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Στο προηγούµενο τεύχος θυµηθή-καµε τις φρυκτωρίες, τοσύστηµα τηλεπικοινωνίας τωνπρογόνων µας, το οποίο είχε αναπτυχθ-εί σε µετρίου ύψους κορυφές της ηπει-ρωτικής χώρας.Ψηλότερες κορυφές χρησιµοποιήθηκανκατ΄ εξαίρεση, εκεί που υπήρχε καιπαράλληλη χρήση για άλλους σκοπούςκαι η παραµονή υποστηριζόταν απόµεγαλύτερη οργάνωση. Η κορυφή τουΆθωνα στα 2.027 µέτρα, για παράδειγ-µα, αναφέρεται και ως «καιροσκοπείο»,µέρος δηλαδή από όπου παρατηρούσαντον ορίζοντα και προέβλεπαν την εξέ-λιξη του καιρού. Για την κορυφή τουυπάρχει σαφής αναφορά ότι ήταν φρυ-κτωρία. Στον Ταΰγετο επίσης, που ηκορυφή του είναι στα 2.404 µέτρα, λει-τουργούσε αστεροσκοπείο. Και γι’ αυτόυπάρχουν αναφορές. Η θέση των κτι-σµάτων και της λάξευσης που έχει υπο-στεί η κορυφή του (δεν εννοώ την παρ-αφιλολογία περί πυραµίδας) δίνει σαφ-είς θέσεις προς κάθε κατεύθυνση τουορίζοντα, που µε τίποτα δεν µπορεί ναεξηγηθεί ως τυχαία. Μάλιστα υπάρχουνεπιγραφές πάνω σε λαξευµένες πέτρεςπου έχουν χρησιµοποιηθεί σταυπάρχοντα κτίσµατα. Το καλοκαίρι του2006 είχαµε επισκεφθεί την κορυφή γιατο Aegean VHF contest. Παρατηρήσα-µε το εξής: µερικές επιγραφές στιςπέτρες είναι ανάποδα! Αυτό οδηγεί σεδύο συµπεράσµατα. Ή αυτοί που έγρα-φαν περπάταγαν µε το κεφάλι ή, κάποι-οι γκρέµισαν τα πρώτα κτίσµατα και µετις ίδιες πέτρες έχτισαν τα νεότεραόπως π.χ. αυτό του προφήτη Ηλία.Μάλλον το δεύτερο έγινε, µε αποτέλε-σµα να χάσουµε σηµαντικές πληροφο-

ρίες για την χρήση του Ταϋγέτου στοπαρελθόν. Ευτυχώς υπάρχουν αναφο-ρές σε αρχαία κείµενα και αρκετά κατά-λοιπα σε κορυφές άλλων βουνών πουµας δίνουν στοιχεία για τις φρυκτωρίες.Επίσης βλέπουµε κτίσµατα καιυπαίθριες κατασκευές σε διάφορασηµεία της χώρας, για την ύπαρξητων οποίων δεν δίνεται καµία λογικήεξήγηση. Ωστόσο η θέση τους µαςεπιτρέπει να υποθέσουµε ότι έχουνσχέση µε το θέµα µας. 
Κορυφή Όχης 1398µΤέτοιο είναι το µεγαλιθικό κτίσµα στηναπόλυτη κορυφή της Όχης στη νότιαΕύβοια. Η θέση του έχει άµεση οπτικήεπαφή µε την ανατολική Αττική, τη

µισή Εύβοια και µεγάλο αριθµό νησιώντου Αιγαίου. Οι µόνιµα ισχυροί άνεµοι,που πνέουν στην περιοχή, κάνουν κατάδιαστήµατα την ατµόσφαιρα διαυγή καιεπιτρέπουν την µέγιστη οπτική επαφή.Βέβαια, η κατασκευή του µε προχωρ-ηµένη τεχνογνωσία και χρήση ογκόλιθ-ων δεκάδων τόνων γεννά ερωτηµατικά,στα οποία κανένας δεν µπορεί να απαν-τήσει µε σιγουριά. Πότε και από ποιουςέγινε αυτή η κατασκευή; Η τεχνογ-νωσία, η αρχιτεκτονική και η αναγκαίαυποδοµή που χρειαζόταν, δεν µας επι-τρέπει να την εντάξουµε σε καµία χρο-νική περίοδο της γνωστής ιστορίας µας.Όπως και να έχει θα πρέπει να δεχθ-ούµε ότι οι κατασκευαστές έκαναν ένασοβαρό τεχνικό έργο, το οποίο προφ-
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ανώς θα πρέπει να είχε εξίσου σοβαρόσκοπό. Αν αυτός ο σκοπός ήταν η εκµε-τάλλευση µιας πλεονεκτικότατης -τηλεπικοινωνιακά - θέσης, τότε όντωςοι φρυκτωρίες ήταν στρατηγικό όπλοτων προγόνων µας.Η πλεονεκτική θέση βέβαια της κορυφ-ής της Όχης, αλλά και του Ταϋγέτουπου προανέφερα, έχει µελετηθεί πολλέςφορές και µε την ευκαιρία ενασχόλ-ησης και µε τον ραδιοερασιτεχνισµό.Κάθε τέτοια κορυφή δίνει επαφές σετεράστιες αποστάσεις µε την ελάχιστηεκπεµπόµενη ισχύ. Και µη βιαστείκάποιος να πει ότι είναι θέµα ύψους.Είναι η θέση που δίνει το µέγιστο τηςεπικοινωνίας, και όχι το ύψος.Όσοι ασχολούνται µε την ορειβασία θαθυµηθούν ότι πολλές φορές βρέθηκανσε µεγάλο υψόµετρο και παραδόξωςδιαπίστωσαν ότι οι υψηλές συχνότητεςήταν «τάφος». Ενώ σε άλλες κορυφές,πολύ χαµηλότερα, τα πράγµατα ήταντηλεπικοινωνιακά καλύτερα. Αν κάποι-ος θελήσει να διαλέξει µια καλή θέσηγια να εκπέµψει σε µεγάλη απόστα-ση, θα τον συµβούλευα να µελετήσειπρώτα τις υπάρχουσες αναφορές γιατις αρχαίες φρυκτωρίες. Άλλωστεπολλές από αυτές τις θέσεις φιλοξενούνσήµερα τηλεπικοινωνιακούς αναµε-ταδότες για στρατιωτική ή πολιτικήχρήση. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουνφάροι στη θέση των αρχαίων φρυκτωρ-ιών.Τα περισσότερα κτίσµατα, εποµένως,υπερκαλύφθηκαν από νεότερα στιςίδιες θέσεις, που εξυπηρετούν τον ίδιοσκοπό. Άλλα καταστράφηκαν και άλλαχρησίµευσαν για την ανέγερση νέων…Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ηπυραµίδα του Ελληνικού στηνΑργολίδα, για την οποία εικάζεται ότιήταν φρυκτωρία. Οι πέτρες µε τιςοποίες είχε κτιστεί έχουν γίνει οικοδο-µικά υλικά για την ανέγερση…. (µαντέ-ψτε!)Εκτός των εντυπωσιακών κτισµάτωνπου έχουν διασωθεί, σε κάποιες περι-πτώσεις υπάρχει αποδεδειγµένη παρέµ-βαση σε φυσικούς ορεινούς όγκους µεαποτέλεσµα την αύξηση του υψοµέτρ-ου τους! Όσο κι αν ακούγεται υπερβο-λικό, αν το συνδυάσουµε µε την ανε-ξήγητη ικανότητα των προγόνων µαςνα κατασκευάζουν κυκλώπεια έργα,τα οποία υπάρχουν και για αυτό δεναµφισβητούνται,  το µόνο που θαπρέπει να υποθέσουµε είναι ο σκοπόςτέτοιων κατασκευών. ∆εν θα σταθώστα περί «πυραµίδας στην κορυφή τουΤαϋγέτου» καθότι σε κανένα αρχαίο

κείµενο δεν υπάρχει µία, έστωαποχρώσα, αναφορά ακόµα και υπό τοπέπλο της µυθολογίας γι’ αυτή. Θααναφέρω επιγραµµατικά την περίπτω-ση του Λυκαίου Όρους, για το οποίουπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες. Για τις ανάγκες του ραδιοερασιτεχνι-σµού ανεβήκαµε να ελέγξουµε τηνραδιοκάλυψη της κορυφής του πρινλίγα χρόνια. ∆ιαπίστωσα ότι αν και«χαµηλά», στα 1400 µέτρα, η ραδιο-κάλυψη ήταν εξαιρετική. Όταν ανεβή-

καµε τα τελευταία 15 µέτρα -υψοµετρ-ικά- είχαµε και οπτική επαφή µε όλεςτις κορυφές της Πελοποννήσου! Πούείναι το παράξενο; Όταν κατεβήκαµεαπό το Λυκαίο Όρος, δεν δυσκο-λεύτηκα να βρω αναφορές για την περ-ιοχή. Άλλωστε το συγκεκριµένο βουνόείναι ένα από τα τέσσερα ιερά βουνάτης Αρκαδίας. Οι αναφορές αυτές ήτανκατηγορηµατικές και προέρχονταν απότον πλέον αξιόπιστο περιηγητή τηςαρχαίας Ελλάδος, τον Παυσανία: ηκορυφή που είχαµε ανέβει δεν είναιφυσική! Είναι φερτό υλικό. Η κορυφήείναι φτιαχτή! «Έστι δε επί τη άκρα τηανωτάτω του όρους γης χώµα…»Κάποιοι έκαναν έναν σωρό χώµατοςστην τότε υπάρχουσα κορυφή τουΛυκαίου, που της έδωσε ένα επιπλέονυψόµετρο! «Γιατί;» θα αναρωτηθούµε.Για να λατρέψουν τον ∆ία, απαντά οΠαυσανίας καταγράφοντας την παρά-δοση της εποχής του. Και τι διαφορά θαείχε αν αυτό γινόταν λίγα µέτρα χαµ-ηλότερα; Μήπως η υψοµετρική αυτήδιαφορά ήταν η αναγκαία που θα έκανεορατές τις υπόλοιπες φρυκτωρίες τηςορεινής Πελοποννήσου; Αυτό επιβε-βαιώνεται στο αρχαίο κείµενο: «…καιη Πελοπόννησος τα πολλά εστίν απ΄αυτού σύνοπτος…» Εκτός αυτούπολλά σηµεία της περιγραφής επιβε-βαιώνουν την χρήση του φωτός στηνκορυφή του Λυκαίου. ∆υο επίχρυσοιαετοί πάνω σε δυο ψηλές κολώνες ναεστιάζουν στον Ήλιο αναφέρονται στοίδιο σηµείο, ενώ αλλού µαθαίνουµε ότιτο φως ήταν τόσο δυνατό που δεν

Το εσωτερικό του κτίσµατος καιλεπτοµέρεια από την οροφή
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υπήρχαν σκιές! «…τα εντός του τεµέ-νους γενόµενα…ου παρέχεσθαισκιάν…» Το ίδιο το όνοµα του Λυκαίουπαραπέµπει σε φως. Το πελασγικόπρόθεµα Λυ-, Λυκ, έχει περάσει σεπολλές µεταγενέστερες γλώσσες καιυποδηλώνει πάντα το φωτεινό: λυκόφ-ως, λυκαυγές, λύχνος, λύκαιος, λαµπερ-ός, Λυκούργος, lux, light, lioht, LunaκλπΑν διαβάσουµε όλο το κείµενο βέβαιαθα πελαγώσουµε από τις απορίες πουθα γεννηθούν και κανένας δεν θα µπο-ρέσει να µας τις λύσει. Ειδικά αν προ-σέξουµε τη σαφή υπόδειξη του συγγρα-φέα -στο ίδιο έργο- ότι οι ΈλληνεςΣοφοί δεν µιλούσαν µε σαφήνεια αλλάαινιγµατικά!! «…Ελλήνων τους νοµι-ζοµένους σοφούς δι’ αινιγµάτων πάλαικαι ουκ εκ του ευθέος  λέγειν τουςλόγους…» Το αίνιγµα στην συγκεκρι-µένη περίπτωση είναι αν το Λυκαίο,του οποίου η κορυφή είχε τεχνητάµεγαλώσει, ήταν απλά τόπος λατρ-είας ή ήταν µια φρυκτωρία των προϊ-στορικών χρόνων που εξυπηρετούσεόλη την Πελοπόννησο.∆υστυχώς, η επιβεβαίωση µιας τέτοιαςυπόθεσης είναι εξαιρετικά δύσκολη,καθώς υπάρχουν τεράστια κενά στηνεπίγνωση του ελληνικού παρελθόντος.Μην ξεχνάµε ότι µέχρι πριν εκατόπερίπου χρόνια θεωρούσαµε µυθολογι-κά κείµενα τα… Οµηρικά έπη. Ανεβαίνοντας στην επόµενη Ιερή Κορ-υφή της Αρκαδίας, στο Παρθένιο, δια-πιστώσαµε πάλι την εξαιρετική ραδιο-κάλυψη. Μάλιστα είχα πάρει και την 2ηθέση στο fielday εκείνης της χρονιάς

δουλεύοντας αποκλειστικά στους 144ΜΗΖ. Οι συνθήκες του σταθµού ήτανυποτυπώδεις, µε ισχύ γύρω στα 5 βαττκαι µια µπηµ 3 στοιχείων. Το υψόµετρο

και πάλι δεν ήταν µεγάλο, 1214 µέτραµόνο, µε µεγάλη διαφορά στα τελευ-ταία 15 µέτρα. Η οπτική επαφή επίσηςείχε τεράστια διαφορά ανεβαίνοντας τατελευταία αυτά µέτρα. Με διαυγήατµόσφαιρα ήταν ορατή η κορυφή τουΤαϋγέτου, το «Τάλετον», ενώ λίγαµέτρα πιο κάτω η κορυφή δεν φαινό-ταν. Η κορυφή του Παρθενίου και ηκορυφή του Λυκαίου ισαπέχουν απότον Ταΰγετο!  Εδώ δεν υπάρχουν αναφ-

ορές για την «κατασκευή» της κορυφήςτου Παρθενίου όρους. Μια φωτογρα-φία της όµως, δείχνει την ασυµβατότ-ητα της µε το ανάγλυφο της περιοχής.Όσα δεν γράφονται στην Ιστορία, θαπρέπει να αναζητούνται στην µυθο-λογία και την παράδοση ενός τόπου.Έτσι έµαθα, ότι στους πρόποδες τουΠαρθενίου όρους και κοντά στοναρχαίο δρόµο υπάρχει το «γραµµένολιθάρι». Μια παλίµψηστος επιγραφή,την οποία κανείς δεν µπορεί να αποκω-δικοποιήσει. ∆εν ξέρω αν ήταν η δίψαµου να επιβεβαιώσω αυτό που συναρ-µολογούσα στο µυαλό µου, αλλά ότανείδα την επιγραφή σκαλισµένη πάνωστον µεγάλο βράχο, µια λέξη ταίριαζεαπόλυτα: ΤΑΛΕΤΟΝ. Αν κάτι τέτοιοίσχυε, φαίνεται ότι εδώ υπήρχε σηµα-τοδότηση προς την κορυφή του Παρθ-ενίου. Του κοντινότερου και µοναδικούσηµείου απ όπου ήταν ορατή η κορυφήΤάλετον, του Ταϋγέτου! Επίσης η µυθ-ολογία αναφέρει ότι στο Παρθένιο ανα-τράφηκε ο Τήλεφος (τηλε-φως;)Όσο ψάχνουµε το κεφάλαιο φρυ-κτωρίες, όσο ανεβαίνουµε στις κορυφ-ές, όσο διασταυρώνουµε τα λιγοστάστοιχεία που διακρίνονται στην οµίχλη

του παρελθόντος, τόσο περισσότεροσυλλέγουµε ενδείξεις ότι  επιλεγµένεςκορυφές και τεχνικές επεµβάσειςστους ορεινούς όγκους της πατρίδαςµας σχηµάτισαν το δίκτυο των φρυ-κτωριών, όχι απλά σαν πρωτόγονοπείραµα, αλλά βάσει σχεδίου πουυποδεικνύει τεχνογνωσία και εξελιγ-µένο πολιτισµό, τον οποίο (θέλουµενα) αγνοούµε.____________________

Παρθένιο όρος, ο κύριος όγκος και η χαρακτηριστική κορυφή.

Αγγειογραφία: Η κορυφή της Όσας µεταφέρεταιαπό τους Αλωάδες επάνω στον Όλυµπο. 


