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Παρατηρήσεισ περί αρχαιολογίασ
πάνω στον Πρόλογο τησ Ηλέκτρασ του Σοφοκλή

Στην αρχή του Προλόγου
τησ Ηλέκτρασ του Σοφοκλή, παρατηρούµε τοπογραφικέσ ενδείξεισ σχετικά
µε τισ πόλεισ του Άργουσ
και των Μυκηνών αλλά και
πολεοδοµικέσ ενδείξεισ
σχετικά µε την αυλή και το
παλάτι των Μυκηνών καθώσ επίσησ µε το ναό τησ
Ήρασ. Το σύνολο αυτών
των στοιχείων που δεν
συνάδουν παρά ελάχιστα
στο λογοτεχνικό επίπεδο,
εάν δεν λάβουµε υπόψη
µασ την οµηρική έκφραση που χαρακτηρίζει τισ
Μυκήνεσ, είναι ωστόσο

πολύτιµεσ ενδείξεισ στο αρχαιολογικό επίπεδο.
Πράγµατι, τα
προσδιοριστικά
επίθετα εµπεριέχουν ελάχιστεσ
πληροφορίεσ,
ενώ η τοποθεσία
στο χώρο µάσ
επιτρέπει ανακαλύψεισ µέσα στο
χρόνο.
Η σκηνή του θεατρικού
µάσ προτρέπει να σκεφτούµε ότι η διακόσµηση
βρίσκεται µπροστά από
το παλάτι των Μυκηνών
και πιο συγκεκριµένα
µέσα στην Αυλή. Επειδή το παλάτι δεν είναι
ορατό, ενώ βρισκόµαστε
µπροστά από την είσοδο
τησ πόλησ, δηλαδή στην
Πύλη των Λεόντων. Σε
αυτή την τοποθέτηση,
είναι πράγµατι πιθανό να
βλέπει κανείσ στα δεξιά
την πόλη του Άργουσ που
αναφέρεται στον πρόλογο.

Ωστόσο, τι να αναφέρει
κανείσ για το ναό τησ Ήρασ
που ο Σοφοκλήσ τοποθετεί
στην αριστερά πλευρά τησ
σκηνήσ; Πρόκειται για ναό
που βρίσκεται εσωτερικά
ή εξωτερικά τησ πόλησ;
Εάν θεωρήσουµε ότι
πρόκειται για την πρώτη
περίπτωση, τότε µπορούµε να συγκρίνουµε τα
κείµενα του Σοφοκλή µε
τα αρχαιολογικά έγγραφα
που έχουµε στη διάθεσή
µασ, αφενόσ µετά την
ανακάλυψη τησ πόλησ από

Αποµάκρυνση – Αποδιάρθρωση τησ Πέµπτησ Φάλαγγασ του Κορυδαλλού

Η Χούντα έφυγε
Ο Κορυδαλλόσ έμεινε
∆εν νοµίζω ότι κανείσ παρατηρώντασ τουσ πολιτικούσ αρχηγούσ, το πολιτικό
προσωπικό τησ χώρασ έχει
την εικόνα κυβερνητών,
ανθρώπων δηλαδή που ξέρουν να κυβερνούν.
Το κοµµατικό σύστηµα τησ
µεταπολίτευσησ ανεξαρτήτωσ τησ συµµετοχήσ ή όχι
ενόσ κόµµατοσ στην κυβέρνηση αποδείχθηκε σε πολλούσ, τουσ περισσότερουσ
τοµείσ ότι δεν ξέρει να κυβερνά. Προϊόν τησ ανικανότητασ, τησ ανεπάρκειασ τουσ,
τησ αδιαφορίασ τουσ είναι η
σηµερινή χώρα. «Αυτή είναι
η Ελλάδα», αναφώνησαν ωσ
να επρόκειτο για παρατηρητέσ, τουρίστεσ στη χώρα και
όχι υπεύθυνουσ κυβερνήτεσ, χρόνιουσ υπουργούσ.
Αυτό όµωσ είναι το δικό
τουσ επίπεδο, ο πήχησ τουσ,
το µπόι τουσ, όχι αυτό τησ
Ελλάδασ και των δυνατοτήτων τησ.
Ο Κορυδαλλόσ αποτέλεσε
µια δοµική παθολογία του
συστήµατοσ Ελλάδα, του
συστήµατοσ Αθήνα µετά την
µεταπολίτευση.

Η χούντα έφυγε ενώ ο Κορυδαλλόσ έµεινε.
Οι απλοί πολίτεσ πόσο µάλλον οι υπεύθυνοι κυβερνήτεσ οφείλουν να κατανοούν
ότι ο Κορυδαλλόσ αποτελεί
µια πέµπτη φάλαγγα µε πολλέσ διακλαδώσεισ εισ βάροσ
τησ χώρασ.
Αντί λοιπόν τισ υποκριτικέσ
φλύαρεσ κραυγέσ ειδικά αυτών που ολιγώρησαν χρόνια και έκαναν την Ελλάδα
ξέφραγο αµπέλι, έσπειραν
ανασφάλεια, µπορούµε να
έχουµε ένα άλλο επίπεδο
Εθνικήσ, ∆ηµόσιασ Ευθύνησ
και Σοβαρότητασ.
Μια άµεση ΑΥΡΙΟ ΟΧΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ απόφαση όλων
των µερών του Κοινοβουλίου για την αποµάκρυνση
των φυλακών από την Αττική. ∆ιµερείσ συµφωνίεσ
µε άλλεσ χώρεσ για τουσ
έγκλειστουσ στισ Ελληνικέσ
φυλακέσ υπηκόουσ τουσ και
µεταφορά τουσ στισ δικέσ
τουσ φυλακέσ.
Η συνέχεια τησ χρόνιασ
απροθυµίασ να αντιµετωπισθεί ριζικά, να αποδιοργανωθεί αυτή η παθογόνοσ

Γράφει ο
Μιχάλησ
Χαραλαμπίδησ
δοµή θα αυξάνει τα ερωτηµατικά για την συντήρηση
και προστασία αυτήσ τησ πέµπτησ φάλαγγασ που ενεργοποιείται κατά καιρούσ εισ
βάροσ τησ χώρασ. Σε καµία
Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
δεν παρατηρείται παρόµοιο
φαινόµενο.
Είναι µια ευκαιρία για το πολιτικό προσωπικό να αποδείξει ότι έχει αίσθηση ορισµένων βασικών εννοιών
αλλά και ευθύνησ. Αρκετά
µε την ανευθυνότητα τουσ.

τον Schliemann αφετέρου
µετά την αποκρυπτογράφηση τησ µυκηναϊκήσ
γραφήσ από τον Ventris
το 1952. Για να είµαστε
πιο συγκεκριµένοι, αρκεί
να εξετάσει κανείσ ένα
σχέδιο τησ πόλησ των
Μυκηνών και να βρει το
πλαίσιο του τµήµατοσ στην
περιοχή (15) που αντιστοιχεί στην Αυλή έναντι
τησ περιοχήσ (15) που
αντιστοιχεί στο παλάτι. Η
διάταξη του συνόλου σε
σχέση µε τισ γραµµέσ των

επιπέδων, µασ δείχνει ότι
είναι πράγµατι πιθανό
να υπάρχει άµεση οπτική
επαφή µε την πόλη του
Άργουσ. Ωστόσο, πέρα
από την περιοχή (11) που
αντιστοιχεί στο βόρειο
διάδροµο του παλατιού,
δεν βρίσκουµε τίποτα
το συγκεκριµένο από τη
µυκηναϊκή εποχή. Επειδή
είναι µόνο στην ελληνιστική εποχή που θα χτιστεί
ο ναόσ τησ Ήρασ που θα
µπορούσε να είναι και τησ
Αθηνάσ. Είναι εποµένωσ
απαραίτητο να αποκλείσουµε την πιθανότητα τησ
τοποθέτησησ ενόσ ναού
αφιερωµένου στην Ήρα
στο αριστερό τµήµα τησ
σκηνήσ του θεάτρου µέσα
στο µυκηναϊκό πλαίσιο.
∆εν µασ µένει εποµένωσ
παρά η εξωτερική δυνατότητα. Μετά από την
πρόταση τησ Β. Τσατσαµπά, θα µπορούσαµε
να τον ταυτίσουµε µε τα
κείµενα του Παυσανία

Γράφει ο ∆ρ.
Νίκοσ Λυγερόσ
που ορίζουν ότι αριστερά
των Μυκηνών βρίσκεται
ναόσ τησ Ήρασ, µόνο που
ο τελευταίοσ αντιστοιχεί
σε αυτόν του Άργουσ.
Αυτό αποδεικνύει ότι ο
Σοφοκλήσ έχει προσθέσει
αυτό το στοιχείο µέσα
στο κείµενό του, ενώ δεν
αντιστοιχεί στην ιστορική
πραγµατικότητα.
Ο κ. Νίκοσ Λυγερόσ είναι
στρατηγικόσ σύµβουλουσ

