
1. �Aπ�σπασµα .π� τ� λ�γ# τ#! Παλαιστ>νι#υ πρ#,δρ#υ στ� �εν#δ#"εW# «Mεγ�λη Bρετανν>α» τ9ς
�AθGνας κατ3 τ*ν τελετ* .νακGρυ�Gς τ#υ σ� Hπ>τιµ# δηµ�τη τ4ν �Aθην4ν .π� τ�ν τ�τε δGµαρ"# τ9ς
πρωτεA#υσας ∆ηµGτρη Mπ,η κα5 τ� δηµ#τικ� συµ(#Aλι# τ9ς π�λης.

�H
51&πλωση τ	  �E�ραϊκ	  ΠνεWµατ	ς [π.ρ1ε µακραEωνη 5πι!εEρηση, τ.ς >π	Eας >
σ!εδιασµ�ς !&νεται στ �&θη τ	  παρελθ�ντ	ς κα
 	< δι&φ	ρες φ&σεις της 51ε-
λEσσ	νται κα
 >λ	κληρ9ν	νται µ7σα σ/ !ρ	νικ διαστJµατα �πρ	σδι�ριστης δι&ρ-
κειας. ΣJµερα µπ	ρ	 µε ν δ	 µε, µ/ τ3ν 0νεση π	Q µZς παρ7!ει U πρ		πτικ3 τ	 

!ρ�ν	υ, π4ς µEα qλιγ&νθρωπη φυλ3 τ.ς 5ρJµ	υ, !ωρ
ς καν7να π	λιτισµ� κα
 µ/ πρωτ�γ	-
νη γλ4σσα κατ7κτησε σ/ πρ4τ	 στ&δι	 θρησκευτικ 0λλα κα
 µ&λιστα π	λιτισµ7να +θνη µ/
τ� Tπλ	 τ	  δ�γµατ	ς – Tπλ	 καθαρ N�ραϊκ�, καθαρ 51	υσιαστικ� κα
 0γνωστ	 στ3ν [π�-
λ	ιπη �νθρωπ�τητα – κα
 π4ς �ργ�τερα, Tταν U κυριαρ!Eα τ	  θρησκευτικ	  δ	γµατισµ	 
0ρ!ισε ν κλ	νEPεται, U 51	υσιαστικ3 τακτικ3 κα
 στρατηγικ3 τ.ς Σι{ν �νανε9θηκε κα

�ντικαταστ&θηκε �π� τ3ν καθι7ρωση τ	  π	λιτικ	κ	ινωνικ	  δ	γµατισµ	 , δηλαδ3 τ4ν νε-
9τερων N�ραι	γεν4ν �στ	καπιταλ	µαρ1ιστικ4ν �ντιλJψεων, π&νω στ
ς >π	�ες στηρEPεται
U κατεστηµ7νη τ&1η τ	  	Iκ	ν	µισµ	  κα
 τ.ς Ratio, π	Q Iσ!Wει στ�ν σWγ!ρ	ν	 κ�σµ	.

�Aλλ αFτ π	Q 5µε�ς διαπιστ9ν	υµε 5κ τ4ν [στ7ρων, δηλαδ3 τ3ν εFελι1Eα κα
 συνωµ	τικ�-
τητα τ4ν µεθ�δων µ/ τ
ς >π	�ες > «περι	Wσι	ς λα�ς» αI!µαλωτEPει κα
 [π	δ	υλ9νει πνευµατικ

▲

ΠληθUρα RρOα8ων καJ νεωτ=ρων
µαρτυριQν καJ Yστ*ρικQν στ*ιOε8ων

«�EµεWς #F Παλαιστ>νι#ι καταγ�µαστε .π� τ*ν KρGτη. ΦAγαµε .π� τ*ν KρGτη κα5
πGγαµε στ*ν Παλαιστ>νη. �αναγυρ>σαµε στ*ν KρGτη κα5 �αναφAγαµε .π� τ*ν
KρGτη κα5 �αναπGγαµε κα5 HγκατασταθGκαµε µ#ν>µως στ*ν Παλαιστ>νη...»

Γιασ�ρ �Aραφ�τ, �AθGνα, 15 ∆εκεµ(ρ>#υ 19811

T
� )Gτηµα τ9ς καταγωγ9ς τ#! σAγ"ρ#ν#υ παλαιστινιακ#! Yθν#υς
Y"ει .πασ"#λGσει κατ3 καιρ#?ς πλ9θ#ς Hρευνητ4ν. OF Dδι#ι,
.ρα(�φων#ι �ντες κα5 στ*ν πλει#ψηφ>α τ#υς µ#υσ#υλµ:ν#ι στ�
θρGσκευµα µ� µεγ�λ# π#σ#στ� aρθ#δ��ων µετα�A τ#υς, εDθι-

σται ν3 θεωρ#!νται «.ρα(ικ�ς» λα�ς. ZΩστ�σ# σGµερα πλ,#ν Q συ-
ντριπτικ* πλει#ν�τητα τ4ν ε8δικ4ν Hπιστηµ�νων συµφων#!ν, Pτι τ#υ-
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�Aλλ3 κα5 στ#?ς α84νες π#? .κ#λ#Aθησαν Q sλληνικ* παρ#υσ>α στ*ν περι#"* Hνι-
σ"Aθηκε σηµαντικ3 8δ>ως κατ3 τ3 sλληνιστικ3 "ρ�νια, Pταν X sλληνικ�ς πληθυσµ�ς
τ9ς Παλαιστ>νης Yφθασε ν3 εCναι τ� κυρ>αρ"# στ#ι"εW# τ9ς περι#"9ς. A�τ#5 #F πλη-
θυσµ#>, πελασγικ#5 κα5 sλληνικ#>, `ρ"ισαν ν3 φθ>ν#υν στ3 πρ4τα "ρ�νια τ#! µε-
σα>ωνα H�αιτ>ας τ#! (>αι#υ Hκ"ριστιανισµ#! τ#υς .π� τ� ρωµαι#"ριστιανικ� κρ�τ#ς.
ZH ZEλληνικ* Γλ4σσα Yπαψε ν3 µιλι,ται 8δ>ως µετ3 τ*ν H��πλωση τ#! �Iσλ3µ κα5 τ*ν
Hθελ#Aσια πρ#σ"Nρηση τ4ν λα4ν α�τ4ν στ* ν,α θρησκε>α, σ� µ>α .π,λπιδα πρ#-
σπ�θεια ν3 .παλλαγ#!ν .π� τ* ρωµαι#"ριστιανικ* καταπ>εση.

ΣGµερα µετ3 (ε(αι�τητ#ς, µπ#ρ#!µε ν3 8σ"υριστ#!µε Pτι `ν κα5 Q sλληνικ* συ-
νε>δηση σ� συντριπτικ� (αθµ� Y"ει "αθ9, διατηρεWται Pµως Q θ#λ* .ν�µνηση τ9ς
α8γαιακ9ς συγγ,νειας, Hν�4 Q παλαιστινιακ* διαν�ηση Y"ει Hπαναφ,ρει τ� )Gτηµα τ9ς
κρητικ9ς-πελασγικ9ς-sλληνικ9ς καταγωγ9ς �"ι µ�ν# γι3 λ�γ#υς α�τ#γνωσ>ας τ4ν
Dδιων τ4ν Παλαιστ>νιων .λλ3 κα5 σ� µ>α πρ#σπ�θεια γεφAρωσης τ#! λα#! α�τ#! µ�
τ* ∆Aση, µ� τρ�π# τ,τ#ι# Pµως π#? ν3 µ* διαρρηγνAωνται κα5 #F ]τερες συγγ,νειες
µ� τ�ν �Aρα(ικ� K�σµ#.

Bε(α>ως τ� )Gτηµα τ9ς καταγωγ9ς τ#! παλαιστινιακ#! Yθν#υς, π#? θ3 H�ετ�σ#υ-
µε παρακ�τω, δ�ν πρ,πει ν3 θεωρηθe9 �ς µ>α πρ#σπ�θεια ν3 δικαι#λ#γGσeη τ#?ς φα-
νατικ#?ς 8σλαµιστ�ς π#? δρ#!ν στ#?ς κ�λπ#υς τ#! λα#! α�τ#!, #F Xπ#W#ι µ� µεθ�δ#υς
κα5 8δε#ληψ>ες .λλ�τριες �ς πρ�ς τ*ν sλληνικ* κ#σµ#θ,αση Hπι"ειρ#!ν �"ι τ�σ# τ*ν
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κα
 Iδε	λ	γικ τ	Qς �ν9τερ	υς, [περ7!	ντες �ντιπ&λ	υς τ	υ, 	< πνευµατικ	
 κα
 π	λιτικ	
 Uγ7-
τες τ	  I	υδαϊκ	  +θν	υς εR!αν �ντιληφθ. Tτι �π	τελε� τ�ν µ�ν	 τρ�π	, τ�ν µ	ναδικ� δρ�µ	 π	Q
θ µπ	ρ	 σαν ν �κ	λ	υθJσ	υν, γι ν <καν	π	ιJσ	υν τ3ν 51	υσιαστικJ τ	υς µανEα. Kα
 τ	 τ	
δι�τι εR!αν συνειδητ	π	ιJσει, Tτι U N�ραϊκ3 φυλ3 θ µπ	ρ	 σε ν �ναδει!θo. κα
 ν κυριαρ-
!Jσoη φυσικ π&νω στ 0λλα +θνη τ.ς γ.ς µ�ν	 δι τ.ς παν	υργEας, τ.ς συνωµ	τικ�τητας, τ	 
δ�λ	υ κα
 τ.ς 5πι�	λ.ς.

�O µ θ	ς τ	  ∆α�Eδ, τ	  �ντιπρ	σωπευτικ9τερ	υ κα
 σηµαντικ9τερ	υ Uγ7τη τ	  �I	υδαϊ-
σµ	 , τ	  <δρυτ. τ.ς Σι{ν σν πρωτεW	υσας κα
 µυστικιστικ	  συµ��λ	υ τ	  �IσραJλ, 5ν7!ει
Tλα τ στ	ι!ε�α, τ >π	�α !αρακτηρEP	υν τ3ν N�ραϊκ3 σκ7ψη κα
 πρ	σδι	ρEP	υν τ�ν τρ�π	 δρ&-
σεως τ	  N�ραϊκ	  +θν	υς. CAς τ�ν θυµηθ	 µε, �φ	  �ναφ7ρ	υµε κα
 τ πρ	ηγηθ7ντα, π	Q
�ν&γκασαν τ	Qς �E�ραE	υς ν εIσαγ&γ	υν ν7α κριτJρια γι τ3ν �ν&δει1η τ4ν �ρ!�ντων τ	υς(α).

�O
πρ	φJτης Σαµ	υ3λ (= π	λιτικ�ς «5γκ7φαλ	ς» τ	  θρησκευτικ	π	λιτικ	  κατεστηµ7ν	υ
τ	  �Iσρα3λ) �νακ	ιν9νει στ�ν �ασιλιZ Σα	Wλ, τ�ν >π	�	 > gδι	ς εR!ε !ρEσει, Tτι > «K@-
ρι!ς τ5ν δυν�µεων» (= U Iδ7α τ.ς N�ραϊκ.ς παγκυριαρ!Eας) 5ντ7λλεται ν 51	ντωθo. τ�
+θν	ς τ4ν �Aµαληκιτ4ν, ν 51	λ	θρευθo. «%ωρMς !#κτ! πDν �,τι J%!υν καM ν� θανατωθjA καM

Kνδρας καM γυνα κα καM παιδM καM θηλ�b!ν καM �!Fς καM πρ$�ατ! καM κ�µηλ!ς καM kν!ς», δι�τι >
λα�ς αFτ�ς εR!ε �ντισταθ., Tταν 	< �I	υδα�	ι εIσ7�αλαν στ 5δ&φη τ	υ 5πιστρ7φ	ντας �π� τ3ν Agγυ-
πτ	. �O Σα	Qλ πρ&γµατι 5πετ7θη αIφνιδιαστικ 5ναντE	ν τ4ν �Aµαληκιτ4ν, 51ωλ�θρευσε «'ν στ$µατι
µα%α�ρας» Tλ	υς τ	Qς 0νδρες κα
 συν7λα�ε Pωνταν� τ� �ασιλιZ τ	υς �Aγ&γ, �λλ «'φε�σθη α7τ!F»,
Tπως 5φεEσθη κα
 τ4ν καλυτ7ρων Pm9ων.

(α) «Bασιλει4ν A´», κεφ. ιε´, ιστ´ κα5 ι)´.

▲
λ�"ιστ#ν #F .ρ"αW#ι Παλαιστ>νι#ι, #F ΦιλισταW#ι, \ταν κρητικ9ς κα-
ταγωγ9ς Πελασγ#>, #F Xπ#W#ι σ� παν�ρ"αια Hπ#"* .π#>κισαν τ5ς .κτ�ς
τ9ς M,σης �Aνατ#λ9ς.
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�Aν&γλυφη πλ&κα �π� 5λεφαντ�δ	ντ	 τ	  13	υ αI. π.X. π	Q �ρ7θηκε τ� 1937 στ3 Mεγιδδ9, σ’ eνα Uµιυπ�γει	 δωµ&τι	,
π	Q 	< �ρ!αι	λ�γ	ι �ν�µασαν «Θησαυρ�», Nν�ς µεγ&ρ	υ π	Q πιθαν4ς [π.ρ1ε �ν&κτ	ρ	. Παριστ&νει γρ πα, µυθικ� bν
τ.ς µυκηναϊκ.ς µυθ	λ	γEας, µ/ σ4µα λ7	ντ	ς κα
 κεφαλ3 κα
 φτερ �ετ	 . O< �ρ!αι	λ�γ	ι τ	  «�Aνατ	λικ	  �Iνστιτ	W-
τ	υ», π	Q �ν7σκαψαν τ� κτ�σµα, δι!&P	νται µετα1Q τ4ν 5κδ	!4ν Tτι τ� �ν&γλυφ	 κατασκευ&σθηκε �π� Mυκηνα�	 0π	ι-
κ	 καλλιτ7!νη τ.ς Mεγιδδ{ j εIσJ!θη κατ’ εFθε�αν �π� τ3ν �Eλλ&δα στ3ν π�λη αFτ3 τ.ς M. �Aνατ	λ.ς. �Eκτ�ς τ	  κα-

θαρ µυκηναϊκ	  µυθ	λ	γικ	  θ7µατ	ς τ	  +ργ	υ κα
 U τε!ν	τρ	πEα τ	υ εRναι 5πEσης καθαρ NλληνικJ.



�H µερικ3 5κτ7λεση τ.ς 5ντ	λ.ς τ	  Σα��α{θ 51	ργEPει τ�ν Σαµ	υJλ, > >π	�	ς �νακ	ιν9νει στ�ν
Σα	Wλ Tτι, �φ	  δ/ν 5τJρησε τ�ν «λ$γ!ν τ!F Kυρ�!υ» (δηλαδ3 δ/ν 5νJργησε >λ	κληρωτικ3 γεν	-
κτ	νEα τ4ν �Aµαληκιτ4ν), > Θε�ς τ	  �Iσρα3λ τ	  �φαιρε� τ3ν �ασιλεEα. Παρ τ3ν αFτ	καταδEκη
τ	  Σα	Wλ, τ3ν >µ	λ	γEα τ	υ Tτι «�µ�ρτησεν 'ν=πι!ν τ!F Kυρ�!υ» κα
 τ
ς παρακλJσεις τ	υ ν συγ-
!ωρηθo., > Σαµ	υ3λ µ7νει �συγκEνητ	ς· Pητε� ν τ	  φ7ρ	υν 5ν9πι�ν τ	υ τ�ν �Aγγ κα
 τ�ν «κατα-
κ�πτει» µ/ τ gδια τ	υ τ !7ρια, καθ{ς > αI!µ&λωτ	ς τ�ν πλησEαPε «%αρι�ντως, δι$τι ν$µιbε �τι � πι-
κρ�α τ!F θαν�τ!υ ε#%ε περ�σει» κα
 �κ	λ	Wθως παEρνει ν7α 5ντ	λ3 �π� τ�ν Σα��α9θ: ν �ρo. κα
 ν
!ρEσoη ν7	 �ασιλιZ, «%ωρMς ν� λ��jη Hπ’ kψιν τ
ν 'µφ�νισ* τ!υ Q τ/ mψ!ς τ!F �ναστ*µατ$ς τ!υ». �O
Σαµ	υ3λ !ρEει µυστικ τ�ν τελευτα�	 �ν&µεσα στ	Qς Nφτ γι	Qς Nν�ς π	λWτεκν	υ �π� τ3ν Bηθλε7µ,
τ	  �IεσσαE, τ� «�π	P	Wρι» τ.ς 	Iκ	γ7νειας, τ�ν ∆α�Eδ, τ�ν >π	�	 κα
 κατ	ρθ9νει ν εIσαγ&γoη στ3ν
αFλ3 τ	  Σα	Wλ, γι ν παEPoη στ�ν �ασιλιZ τ3ν κιθ&ρα τ	υ κα
 ν τ�ν διασκεδ&Poη.

�Iδ	Q τ9ρα > κWρι	ς µ θ	ς τ	  ∆α�Eδ, τ	  5νσαρκωτ	  τ.ς ν7	υ τWπ	υ 5πι!ειρJσεως γι τ3ν
N�ραϊκ3 κυριαρ!Eα: �O Σα	Qλ διε1&γει π�λεµ	 κατ τ4ν ΦιλισταEων (= �EλλJνων �π	Eκων, π	Q εR!αν
<δρWσει κρ&τ	ς στ3ν περι	!3 τ.ς Γ&Pης, Tπως �π7δει1ε U νε9τερη <στ	ρικ3 +ρευνα) κα
 �π	φεWγει
τ3ν µ&!η 5κ τ	  συστ&δην, 5νm4 eνας Φιλιστα�	ς «πρ!µα%ητ
ς» xψ	υς «&( π*%εων καM σπιθαµAς», >
Γ	λι&θ, +�γαινε �π� τ3ν παρ&τα1J τ	υ κα
 5π
 σαρ&ντα Uµ7ρες καλ	 σε τEµια τ	Qς �E�ραE	υς ν 5κλ7-
1	υν �ναµετα1W τ	υς κ&π	ι	ν, γι ν µ	ν	µα!Jσoη µαPE τ	υ· κα
 0ν > �E�ρα�	ς µπ	ρ7σoη ν τ�ν νι-
κJσoη, τ�τε 	< Φιλιστα�	ι θ [π	δ	υλωθ	 ν στ	Qς �E�ραE	υς, 0ν Tµως [περισ!Wσoη > Γ	λι&θ, τ�τε 	<
�E�ρα�	ι θ δ	υλεW	υν στ	Qς ΦιλισταE	υς. �O Σα	Qλ «καM πDς - λα/ς τ!F IIσρα
λ '(�στησαν καM
'φ!�*θησαν σφ$δρα» κα
 «Jφευγ!ν �π/ πρ!σ=π!υ α7τ!F», eως Tτ	υ > ∆α�Eδ, «'ν eν$µατι τ!F Kυ-
ρ�!υ τ5ν δυν�µεων», π.ρε τ3ν σφεντ�να τ	υ, πλησEασε τ�ν �νδρε�	 π	λεµιστ3 δ�λια, τ�ν !τWπησε

Hθνικ* .π#κατ�σταση τ#! παλαιστινιακ#! λα#! .λλ3 τ*ν Hπι(#λ* θε#κρατικ#! κα-
θεστ4τ#ς, κιν#Aµεν#ι .π� αDτια φ#νταµενταλιστικ�. OF 8σλαµικ�ς aργανNσεις, π#?
στ,λν#υν στ� θ�νατ# ν,#υς µα"ητ�ς Uπ#σ"�µενες µεταθαν�τιες .π#λαAσεις στ�ν πα-
ρ�δεισ# τ#! �Aλλ�", δ�ν µπ#ρεW ν3 Y"#υν καµµ>α σ",ση µ� τ*ν ZEλληνικ* Σκ,ψη. ZO
δρ�µ#ς τ#! µ#υσ#υλµ�ν#υ «µ�ρτυρα» εCναι Hκ διαµ,τρ#υ .ντ>θετ#ς µ� τ�ν sλληνικ�
δρ�µ# τ#! «uρωα».

•
εκινNντας .π� τ5ς Dδιες τ5ς s(ραϊκ�ς πηγ�ς ε8σπρ�ττ#υµε τ* δια(ε(α>ωση, Pτι
#F ΦιλισταW#ι εCναι κρητικ9ς καταγωγ9ς. OF πρ#φ9τες τ9ς «Παλαι:ς ∆ιαθGκης
.ναφ,ρ#υν: • «∆ι τ	 τ	 τ&δε λ7γει KWρι	ς· Iδ	Q 5γ{ 5κτεEνω τ3ν !ε�ρα µ	υ 5π

τ	Qς �λλ	φWλ	υς κα
 51	λ	θρεWσω Kρ.τας κα
 �π	λ4 τ	Qς καταλ	Eπ	υς τ3ν πα-

ραλEαν κα
 π	ιJσω 5ν αFτ	�ς 5κδικJσεις µεγ&λας, κα
 5πιγν9σ	νται, δι�τι 5γ{ KW-
ρι	ς 5ν τm4 δ	 ναι τ3ν 5κδEκησEν µ	υ 5π’ αFτ	Wς» [µετ.: «ZO KAρι#ς γι3 τ#!τ# λ,γει
α�τ�: K#>τα�ε, Hγ7 Hκτε>νω (gπλNνω) τ*ν τιµωρ� "εWρα µ#υ κατ3 τ4ν .λλ#φAλων κα5
θ3 καταστρ,ψω τ#?ς Kρ9τες κα5 Pλ#υς τ#?ς κατ#>κ#υς τ4ν παραλ>ων. Θ3 τιµωρG-
σω α�τ#?ς σκληρ3 κα5 Yτσι θ3 µ�θ#υν Pτι Hγ7 εCµαι X KAρι#ς, Pταν Hπιφ,ρω τ*ν Hκδ>-
κησG µ#υ κατ’ α�τ4ν»] («Πρ#φGτης �Iε)εκιGλ», κε´, ιστ´ - ι)´).

• «∆ι�τι Γ&Pα διηρπασµ7νη +σται, κα
 �Aσκ&λων εIς �φανισµ�ν, κα
 CAPωτ	ς µε-
σηµ�ρEας 5κριφJσεται κα
 �Aκκαρ{ν 5κριPωθJσεται. OFα
 	< κατ	ικ	 ντες τ� σ!	E-
νισµα τ.ς θαλ&σσης, π&ρ	ικ	ι Kρητ4ν· λ�γ	ς KυρE	υ 5φ’ [µZς, Xαναν γ. �λλ	-
φWλων, κα
 �π	λ4 [µZς 5κ κατ	ικEας. Kα
 +σται KρJτη ν	µ3 π	ιµνEων κα
 µ&νδρα
πρ	�&των. Kα
 +σται τ� σ!	Eνισµα τ.ς θαλ&σσης τ	�ς καταλ	Eπ	ις 	gκ	υ �I	Wδα· 5π’
αFτ	Qς νεµJσ	νται 5ν τ	�ς 	gκ	ις �Aσκ&λων	ς, δεEλης καταλWσ	υσιν �π� πρ	σ9π	υ

Π. ∆ιαθ<κη: «OY Φιλιστα)*ι Rπ@γ*ν*ι KρητQν Rπ*8κων»

▲
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υ<4ν �I	Wδα, Tτι 5π7σκεπται αFτ	Qς KWρι	ς > Θε�ς αFτ4ν, κα
 �π	τρ7ψει τ3ν αI!µα-
λωσEαν αFτ4ν» [µετ.: «∆ι�τι Q Γ�)α θ3 λεηλατηθe9, Q �Aσκ�λων θ3 H�αφανιστe9, Q
dA)ωτ#ς στ� καταµεσGµερ# θ3 H�αφανισθe9 .π� πρ#σNπ#υ τ9ς γ9ς κα5 Q �Aκκαρ7ν
θ3 Hκρι)ωθe9. �Aλ>µ#ν# σ� α�τ#?ς π#? κατ#ικ#!ν τ3 παρ�λια (τ9ς Παλαιστ>νης), τ#?ς
.π#γ�ν#υς τ#Aτ#υς τ4ν Kρητ4ν .π#>κων. ZO λ�γ#ς τ#! Kυρ>#υ στρ,φεται Hναντ>#ν
σ#υ, � Xανα�ν, κα5 σ? "Nρα τ4ν .λλ#φAλων: Θ3 καταστρ,ψω Hσ:ς κα5 τ5ς κατ#ικ>ες
σας. dEτσι κι .λλι4ς Q KρGτη θ3 γ>νeη τ�π#ς (#σκ9ς πρ#(�των κα5 π#ιµνι#στ�σι#.
T3 παρ�λια (τ9ς Παλαιστ>νης) θ3 περι,λθ#υν στ#?ς �I#υδα>#υς, #F Xπ#W#ι Hπ,στρε-
ψαν .π� τ*ν α8"µαλωσ>α. OF �I#υδαW#ι θ3 (#σκGσ#υν τ3 πρ�(ατ� τ#υς HκεW, Pπ#υ πρ5ν
Uπ9ρ"αν #F #8κ>ες τ9ς �Aσκ�λων#ς. Kατ3 τ� δειλιν� θ3 διαλυθ#!ν (#F ΦιλισταW#ι) HνN-
πι#ν τ4ν �I#υδα>ων. A�τ� θ3 γ>νeη, γιατ5 X KAρι#ς X Θε�ς τ#υς τ#?ς Hπισκ,φθηκε κα5
θ3 τ#?ς γυρ>σeη .π� τ*ν α8"µαλωσ>α τ#υς». «Πρ#φGτης Σ#φ#ν>ας», B´. 4-7].

[Παρ�κ�αση: �Eκτ�ς .π� τ*ν s(ραϊκ* µαρτυρ>α Pτι #F ΦιλισταW#ι \ταν `π#ικ#ι
Kρητ4ν, X .ναγνNστης µ,νει `φων#ς µπρ#στ3 στ* µακ�(ρια Hπικαιρ�τητα τ4ν (ι-
(λικ4ν .πειλ4ν κα5 H�αγγελι4ν· σ3ν ν3 γρ�φτηκαν σGµερα, γι3 ν3 περιγρ�ψ#υν τ5ς
πρ�σφατες σφαγ�ς ε8ς (�ρ#ς Παλαιστιν>ων στ* ∆υτικ* dO"θη .π� τ�ν 8σραηλιν�
στρατ�].

™
τ5ς παραπ�νω .ναφ#ρ�ς τ9ς «B>(λ#υ» κα5 Q .ρ"α>α ZEλληνικ* Γραµµατε>α
συµφωνεW, Pτι δηλαδ* #F Kρ9τες εC"αν .π#ικ>σει σ� παν�ρ"αια Hπ#"* τ*ν Πα-
λαιστ>νη. Συγκεκριµ,να X ΣαρπηδNν, .δελφ�ς τ#! M>νωα, συγκρ#Aστηκε µα-
)> τ#υ γι3 τ� θρ�ν# τ9ς KρGτης. ZHττGθηκε κα5 .κ#λ#υθ#Aµεν#ς .π� τ#?ς aπα-

δ#Aς τ#υ .π,πλευσε πρ�ς τ* M,ση �Aνατ#λG. Φθ�ν#ντας HκεW Yγινε (ασιλι:ς τ4ν

;Eπαλ<θευση Rπ/ τJς nλληνικFς πηγFς

�π� µακρυ µ/ τ3ν π7τρα στ� µ7τωπ	, τ�ν P&λισε κα
 τ	  +κ	ψε xστερα µ/ τ3ν Uσυ!Eα τ	υ τ� κεφ&-
λι, «γι� ν� γνωρ�σjη -λ$κληρη � γA �τι Hπ�ρ%ει θε/ς στ/ IIσρα
λ» κα
 γι ν συνωµ	τJσoη xστερα µ/
τ�ν �Iων&θαν, τ�ν �ν�ητ	 γυι� τ	  Σα	Wλ, 5ναντE	ν τ	  �ασιλιZ, ν κινJσoη 5παν&σταση, ν π&ρoη τ3ν
51	υσEα κα
 ν 5γκαταστJσoη τ3ν πρωτεW	υσ& τ	υ στ� λ�φ	 τ.ς Σι9ν, καθιστ9ντας τ	ν τ� αI9νι	 σWµ-
�	λ	 τ.ς παγκ�σµιας σιωνιστικ.ς 51	υσEας.

A
Fτ�ς > N�ραϊκ�ς µ θ	ς τ	  ∆α�Eδ, π	Q µετ τ3ν 5πι�	λ3 τ.ς N�ραϊκ.ς σκ7ψεως γαλ	υ!ε� σν
«�Iερ �Iστ	ρEα» τ +θνη τ.ς γ.ς, παρ	υσι&Pει συµ�	λικ �λλ �ν&γλυφα τ αgτια, τ
ς µε-
θ�δ	υς, τ
ς συνθ.κες, τ µ7σα κα
 τ	Qς σκ	π	Qς κα
 πρ	θ7σεις τ.ς «νEκης» κα
 τ.ς δι µ7-
σ	υ τ4ν αI9νων παγκ�σµιας 5πι�	λ.ς τ.ς Σι9ν, Tµως ταυτ�!ρ	να παρ7!ει κα
 τ� µ7τρ	 τ.ς

«�1Eας» αFτ.ς τ.ς «νEκης», τ4ν δειν4ν π	Q 5πεσ9ρευσε στ�ν π	λιτισµ� κα
 στ3ν �θικ3 «[γεEα» τ.ς
�νθρωπ�τητας, �λλ κα
 τ�ν 5ντελ4ς εrθραυστ	 κα
 5πισφαλ. !αρακτ.ρα τ	  N�ραϊκ	  θρι&µ�	υ.
�Iδ	Q U �π�δ	ση τ	  µυστικιστικ	  αFτ	  µWθ	υ µ/ σWγ!ρ	να σ!Jµατα λ�γ	υ κα
 �ληθιν3 διατWπωση:

Πρ#τ	ν· σκ	π�ς  τ	  σιωνιστικ	  �γ4να δ/ν εRναι U lπλ. 5πι�	λ3 5π
 τ	  �ντιπ&λ	υ �λλ U >λ	-
κληρωτικ3 5κµηδ7νισJ τ	υ –κα
 Tσ	ι δ/ν τ� καταλα�αEν	υν, Tπως > Σα	Wλ, καθαιρ	 νται κα
 �π	-
�&λλ	νται �µεEλικτα.

∆ε&τερ	ν· 5πειδ3 > �ντEπαλ	ς [περ7!ει «φWσει», U Σι{ν «φ!�ε ται σφ$δρα» κα
 τ�ν �ντιµετω-
πEPει δ�λια, xπ	υλα κα
 �ν	ρθ�δ	1α.

Tρ(τ	ν· > φυσικ (κ	ντ�σωµ	ς) κα
 �θικ (δ�λι	ς) στερηµ7ν	ς κα
 �σθενJς, τ� µικρ� 0τ	µ	, 5πι-
�&λλεται κα
 51	ντ9νει τ�ν φυσικ κα
 �θικ πρ	ικισµ7ν	 κα
 Iσ!υρ�.

T)ταρτ	ν· 	< 0νθρωπ	ι τ.ς Σι{ν κατα�&λλ	υν δ	λ	φ	νικ τ	Qς �ρωες µ/ τ3ν �	Jθεια τ.ς τε-
!ν	κρατEας (τ.ς σφενδ�νης), !ωρ
ς ν �ναµετρηθ	 ν µαPE τ	υς. ▲
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Σ#λAµων (µετ,πειτα ZIερ#σ#λAµων): «=Oταν τ παιδι τ.ς EFρ9πης, > Σαρπηδ{ν
κα
 > MEνως µ&λωσαν γι τ3 �ασιλεEα κα
 5πικρ&τησε > MEνως, > Σαρπηδ{ν +φυγε
µαP
 µ/ τ	Qς συντρ�φ	υς τ	υ. O< 51�ριστ	ι +φθασαν στ3ν Mιλυ&δα τ.ς �AσEας, Tπ	υ
σJµερα κατ	ικ	 ν 	< ΛWκι	ι. T�τε λεγ�ταν Mιλυ&δα κα
 	< MιλWες λ7γ	νταν Σ�λυ-
µ	ι. BασιλιZς aταν > Σαρπηδ9ν...» (ZHρ�δ#τ#ς, A´, 173).

T�ν ZHρ�δ#τ# Hπι(ε(αιNνει κα5 X �I#υδαW#ς Fστ#ρικ�ς Φλ�(ι#ς �INσηπ#ς: «Π	λλ	

λ7νε Tτι κα
 > =Oµηρ	ς τ3ν �π	καλε� Σ�λυµα. T3ν δ/ πρ	σωνυµEα “�Iερ�” 	< �E�ρα�	ι
τ3ν +�αλαν �ργ�τερα. �Hταν κατ τ3ν 5π	!J, π	Q µ/ τ3 στρατι τ	  �Iησ	  (τ	 
Nαυ.) κατ τ4ν XαναναEων κα
 τ	  π	λ7µ	υ κατ τ�ν >π	�	 	< Xανανα�	ι κρ&τη-
σαν (τ3ν π�λη), π	Q (> �Iησ	 ς) κατ7νειµε στ	Qς �E�ραE	υς, 	< >π	�	ι Tµως δ/ν κα-
τ&φεραν ν δι91	υν (τ	Qς XαναναE	υς) �π� τ �Iερ	σ�λυµα, µ7!ρι π	Q τ3ν π	λι�ρ-
κησε > ∆αυEδ...» (�INσηπ#ς, «�I#υδαϊκ* �Aρ"αι#λ#γ>α», Z, 3. 10-25). ZO �INσηπ#ς µ�-
λιστα θεωρNντας τ3 Σ�λυµα π�λη Xανανα>ων δηλαδ* Φιλιστα>ων, δ>νει σ� συν-
δυασµ� µ� τ�ν ZHρ�δ#τ# µ>α .κ�µη .π�δει�η, Pτι #F ΦιλισταW#ι \ταν κρητικ9ς κα-
ταγωγ9ς.

;E
κτ�ς Pµως .π� τ3 .ρ"αWα κε>µενα κα5 Q Hπιστηµ#νικ* Yρευνα Yρ"εται µ� τ*
σειρ� της ν3 Hπι(ε(αιNσeη τ*ν κρητικ* καταγωγ* τ4ν Φιλιστα>ων. ZO I.A.
Παπαπ#στ�λ#υ (Yφ#ρ#ς �Aρ"αι#τGτων) .ναφ,ρει κρητικ* διε>σδυση στ* M,-
ση �Aνατ#λ* µ,"ρι κα5 τ* Συρ>α: «�H 5γκατ&σταση στ3ν OFγκαρ
τ2 (Ugarit)

τ.ς ΣυρEας θεωρε�ται 5πEσης µινωικJ»3.

;EπιKεKαιUνει καJ \ σSγOρ*νη Wπιστ<µη
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Π)µπτ	ν· U νEκη τ	  ν&ν	υ γEνεται σωφρ	νισµ�ς γι «-λ$κληρη τ
 γA» κα
 [πενθυµEPει �πειλη-
τικ Tτι «Hπ�ρ%ει θε/ς στ/ IIσρα*λ».

+Eκτ	ν· U N�ραι	γεν3ς θε	κρατEα κα
 τε!ν	κρατEα (> N�ρα�	ς ∆α�
δ) νικdZ τ�ν Nλληνικ� Λ�γ	 κα

τ�ν Nλληνικ� Iδεαλισµ� κα
 Uρωισµ� (τ�ν =Eλληνα Γ	λι&θ).

+E,δ	µ	ν· γι ν κατα�&λoη > �E�ραϊσµ�ς τ�ν �Eλληνισµ�, πρ4τα τ	  στερε� τ� Πνε µα τ	υ, τ�ν Π	-
λιτισµ� τ	υ (PαλEP	ντ&ς τ	ν µ/ µι πετρι στ� µ7τωπ	) κα
 �κ	λ	Wθως τ�ν 51	ντ9νει, 5νm4 +!ει !&σει πι
τ3ν NλληνικJ τ	υ συνεEδηση (+!ει �π	λ7σει τ
ς αIσθJσεις τ	υ).

A
Fτ� π	Q σ/ µικρ	γραφEα συν7�η κατ τ�ν N�ραϊκ� µυστικιστικ� µ θ	 στ3ν κ	ιλ&δα �Hλ&, συµ-
�αEνει �παρ&λλακτα σ’ >λ�κληρη τ3ν [φJλι	 κα
 σ’ Tλες τ
ς 5π	!/ς +κτ	τε: �O �Eλληνικ�ς
Λ�γ	ς κα
 > Nλληνικ�ς Iδεαλισµ�ς κα
 Uρωισµ�ς, π	Q εR!αν �π	κτJσει 	Iκ	υµενικ/ς δια-
στ&σεις κα
 �π	τελ	 σαν τ� Iδε	λ	γικ� πλαEσι	 σκ7ψεως κα
 δρ&σεως τ4ν �θικ κα
 φυσικ

[γι4ν κα
 πρ	ικισµ7νων �νθρ9πων �νε1αρτJτως φυλ.ς κα
 5θνικ�τητας, !τυπι	 νται xπ	υλα κα
 π7-
φτ	υν σ/ κατ&σταση ν&ρκης. O< µεγ&λες κατακτJσεις τ.ς �νθρωπ�τητας στ3ν π	ρεEα της πρ�ς τ3ν
�λJθεια σταµατ	 ν κα
 51	υδετερ9ν	νται �π� τ δ�γµατα: θρησκευτικ&, π	λιτικ& κα
 κ	ινωνικ&.
T µικρ 0τ	µα, 	< «!αλασµ7νες ψυ!7ς» τ	  �EλWτη, 5πι�&λλ	νται κα
 5κµηδενEP	υν δ�λια, δ	λ	φ	-
νικ& τ
ς εFγενε�ς κα
 φωτισµ7νες φWσεις. �H τε!ν	κρατEα κα
 U xλη παEρν	υν τ3 θ7ση τ.ς λε�εντιZς
κα
 τ	  πνεWµατ	ς. �H διαστρ	φ3 τ	  φυσικ	  κα
 U δ	λ	φ	νEα 5π7!	υν θ7ση «[γι	 ς» κα
 «qρθ	 »
καE, Tπως λ7γει > NEτσε, «γι� τ!Oς �νθρ=π!υς π!O π!θ!Fν τ
ν '(!υσ�α (5νν	ε� τ3ν Σι{ν) � παρακ-
µ
 ε#ναι µ�σ!ν καM α7τ!M !U Kνθρωπ!ι 'νδιαφ�ρ!νται bωτικ� ν� �ρρωστ*σ!υν τ
ν �νθρωπ$τητα καM
ν� �νατρ�ψ!υν µ0 'πικ�νδυνη καM συκ!φαντικ
 σηµασ�α τ
ν Jνν!ια τ!F καλ!F καM τ!F κακ!F, τ!F

▲

2. ZO �Aριστε>δης K�λλιας Y"ει Uπ#στηρ>�ει, Pτι τ� �ν#µα O�γκαρ5τ πρ#,ρ"εται .π� τ� sλληνικ�



ZO ΓεNργι#ς Tσ#ρµπ�τ)ης4, .ναφερ�µεν#ς στ3 εUρGµατα π#? πρ#,κυψαν .π� τ5ς
.νασκαφ�ς στ* γ9 τ9ς Παλαιστ>νης στ5ς .ρ"�ς τ#! 20#υ α84να, σηµειNνει Pτι .π�
α�τ3 πρ#κAπτει π7ς #F ΦιλισταW#ι κατ�γ#νται .π� τ*ν KρGτη: «O< Φιλιστα�	ι aσαν
=Eλληνες, Kρ.τες IδEdα, �π	ικJσαντες εIς ΠαλαιστEνην κατ τ� 1500 j 1800 π.X. �τ	ι
5π
 τ.ς 5π	!.ς τ	  Mυκηναϊκ	  Π	λιτισµ	 . Παρ τ3ν Bηθλε7µ ε[ρ7θη µEα τ4ν κυ-
ριωτ7ρων π�λεων j U µητρ�π	λις gσως τ4ν ΦιλισταEων, 5κτισµ7νη 5π
 5ρειπEων Nτ7-
ρας π�λεως τ4ν �ρ!αEων Iθαγεν4ν XαναναEων, Uττηθ7ντων πρ	φαν4ς [π’ 5κεEνων.
T 5ν τ	�ς τ&φ	ις ΦιλισταEων ε[ρεθ7ντα !αλκZ j �ργυρZ κ	σµJµατα κα
 πJλινα
�γγε�α πρ	δEδ	υν �ριδJλως τ3ν µυκηναϊκ3ν τ7!νην των, �ντιθ7τως πρ�ς τ 5ν τ	�ς
συγ!ρ�ν	ις N�ραϊκ	�ς τ&φ	ις ε[ρJµατα, π&ντα εFτελ	 ς κα
 πρωτ	γ�ν	υ σ!εδ�ν νε-
	λιθικ.ς 5π	!.ς, 5νm4 κα
 τ qστZ τ4ν τ&φων ΦιλισταEων καταδεικνW	υν >µ	Eως τ3ν
�νθρωπ	λ	γικ3ν διαφ	ρν τ.ς φυλ.ς. (...). Περ
 τ4ν �νωτ7ρω <στ	ρικ4ν �ληθει4ν
φαEν	νται >µ	φων	 ντες π&ντες 	< 5ν ΠαλαιστEνoη εIδικ4ς �σ!	λ	Wµεν	ι �ρ!αι	δE-
φαι, 5ν 	�ς κα
 	< σ	φ	
 Γ&λλ	ι µ	να!	
 τ	  T&γµατ	ς τ4ν ∆	µινικαν4ν...».

ZO .ρ"αι#λ�γ#ς ∆ηµGτρι#ς Γαρ#υφαλ9ς σ� `ρθρ# τ#υ µ� τ>τλ# «Γ	λιθ > Φιλι-
στα�	ς - =Eνας AIγα�	ς Π	λεµιστ3ς στ3ν ΠαλαιστEνη τ	  1000 π.X.»5, σηµειNνει: «ΓW-
ρω στ� 1175 π.X. 	< Φιλιστα�	ι (Φιλιστιε
µ τ.ς ΠαλαιZς ∆ιαθJκης), 	< “Puleseta” [p-
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�ληθιν!F καM τ!F ψε@τικ!υ». �O �Aστ	καπιταλ	µαρ1ισµ�ς κα
 > Kαταναλωτισµ�ς –γνJσια τ7κνα τ	 
�E�ραϊκ	  ΠνεWµατ	ς– Iσ	πεδ9ν	υν κ&θε �1Eα. Συντελε�ται µι τερ&στια �νατρ	π3 κα
 > N�ραϊκ�ς
P�φ	ς καλWπτει τ� Nλληνικ� φ4ς, lπλωµ7ν	ς σν πυκν� π	Wσι γWρω στ3ν �Yδρ�γει	. M/ µι φρ&ση,
τ3ν κατ&σταση τ.ς �Aρ!.ς διαδ7!εται U ν	σηρJ, παρ φWσιν κα
 παραν	ϊκ3 κατ&σταση τ.ς 51	υ-
σEας.

AFτ τ τραγικ �π	τελ7σµατα, αFτ3 U «�ι�λικ3 καταστρ	φ3» π	Q πρ	κ&λεσε U «νEκη» τ	  δ	-
λ	φ�ν	υ ∆α�
δ �π	δεικνW	υν, Tτι > σιωνιστικ�ς θρEαµ�	ς δ/ν +!ει πρ		πτικJ, δι�τι τ� τε!νητ� στ&-
τ	υς κ�� π	Q 5γκαθEδρυσαν 	< νικητ/ς, 5ν7!ει µ7σα τ	υ τ σπ7ρµατα τ.ς αFτ	καταστρ	φ.ς τ	υ. Kα

τ	 τ	 δι�τι δ/ν πρ�κειται γι νEκη, 5πειδ3 δ/ν πρ	ηγJθηκε �ναµ7τρηση τ4ν �ντιπ&λων. �H ∆ιεθν3ς
�E1	υσEα δ/ν αFτ	συντηρε�ται, δι�τι qφεEλει τ3 γ7νεσJ της στ� �φWσικ	, στ� παρ&λ	γ	 κα
 στ� ν	-
σηρ�, γι’ αFτ� κα
 U <στ	ρικ3 παρακµ3 τ.ς �νθρωπ�τητας κ&τω �π� τ3ν Iσ!W	υσα τ&1η πραγµ&των
εRναι σταθερ4ς πρ	ϊ	 σα, καλπ&P	υσα. �O ν&ν	ς ∆α�
δ δ	λ	φ	ν9ντας τ�ν γEγαντα Γ	λιθ δ/ν µπ	-
ρε� λ�γmω τ.ς φυσικ.ς κα
 �θικ.ς �δυναµEας τ	υ ν συντηρJσoη κα
 ν [περασπισθo. 	rτε κ0ν τ�ν gδι	
τ�ν Nαυτ� τ	υ �π7ναντι στ	Qς κινδWν	υς π	Q συναντdZ, καθ{ς π	ρεWεται µ7σα στ	Qς 0γνωστ	υς δρ�-
µ	υς τ	  M7λλ	ντ	ς. T	  λεEπει > φ&ρ	ς τ	  Λ�γ	υ –π	Q τ�ν +σπασε xπ	υλα µ/ τ3ν σφεντ�να τ.ς
λ	γ	κρατEας– γι ν τ	  δεE!νoη τ3ν qρθ3 π	ρεEα· τ	  λεEπει U τ�λµη τ	  �ρωα –π	Q τ�ν �!ρJστε-
ψε– γι ν τρα�J1oη 5µπρ�ς· τ	  λεEπει U φυσικ3 ρ9µη κα
 «[γεEα» –π	Q τ
ς �ντικατ7στησε µ/ τ3 ν	-
σηρ�τητ& τ	υ– γι ν µπ	ρ7σoη ν 5πι�ι9σoη. Στ3ν «µ	ν	µα!Eα» τ.ς κ	ιλ&δας �Hλ δ/ν [π&ρ!ει νι-
κητ3ς �λλ µ�ν	 νικηµ7ν	ι, µ/ πρ4τ	 θ µα τ�ν gδι	 τ�ν ∆α�
δ κα
 �κ�µη µεγαλWτερ	 –κα
 �θ4	–
θ µα >λ�κληρη τ3ν �νθρωπ�τητα.

�H 5πι�	λ3 τ4ν ν&νων !ωρ
ς �ναµ7τρηση �π	τελε� «x�ριν», µ/ τ3ν �ρ!αEα Nλληνικ3 σηµασEα τ.ς▲

«E�αγ#ρWτις», δηλαδ* «Π�λη τ4ν E�αγ#ριδ4ν».
3. I.A. Παπαπ#στ�λ#υ (Hφ�ρ#υ �Aρ"αι#τGτων), «KρGτη»,  Hκδ�σεις «KλειN», �AθGνα 1981, σελ>-

δα 22.
4. ΓεNργι#ς A. Tσ#ρµπ�τ)ης, «�H7ς T9ς ZE(ραϊκ9ς Παλιγγενεσ>ας», �AθGνα 1925.
5. Περι#δικ� «Corpus», τε!"#ς 22, ∆εκ,µ(ρι#ς 2000, σελ>δα 98.



λ71εως, δηλαδ3 πρ�κληση κα
 5γκληµατικ3 5ν7ργεια 5ναντE	ν τ.ς �AλJθειας, τ.ς �EλευθερEας, τ.ς
∆ικαι	σWνης κα
 παρ&�αση τ	  K	σµ	γ	νικ	  N�µ	υ, γι’ αFτ� κα
 	< «[�ριστ/ς» θ τιµωρηθ	 ν
σκληρ κα
 �µεEλικτα �π� τ3 θε ∆Eκη. O< ν&ν	ι «�ρωες», 	< δ	λ	φ�ν	ι τ4ν �νωτ7ρων �ντιπ&λων
τ	υς, εRναι διαστρε�λωτ/ς τ.ς «φυσικ.ς» �λJθειας, διαστρ	φε�ς τ4ν 5νν	ι4ν τ	  γνJσι	υ, τ	  κα-
λ	 , τ	  κατ φWσιν, τ	  [γι	 ς, τ	  δικαE	υ. M�ν	 ν	σηρ3 σκ7ψη θ µπ	ρ	 σε ν  �ναγνωρEσoη σ’
αFτ	Qς τ� δικαEωµα τ.ς Uρω	π	ιJσεως κα
 τ.ς κυριαρ!Eας π&νω στ	Qς πραγµατικ	Qς �ρωες, µ/ τ	Qς
>π	E	υς 	Fσιαστικ δ/ν �ναµετρJθηκαν π	τ7. Kα
 πραγµατικ	
 �ρωες, φυσικ	
 �ρωες, εRναι αFτ	

π	Q γEν	νταν δεκτ	
 �π� τ	Qς =Eλληνες: �Yγιε�ς στ� σ4µα κα
 τ�ν ν	  κα
 b!ι ν&ν	ι κα
 xπ	υλ	ι· πρ�-
τυπα σωµατικ	  κα
 �θικ	  µεγαλεE	υ· lρµ	νικ κρ&µατα φυσικ	  κ&λλ	υς κα
 πνευµατικ.ς λε�ε-
ντιZς· µ/ µι φρ&ση 0νθρωπ	ι πλJρως 5ναρµ	νισµ7ν	ι πρ�ς τ�ν θε�	 K	σµ	γ	νικ� N�µ	 δηλαδ3
«�µ�θε!ι». O< =Eλληνες �ρωες, �π� τ >µηρικ !ρ�νια µ7!ρι τ	Qς �AκρEτες κα
 �Aπελ&τες τ	  BυPα-
ντE	υ κα
 µ7!ρι τ παλληκ&ρια, τ	Qς λε�7ντες τ.ς T	υρκ	κρατEας κα
 τ.ς �Eπαναστ&σεως, αFτ�ν τ�ν
Iδανικ� τWπ	 5νσαρκ9ν	υν –κα
 π	τ/ στ3ν Nλληνικ3 σκ7ψη κα
 <στ	ρEα δ/ν 5µφανEPεται τ� δ	λ	φ	-
νικ� πρ�τυπ	 τ	  ν&ν	υ «�ρωα», π	Q νικdZ !ωρ
ς �ναµ7τρηση, �λλ µ/ τ3ν [π	υλ�τητ& τ	υ τ�ν �λη-
θιν� �ρωα.

Γι’ αFτ� U «P&λη» τ	  Γ	λι&θ, U συσκ�τιση τ.ς �λJθειας �π� τ� δ�γµα, δ/ν εRναι �π	τ7λεσµα καµ-
µιZς φυσικ.ς [περ	!.ς τ	  ∆α�Eδ· εRναι τε!νητ� στ&τ	υς κ�� κα
 Nπ	µ7νως U «νEκη» τ.ς Σι{ν εRναι
εrθραυστη, κλ	νEPεται συνε!4ς κα
 µπ	ρε� ν �νατραπo. �ν πZσαν στιγµJ. �H στιγµ3 αFτ3 εRναι
�κρι�4ς U fρα π	Q > Γ	λιθ θ 1ανα�ρo. τ
ς αIσθJσεις τ	υ, >π�τε > ν&ν	ς ∆α�
δ θ π&ψoη ν [π&ρ-
!η αFτ	µ&τως, !ωρ
ς κ0ν ν !ρειασθo. U �ναµ7τρηση π	Q δ/ν +γινε, κα
 θ κηδευθo. !ωρ
ς καµµι

l-s-t-] τ4ν αIγυπτιακ4ν πηγ4ν, πιθαν9τατα αIγαιακ.ς (µινωικ.ς;) καταγωγ.ς, Mπλι-
σµ7ν	ι µ/ τ πι� σWγ!ρ	να µ7σα κα
 <καν�τατ	ι π	λεµιστ/ς �λλ κα
 γν4στες τ.ς πυ-
ρ	τε!ν	λ	γEας κα
 τ.ς µεταλλ	τε!νEας, 5γκαταστ&θηκαν στ3ν περι	!3 π	Q �ν	µ&-
στηκε �π� αFτ	Qς ΠαλαιστEνη. ΣWµφωνα µ/ τ3 �ι�λικ3 παρ&δ	ση 	< Φιλιστα�	ι �ργα-
ν9θηκαν σ/ µι !αλαρ3 >µ	σπ	νδEα, π	Q �πετελε�τ	 �π� π7ντε π�λεις: τ3 Γ&Pα, τ3ν
�Aσκ&λων(α), τ3ν CAPωτ	, τ3 Γθ κα
 τ3ν �Eκρ9ν. (...) �O Γ	λιθ !αρακτηρEPεται Mς
�περEτµητ	ς (!ωρ
ς περιτ	µJ)· 0ρα δ/ν aταν σηµιτικ.ς καταγωγ.ς. AFτ3 U µ	ρφ36

µ	ι&Pει 5κπληκτικ σν ν +!oη 1επηδJσει µ7σα �π� τ3ν “�Iλι&δα” τ	  �OµJρ	υ. �O
Γ	λιθ µπ	ρε� θαυµ&σια ν εR!ε π	λεµJσει στ
ς τ&1εις τ4ν �A!αι4ν �EλλJνων j τ4ν
Tρ9ων +1ω �π� τ τεE!η τ.ς θρυλικ.ς π�λης (...) �Aρκε� Mστ�σ	 ν 5νθυµηθo. κανε
ς
τ3ν �ρ!ικ3 πατρEδα τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας” (τ3ν �Eλλ&δα κα
 τ� AIγα�	), µερι-
κ	
 �π� τ	Qς >π	E	υς 5γκαταστ&θηκαν στ3 ΦιλισταEα, γι ν λυθo. κ&θε µυστJρι	 σ!ε-
τικ µ/ τ3ν παρ	υσEα Nν�ς τ7τ	ι	υ στρατι9τη στ3ν ΠαλαιστEνη».

M
>α gπλ9 περιπλ�νηση στ5ς �λεκτρ#νικ�ς διευθAνσεις στ� ∆ιαδAκτι#, #F Xπ#Wες
.σ"#λ#!νται µ� τ� )Gτηµα τ9ς καταγωγ9ς τ4ν Φιλιστα>ων, .ρκεW ν3 .π#δε>�eη
κα5 στ�ν πλ,#ν δAσπιστ# .ναγνNστη, Pτι εCναι κ#ιν4ς .π#δεκτ�, π7ς #F Φι-
λισταW#ι Y"#υν πρ#,λευση .π� τ*ν KρGτη. ΣηµειNσαµε µερικ3 Hνδεικτικ3

.π#σπ�σµατα κα5 σ:ς τ3 παραθ,τ#υµε:
• «... ν7	ι εIσ�	λε�ς 5µφανEστηκαν: 	< �E�ρα�	ι, σηµιτικ/ς φυλ/ς πρ	ερ!�µενες �π�

;Aπ@ψεις σF δι:φ*ρ*υς «τ@π*υς» τ*B ∆ιαδικτS*υ

▲
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6. ZO .ρθρ#γρ�φ#ς .ναφ,ρεται στ*ν περιγραφ* τ#! Γ#λι�θ, Pπως α�τ* Uπ�ρ"ει στ� κε>µεν# τ9ς
Παλαι:ς ∆ιαθGκης (Bασιλει4ν A, 4,7).



τ3ν Mεσ	π	ταµEα κα
 	< Φιλιστα�	ι (�π� τ	Qς >π	E	υς π.ρε U !9ρα τ� bν	µ& της),
eνας αIγαιακ�ς λα�ς...» (www.palestinehistory.com, συντ�κτης Esam Shashaa-Παλαι-
στ>νι#ς, π#? κατ#ικεW στ3 ZHνωµ,να �Aρα(ικ3 �Eµιρ:τα).

• «O< Φιλιστα�	ι aταν eνα παρακλ&δι τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας”, 	< >π	�	ι µετα1Q
τ	  13	υ κα
 12	υ αI4να π.X. aρθαν �π� τ� AIγα�	. �O πρ	φJτης �Aµ{ς (Θ, 7) τ	Qς
συνδ7ει µ/ τ3 !9ρα Caphtor (KρJτη;)» (ww2.auckland.ac.nz / acte / pmb /
philistine.htm).

• «O< Φιλιστα�	ι παραδ	σιακ θεωρ	 νται Tτι κατ&γ	νται �π� τ3ν KρJτη. �Hταν
eνα τµ.µα τ4ν “Λα4ν τ.ς Θ&λασσας”, 	< >π	�	ι πρ	ερ!�µεν	ι �π� τ� AIγα�	 µετα-
κινJθηκαν στ3 ν	τι	ανατ	λικ3 Mεσ�γει	» (www.phoenicia.org).

• «O< ΠαλαιστEνι	ι δ/ν +!	υν τEπ	τα ν κ&ν	υν µ/ τ	Qς ΦιλισταE	υς. O< �ληθιν	

ΠαλαιστEνι	ι aταν 	< �ρ!α�	ι Φιλιστα�	ι. O< Φιλιστα�	ι δ/ν aταν CAρα�ες j M	υ-
σ	υλµZν	ι κα
 δ/ν aταν �π�γ	ν	ι τ	  �IσµαJλ. O< Φιλιστα�	ι aταν 	< �ρ!α�	ι 5!θρ	

τ4ν �Iσραηλιτ4ν κατ τ �ι�λικ !ρ�νια. �Hρθαν στ� �Iσρα3λ �π� τ3ν �Eλλ&δα στ	Qς
�ι�λικ	Qς !ρ�ν	υς» (www.jerusalemwatch.com, `γνωστ#ς συντ�κτης .π� φιλ#ϊσ-
ραηλιν� site).

• «O< Φιλιστα�	ι εRναι εFρ7ως �π	δεκτ� Tτι �π7πλευσαν γι τ3 Xαναν πρ	ερ!�-
µεν	ι �π� τ� Nλληνικ� νησ
 KρJτη j τ3ν περι	!3 τ.ς �Aνατ	λEας στ3 δυτικ3 T	υρ-
κEα» (http://focusonjerusalem.com).

Στ�φαν!ς Mυτιληνα !ς

�ντισιωνιστικ3 φανφ&ρα. ERναι U fρα π	Q > �Eλληνικ�ς Λ�γ	ς, > Nλληνικ�ς Iδεαλισµ�ς κα
 Uρωι-
σµ�ς, π	Q τ9ρα �ρEσκ	νται σ/ κατ&σταση ν&ρκης, θ 5παν7λθ	υν στ�ν �ρρωστηµ7ν	 K�σµ	 µας,
γι ν τ	  δ9σ	υν καιν	Wργια PωJ.

«Σκ!υρι�b!υν τ� σ�δερα, καM τιµωρ5 τ/ν α3=να τ!υς
'γn π!O δ!κ�µασα τMς µυρι�δες α3%µ�ς.
Kι �π/ γι!@λια καM ν�ρκισσ!υς �τ!ιµ�bω
τ/ καιν!@ργι! µα%α�ρι π!O oρµ$bει στ!Oς VHρωες.
Γυµν=νω τ� στ*θη µ!υ, καM (απ!λυ!Fνται !U Kνεµ!ι
κι 'ρε�πια σαρ=ν!υνε καM %αλασµ�νες ψυ%�ς.
Kι �π/ τ� ν�φη τ� πυκν� της καθαρ�b!υν 
τ
 ΓA, ν� φαν!Fν τ� Λι��δια τ� Π�ντερπνα.»(α)

∆ηµ*τρης I. Λ�µπρ!υ

(�Aπ/ τ/ ,ι,λ(	 τ	υ «�Aνα12τηση - ∆	κ(µι	 �Eλληνικ�ς �Iδε	λ	γ(ας», 8κδ.
«∆αυλ/ς» 1980, σελ. 143-148.)

(α) �Oδυσσ,α �EλAτη, «T� dA�ι�ν Hστι», Πρ#φητικ�ν.
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