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οι τηλεπικοινωνίες του παρελθόντος

Γράφει ο 2Μδης danaos1@vodafone.net.gr

Φρυκτωρίες
Μέρος 3ο

Εκτός από τα πιο «πρόσφατα» κείµενα, όπως αυτά τουΑισχύλου, που αναφέρονται διεξοδικά στις φρυκτω-ρίες, στα πανάρχαια «Αργοναυτικά» ή «Ορφικά»υπάρχουν περιγραφές που ταυτίζονται µε αυτόν τον τρόποεπικοινωνίας. Ακόµα, στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, στηΘεογονία και σε κείµενα, η ηλικία των οποίων ξεπερνά τατρεις χιλιάδες χρόνια. Κάποιοι τα «βάφτισαν» µυθολογήµατακαι τα υποτίµησαν, εισάγοντας παράλληλα –πραγµατικά–µυθολογήµατα άλλων λαών. Έτσι, είναι δύσκολο σήµερα ναταυτοποιήσουµε αναφορές αυτών των κειµένων µε πραγµατι-κά γεγονότα. Όµως, κάποια σηµεία είναι τόσο τρανταχτά πουδεν επιδέχονται αµφισβήτηση. Με αυτά θα ασχοληθούµε…Στο προηγούµενο τεύχος αναφέρθηκε επιγραµµατικά η ιστο-ρία των Αλωάδων. Αυτοί ξεκίνησαν να φτιάχνουν ένα βουνόχρησιµοποιώντας άλλα βουνά! Για την ακρίβεια θέλησαν ναφθάσουν στον ουρανό. Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή:Οι θεοί θύµωσαν και τους τιµώρησαν για την αλαζονεία τους.(Βέβαια ο σύγχρονος Έλληνας γνωρίζει πιο καλά την εβραϊ-κή εκδοχή: ο πύργος της Βαβέλ κ.τ.λ.)Την ιστορία την ανέσυρα για να στηρίξω την υπόθεση τερά-στιων έργων που έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Στα «Αργοναυτικά» περιγράφεται η εκστρατεία από τηνΙωλκό στην Κολχίδα. Κατά την γνώµη µου, η πρώτη αναφο-ρά σε φρυκτωρία γίνεται σε αυτό το έργο. Ο απόπλους τηςΑργούς γίνεται γνωστός από τον Ιάσονα στα γύρω παράλιαµε έναν πυρσό: «…Πυρκαϊή δ’ εκέλευον ‘Ιήσονα λαµπάδαθέσθαι πεύκης αζαλέης υπό δ’ έδραµε θεσπεσίη φλόξ…» Τοκείµενο, όπως είδατε, διευκρινίζει ότι βγήκε θεσπέσια φλόγα

και ότι ο πυρσός ήταν από ξύλο πεύκου. Ό,τι καταλληλότερογια να βγάλει – λόγω της εµπεριεχόµενης ρητίνης – έντονηφλόγα και πυκνό καπνό! Το µήνυµα που στέλνει µικρό καισαφές: η αρχή της Αργοναυτικής εκστρατείας.
Στα «Αργοναυτικά» και πάλι, κατά τη διάρκεια του ταξιδιούο Ηρακλής φαίνεται ότι «νυχτοπερπάταγε» ξεχνώντας τονσκοπό της εκστρατείας. Ο Ειλατίδης αναλαµβάνει να τονκαλέσει να επιστρέψει στο πλοίο. ∆εν δίνονται όµως περισ-σότερες λεπτοµέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας παρά µόνοότι χρειάστηκε να ανέβει στην κορυφή του βουνού: «…Ειλα-τίδης δ’ ανά πρώνα θοώς Πολύφηµος έβαινεν, όφρα κεν `Ηρα-κλήα θοώς επί νήα καλέσσοι…»Το εκστρατευτικό σώµα φτάνει στην χώρα του βασιλιά Αιήτηκαι εδώ έχουµε την περιγραφή του συγκροτήµατος όπουφυλάσσεται το «χρυσόµαλλο δέρας» από έναν δράκο. Το ανα-φέρω σε ελεύθερη µετάφραση: 
«… Γιατί µπροστά απ’ το παλάτι του Αιήτη και από το ωραίο ποτάµι, υπήρχε µακρύ περίφραγµα γύρω, εννιά οργιών, που φυλασσόταν µε πύργους και ογκόλιθους καλοπελεκηµέ-νους (σηµ. θυµηθείτε τα µεγαλιθικά κτίσµατα που έχουν ανα-φερθεί ως δρακόσπιτα), περιβαλλόµενο µε επτά κύκλους, κιακόµη είχε τρεις µεγάλες χαλκόδετες πύλες και µαζί τουςυψωνόταν τείχος που περιβαλλόταν από χρυσές επάλξεις, Σεκάθε παραστάτη πύλης µια βασίλισσα διακρίνεται απόµακριά να στέκει, ανάβοντας τη φλόγα του πυρός…» 

Τρεις χιλιάδες χρόνια πριν από σήµερα ο Έλληνας είχε ήδη χρη-σιµοποιήσει τις δυσπρόσιτες κορυφές των βουνών, για να στε-ριώσει αυτό που σήµερα ονοµάζουµε τηλεπικοινωνία. Τα οικο-δοµήµατα που διασώζονται ακόµα, µαρτυρούν τον προηγµένοπολιτισµό που χάθηκε, αλλά ευτυχώς άφησε τα µνηµεία του στοθαυµασµό του κόσµου. Το µεγαλύτερο µνηµείο όλων είναι ηΕλληνική Γραµµατεία.

Θ Ε Μ ΑΤΑ
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Στην περιγραφόµενη οχύρωση έχουµε συν τοις άλλοις, παρα-στάτες σε κάθε πύλη µε σκοπό να ανάβουν φλόγα, η οποία θαπρέπει να φαίνεται µακριά. Τα παραπάνω µπορεί να θεωρη-θούν συστήµατα που χρησίµευαν στις επικοινωνίες µεταξύτων πύργων της οχύρωσης. Η περιγραφή της εισόδου των Αργοναυτών στο κάστρο τουΑιήτη µοιάζει σαν  να είναι αποτέλεσµα της θυσίας που κάνειο Ορφέας στην Αρτέµιδα, εν µέσω φοβερών οπτασιών καιοραµάτων που βλέπει, πριν ανοίξει µαγικά (;) η πόρτα τουκάστρου.Αν διαβάσουµε πιο προσεκτικά θα δούµε ότι έγινε επικοινω-νία του Ορφέα µε κάποιον εντός του κάστρου. Η επικοινωνίαέγινε µε φρυκτωρία και η πόρτα άνοιξε µε προδοσία εκ τωνέσω:
«…Η Μήδεια µόνη µε ακολουθούσε και φθάνοντας στα περιφράγµατα και στην ιερή διαµονή άρχισα να σκάβω στο έδαφος λάκκο πλατύ, σε τρεις σειρές, Κι αµέσως στο λάκκο σώριασα κλαδιά από άρκευθο ξερή,κέδρο, ράµνο αγκαθερή και ιτέα κλαίουσα, και µέσα στο λάκκο άναψα φωτιά…»Η πρώτη φωτιά ανάβει - των Αργοναυτών- έξω από τοκάστρο. Ακολουθεί η περιγραφή της «θυσίας» και οι σπονδέςγύρω από το λάκκο µε τη φωτιά.
Στη συνέχεια:
«…ύστερα µαύρα ρούχα φόρεσα κι έκανα επικλήσεις κρούοντας τον απεχθή χαλκό (σηµ. έχουµε ηχητικό σήµα, τοχτύπηµα του χαλκού, µετά το οπτικό σήµα της φωτιάς). 

Κι εκείνες γοργά υπάκουσαν διασχίζοντας τους άδειους τόπους του βαράθρου, η Τισιφόνη, η Αληκτώ, η Μέγαιρα, κρατώντας δαυλούςξερών πεύκων µε φλόγα, ενώ φούντωνε ο λάκκος και βρυ-χιόταν το ολέθριο πυρ.Μια σκοτεινή φλόγα υψώθηκε, ακολουθούµενη από στήληκαπνούκαι ξαφνικά µέσα απ’ τη φλόγα πρόβαλαν δεινές µορφές τουΆδη…»
Τρεις νέες φωτιές ανάβουν, δηλαδή, από τους υπόλοιπουςΑργοναύτες που περιµένουν έξω από τα τείχη και δηλώνουντην ετοιµότητα τους. Και η πέµπτη φλόγα ανάβει και πάλιαπό τον Ορφέα, που είχε σκάψει το λάκκο σε τρεις σειρές,άρα και είχε την δυνατότητα για τρεις διαφορετικές φωτιές-σήµατα ανάλογα µε την καύσιµη ύλη που περιείχαν. Εξ ουκαι η τελευταία φωτιά περιγράφεται µε σκοτεινή φλόγα ακο-λουθούµενη από στήλη καπνού. Οι «δεινές µορφές του Άδη»απλώς προοιωνίζουν την συνέχεια. Αν δεχθούµε ότι οι τέσσε-ρις πρώτες φωτιές αποτέλεσαν ενδοεπικοινωνία στο στρατό-πεδο των Αργοναυτών, η πέµπτη προοριζόταν για το στρατό-πεδο των πολιορκηµένων. Για τον προδότη.
«…Και ξαφνικά φάνηκε η Άρτεµις, που φρουρός ήταν.Πυρσούς κρατούσε από πεύκα κι ατένιζε τον ουρανό. Τα σκυλιά κουνούσαν φιλικά την ουρά τους, ενώ τα µάνταλα στις βαριές αµπάρες λύνονταν και άνοιγαν οι πύλες του ισχυρού τείχους, αφήνοντας να φανεί το φωτεινό άλσος. Τότε πέρασα το κατώφλι…»
Οι Αργοναύτες είναι εντός των τειχών! Προηγήθηκε κάποιο
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σήµα µε πυρσούς από πεύκα πάνω από τα τείχη, και φυσικάδεν ήταν η Άρτεµις όπως λέει το κείµενο. «Τα σκυλιά κου-νούσαν φιλικά την ουρά τους» λέει. Αυτό δείχνει ότι τα σκυ-λιά γνώριζαν αυτόν που απάντησε µε τους πυρσούς στασήµατα των Αργοναυτών και στη συνέχεια άνοιξε τις πύλεςτης Κολχίδος.Βλέπουµε, λοιπόν, ήδη από τα αρχαιότερα κείµενα να αναφέ-ρεται η φρυκτωρία ως τρόπος επικοινωνίας. Αφενός µεταξύτων λόχων των Αργοναυτών, αφετέρου µεταξύ του Ορφέα καιαυτού που πρόδωσε την Κολχίδα.Αν στα «Αργοναυτικά» συναντάµε τις φρυκτωρίες υπό τοπέπλο του µαγικού και του θαύµατος, σε µεταγενέστερα κεί-µενα οι φρυκτωρίες είναι θεοποιηµένες! Στην Ιλιάδα γιαπαράδειγµα, η Ίριδα αναλαµβάνει να µεταβιβάσει τα µηνύµα-τα µεταξύ θεών και ανθρώπων. Περιγράφεται ως χρυσοπέδι-λη και φωτεινή, να κινείται από κορυφή σε κορυφή µε φοβε-ρή ταχύτητα: 
«… Τρέχα, γοργή Ίριδα, να πας κι αυτά άκου να µηνύσειςόλα τ’ αφέντη Ποσειδού χωρίς ν’ αλλάξεις λέξη…» 
λέει ο Ζευς στη Ίριδα στην ραψωδία Σ της Ιλιάδας. Και αφούαναφέρεται το µήνυµα για τον Ποσειδώνα, συνεχίζουν οιστοίχοι: 
«…Είπε κι ακούει η γρήγορη θεά και χέρι χέριέτρεξε κάτου απ’ τις κορφές της Ίδας ως στον κάµπο…»
Το «χέρι-χέρι» δηλώνει την αλληλουχία, τη διαδοχή τουµηνύµατος, που διαβιβάζεται από τη µια κορυφή στην άλλη.Πάντα ο Όµηρος αναφέρει τη διαδροµή της θεάς πάνω στιςκορυφές. Σε όλες σχεδόν τις ραψωδίες υπάρχει ενεργοποίησητης Ίριδας, επιβεβαιώνοντας τη σηµασία των επικοινωνιώνστον πόλεµο. Οι θεοί στον Όλυµπο µαθαίνουν τα νέα από τηνάλλη άκρη του Αιγαίου µέσω της Ίριδας:

«…Είπε και κάτου η Ίριδα κινάει απ τις ραχούλεςτης Ίδας και στον Όλυµπο να τους το πει ανεβαίνει...» (ραψ.Θ΄408-411)
Η φωτεινή, χρυσή και λαµπερή Ίριδα είναι αυτή που απόκορυφή σε κορυφή µεταφέρει την πληροφορία. Θεά πουσυναναστρέφεται µε τον Ζέφυρο και τον Βορέα, κατά τονΌµηρο, ανέµους που επιτρέπουν ή απαγορεύουν την µακρινήορατότητα. Αν στα προηγούµενα χρειάζεται να καταβάλουµε προσπάθειαγια να αποµυθοποιήσουµε τα κείµενα και να δούµε την αλή-θεια που διατηρήθηκε ακέραιη για αυτούς που την ψάχνουν,θα πρέπει να δούµε και αυτά που αναφέρουν µε αφοπλιστικήσαφήνεια το ζητούµενο: 
«… Πώς απ’ αλαργινό νησί βγαίνει φωτιά και φτάνειως στον αιθέρα, από καστρί πού ‘χουν οχτροί ζωσµένα, τι βγαίνουν όξω οι κάτοικοι και µάχονται οληµέρασ’ ανατριχιάρη πόλεµο, µα σα βουτήσει ο ήλιοςανάβουν σύδετες φωτιές —κι η λάµψη ως στα ουράνιαψηλά πηδάει— για να την δουν γειτόνοι κι’ ίσως τρέξουναπ΄ το χαµό µε καραβιών βοήθεια να τους σώσουν…»(ραψ. Σ΄ 208-213)

Η φράση «σύδετες φωτιές» επιβεβαιώνει και τον πιο δύσπι-στο! Οι φρυκτωρίες ήταν το βασικό µέσο επικοινωνίας πουµηδένιζε τις αποστάσεις.Το τέλος του αιµατηρού Τρωικού πολέµου µεταδόθηκε σε έναβράδυ από την Τροία στο παλάτι των Μυκηνών. Η συγκεκρι-µένη µετάδοση χαρακτηρίζεται από κάποιους ως η πρώτηαναφορά σε φρυκτωρία. Είναι λάθος, βέβαια, αφού είδαµε ότιαιώνες πριν οι Αργοναύτες τις χρησιµοποίησαν κατά την επί-θεση τους στην Κολχίδα.Το απόσπασµα που ακολουθεί είναι η περιγραφή της µετάδο-σης του µηνύµατος. Η Κλυταιµνήστρα εξηγεί πώς έµαθε τηνπτώση της Τροίας: 
«…∆υνατή φωτιά άναψαν στην κορυφή της Ίδας και πολλέςφωτιές µετά µας έφεραν διαδοχικά το µήνυµα: Από την Ίδα τοµήνυµα της φλόγας πήγε στον κάβο Ερµή της Λήµνου καιτρίτη η ψηλή κορυφή του Άθωνα δέχθηκε το φως. Με δύνα-µη η φλόγα γεφύρωσε το πέλαγος και έφθασε στις Βίγλες τουΜακίστου, στην Εύβοια. Οι φρουροί προώθησαν το µήνυµαστον Εύριπο, στους ανθρώπους πάνω στο Μεσσάπιο. Κιαυτοί έβαλαν φωτιά σ’ ένα σωρό µε ρείκια και πάνω από τουςκάµπους του Ασωπού έστειλαν το µήνυµα στην κορυφή τουΚιθαιρώνα. Κι από κει πάλι µε ζήλο πολύ προώθησαν τοµήνυµα και το έστειλαν πάνω από την Γοργώπιδα λίµνη στοΑιγίπλαγκτο όρος. Και η φλόγα πέρασε τον Σαρωνικό καιέφθασε σαν κεραυνός στις κορυφές του Αραχναίου και τέλοςεδώ το λάβαµε, στων Ατρειδών τις στέγες, το φως αυτό, πουπροπάππος του είναι η φωτιά της Ίδας…» 

Αυτά αναφέρονται από τον Αισχύλο, στην τριλογία του «Αγα-µέµνων». Οι αναφερόµενες κορυφές είναι σοφά επιλεγµένες,εκµεταλλευόµενες την µορφολογία του ελληνικού χώρου, γιανα φέρουν από τον πιο ασφαλή δρόµο το µήνυµα στο παλάτιτων Μυκηνών.Μετά από 3200 χρόνια, και πλέον, σκοπεύουµε να ανέβουµεστις ίδιες κορυφές και µε τον εξοπλισµό µας να µεταδώσουµεαπό κορυφή σε κορυφή ένα αντίστοιχο µήνυµα. Από τηνΤροία στις Μυκήνες!Η ιδέα στηρίχθηκε από την ΕΕΡ, αλλά αγκαλιάστηκε και απόσυναδέλφους ραδιοερασιτέχνες σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιού-λιο καλούµαστε όλοι µας να ενεργοποιήσουµε τις «Ραδιοερα-σιτεχνικές Φρυκτωρίες». Ήδη πολλοί συνάδελφοι έχουν ανέ-βει στις κορυφές, προγραµµατίζουν και ετοιµάζουν τον εξο-πλισµό τους. Νεότερα στο επόµενο.
2Μδης

Σηµείωση: Στα κείµενά µου αναφέρθηκα σε αυτά που επι-σηµαίνονται λιγότερο ή καθόλου σε διάφορες εργασίες σχετι-κές µε τις φρυκτωρίες. Εισήγαγα και στοιχεία προσωπικήςµου έρευνας στις κορυφές των βουνών και στα βάθη τωναρχαίων κειµένων. Έργα τα οποία έριξαν φως στα κείµεναµου ήταν: «Αρκαδικά» Παυσανίας εκδόσεις Κάκτος, «Ιλιά-δα» Οµήρου µετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη, «Αργοναυτικά»Ορφέος δική µου µετάφραση, «Ορέστεια» Αισχύλου, «ΑγίαΓραφή» Βιβλική Εταιρία 1963. Οι φωτογραφίες βουνών καικτισµάτων δικές µου. 


