
TAR, CETHARA  και  PANTUR. 
(Ήτοι, δια τους ομιλούντας την βαρβαρικήν, ΧΟΡΔΗ, ΚΙΘΑΡΙΣ, και 

ΠΑΝΔΟΥΡΙΣ). 

 

 

 

 



1.  Αναζητώντας την απολεσθείσα γλωσσική αλήθεια. 

 

Το πρόβλημα. 

Η αγαπημένη ενασχόληση που πλαισίωνε πάντα  την επαγγελματική και 
καλλιτεχνική μου σχέση με την αρχιτεκτονική, ήταν η κιθάρα. Πέρα από 
το παίξιμό της που ήταν για μένα ευλογία, ο ήχος, το σχήμα της, η 
ιστορία και το όνομά της αποτελούσαν πάντα ένα ιδιαίτερο ερέθισμα 
έρευνας. Έτσι, πριν από μερικούς μήνες, τακτοποιώντας έναν όγκο από 
παλιά βιβλία, έπεσε στα χέρια μου η «Ιστορία της Κιθάρας» (Εκδόσεις 
ΑΘΗΝΑ, 1982) του διακεκριμένου κιθαριστή, σολίστα και διδασκάλου 
Χαράλαμπου Εκμεκτσόγλου. Μια μελέτη εμπεριστατωμένη, βασισμένη 
σε πλειάδα στοιχείων από μουσεία και βιβλιοθήκες πολλών χωρών, που ο 
συγγραφέας είχε επισκεφθεί σαν σολίστας. Ανατρέχοντας ξανά το 
κείμενο της μελέτης αυτής με τον εντυπωσιακό όγκο εικόνων και 
στοιχείων, προσπάθησα να μπω στο «πνεύμα» του συγγραφέα και να 
παρακολουθήσω τον ειρμό του. Εκείνο που διαπίστωσα ήταν μια 
προσπάθεια διαχρονικής ταξινόμησης των μορφών του απλού έγχορδου 
οργάνου και των πολλών μεταλλαγών που υπέστη αυτό στην ιστορική 
πορεία των πολιτισμών της περιοχής της Αιγηίδος (δηλαδή του 
ανατολικού μέρους της  λεκάνης της Μεσογείου και της λεγόμενης Εγγύς 
Ανατολής). Αυτού του απλού έγχορδου οργάνου που παίζεται με τα 
δάκτυλα ή και με πλήκτρο, και διαθέτει κατά «βάσιν τρεις -τουλάχιστο-
χορδές τανυσμένες πάνω σε μπράτσο, με ηχείο ξύλινο ή από καβούκι 
χελώνας».  

Ο Εκμεκτσόγλου παρουσιάζει λοιπόν ένα τέτοιο μουσικό όργανο το 
οποίο υπήρξε κατά την δεύτερη χιλιετία π.Χ. στην αρχαία Αίγυπτο 
(ανάμεσα σε άλλα βεβαίως), όντας μάλιστα το αγαπημένο όργανο ενός 
γνωστού μουσικού της εποχής. 

Αναφερόμενος  μετέπειτα στην πρώτη χιλιετία π.Χ., ο συγγραφέας 
παρουσιάζει και άλλα ανάλογα σε σχήμα έγχορδα όργανα 
κατασκευασμένα όμως στην χώρα των Σουμερίων, των Χετταίων, και 
των Ασσυροβαβυλωνίων. 

Δημιουργείται όμως εδώ ένα εύλογο ερώτημα: Πόσο περίεργο  μπορεί να 
είναι το γεγονός ότι αυτό το απλό έγχορδο όργανο που παιζόταν από την 



Αίγυπτο των Φαραώ μέχρι πέρα στον  ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της 
Μέσης Ανατολής (αλλά και μέχρι την ίδια την Άπω Ανατολή-Κίνα και 
Ιαπωνία), να μην αναφέρεται πουθενά στον ευρύτερο ελληνικό χώρο; 

Πως είναι δυνατόν ένας γεωγραφικός χώρος σαν τον Ελλαδικό, που 
πρόσφερε στον κόσμο έναν πολιτισμό προγενέστερο του Αιγυπτιακού κατά 
τουλάχιστον μερικές χιλιετίες (όπως οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι ιερείς 
ομολόγησαν στον νομοθέτη Σόλωνα, όταν αυτός επισκέφτηκε την χώρα 
των Φαραώ) και δίδαξε μουσική με έναν μουσηγέτη Απόλλωνα, έναν 
Ορφέα, έναν Λίνο, κ.λπ., να μένει έξω από το κάδρο της δημιουργίας και 
της εξάπλωσης αυτού του απλού έγχορδου οργάνου; 

Θεώρησα βεβαίως ότι ένα τέτοιο γεγονός είναι κάτι πέραν πάσης 
ιστορικής αλλά και επιστημονικής λογικής και αποφάσισα να 
τεκμηριώσω την άποψη αυτή. 

Ερευνώντας την διεθνή και ελληνική -πολύ μικρή, δυστυχώς-  
βιβλιογραφία αλλά και όλες τις ιστορικές πηγές, διαπίστωσα προς 
μεγάλη μου έκπληξη, ότι η συμβολή της αρχαιοελληνικής οργανολογίας, 
γενικά, περιορίζονταν στην τελευταία και μόνο χιλιετία π.Χ. -όποια 
δηλαδή μουσικά όργανα προϋπήρξαν αυτών, αποδίδονταν στους 
Σουμέριους, στους  Αιγύπτιους, Ασσύριους, Βαβυλώνιους κ.λπ. 

Είναι όντως απίστευτο, αλλά οι αξιότιμοι κύριοι ερευνητές κυριολεκτικά 
ήταν σαν να ξέσκισαν και να αφαίρεσαν από τον χάρτη του μουσικού 
γίγνεσθαι της ευρύτερης αρχαϊκής ευρωπαϊκής περιοχής τον ελλαδικό 
χώρο! 

Σαν να μην υπήρξε ποτέ Απώτερη Ελληνική Προϊστορία! 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συμβολή του ελληνικού πολιτισμού- 
συγκεκριμένα, εδώ, της μουσικής πλευράς του- υποβαθμίζεται, 
μειώνεται, ή καθίσταται ηθελημένα ασαφής. Γιατί, όμως, να συμβαίνει 
κάτι τέτοιο;  Απλά, γιατί συμφέροντα κάθε είδους (εθνικιστικά, 
γεωπολιτικά, ιστορικής υφαρπαγής κ.λπ.) ευνοούσαν, και ευνοούν, κάτι 
τέτοιο. 

Αυτήν ακριβώς την ιστορική αδικία επιθυμώ, κατά το δυνατό, να 
αποκαταστήσω. Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη γιατί, δυστυχώς, υπάρχει 
έλλειψη αρχαιολογικών ευρημάτων,  αλλά και άλλων γραπτών στοιχείων.  



Η δική μου ανάλυση θα στηριχθεί σε πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, 
διασταύρωση στοιχείων από διάφορες πηγές, κείμενα, κλπ. από την 
διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία αλλά και σε μια επιλεγμένη άντληση 
πληροφοριών από το διαδίκτυο. 

Όπως τελικά διαπίστωσα μέσα από την έρευνα αυτή, τα κομμάτια του 
puzzle υπάρχουν διασκορπισμένα τριγύρω. Από τον ερευνητή εξαρτάται 
για το αν θα μπουν στη σωστή τους θέση. 

Εσείς  θα κρίνετε, αγαπητοί αναγνώστες του TaR, αν τελικά κατάφερα 
κάτι. 

Πριν προχωρήσουμε όμως, ας κάνουμε σαφές το ότι αρχαία μουσικά 
έγχορδα όργανα όπως η λύρα, η βάρβιτος, η φόρμιγξ, το επιγόνειον, ο 
τρίπους χρεώνονται από όλους  ως αμιγώς ελληνικά  (αν και με πολύ 
συζητήσιμη την χρονική τους τοποθέτηση). 

Θα εστιάσουμε λοιπόν σε τρεις «αμφισβητούμενης ελληνικότητας» 
(κατά τους παροικούντας εις την Εσπερίαν ή και την Ανατολήν 
ερευνητές) μουσικούς όρους: 

A.  Την Πανδουρίδα ή  Πανδούρα, (“Pantur” εις την ...διεθνή 
αρθρογραφία), 

Β.   Tην  Κιθάρα, ή Κίθαριν, (“ Cethara,”, αντίστοιχα ως άνω), 

Γ. Tην Χορδή, (“Tar”, ομοίως ως άνω). 

Σημειώνω συμπληρωματικά ότι θα εστιάσουμε κατά πρώτον σε ιστορικό 
επίπεδο (χρονολόγηση, πολιτιστικά στοιχεία, γεωγραφικοί συσχετισμοί) 
και κατόπιν σε γλωσσολογικό επίπεδο (ετυμολογία, διαμόρφωση 
φωνήματος, σύνθεση λέξης κ.λπ.), έτσι ώστε να αποκατασταθεί κατά το 
δυνατόν η αλήθεια. Επίσης, ότι θα αναφερόμαστε στην κιθάρα με την 
αρχαϊκή μορφή της και όχι την γνωστή μας σύγχρονη (Guitarra morisca, 
latina, laud, κ.λ.π.). 

 

 

 

 



To πρόβλημα σε ιστορική προοπτική. 

 

Ανατρέχοντας τον Εκμεκτσόγλου διαβάζουμε (Ιστορία της κιθάρας, 
Κεφ.2, σελ.26): 

«...Τρεις Ευρωπαίοι συγγραφείς, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, 
σημειώνουν μια αναφορά του Πυθαγόρα, σύμφωνα με την οποία οι 
τρωγλοδύτες της Μεσοποταμίας -απολίτιστα φύλα που κατοικούσαν σε 
σπηλιές- έπαιζαν τρίχορδη κιθάρα που κατασκευαζόταν από ξύλο δάφνης 
που την ονόμαζαν Pandora (sic)... Από όλα αυτά προκύπτει ότι η ύπαρξη 
της “κιθάρας”, (εννοεί βεβαίως την τρίχορδη πανδουρίδα), 
χρονολογείται από το 6.000 π.Χ...». 

Λίγο πιο κάτω (Κεφ. 4, σελίδα 75), στα περί ετυμολογίας της λέξης 
«κιθάρα», ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει: «....Η λέξις Κιθάρα παράγεται 
από την Περσική λέξη citar (sehtar) την οποίαν οι Πέρσες 
χρησιμοποιούσαν σαν γενικό όρο για τα έγχορδα όργανα. Στην κυριολεξία 
tar σημαίνει χορδή και seh σημαίνει τρεις. Τέτοιες κιθάρες με τρείς ή και 
περισσότερες χορδές ήσαν γνωστές και με την γενική ονομασία TAR σαν τα 
πρώτα όργανα της Περσίας... Το 550-530π.Χ., ο μονάρχης Κύρος ο Μέγας 
επεξέτεινε την αυτοκρατορία του από τον Καύκασο στα βόρεια και τον 
Ινδικό ωκεανό στα νότια. Ο γιος του Καμβύσης κατέκτησε την Αίγυπτο στα 
525π.Χ… Λίγο αργότερα (sic) οι Έλληνες υιοθέτησαν την λέξιν 
«κίθαρις» μετατρέποντάς την σε «κιθάρα» και την εφάρμοσαν σε ένα 
δικό τους όργανο που δεν είχε καμία ομοιότητα προς το Περσικό 
όργανο και ...την κιθάρα μας (!). Τελικά ο όρος Κιθάρα προήλθε από 
τροποποιήσεις σε πολλές γλώσσες: 1) Citar (Sehtar) στα Περσικά, 2) 
Chitarra στα Ιταλικά, κ.λπ...». 

Είναι αυτή ακριβώς η δεύτερη παράγραφος του σεβαστού κιθαριστή-
δασκάλου που θεωρώ σαν απολύτως εσφαλμένη. Δεν τον αδικώ όμως, 
γιατί, αντίθετα σε κάθε επιστημονική λογική, η κατεστημένη άποψη ήταν 
τότε, αλλά δυστυχώς, εν πολλοίς και τώρα, ότι οι λέξεις cithara, pantur, 
tar, sehtar, αλλά και άλλοι μουσικοί όροι είναι προέλευσης περσικής , 
ασσυριακής, σημιτικής και... Κύριος οίδε ποιας άλλης γλώσσας..., πλην 
της Ελληνικής. 

Και αυτό είναι κάτι που θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε. 



 

Η μεγάλη παλίρροια πολιτισμού της έκτης χιλιετηρίδας π.Χ.    

Αρχίζουμε από εδώ τον σχολιασμό μας: κατ’ αρχήν η χρονολογία που 
αναφέρει ο Εκμεκτσόγλου, η έκτη δηλαδή χιλιετηρίδα π.Χ. είναι κατά 
βάσιν σωστή. Τι σηματοδοτούσε όμως, άραγε, για την ευρύτερη περιοχή 
της Αιγηίδας αυτή η ημερομηνία; Τι είδους πολιτισμό προϋπέθετε αυτή η 
δυνατότητα μουσικής έκφρασης και πόσα και ποια μουσικά όργανα 
υπήρχαν και χρησιμοποιούνταν από τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί; 
Ποιά φύλα κατοικούσαν τον τεράστιο αυτό γεωγραφικό χώρο; Ποιές και 
πόσο μεγάλες μετακινήσεις ανθρώπινων ομάδων έλαβαν χώρα εκείνη την 
εποχή; Τελικά, ποιοί επηρέασαν ποιούς; 

Εδώ, θα μας δώσει τα φώτα της η Παλαιοανθρωπολογία -η επιστήμη που 
μελετά την δημιουργία, την ταξινόμηση, την προέλευση και τις 
μετακινήσεις των ανθρώπινων φύλων βάσει μετρήσεων και αναλογιών 
στα κατά τόπους σκελετικά ευρήματα. 

Πάμε λοιπόν από τα βασικά: 

Η Παλαιοανθρωπολογία  κατατάσσει στους κόλπους της Λευκής φυλής, 
τρία μεγάλα φύλα -τονίζουμε εδώ ότι μιλάμε για ανθρωπολογικά φύλα 
και όχι για έθνη ή λαούς-. Τα έθνη και οι λαοί προήλθαν από την 
σύντηξη περισσοτέρων του ενός φύλων, αποτελούντα ιστορικά φύλα. 

Τα φύλα αυτά είναι: To Περιακτικό, το Ηπειρωτικό και το Καυκάσιο. Από 
τα φύλα αυτά το Περιακτικό -που μας ενδιαφέρει περισσότερο- ήταν 
εξαπλωμένο σε όλες τις ευρωπαϊκές ακτές, από την Σκανδιναβία μέχρι 
τις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, τις ακτές της Μεσογείου θαλάσσης 
και τις ευρωπαϊκές ακτές του Ευξείνου Πόντου. 

Σαν υποσύνολα του Περιακτικού φύλου, και κύρια φύλα στην Ευρώπη, 
μπορούν να θεωρηθούν το Βόρειο, το Μεσογειακό και το Οριενταλικό (Δ. 
Δημόπουλος, «Η καταγωγή των Ελλήνων», σελ.21). 

Το Μεσογειακό φύλο, στο οποίο ανήκουμε κυρίως εμείς, οι Έλληνες,  
χαρακτηρίζεται γενικά σαν «λεπτοφυές» (gracile), «...πολύ υψηλής 
ευφυίας, με κλίση προς την χάρη και την ευκινησία, με ζωηρό και έντονο 
το συναίσθημα του Εγώ, αλλά και με ταχεία αντίληψη συνδυασμένη με 
ευχέρεια αντιδράσεως... Η λεπτοφυία ενός ανθρωπίνου τύπου μας δείχνει 



πόσο αυτός έχει απομακρυνθεί από την ζωώδη κατάσταση... Είναι δε 
πλήρως βεβαιωμένο ότι στην Ευρώπη το πρώτο ανθρώπινο φύλο που έγινε 
λεπτοφυές (gracile), υπήρξε το Μεσογειακό... Η λεπτοφυία ενός 
ανθρωπίνου τύπου μας δείχνει πόσο αυτός έχει απομακρυνθεί από την 
ζωώδη κατάσταση... Ακριβώς δε σ’ αυτό το φύλο ανήκει και το γένος των 
Ελλήνων... (Burkhardt H., Rassenpsychologie, στο Neue antropologie, 
1979)». Παράλληλα, το Μεσογειακό φύλο φέρεται να είναι πιο 
ισορροπημένο, αφού δεν μειονεκτεί σε καμιά ψυχική του λειτουργία. 
Αυτό ήταν και το νόημα της αριστοτελικής ρήσης «το των Ελλήνων γένος 
και ένθυμον και διανοητικόν έστιν». Υπερτερεί επίσης του Βορείου φύλου 
τόσο στην σύλληψη αφηρημένων εννοιών όσο και στον πλούτο των 
αισθημάτων. Αυτός είναι ο λόγος, που το Μεσογειακό φύλο υπήρξε 
πάντοτε πρωτοπόρο στο Πνεύμα και στις καλές Τέχνες.       

Από πότε όμως είχε αρχίσει να διαφοροποιείται το μεσογειακό φύλο από 
τα άλλα ευρωπαϊκά φύλα και να εξελίσσεται; Ο καθηγητής Άρης 
Πουλιανός υποστηρίζει  ότι αυτή η διαδικασία διαφοροποίησης είχε ήδη 
αρχίσει προ 100.000 ετών, πριν δηλαδή και από αυτή την 
ανθρωποποίηση! 

Ακριβώς δε σ’ αυτό το Μεσογειακό φύλο ανήκει το γένος των 
Ελλήνων (Δημόπουλος, « Η καταγωγή των Ελλήνων», σελ.42). 



 

 



Στις δύο προηγούμενες εικόνες φαίνεται καθαρά η εξάπλωση του 
μεσογειακού φύλου των Προελλήνων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, 
αλλά και στον χώρο της Αιγηίδας την 6 η χιλιετηρίδα π.Χ. 

Στην πρώτη εικόνα μάλιστα είναι διακριτή η εξάπλωση των Προελλήνων  
στην πρόσω και Μέση Ανατολή!. 

Μπορεί επομένως να υποστηριχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η 
περιοχή της Αιγηίδας, όπως απέδειξε και ο «άνθρωπος των 
Πετραλώνων», μαζί με τα συνδυασμένα παλαιοανθρωπολογικά και 
αρχαιολογικά ευρήματα, ήταν ο χώρος που ξεπήδησε η Μεσογειακή 
Φυλή, η φυλή της οποίας ειδοποιό στοιχείο ήταν οι Προέλληνες -Αρειοι-
Πελασγοί, και η οποία, αφού κυριάρχησε σ’ αυτόν μέχρι το 5.000 π.Χ., 
ξεχύθηκε τόσο Δυτικά αλλά και Ανατολικά, μεταφέροντας μαζί της τα 
στοιχεία του Πολιτισμού της, δηλαδή την γεωργία, οικοδομική, 
κεραμική, ζωγραφική, μουσική, και το βασικότερο, την γλώσσα 
επικοινωνίας. 

(Σημειώνουμε εδώ ότι, ο όρος  Πολιτισμός ανήκει σε εκείνο το φυλετικό 
σύνολο που μπορεί και εξάγει στοιχεία των γνώσεων και των 
επιτευγμάτων του και αλλού, σε αντιδιαστολή με τον όρο κουλτούρα, 
που υποδεικνύει μια εντοπιότητα.  Για τον Δημήτρη Κιτσίκη, υπάρχουν 
με αυτή την έννοια, δύο μόνο αρχαίοι πολιτισμοί: o Ελληνικός και ο 
Κινέζικος). 

Οι Προέλληνες λοιπόν της νεολιθικής εποχής, φορείς ενός 
πρωτοποριακού πολιτισμού που μεταλαμπαδεύτηκε σε Δύση και 
Ανατολή, ήσαν ασφαλώς έγγλωσσοι, αφού είναι αδύνατο να αναπτυχθεί 
ένας πολιτισμός τόσο υψηλός για την εποχή χωρίς ανάλογη προφορική 
επικοινωνία. 

«...Η δημιουργία και η δόμηση της ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να 
διήρκεσε χιλιάδες χρόνια» (Δημόπουλος, «Η καταγωγή των Ελλήνων», 
σελ.68). 

«...Η πολυπλοκότητα, η αρμονία και η μουσικότητα της Ελληνικής 
γλώσσας οδήγησε τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια εξέλιξη 
απαιτεί ιστορική διαδρομή 100.000 χρόνων!..» (Γερ. Καλογεράκης, «Ο 
Δίσκος της Φαιστού», σελ 127). Μέσα σ’ αυτό το διάστημα τοποθετείται 
και η παρουσία του έμφρονος ανθρώπου (Homo sapiens). 



Η γλώσσα και η σκέψη βρίσκονται πάντα σε αμφίδρομη σχέση: Ποτέ δεν 
θα υπήρχε η γλώσσα αν δεν υπήρχε η σκέψη και ποτέ δεν θα μεταδιδόταν 
η σκέψη αν δεν υπήρχε η γλώσσα. Η πελασγική-ελληνική γλώσσα 
εμφανίσθηκε λοιπόν περίπου ταυτόχρονα με τον λογικό άνθρωπο και 
μαζί με αυτήν γεννήθηκαν τα ήθη, έθιμα, η θρησκεία και, κυρίως, ο 
πολιτισμός. 

Βάσιμα λοιπόν θεωρείται από τους ερευνητές ότι  η πελασγική-ελληνική 
γλώσσα ήταν πλήρως συγκροτημένη κατά το τέλος της νεολιθικής 
εποχής. 

H κοσμοκρατορία του Μεσογειακού φύλου, αυτό το «πολιτιστικό 
τσουνάμι» που έλαβε χώρα μεταξύ 5.000 και 3.000 π.Χ. στην περιοχή 
της Αιγηίδος, υπήρξε η αιτία να μεταφυτευθούν πλείστα όσα ελληνικά 
γλωσσικά στοιχεία στους λαούς τόσο της Ευρώπης, όσο και της Πρόσω 
Ασίας, δημιουργώντας βαθμιαία την «ιαπετική» ομογλωσσία -αυτή που 
παλαιότερα  ονόμαζαν «ινδοευρωπαϊκή»- (ο όρος προέρχεται από τον 
Ιαπετό, γενάρχη -κατά την ιερή ελληνική παράδοση- των λαών της 
Ευρώπης και της πρόσω Ασίας, πατέρα του Άτλαντος και του Προμηθέα 
και αντιπάλου του Διός). 

Η ιαπετική ομογλωσσία ήταν λοιπόν ο κύριος εκφραστής πολιτισμού των 
Προελλήνων-Πελασγών που ανέδειξε την ταυτόχρονη παρουσία της 
Μεσογειακής φυλής τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο, όσο και στην 
Ανατολική πλευρά του Αιγαίου, αλλά και την Μεσοποταμία, με τα 
αρχαιότερα κατάλοιπα γεωργικών οικισμών περί το 6.000π.Χ., όπως θα 
αναλύσουμε και παρακάτω. 

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η ιαπετική ομογλωσσία, κατά την εξάπλωσή 
της συνοδεύονταν και από ένα προελληνικό-πελασγικό αλφαβητικό 
σύστημα γραφής, όπως αδιάψευστα κατέδειξαν αρχαιολογικά ευρήματα 
στην Glozelle της Νότιας Γαλλίας, στα Κανάρια νησιά (με ευρήματα που 
ανάγονται στην χαμένη φυλή των Guanches), την γραφή των Berber 
Tifinag στην περιοχή του όρους Άτλας της Β. Αφρικής, μέχρι τις 
επιγραφές που βρέθηκαν χαραγμένες σε ξύλο στο Δισπηλιό της 
Καστοριάς από τον καθηγητή Χουρμουζιάδη και χρονολογήθηκαν 
τουλάχιστον το 6.000 π.Χ. Αλλά και στο Σέσκλο Θεσσαλίας, Άργισσα 
Λαρίσης, Σιδάρι Κέρκυρας, για μια εποχή μεταξύ 6.500- 5.700 π Χ. 



υπήρξε ανεπτυγμένος πολιτισμός αλλά και αλφαβητικό σύστημα γραφής 
(Γ.Καλογεράκης, «Ο Δίσκος της Φαιστού», σελ .34). 

Όλα τα παραπάνω καταρρίπτουν πανηγυρικά την ακόμα και σήμερα από 
την προβαλλόμενη κατεστημένη  θεωρία ότι η ελληνική γραφή προήλθε 
από την Φοινικική! (αυτού του λαού των εμπόρων και ψαράδων που 
εμφανίστηκαν το 1.000π.Χ. και έπαψαν να υφίστανται 300 χρόνια 
αργότερα!). 

 

Ας δούμε όμως μερικές από τις λέξεις-κλειδιά αυτής της Πελασγικής 
διαλέκτου που αποτέλεσαν την βάση της προφορικής επικοινωνίας των 
ανθρώπων του 6.000 π.Χ. 

-Δρυς, το ιερό δέντρο όλων των αρίων ομάδων. Ηταν αφιερωμένη στον 
Δία και τον Άρη. Το περίφημο πελασγικό μαντείο του Διός στη Δωδώνη 
ευρίσκετο εν μέσω ιερού δάσους δρυών. 

Οι αρχαίοι Δρυίδες ιερείς, που κάλυπταν όλη σχεδόν την Ευρωπαική 
ήπειρο, οι οποίοι αποστήθιζαν μετά από πολύχρονη εκπαίδευση έναν 
τεράστιο αριθμό στίχων ιερών κειμένων οι οποίοι απαγορεύονταν να 
βεβηλωθούν δια καταγραφής, ενώ στα υπόλοιπα πράγματα μιλούσαν και 
έγραφαν ελληνικά-πελασγικά (η πελασγική ονομασία Κελτοί-Κέλτες 
υποδηλώνει αυτούς οι οποίοι κρατούν κάτι κρυφό. Εξ ου πιθανότατα η 
κελτική λέξη quilt ή kilt). Στην ίδια ετυμολογικά ομάδα ανήκει και η 
λέξη Δουρ-Δόρυ (ξύλο, ξύλινος), αλλά και, προφανώς, Δούρειος 
(Ξύλινος). Πολύ λογικά λοιπόν υποθέτει κανείς ότι η λέξη Πανδουρίς 
σημαίνει κάτι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο. 

-Αλπ, στα πελασγικά, αλλά και στα μεταγενέστερα κελτικά, σημαίνει 
είτε υψηλός είτε λευκός και λαμπρός, εξ ου και το όνομα Άλπεις. 
Δεδομένου δε ότι τα χειλικά εναλλασσόμενα σύμφωνα π, β, φ, στην 
προϊστορική αρχαιότητα προφέρονταν με τον ίδιο ήχο, έχουμε τον 
λαμπρό και λευκό Άλπα ή Άλφα ή Άλβα, και, πηγαίνοντας στις γλώσες 
της Μεσοποταμίας, σε αναγραμματισμό τον θεό Βάαλ (Ήλιο). Η ακόμα, 
από το Άλφα, το όνομα του λευκού θεού ποταμού Αλφειού, τα νερά του 
οποίου θεράπευαν τα ψυχικά αλλά και δερματικά νοσήματα των Αλπίνων 
(Albino), τα γνωστά ως λεύκη (Ν. Λίτσας, «Η ιερή γραφή των 
Ελλήνων», σελ.407). 



-Δαν ή δάνος, που στα πρωτοελληνικά-πελασγικά σημαίνει «ποταμός», 
εξ ου και Δούναβης, Ρο-δανός, Ηρι-δανός, Δνείπερος, κ.α., το Αχαιοί 
επίσης από το πρωτογενές «αχ» (νερό), εξ ου και Αχελώος, Ίναχος, κ.λπ. 

Τα υπολείμματα του προϊστορικού Ελληνισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη 
αλλά και στην Εγγύς Ανατολή, έχοντας αφομοιωθεί ή αλλοτριωθεί κατά 
τόπους από ξένα φυλετικά στοιχεία, δεν ήταν δυνατόν να συγκρατήσουν 
την αρχέγονη αρία μητρική γλώσσα. Σε όλες τις γλώσσες όμως που 
ανεπήδησαν, η «ιαπετική» ρίζα είναι πάντως εξόφθαλμη. Όπως, για 
παράδειγμα, ο «Θεός» των ρωμανικών γλωσσών (Deus), είναι διαιώνιση 
της λέξης “Διός.”  

-Αυδή, η πρωτοελληνική λέξη-ρίζα που βρέθηκε στην περίφημη ξύλινη 
επιγραφή του προϊστορικού οικισμού του Δισπηλιού στην Καστοριά από 
τον αρχαιολόγο καθηγητή Χουρμουζιάδη, χρονολογημένη το 6.000 π Χ. 
και που σημαίνει ΦΩΝΗ! Εξ ης και τα  άναυδος (άφωνος) ή και τα 
ρωμανικά παράγωγα Audio κ.λπ. 

 

Η συνάντηση της ιερής Ελληνικής παράδοσης με την επιστήμη-Η 
θρυλική εκστρατεία του Διονύσου στην Ινδική. 

(Αναζητώντας τα ίχνη της προϊστορικής έλευσης των Ελλήνων στην 
Ινδία). 

 

 

 



«...Κι απ’ την θαυμάσια 

Πανελλήνιαν εκστρατεία, 

Την νικηφόρα, την περίλαμπρη, 

Την περιλάλητη, την δοξασμένη, 

Ως άλλη δεν δοξάστηκε καμμιά, 

Την απαράμιλλη: βγήκαμ’εμείς 

Ελληνικός καινούριος κόσμος μέγας! 

Με τες εκτεταμένες επικράτειες, 

Με την ποικίλη δράση 

Των στοχαστικών προσαρμογών. 

Kαι την Κοινήν Ελληνική Λαλιά 

Ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, 

Ως τους Ινδούς!..» 

Κ. Καβάφης 

 



 
Υπέροχο μωσαϊκό στην Πέλλα από την μεγάλη εκστρατεία του θεού-

ανθρώπου Διόνυσου στην Ανατολή, πάνω στην ιερή τίγρη, κρατώντας τον 
θύσανο και το ντέφι. 

 

Στην τελευταία ενότητα αυτού του σημειώματος, νομίζω ότι αξίζει 
πραγματικά να αναφερθούμε στην εκστρατεία αυτού του μοναδικού 
θεού—ανθρώπου, του Διόνυσου, ο οποίος, καθοδηγώντας τον πολύ 
ιδιαίτερο στρατό του, διέσχισε την Μικρά Ασία φθάνοντας μέχρι την 
Ινδία, την Βακτριανή στην έκτη προ Χριστού χιλιετηρίδα, 
δημιουργώντας έτσι ένα προηγούμενο και για τον ίδιο τον μεγάλο 
στρατηλάτη, Αλέξανδρο! 

Θα μου πείτε, μα θα βασιστούμε σε στοιχεία μυθολογικά ή, έστω, 
παραδοσιακά, για ένα τόσο σημαντικό γεγονός; 

Όχι βέβαια, εφ’ όσον η επιστημονική έρευνα αλλά και οι αναλύσεις 
πολλών ερευνητών διεθνώς, μας παρουσιάζουν απτά στοιχεία που 
οδηγούν σε εντυπωσιακά συμπεράσματα! 

Ας δούμε λοιπόν πως η επιστήμη συναντά και επιβεβαιώνει την ιερή 
ελληνική παράδοση! 



Στα χρόνια του Αλέξανδρου, ο θρύλος της εκστρατείας του Διονύσου 
στην Ινδία ήταν ολοζώντανος και ο ίδιος ο στρατηλάτης αισθανόταν σαν 
συνεχιστής του έργου του ημίθεου! Ο Πλούταρχος, στο «Περί της 
Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής», διασώζει τα ιστορικά λόγια του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου προς τον Διογένη:  

«Ηρακλέα μιμούμαι και Περσέα ζηλώ, και τα Διονύσου μετιών ίχνη, 

Θεού, γενάρχου και προπάτορος, βούλομαι πάλιν εν Ινδία νικώντας 

Ελληνας εγχορεύσαι και τους υπέρ Καύκασον ορείους και αγρίους, 

Των βακχικών κώμων αναμνήσαι». 

(Μιμούμαι τον Ηρακλή και τον Περσέα, ζηλεύω και ακολουθώ τα ίχνη του 
Διονύσου, θεού, γενάρχη και προγόνου μου, και θέλω να χορέψουν πάλι οι 
Έλληνες νικώντας στην Ινδία...και οι ορεινοί και άγριοι λαοί πάνω από τον 
Καύκασο να ξαναθυμηθούν τις Διονυσιακές γιορτές.). 

(Από την έρευνα του Δημήτρη Ευαγγελόπουλου με τίτλο: «Διόνυσος: Ο 
πρώτος Έλληνας στρατηλάτης».). 

Είναι εντυπωσιακό το ότι η εκστρατεία του Διονύσου προς Ανατολάς 
διέγραψε περίπου την ίδια διαδρομή που ακολούθησε ο Αλέξανδρος έξι 
χιλιετηρίδες αργότερα! Δηλαδή, πέρασμα από την Θράκη μέσω του 
Ελλησπόντου, και μέσα από την Μικρά Ασία να φτάσει μέχρι την 
περιοχή της Πενταποταμίας (του σημερινού Punjab) στα βόρεια σύνορα 
της Ινδίας με το Πακιστάν! 

Εκεί έχουν βρεθεί τα ερείπια ενός μεγάλου προϊστορικού πολιτισμού, τον 
οποίον οι επιστήμονες ονομάζουν «Ο πολιτισμός της κοιλάδος του 
Ινδού». Οι μητροπόλεις του είναι η Mohenzo Daro και η Harappa. 

Συνεχίζοντας με την εξαιρετική έρευνα της κ. Βασιλείας Γερουκάκη  
«Διονυσιακά ευρήματα στις πόλεις της κοιλάδος του Ινδού», διαβάζουμε: 

«....Στην επικράτεια αυτού του πολιτισμού έχουν ευρεθεί κτίσματα 
εξελιγμένης πολεοδομίας και κατασκευών,, με συστήματα εξαερισμού, 
αποχετεύσεις και δημόσια λουτρά! Επίσης, δείγματα ανεπτυγμένης 
μικροτεχνίας και κεραμικής κ.λπ.». 



Ποια είναι όμως η χρονολόγηση αυτού του πολιτισμού; Ο καθηγητής  
J.G. Shaffer στο άρθρο του “Migration, philology and South Asian 
Archaeology” υποστηρίζει πως ο ανεπτυγμένος πολιτισμός στην 
Πενταποταμία υπήρχε τουλάχιστον από το 6.000 π.Χ! Η χρονολόγηση 
αυτή αυτόματα υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Αρριανό, ο Διόνυσος 
πήγε στην Ινδία 6.300 χρόνια πριν από τον Αλέξανδρο. 

Ας δούμε όμως στη συνέχεια ποια στοιχεία της εκστρατείας του 
Διονύσου στην Ινδία υπάρχουν μέχρι σήμερα. 

1. Η δραματική τέχνη 

Ευρήματα από τις ανασκαφές στις πόλεις Mohenzo Daro και Harappa 
αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για την διονυσιακή ταυτότητα της 
θρησκείας και του πολιτισμού τους. Ευρήματα που μαρτυρούν την 
ύπαρξη μουσικής, όρχησης, αλλά και σατυρικού δράματος! 

Ο Varadpade στο βιβλίο του “History of Indian Theatre” ισχυρίζεται 
πως οι τέχνες αυτές είναι δώρα του Διονύσου στην Ινδία. Συμπληρώνει 
δε, πως η δραματική τέχνη στην Ινδία από την αρχαιότητα είχε 
καθαρτήριο και μυητικό χαρακτήρα, ακριβώς όπως το αρχαίο 
ελληνικό δράμα. Τονίζει δε, πως μεταξύ των λαών που εισήλθαν στην 
Ινδία, μόνο οι Έλληνες είχαν αναπτύξει πλήρως την δραματική 
τέχνη.   

Προσθέτει πως, σύμφωνα και με την διήγηση που διέσωσε ο Μεγασθένης 
(σ.σ. γεωγράφος, εθνογράφος, διπλωμάτης και ιστορικός, από την Ιωνία, 
350-260 π.Χ.), πριν από τον Αλέξανδρο είχε επισκευθεί την Ινδία ο 
ιδρυτής του θεάτρου, Διόνυσος, ο οποίος κυριάρχησε στη χώρα και 
δίδαξε το σατυρικό δράμα. 

2. Ο «ιερός γάμος» 

Ένα άλλο στοιχείο που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της διονυσιακής 
λατρείας και απεικονίζεται στις πινακίδες της κοιλάδας του Ινδού, είναι η 
παράσταση του «ιερού γάμου». Η θρησκευτική αυτή εορτή έχει τις 
πανάρχαιες ρίζες της στην Κρήτη και αναπαρήγε τις αξίες του γάμου του 
Δία με την Ήρα. Το μυστηριακό νόημα του ιερού γάμου ήταν η έσω 
ένωσις του ανθρώπινου με το θείον, ή αλλιώς, η θέωση του ανθρώπου. 
Στην διαδικασία του μυστηρίου αυτού ο «νυμφίος» παριστάνεται με 
γυναικεία κόμη και στολισμό. Το στοιχείο αυτό συνάδει με την 



περιγραφή της εξωτερικής όψης του Διονύσου στην Ινδία, φέροντος 
μακριά κόμη και γυναικεία ένδυση, κατά τις διηγήσεις του Λουκιανού 
και του Διόδωρου Σικελιώτη. 

Ο Αρριανός αναφέρει επίσης ότι ο Διόνυσος δίδαξε στους Ινδούς να 
αφήνουν μακριά κόμη και να στολίζονται. 

 

 
Αγαλμάτιο του Διονύσου ως ιερού νυμφίου, με μακριά κόμη και γυναικεία 

ένδυση. 

 



 
Μία ακόμη αναπαράσταση διονυσιακής τελετής πάνω στην μινωική 

σαρκοφάγο που βρέθηκε στην Αγία Τριάδα της Κρήτης. Η τρίτη φιγούρα 
είναι άνδρας που φορά ακριβώς το ίδιο ένδυμα με την γυναίκα μπροστά 
του. Θυμίζει έντονα τις παραστάσεις ανδρών με γυναικεία ενδύματα που 

έχουν βρεθεί στις πινακίδες της Κοιλάδας του Ινδού! 

 

3. Ο κένταυρος 

Σε πολλές πινακίδες του πολιτισμού του Ινδού ποταμού παρίσταται ένα 
είδος κενταύρου. Ενός κενταύρου με σώμα τίγρης και με τα δύο 
εμπρόσθια πόδια ανθρώπινα, καθώς από την μέση και πάνω είναι 
άνθρωπος. Πως δικαιολογείται όμως το σώμα της τίγρης στην εικόνα 
ενός κενταύρου;  Εδώ πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι ο ίππος εισήχθη 
γύρω στο 1500 π.Χ. στην Πενταποταμία! 

Επίσης όμως, όπως αναφέρει ο Διόδωρος Σικελιώτης, «...Ο Διόνυσος 
εισήλθεν εις την Ινδίαν και περιόδευσεν εν αυτή, καθήμενος επί αμάξης την 
οποίαν έσερναν τίγρεις...». Η τίγρης είναι ένα από τα ιερά ζώα του 
Διονύσου, ενώ ο Σταγειρίτης αναφέρει πως ο ποταμός Τίγρης πήρε το 
όνομά του ακριβώς επειδή τον διέβη ο Διόνυσος με το άρμα του. 

Το εκπληκτικό είναι ότι ο θρύλος αυτός επιβίωσε στις χιλιετίες που 
ακολούθησαν. Έτσι, στην Πενταποταμία βρίσκουμε πολλές τέτοιες 
πινακίδες.  

 



 

 

 



 

Το σανσκριτικό όνομα του κενταύρου είναι gandharva,  που, σύμφωνα 
με την Gladys Davies, αποτελεί παραλλαγή της ελληνικής λέξης. Οι 
κένταυροι, σε ανθρωπολογική διάσταση συμβολίζουν την επικυριαρχία 
του λογικού (άνθρωπος) στο άλογο (ίππος) της ψυχής, και έτσι πέρασαν 
τόσο στην ινδουιστική όσο και στην βουδιστική ιερή παράδοση. 

Στην εικόνα πιο πάνω βλέπουμε πολύ καθαρά ένα ανθρωπόμορφο 
gandharva της ινδικής παράδοσης να παίζει την πανδουρίδα. Τι πιο απτή 
απόδειξη της διείσδυσης της προϊστορικής, ελληνικής πανδουρίδας μέχρι 
την χώρα της Βακτριανής, αλλά και την μετέπειτα διαδρομή της μέχρι την 
Κίνα (σαν pi’pa) και στην Ιαπωνία (σαν biwa); 

 

4. Η άμπελος, η συκέα και ο κισσός 

Αντικείμενα που μαρτυρούν την παρασκευή και χρήση του οίνου έχουν 
βρεθεί στην Harappa. Τα σταφύλια, αλλά και οι χουρμάδες, τα 
δημητριακά και τα ψάρια αποτελούσαν βασικά είδη διατροφής για τους 
κατοίκους της Πενταποταμίας. 

Ένα συχνό εικονόγραμμα στην γραφή των πινακίδων της κοιλάδας του 
Ινδού, που απεικονίζεται και σε πολλά κεραμικά αγγεία, είναι η «ιερή 
συκέα». Αλλά η συκέα  και η άμπελος ήσαν τα δύο ιερά φυτά του 
Διονύσου. 

Είναι εκπληκτικό το ότι η ιερότητα της συκέας διετηρείτο μέχρι και την 
εποχή του Βούδα(!), ο οποίος έλαβε την φώτιση κάτω από μια συκιά! 

Στην Βεδική παράδοση η συκέα εκαλείτο «δένδρο της σοφίας» και 
«ξύλον της μετανοίας». 

Τα φαλλικά ομοιώματα στα Διονύσια, που γιορτάζονταν πανελληνίως, 
ήσαν καμωμένα από ξύλο συκής, καθώς αυτή αντιπροσώπευε την 
γονιμοποιό δύναμη. 

Τέτοια φαλλικά σύμβολα βρέθηκαν σ’ όλη την ευρύτερη περιοχή από 
την Πενταποταμία μέχρι τις περιοχές της Ανατολίας και του Πόντου. 



Συμπερασματικά, η εκστρατεία του Διονύσου στην Ινδία αλλά και αλλού 
ήταν, όπως θα λέγαμε σήμερα, ιεραποστολική, στόχευε δηλαδή στη 
διάδοση της λατρείας του Δία και του πολιτισμού του. 

(σ.σ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στο υπό έκδοσιν βιβλίο της κ. 
Βασιλικής Δερουκάκη, «Ο πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού, η Ριγκ Βέδα 
και η Διονυσιακή λατρεία») 

 

 
Eνα ακόμα από τα αρχαία ψηφιδωτά που απεικονίζουν τον Διόνυσο στην 
εκστρατεία του μέχρι την Ινδία αλλά και την θριαμβευτική του επιστροφή 

μαζί με δύο Ινδούς σκλάβους! 

 

 



Επιλεγόμενα 

Ας δούμε λοιπόν -γιατί ήρθε νομίζω η σειρά της- και την ετυμολογική/ 
γλωσσολογική ανάλυση για τις λέξεις του αρχικού μας τίτλου, δηλαδή, 
τις λέξεις ΚΙΘΑΡΙΣ (η σύγχρονη ΚΙΘΑΡΑ),  ΠΑΝΔΟΥΡΙΣ και την λέξη 
ΤΑΡ, που όντως σημαίνει ΧΟΡΔΗ.     

 

Η Κιθάρα 

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι η λέξη κιθάρα δεν 
ετυμολογείται σε κανένα σχεδόν σύγχρονο λεξικό της ελληνικής 
γλώσσας. Ορίζεται συνήθως σαν «...μουσικό έγχορδο όργανο... 
προέλευσης ασιατικής,» κ.λπ. Καμία όμως ερμηνεία ετυμολογική, ή με 
κάποιο ιστορικό βάθος. 

Ευτυχώς όμως που υπάρχει  η φωτεινή εξαίρεση ενός μεγάλου 
φιλόλογου-διανοητή που ονομάζεται Φ.Ι. Κακριδής. 

Στο βιβλίο του «Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία» (σελ.27), μιλώντας 
για την προφορική παράδοση (τραγούδια, αοιδοί, κλ.π.) αναφέρει ότι: 
«...Για μια ακόμη φορά φαίνεται ότι κυριάρχησαν τα Προελληνικά-
Πελασγικά στοιχεία: από τις λέξεις που σχετίζονται με την μουσική, οι 
περισσότερες είναι προελληνικές, όπως η λύρα, η κίθαρις, ο ίαμβος, ο 
διθύραμβος, ο έλεγος κ.α..». 

Ετυμολογικά, και μετά από πολύμηνη έρευνα, ανακάλυψα με μεγάλη μου 
έκπληξη την πανάρχαια λέξη κίθαρος που σημαίνει θώρακας ζώου 
(Μεγάλο Ελληνικό Λεξικό Δημητράκου, τόμος 8ος). 

Νομίζω ότι μόνοι σας μπορείτε να κάνετε τον σχετικό συνειρμό, εφ’ 
όσον οι αρχαίες κιθάρες είχαν ένα θωρακοειδές ηχείο -είτε από ξύλο είτε 
από καύκαλο χελώνας!  

H Πανδουρίς 

Σύνθετη ελληνική λέξη (παν + δουρίς)  με προέλευση από την πελασγική 
λέξη ρίζα δουρ, δόρυ, δούρειος (ξύλινος), δρυς, Δρυίδες κ.λπ., με 
δεκάδες ακόμα συσχετισμούς! 



Ταρ (η λέξη που σημαίνει  χορδή στα... περσικά, σύμφωνα με τα μέχρι 
τώρα κρατούντα και…επιεικώς απαράδεκτα!). 

Η λέξη λοιπόν αυτή είναι μια ακόμα πανάρχαια Πελασγική- 
Προελληνική ρίζα που σημαίνει «σχοινί». Προέρχεται από το ρήμα 
«τανύω» (έλκω, τεντώνω), με ουσιαστικό την λέξη «τανυρόν» (δηλαδή, 
κάτι που τεντώνεται. Παράβαλε, λόγου χάρη, το ισπανικό ρήμα taner, 
που σημαίνει ακριβώς το ίδιο). Από εκεί και μετά, η λέξη ταξιδεύει 
ακολουθώντας την διαδρομή και όλων των άλλων πελασγικών ριζών σε 
Ανατολή και Δύση, όπου μετατρέπεται σε «τανυρ(ον)=tanr=tarr=tar 
(αφομοίωση ρν—ρρ). 

Αυτή η λέξη (tar), υπάρχει με την έννοια του τανυόμενου, δηλ. μιας 
χορδής, από την Μικρά Ασία μέχρι τους Καυκάσιους Αινού (!), δηλαδή 
τους γηγενείς κατοίκους του Hokkaido και της Σαχαλίνης! 

Όλα αυτά, και πολύ περισσότερα εκπληκτικά στοιχεία, θα τα βρείτε στην 
μοναδική μελέτη-έρευνα με τίτλο: «Ο πανάρχαιος Πελασγικός 
αποκισμός της Ανατολικής Ασίας» των Στ. Δωρικού (Dipl. Ing.), και Κ. 
Χατζηγιαννάκη (Δρ. Μηχ.), Εκδόσεις Εύανδρος, 2004. 

Ας τελειώνουμε λοιπόν με αυτή την Μεσοποταμιο-λαγνεία που μας 
φόρτωσε το διεθνές κατεστημένο στην Ιστορία και την Αρχαιολογία σαν 
απόλυτη γνώση, και ας αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι η Γλώσσα 
μας, αυτή η αστείρευτη πηγή των 100.000.000 περίπου word forms 
(βλέπε πρόγραμμα IBICUS τού Πανεπιστημίου Irvine), που 
χρειάστηκαν, σύμφωνα με διεθνείς γλωσσολόγους, 100.000 χρόνια 
εξέλιξης για να φτάσει στο επίπεδο της Ομηρικής τελειότητας, 
αποτέλεσε μια οικουμενική μορφή προφορικής επικοινωνίας που 
ένωνε προ-κατακλυσμιαίους πολιτισμούς στις άκρες της Υφηλίου. 

Φίλες και φίλοι του TaR, (δηλ., του Πελασγικά «τανυόμενου δίκην 
χορδής» περιοδικού), καταλαβαίνω ότι ήδη σας γεννώνται τώρα πολλά 
ερωτηματικά, που, δυστυχώς, δεν μπορούν να απαντηθούν εδώ! Ελπίζω 
κάπου αλλού, στο μέλλον. 

Ευχαριστώ για την υπομονή σας. 



 

Ανάγλυφη παράσταση με την μορφή τριών Μουσών. Βρέθηκε στην 
Μαντινεία και είναι έργο του μεγάλου Πραξιτέλη! Η τρίτη Μούσα που 
εικονίζεται στα δεξιά είναι πιθανότατα η Ερατώ, μούσα της λυρικής 

ποίησης -δηλαδή αυτής που συνοδεύεται από μουσική- και η οποία κρατά 
και παίζει την Πανδουρίδα! 

Χωρίς άλλα σχόλια! 
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