικ) χLρο, ποK πντα Bρισκ+ταν στν κυριολεξ(α στ) «µτι τοC κυκλLνα»4. A_τ) εDχε dς 3ποτGλεσµα H γνIση νJ διασvIζεται στν
Acγυπτο, $νvL στν @Eλλδα H καταστροφ uταν 6λοκληρωτικE. @O cδιος WερGας κατGληξε: «πφτουν 8π νω σας ($ννοε! στοKς VEλληνες) ο; καταιγδες το? ο'ρανο? σ ν
8πιδηµα, πο6 8πανρχεται π λι κα+ π λι σ" τακτ χρονικ διαστBµατα κα+ σGς φBνουν µνο µ" το6ς γρ µµατους κα+ το6ς καλλιργητους. Kα+ Eτσι ξεκινGτε π λι π0
τ.ν ρχB, σ ν ν ξανανιCνετε, χωρ+ς ν ξρετε Jσα Eγιναν παλαιτερα 8δ = στ.ν
χCρα σας. VOσα λοιπ0ν µλις µGς διηγBθηκες, Σλων, γι τ+ς δικς σας γενεαλογες,
δ"ν ε<ναι παρ παιδικ παραµ(θια. ΘυµGστε µνο Pναν κατακλυσµ, 8ν\ Eγιναν πολλο+ στ0 παρελθν».
7AµGσως µετ, στ) cδιο κε(µενο, 6 Ahγπτιος WερGας $πισηµα(νει, Fτι οW προκατακλυσµια!οι πρ+γονοι τLν 7Aθηνα(ων uταν τ) ε_γενGστερο 3νθρIπινο γGνος, 6 πολιτισµ+ς τους δP uταν 6 πλGον 3ναπτυγµGνος $κε(νης τ.ς $ποχ.ς:
«Kα+ δ"ν ξρετε κµη Jτι στ. χCρα µας Eζησε κ ποτε τ0 Lραιτερο κα+ τελειτερο γνος νθρCπων. HAπ0 τ0 γνος α'τ0 προρχεσαι 8σ6 κα+  πλη σου, π0
τ0 λγο σπρµα πο6 διασCθηκε. HAλλ 8σε*ς δ"ν γνωρζετε τποτε γι’ α'τ, γιατ+
π0 το6ς 8πιζντες πολλ"ς γενι"ς χ θηκαν, χωρ+ς ν φBσουν πσω τους γραφς.
Πραγµατικ , Σλων, πρ+ν π0 τ0ν πι0 µεγ λο κατακλυσµ0 >πρξε µα 8ποχB, πο6
 πλη τν σηµερινν HAθηναων tταν  πρCτη στ0ν πλεµο λλ κα+  πλη
µ" τ.ν καλ(τερη νοµοθεσα. Γι τ 8πιτε(γµατα κα+ τ0 πολτευµ της λγεται, πsς
tταν J,τι καλ(τερο κο(στηκε ποτ" στ.ν ο3κουµνη κα+ Eφθασε ς 8µGς».

ΠολιτειακN qργ;νωση τ4ς προκατακλυσµια9ας <Aθ=νας

eO

πως uταν 3ναµεν+µενο, τJ λ+για τοC Ahγπτιου WερGα συνρπασαν τ)ν Σ+λωνα, 6 6πο!ος ζEτησε νJ µθ]η περισσ+τερες λεπτοµGρειες σχετικJ µP τ)
παρελθ+ν. @O WερGας δGχτηκε µP ε_χαρ(στηση νJ συνεχ(σ]η τ διEγηση, $πισηµα(νοντας Fτι H π+λη τ.ς Σιδας στ) ∆Gλτα τοC Nε(λου uταν προκατακλυσµια(α 3ποικ(α5 τLν 7Aθηνα(ων. Σµφωνα µP τJ 3ρχε!α τοC ναοC H Σις εDχε
Wδρυθ]. 8.000 χρ+νια πρ-ν τν $π(σκεψη τοC Σ+λωνα στν Acγυπτο (595 π.X.). TJ cδια

4 . @O WερGας ποK συναναστρφηκε 6 Σ+λων στν Acγυπτο, σµφωνα µP τ)ν Πλοταρχο, νοµαζ+ταν Σ+γχις: «Λνε λοιπ0ν πς D Σλων (iκουσε τ διδασκαλ(α) το? Σγχιτος π0 τ. Σ ιδα» («Περ- XIσιδος κα- 7Oσ(ριδος», 354E). @H πληροφορ(α α_τ εDναι hδια(τερα σηµαντικE, }ν 3ναλογιστ]. κανε-ς Fτι 6 Πλτων δPν 3ναφGρει πουθενJ τ) sνοµα
τοC WερGα, µP τ)ν 6πο!ο µ(λησε 6 Σ+λων· jπλk τ)ν 3ναφGρει µP τ) 3ξ(ωµ του. ΓιJ νJ γνωρ(ζ]η 6 Πλοταρχος τ) sνοµα, σηµα(νει Fτι εDχε στ διθεσE του στοιχε!α, ποK 3πεδε(κνυαν sχι µ+νο τ) ταξ(δι τοC Σ+λωνα στν Acγυπτο, 3λλJ κα- ποK $πιBεBα(ωναν, προφανLς διασταρωναν κα- $πιBεBα(ωναν κα- τJ Fσα $ξιστορε! 6 Πλτων στ)ν «T(µαιο».
5. @O Πλτων 3ναφGρει: «aH µεγαλ(τερη πλη τς 8παρχας ε<ναι  Σ ις, π0 Jπου κατ γεται κα+ D ασιλιGς jAµασις. Προστ τιδα τς πλης ε<ναι µι θε πο6 Rνοµ ζεται στ
A3γυπτιακ Nη+θ κα+ στ aEλληνικ , Jπως λνε ο; ντπιοι, HAθηνG· κα+ α'τ0 το6ς κ νει
ν γαπο?ν πολ6 το6ς HAθηναους κα+ ν 3σχυρζωνται πsς ε<ναι κατ κ ποιο τρπο
συγγενε*ς τους» («T(µαιος», 21e). Tν πληροφορ(α περ- συγγGνειας κα- 3θηναϊκοC 3ποικισµοC τ.ς Ahγπτου $πιBεBαιIνει κα- 6 ∆ι+δωρος 6 ΣικελιIτης: «Kατ τ0ν 5διον τρπο κι ο; HAθηνα*οι, πο6 Eκτισαν στ.ν A5γυπτο µι πλη πο6 νοµαζταν Σ ις, δοκµαζαν τ.ν 5δια ]γνοια 8ξ α3τας το? κατακλυσµο?» («@Iστορικ BιBλιοθEκη» E´, 57, 5).
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3ρχε!α oθελαν τν 7AθEνα κατJ χ(λια χρ+νια 3ρχαι+τερη, iρα – Fπως $πισηµα(νει 6
cδιος WερGας – H διEγηση του 3ναφερ+ταν στοKς 7Aθηνα(ους ποK gζησαν 9.000 χρ+νια πρ(ν, δηλαδ περ(που στ) 9.600 π.X. Mλιστα 6 συγγραφGας τοC «T(µαιου» σηµειIνει, Fτι 6 Σ+λων $κτ)ς 3π) 3κροατς εDδε κα- µελGτησε τJ cδια τJ κε(µενα, ποK
φυλγονταν στ) να) κα- $ξιστοροCσαν τν προκατακλυσµια(α Wστορ(α6. Στ συνGχεια
6 WερGας περιγρφει τν πολιτειακ ργνωση τ.ς προκατακλυσµια(ας 7AθEνας:
«Πρσεξε λοιπ0ν το6ς νµους τους κα+ σ(γκριν τους µ" το6ς δικο(ς µας. Θ ρ4ς
8δ σ’ 8µGς πολλ κοιν σηµε*α µ" το6ς θεσµο6ς πο6 προϋπρχαν κ ποτε στ.ν πλη σας. Πρτ’ π’ Jλα τ0 γνος τν ;ερων διαχωρζεται π0 Jλους το6ς ]λλους πολτες· κολουθο?ν ο; τεχν*τες – Jπως θ δ4ς  κ θε 8παγγελµατικ. Dµ δα σκε* τ.ν
τχνη της µνη κα+ χωρ+ς ν ναµειγν(εται µ" τ+ς ]λλες – κα+ στ. συνχεια ο; οσκο,
ο; κυνηγο+ κα+ ο; γεωργο. VOσο γι τ0 γνος τν πολεµιστν θ Eχεις προσξει αια πsς 8δ ε<ναι διαχωρισµνο π0 Jλα τ ]λλα γνη κα+ D νµος δ"ν το? 8πιτρπει ν σχολται παρ µνο µ" τ0ν πλεµο».
@Ωστ+σο 3ναλυτικ περιγραφ τ.ς κοινωνικ.ς κα- πολιτειακ.ς ργνωσης τ.ς
προκατακλυσµια(ας 7AθEνας δ(νεται στ)ν iλλο πλατωνικ) διλογο, τ)ν «Kριτ(α», 6
6πο!ος θεωρε!ται συνGχεια τοC «T(µαιου» (τJ 3ποσπσµατα 3π) τ)ν «Kριτ(α» ποK
3κολουθοCν Bλ. 110 c - 112 e): «Hταν λοιπ0ν 8γκατεστηµνοι ττε σ" το(τη τ. χCρα
κα+ ο; ]λλες Dµ δες τν πολιτν, πο6 πασχολο?νταν µ" τ+ς τχνες κα+ στ0 ν προµηθε(ωνται τ τρφιµ τους π0 τ. γ. VOσο γι τ.ν τ ξη τν πολεµιστν, α'τ. ποτελο?νταν π0 ]νδρες πο6 ε<χαν θεα καταγωγB. aH τ ξη α'τ. 8ξ ρχς χωρστηκε
π0 τ+ς ]λλες κα+ κατοικο?σε σ" χωριστ0 µρος· ε<χε δ" Jλα τ χρειαζο(µενα γι τ.
συντBρηση κα+ τ. µρφωσB της. Kανε+ς π0 α'τ. τ.ν τ ξη δ"ν ε<χε καννα ε<δος τοµικς 3διοκτησας, θεωρο?σαν δ" Jλα τ πρ γµατα πsς tταν κοιν σ" Jλη τ.ν Dµ δα κα+ δ"ν θεωρο?σαν καθλου σωστ0 ν δχωνται π0 το6ς ]λλους πολτες τποτε
]λλο 8ξ0ν π0 µπλικα τρφιµα. jEκαµαν δ" Jλες τ+ς δουλει"ς κα+ σχολες πο6 ε5παµε χθς, δηλαδ. 8κε*να πο6 ε5παµε πsς Eκαναν ο; διωρισµνοι φ(λακες. Kα+ Eλεγαν
κµη (οW Wερε!ς τ.ς Ahγπτου) γι τ0ν τπο µας, πρGγµα πο6 ε<ναι πολ6 πιθαν, πsς
ττε  χCρα µας ε<χε τ σ(νορ της χωρισµνα πρ0ς τ0 µρος του HIσθµο? κα+ πρ0ς
τ0 µρος τς ]λλης στεριGς ς τ0ν Kιθαιρνα κα+ τ.ν Π ρνηθα κα+ πsς τ σ(νορα
κατ αιναν π0 τ ουν κα+ ε<χαν δεξι τ0ν HΩρωπ0 κα+ ριστερ τ. θ λασσα, κα+
Eφθαναν ς τ0ν σωπ0 ποταµ».
VEνα 3κ+µα σηµαντικ) στοιχε!ο, ποK διασvIζει 6 Πλτων, εDναι, Fτι στν προκατακλυσµια(α 7AθEνα pπ.ρχε hσ+τητα µεταξK 3νδρLν κα- γυναικLν7.
«Γι’ α'τ0 κρι ς κα+ τ0 παρουσιαστικ0 τς θεGς κα+ τ0 ]γαλµ της Eχουν
νδρικ0 σχµα, 8πειδ. 8κε*νο τ0ν καιρ0 τ πολεµικ Eργα tταν κοιν κα+ στ+ς
γυνα*κες κα+ στο6ς ]νδρες. Γι το?το τ0 λγο, σ(µφωνα µ" τ. συνBθεια 8κενη,
 θε στολισµνη, tταν στο6ς ττε κατοκους τς HAττικς στολδι· πδειξη
πCς, Jσα ζ\α ζο?ν µαζ, θηλυκ κα+ ρσενικ , καθνα π0 α'τ διακρτως
6. «T+ς λεπτοµρειες Jλων α'τν θ τ+ς δο?µε ργτερα µ" τ.ν συχα µας, Eχοντας
µπροστ µας τ 5δια τ παλι κεµενα» (Πλτων «T(µαιος» 23e).
7. Στ) 3π+σπασµα α_τ) 6 Πλτων Bρ(σκει ε_καιρ(α νJ $παναλB]η γιJ µ(α 3κ+µη φορJ
τν πγια θGση του (τν 6πο(α συναντkµε $π(σης τ+σο στ)ν «T(µαιο» Fσο κα- στοKς «N+µους») περ- φυσικ.ς hσ+τητας 3νδρLν κα- γυναικLν.
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Προσπθεια ναπαρστασης τ;ς καταστροφ;ς προκατακλυσµια ας π"λεως π6
κατακλυσµ6 µ? ση τς πληροφορ ες το( Πλτωνος («T µαιος»).
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M α λλη π"πειρα ζωγρφου, ν ναπαραστση καταποντιζ"µενη λ"γjω κατακυσµο( πανρχαια π"λη.
φτει χτηκε π0 τ. φ(ση ;καν0 ν σκ4 τ.ν ρετ., πο6 ταιρι ζει στ0 κ θε γνος χωριστ ».
Στ) στρατ) τ.ς προκατακλυσµια(ας 7AθEνας pπηρετοCσαν iνδρες κα- γυνα!κες
$ξ(σου: «VOσο το6ς tταν δυνατ0, κρατο?σαν π ντα τ0ν 5διο ριθµ0 νδρν κα+ γυναικν στ Jπλα, δηλαδ. τσους φ(λακες Jσοι χρει ζονταν γι πλεµο, κοντ ε5κοσι χιλι δες· τσοι tταν ο; πολεµιστ"ς στ χρνια 8κε*να».

MH γεωµορφολογ9α τ4ς προκατακλυσµια9ας <Aθ=νας

bO

Πλτων στ)ν «Kριτ(α» δPν παραλε(πει νJ δIσ]η κα- µ(α 3ρκετJ κατατοπιστικ περιγραφ τ.ς προκατακλυσµια(ας 7AθEνας κα- τ.ς 7Aττικ.ς: «Σχετικ
δ" µ" τ0 κ ρπηµα το(του το? τπου Eλεγαν πsς ξεπερνο?σε κ θε ]λλο µρος,
γι’ α'τ0 κα+ µπορο?σε ν τρφ4η πολλ στρατε(µατα, πο6 Eρχονταν π0 τ
γ(ρω µρη. Mεγ λη δ" πδειξη τς γονιµτητ ς του ε<ναι το?το 8δ: T0 µρος πο6
το? πµεινε τCρα µπορε* ν συγκριθ4 µ" DποιαδBποτε ]λλη χCρα κα+ π0 τ.ν ]ποψη τς γονιµτητας τς γς κα+ π0 τ.ν ]ποψη τς παραγωγς καλν κα+ πολλν
γεννηµ των κα+ καρπν, κα+ κµα π0 τ.ν ]ποψη τν πολλν κα+ καλν οσκν
γι τ κοπ δια. Tτε δ" 8κτ0ς π0 τ+ς φυσικ"ς καλλονς της Eτρεφε  χCρα µας κα+
πλθος κοπ δια (...). HEπειδB Jµως Eγιναν πολλο+ κα+ µεγ λοι κατακλυσµο+ µσα στ
8ννι χιλι δες χρνια – γιατ+ τσα χρνια πρασαν π0 ττε Pως σBµερα – τ0 χµα,
πο6 µσα σ" α'τ τ χρνια κα+ στ0 δι στηµα α'τν τν συµ ντων (τLν κατακλυσµLν) δ"ν µαζευταν π νω στ0 Eδαφος, Jπως γινταν σ’ ]λλα µρη, µ κ θε φορ
µπλικο π’ α'τ0 τρα ιτανε πρ0ς τ παραθαλ σσια, χανταν µσα στ αθι νερ
τς θ λασσας (...). Στ0ν παλι0 Jµως καιρ, 8πειδ. D τπος µας δ"ν ε<χε χ σει τ χCµατ του, ντ+ γι ξερο ο(νια ε<χε ψηλο6ς λφους γεµ τους χµα. Kα+ α'τ0ς D πετρτοπος, πο6 σBµερα τ0ν λνε Φελλα, ττε tταν γεµGτος π0 παχι χCµατα κα+ τ
ουν tταν γεµGτα π0 πολλ δ ση... (...). T >πλοιπα λοιπ0ν µρη τς χCρας π0
τ. φ(ση tταν ττοια, κα+ καθsς tταν 1πµενο, tταν καλλιεργηµνα π0 πραγµατι-
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κο6ς γεωργο(ς... (...). Kα+ D καιρ0ς tταν στ.ν κ θε 8ποχ. καλς· οcτε Eκανε πολλ.
ζστη οcτε κα+ πολ6 κρ(ο κα+  πλη 8κε*να τ χρνια ε<χε το6ς κατοκους της τακτοποιηµνους κατ το?τον 8δ τ0ν τρπο. HEν πρCτοις τ0 µρος τς HAκρπολης δ"ν
tταν ττε Jπως ε<ναι τCρα. Γιατ+ κ ποτε Eπεσε πολλ. ροχ. κα+ ξγδαρε Jλο τ0 γ(ρω π’ α'τ.ν χµα κα+ τ.ν Eκανε γυµνB. (...). Πρωτ(τερα Jµως σ" ]λλη 8ποχ. 
HAκρπολη tταν τσο µεγ λη, πο6 Eφτανε ς τ0ν aHριδαν0 κα+ τ0ν HIλισσ0 κα+ Eπαιρνε µσα κα+ τ.ν Πν(κα κα+ ε<χε σ(νορ της τ0 Λυκα ηττ0 π0 τ0 ντικρυν0 µρος
τς Πν(κας. Hταν δ" Jλη σκεπασµνη µ" χµα κα+ 8κτ0ς π0 λγα µρη tταν στ0
π νω µε´ρος 5σιωµα. Kα+ κατοικο?νταν στ κριν της µ"ν µρη κα+ π0 κ τω π0
τ+ς πλαγις της π0 το6ς τεχν*τες κα+ το6ς γεωργο6ς Jσοι καλλιεργο?σαν τ 8κε* κοντ µρη της. Στ0 8π νω δ" µρος µνη  τ ξη τν πολεµιστν ε<χε τ+ς κατοικες
της, Dλγυρα στ0 να0 τς HAθηνGς κα+ το? aHφαστου, περιτριγυρισµνη µ’ Pνα το*χο
σ ν τ0 µ ντρωµα κBπου 1ν0ς σπιτιο?. Πρ0ς τ οριν π λι µρη ε<χαν σπτια κοιν
(ο; πολεµιστ"ς) κα+ χειµωνι τικες 8γκαταστ σεις, Jπου Eτρωγαν τ0 χειµνα Jλοι µαζ... (...) T ντια π λι µρη τς HAκρπολης τ χρησιµοποιο?σαν γι κBπους κα+
γυµναστBρια».
aO Πλτων pποστηρ(ζει, Fτι H 7Aττικ $πιλGχθηκε σP προκατακλυσµια(α $ποχ
3π) τ θεJ 7Aθηνk, δι+τι uταν 6 καταλληλ+τερος τ+πος γιJ τν $ξGλιξη 3νθρIπινου
γGνους ποK θJ εDχε θε(α χαρακτηριστικ· κα- γιJ τν 3κρ(Bεια 6 τ+πος θJ γεννοCσε
3νθρIπους ποK θJ gµοιαζαν µP τ θεJ τ.ς σοφ(ας κα- τ.ς 3νδρε(ας (πολGµου): «HEπλεξε (H θεJ 7Aθηνk) τ0ν συγκεκριµνο τπο, Jπου γεννηθBκατε, 8πειδ. προ λεψε
Jτι τ0 εcκρατο κλ*µα του θ 8πιδρ σ4η θετικ στ. σωφροσ(νη τν νθρCπων. aH θε
tταν φλη το? πολµου κα+ τς σοφας· 8πλεξε 1ποµνως τ0ν τπο 8κε*νο, πο6 θ γεννο?σε νθρCπους παρµοιους µ" α'τ.ν κα+ Mδρυσε τ.ν πρCτη της πλη. HEγκατασταθBκατε λοιπ0ν 8κε*, Eχοντας ττοιους κα+ κµη καλ(τερους νµους κα+ ξεπερ σατε Jλη τ.ν νθρωπτητα στ.ν ρετB, Jπως ]λλωστε θ περµενε κανε+ς π0 γεννBµατα κα+ θρµµατα θεν».

MYπεραναπτυγµ>νος l προκατακλυσµια*ος πολιτισµ0ς
τ)ν πλατωνικ) διλογο «T(µαιος» γ(νεται ξεκθαρη 3ναφορJ σP pψηλοC $πιπGδου προκατακλυσµια!ο πολιτισµ+, sχι µ+νο σP F,τι 3φορk στ νοµοθεσ(α καστ φιλοσοφ(α 3λλJ κα- στ-ς $πιστ.µες κα- τ-ς τGχνες: «Στ0 ζBτηµα τCρα τς
φρνησης λπεις πσο µερµνησε 8δ D νµος π0 τ.ν ρχB. ΞεκινCντας π0
τ.ν κοσµικ. τ ξη ]ντλησε π0 τ0 θεϊκ0 ασλειο Jλες τ+ς τχνες πο6 ρσκουν 8φαρµογ. στ.ν νθρCπινη ζωB, Lς τ. µαντικ. κα+ τ.ν 3ατρικ. πο6 διασφαλζει τ.ν >γεα
κα+ 8ξ ντλησε Jλη τ. σειρ τν γνCσεων πο6 Pπονται».
7Iσχυρ(ζεται δηλαδ 6 Πλτων π5ς πρ-ν τ)ν κατακλυσµ) εDχαν $φαρµοστ. Fλες οW
τGχνες – τεχνολογ(α, ποK Bρ(σκουν $φαρµογ στν 3νθρIπινη ζωE. H µαντικ (dς τGχνη $πικοινων(ας µP τ συµπαντικ ρο) κα- H hατρικ uταν pψηλοττου $πιπGδου,
κα- εDχε $ξαντληθ. – δηλαδ εDχε φτσει στ) pψηλ+τατο δυνατ) $π(πεδο – H γνωστικ
Wκαν+τητα τLν 3νθρIπων στοKς τοµε!ς τ.ς $πιστEµης κα- τ.ς τεχνολογ(ας. T)ν cδιο
hσχυρισµ+ του γιJ 3ναπτυγµGνο προκατακλυσµια!ο πολιτισµ) 6 Πλτων $παναλαµBνει κα- στ) gργο τ.ς µεγλης dριµ+τητς του, τοKς «N+µους» (BιBλ(ο Γ´, 687c 681). @O διλογος ποK 3κολουθε! γ(νεται µεταξK τοC 7Aθηνα(ου (AΘ.) κα- τοC Kλειν(α (KΛ.):
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«HAΘ.: N >ποθσουµε 8πσης Jτι καταστρ φηκαν συθµελα Jλες ο; πεδιν"ς κα+ ο;
παραθαλ σσιες πλεις;
»KΛ. ~Aς τ0 >ποθσουµε.
»AΘ. jEτσι Jµως καταστρ φηκαν Jλα τ 8ργαλε*α κι ο; νακαλ(ψεις, πο6 ε<χαν
γνει, σχετικ µ" τ.ν πολιτικ. = µ" DποιοδBποτε ]λλο πεδο γνCσης. Γιατ, φλοι
µου, :ν ο; νακαλ(ψεις τους ε<χαν µενει ]θικτες π0 τ0 πρασµα το? χρνου,
Jπως τ+ς Eχουµε σBµερα, δ"ν θ >πρχε περιθCριο γι καινο(ργιες 8φευρσεις».
Στ) παραπνω 3π+σπασµα 6 Πλτων δPν 3φEνει καµµ(α 3µφιBολ(α: Aν οW $φευρGσεις τοC προκατακλυσµια(ου πολιτισµοC δPν εDχαν χαθ., H µεταγενGστερη 3νθρωπ+τητα δPν θJ εDχε τ(ποτα νJ $φερ]η, $ννοIντας φυσικJ Fτι 6 πολιτισµ)ς $κε!νος
εDχε φτσει στ) pψηλ+τατο τεχνολογικ) κα- πολιτισµικ) $π(πεδο. ∆(νει µλιστα καµ(α Wκανοποιητικ 3πντηση σP Fσους gχουν χωρ(σει τν Wστορ(α τ.ς 3νθρωπ+τητας
σP περι+δους ποK νοµζονται: «ΠαλαιολιθικE», «NεολιθικE», «TοC XαλκοC» κ.ο.κ.
Περιγρφει λοιπ)ν τ( $πικρτησε µετJ τ)ν κατακλυσµ+:
«HEκενη τ.ν 8ποχ. πρπει ν Eνιωθαν ε'χαρστηση Jταν συναντινταν, τσο λγοι πο6 tταν. Σγουρα Jλα τ µσα 8πικοινωνας, πο6 5σως χρησιµοποιο?σαν γι
τ+ς 8παφς τους στ. στερι κα+ τ. θ λασσα, θ ε<χαν καταστραφ µαζ+ µ" τ+ς µεθδους κατασκευς τους. jEτσι πιστε(ω δ"ν το6ς tταν εcκολο ν Eρχωνται σ" 8παφ.
µεταξ( τους. aYπρχε Eλλειψη ξυλεας, 8ν\ τ0 σδερο, D χαλκ0ς κα+ τ >πλοιπα µταλλα νακατε(τηκαν, χCθηκαν µσα στ. γ κι tταν δ(σκολο πι ν τ ξεχωρσουν.
Kι :ν πµειναν κµα Lρισµνα 8ργαλε*α κ που στ ουν , σ" λγο καταστρ φηκαν π0 τ. σκουρι κα+ δ"ν µπορο?σαν ν’ ντικατασταθο?ν, πρ+ν µ θουν ο; ]νθρωποι κα+ π λι τ.ν τεχνικ. τς 8πεξεργασας τν µετ λλων. VOλες Jµως ο; τχνες πο6
ασζονται στ0 σδερο, στ0ν χαλκ0 κα+ στ ]λλα µταλλα ε<χαν χαθ σ’ 8κενη τ.ν
περοδο κα+ γι κµη µεγαλ(τερο δι στηµα (...) VOσο γι τ.ν γγειοπλαστικ. κα+
>φαντικ. τχνη, δ"ν χρει ζονταν καθλου σδερο. aO Θε0ς Eδωσε α'τ"ς τ+ς δ(ο τχνες στο6ς νθρCπους, γι ν φτει χνουν J,τι θελαν, Eτσι στε, :ν ποτ" τ(χαινε τ0
νθρCπινο γνος ν µ. ρσκ4η µταλλα, ν µπορ4 ν ναγεννGται κα+ ν ναπτ(σσεται π0 τ.ν ρχB».
@H $πεξεργασ(α κα- χρEση τLν µετλλων dς τGχνη χθηκε, µkς BεBαιIνει 6 Πλτων κα- µλιστα γιJ πολK µεγλο χρονικ) διστηµα. @H 3νθρωπ+τητα $πGστρεψε
στν BαρBαρ+τητα κα- ξεκ(νησε πλι 3π) τν 3ρχE.
[ΣP eπ+µενο τεCχος: @H πλEρης $παλEθευση τLν πληροφοριLν τοC Πλτωνος 3π)
τ-ς 3νακαλψεις τ.ς νεIτερης $πιστEµης.]
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