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ι γενιές των ανθρώπων αντιστοιχούν σε ιδιαιτερότητες του υλικού πολιτισμού της Ελλάδας
και των γειτονικών χωρών. Η Χρυσή γενιά αναφέρεται σε εποχή με χρυσά αντικείμενα στους βαλκανικούς πολιτισμούς (4600-3600 π.Χ.), η Αργυρή
γενιά – περίοδος αργυρών αντικειμένων των προγόνων των Ελλήνων (3700-3000 π.Χ.), η Χάλκινη
γενιά – ο χάλκινος αιώνας του Αιγαίου (από 3000
π.Χ.), η Ηρωική γενιά – Μυκηναϊκή Ελλάδα (15001200 π.Χ.), η Σιδερένια γενιά – αιώνας του σιδήρου
στην Ελλάδα (από 1200 π.Χ.).
Έτσι, ο Ησίοδος γνωρίζει την ιστορία των πρωτοελλήνων κατά τη διάρκεια των 4000 χρόνων πριν τη
δημιουργία των ποιημάτων του. Ο ορισμός της χρονολογικής καταγραφής της προφορικής ιστορίας
και αποϊεροποίησή της, γινόντουσαν με τη βοήθεια
των αστρονομικών συμβολισμών. Η περιγραφή των
ανθρώπινων γενεών αντιστοιχεί ακριβώς στη σύγχρονη αρχαιολογία.
Το παραδοσιακό ελληνικό χρονολόγιο αποτυπώνει τη δημιουργία των τριών πρώτων βασιλείων
στην Ελλάδα: στη Σικυώνα – 2120 π.Χ., στο
Άργος – 1885 π.Χ., στην Αθήνα – 1587 ή 1582/1581
π.Χ. Αυτές οι ημερομηνίες συμπίπτουν με τις ημερομηνίες των τριών αρχαιολογικών περιόδων στην
Ελλάδα (η πρώιμη ελλαδική ΙΙΙ, η μεσοελλαδική Ι
και η μεσοελλάδική ΙΙ) με ακρίβεια 30 χρόνια. Η
ακρίβεια της παραδοσιακής ελληνικής χρονολογίας
ξεπερνάει τις σύγχρονους ἀκριβείς μεθόδους της
αρχαιολογίας!
Κατά την ελληνική παράδοση ο κατακλυσμός του
Δευκαλίωνα έγινε το 1530 π.Χ. Την ίδια ημερομηνία
οι αρχαιολόγοι αναφέρουν για την έκρηξη του τεράστιου ηφαιστείου στο νησί Θήρα (Σαντορίνη),
που κατέστρεψε μεγάλο τμήμα του μινωικού πολιτισμού της Κρήτης.
Οι παλαιότερες επιγραφές στην ελληνική
γλώσσα, που χρονολογούνται πάνω από 5000 χρόνια, βρέθηκαν στα εδάφη της Ουκρανίας και της
Ρουμανίας. Ο τρόπος γραφής – συλλαβικά σύμβολα
(συλλαβογράμματα), που παραπέμπουν σε αυτά
που αργότερα χρησιμοποιούσαν στην Κρήτη και
μυκηναϊκή Ελλάδα. Το ουκρανικό εύρημα – αδράχτι
με τη χαραγμένη λέξη “φάρεα”, δηλαδή το πληθυντικό της λέξης “φᾶρος” - "μεγάλο κομμάτι ὑφάσματος". Το ρουμάνικο εύρημα – εἰκόνα του
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που με βέλος και χαραγμένο “λαρός ὄρτυξ – τέλος”
«νόστιμο ορτύκι – θῦμα».
Στην Τροία (αρχαιολογικό στρώμα Τροία ΙΙΙ, ΧΧΙΙ
αιώνας π.Χ.) βρέθηκε αδράχτι με χαραγμένο “μαλλός” – “μαλλί”, καθώς και άλλες επιγραφές στα ελληνικά. Αυτό αποδεικνύει πως η ομιλούμενη
γλώσσα της Τροίας ήταν η ελληνική (ισχυρή πόλη
στη Δυτική Ανατολία), και που πρωτοστάτησε με
αδιάκοπη εξέλιξη στη διάρκεια μίας χιλιετίας (Τροία
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ από το τέλος της IV χιλ. μέχρι π.Χ.).
Η πρωτεύουσα του πρώτου Ελληνικού κράτους
στην ηπειρωτική Ελλάδα ήταν η Λέρνα. Αργότερα
φημίζεται ως ιερός τόπος όπου ο Ηρακλής πραγματοποίησε το δεύτερο άθλο του – νίκησε την Ύδρα.
Γύρω στο 2300 π.Χ. εδώ χτίστηκε παλάτι, όπου βρέθηκαν πολλές σφραγίδες. Αλλά μόνο μία επιγραφή
από αυτές διαβάζεται και ομοιάζει με τα κρητικά
συλλαβογράμματα. Είναι το όνομα του βασιλιά,
όμοιο με το όνομα του βασιλιά της Αρκαδίας του
Σαργών του Μέγα, ο οποίος βασίλευε στη Μεσοποταμία την ίδια περίοδο. Ένεκα τούτου ο κυβερνήτης του Ελληνικού κράτους θεωρούσε τον εαυτό

ΙΣΤΟΡΙΑ
του ισότιμο του βασιλιά της Μεσοποταμίας. Η ενοποίηση των Πελασγών, που κατοικούσαν εδώ νωρίτερα, με τους Έλληνες της Τροίας και σχημάτισαν
το Ελληνικό κράτος.
Έναν αιώνα περίπου (ΧΧΙΙ π.Χ.) η ελληνική φυλή
κυβερνούσε τη Μεσοποταμία. Ήταν οι Κούτιοι, τα
ονόματα των βασιλέων τους μοιάζουν πολύ με αυτά
των Ελλήνων. Ο άλλος κλάδος των Ελλήνων ταυτόχρονα ίδρυσε το κράτος στην Κρήτη.
Τα κρητικά ιερογλυφικά δηλώνουν την ελληνική
γλώσσα. Έτσι, η εικόνα της αράχνης (ἀράχνη) παραπέμπει στο όνομα της τοπικής θεάς Αριάδνης
(γνωστής με παλιότερο όνομα ως Ἀριάγνη). Στον
περίφημο ιερό πέλεκυ που βρέθηκε κοντά στην
πόλη Αρκαλοχώρι στην Κρήτη η υπογραφή i-dama-na-ti-da περιλαμβάνει την ονομασία του ιερού
βουνού (Ἴδα) και τη λέξη “μάντισσα” (μάντις).
Οι υπογραφές στην κρητική γραμμική γραφή Α
επίσης διαβάζονται στα ελληνικά. Μεταξύ τους
είναι ονόματα από τις θεές (Μήτηρ, Ἑστία, Δημήτηρ,
Ἐλεύθυια), των ιερειών (Ἀστυόχη, Λαοδίκη), ο τίτλος του εκλεγόμενου κυβερνήτη-δικαστή της πόλης
(αἰσυμνήτης), οι ονομασίες φυτών, προϊόντων,
όπλων.
Ἑπομένως, η προφορική παράδοση και γραφτά
ντοκουμέντα επιτρέπουν να καταλήξουμε σε σημαντικά συμπεράσματα. Η ελληνική ιστορική μνήμη
διατηρεί ιστορία των πρωτοελλήνων από τα 4600
π.Χ., 4000 πριν του Ομήρου. Τα αρχαιότερα ελληνικά γραπτά ντοκουμέντα εμφανίζονται πάνω από
5000 χρόνια. Τα πρώτα ελληνικά κράτη εμφανίζονται στην 3η χιλ. π.Χ., αρχικά στην Τροία, και έπειτα
στην ηπειρωτική Ελλάδα.
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ΓΙΟΥΡΙ Λ. ΜΟΣΕΝΚΗΣ
(Ουκρανία)
Απόφοιτος του Τάρας Σεβσιένκο Εθνικού Πανεπιστημίου του Κιέβου, εξειδικευμένος στις «Προσωπικές αντωνυμίες ευρύτερων οικογενειών ποικίλων γλωσσών»
και μεταπτυχιακό στην «Θεωρητική της Μονογετικής
Γλωσσολογίας στην Ιστορία των Γλωσσών». Διδακτορικό
στον τομέα «Το πρόβλημα της αποκατάστασης της
γλώσσας του κουκουτέν-τρυπίλιαν πολιτισμού». Καθηγητής από το 1995 στην έδρα του Γλωσσολογικού Ινστιτούτου του Εθνικού πανεπιστημίου του Κιέβου. Επίτιμος Διδάκτωρ του Ινστιτούτου Θεώρησης και Ιστορίας,
και του Διεθνούς Σοσιόνικ Ινστιτιουτ. Μέλος της Ουκρανικής Ακαδημίας Επιστημών, της Ακαδημίας Επιστημών
ανωτέρας Εκπαίδευσης και της Ακαδημίας Αρχιεκτονικής
της Ουκρανίας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
Επιστημών, Τέχνης και Γραμμάτων, της Βουλγαρικής
αλλά και Βραζιλιανής Ακαδημίας Γραμμάτων.
Έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο Τελεσφορίας στις Επιστήμες και Παιδαγωγικές Επιτεύξεις. Συνεργάζεται με πολλά
επιστημονικά περιοδικά και έχει συγγράψει περισσότερα από 200 επιστημονικά άρθρα και ισάριθμα βιβλία,
τα οποία έχουν εκδοθεί σε Ουκρανία, Ρωσία, Γερμανία,
Γαλλία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Κορέα,
Ινδία, Ρουμανία, Αρμενία, Μολδαβία και Ολλανδία.
Ανάμεσα στις επιστημονικές μελέτες του, εμείς θα αναφερθούμε σε ορισμένες, οι οποίες αφορούν στην Ελλάδα
και είναι: «Η Ελληνική μυθολογία», «Ουκρανία, Ελλάδα,
Κόσμος: Διεπιστημονικές σπουδές», «Ο συμβολισμός
στην Ελληνική μυθολογία και την επική ποίηση», «Η γραπτή ελληνική γλώσσα από την Τρίτη χιλιετία προ Χριστού», «Ο δίσκος της Φαιστού και η πυξίδα του Μίνωα»,
«Η ελληνική γλώσσα στις μινωϊκές επιγραφές», «Ο δίσκος
της Φαιστού ως αστρική πυξίδα», «Ο δίσκος της Φαιστού
ως ηλιακό ημερολόγιο».
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