
 

 

Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που 
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που 
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή είναι υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας 
Γενιάς. 
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(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 

Ελληνική Ναυτική Παράδοση 10.000 χρόνων (Μέρος Γ’): Ταξιδεύοντας στις 

βυζαντινές θάλασσες  

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το 

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, συνε-

χίζουμε στο τεύχος αυτό την παρουσίαση 

της Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης , με την 

3η κατά σειρά αναφορά στην εξέλιξη της 

ναυτικής μας ιστορίας.  

 

Σε αυτό το τεύχος, θα ταξιδέψουμε  στους 

«δρόμους» του θαλάσσιου εμπορίου. Η 

προνομιακή γεωγραφική θέση του 

βυζαντινού κράτους -σταυροδρόμι ανάμεσα 

σε Ανατολή και Δύση- το κατέστησε από 

πολύ νωρίς κομβικό σημείο του διεθνούς 

εμπορίου. Οι Βυζαντινοί για μεγάλο χρονικό 

διάστημα διατήρησαν τον έλεγχο στη 

Μεσόγειο και πρωταγωνίστησαν στις 

θαλάσσιες εμπορικές συναλλαγές. 

 

Οι Βυζαντινοί κυρίαρχοι της Μεσογείου 

 

Κατά τους πρωτοβυζαντινούς χρόνους, 

κυρίως τον 5
ο
 και 6

ο
 αι, μ.Χ., οι ανατολικές 

επαρχίες της αυτοκρατορίας ήταν εκείνες 

που διαδραμάτισαν ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο στο εμπόριο. Οι κυριότερες εμπορικές 

αρτηρίες από τις οποίες διακινούνταν τα 

εμπορεύματα και οι πρώτες ύλες της Άπω 

Ανατολής προς τη Μεσόγειο κατέληγαν στα 

μεγάλα εμπορικά κέντρα της Συρίας και της 

Αιγύπτου, την Αντιόχεια και την Αλεξάν-

δρεια. 

 

Από εκεί τα πλοία αναλάμβαναν να τα 

διασπείρουν σε όλα τα σημαντικά λιμάνια 

της Μεσογείου και να τροφοδοτήσουν τους 

πληθυσμούς που κατοικούσαν εκεί. Ση-

μαντικά παραθαλάσσια κέντρα, όπως η 

Πελοπόννησος και τα Ιόνια νησιά 

αποτέλεσαν τους ενδιάμεσους σταθμούς 

των εμπορικών διαδρομών από την Ιταλία 

προς την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά 

Ασία και την Παλαιστίνη. 

 

Ο Αραβικός ανταγωνισμός 

 

Όταν οι Άραβες ανέκτησαν τις ανατολικές 

επαρχίες της Αυτοκρατορίας το  βυζαντινό 

κράτος αναζήτησε νέες εμπορικές αφε-

τηρίες. Το κέντρο των εμπορικών δρα-

στηριοτήτων μετατέθηκε τότε στον ελ-

λαδικό χώρο και τα λιμάνια του Ευξείνου 

Πόντου. Η Κωνσταντινούπολη παρέμεινε το 

κλειδί του διαμετακομιστικού εμπορίου, 

ενώ την ίδια περίοδο η Θεσσαλονίκη 

αναπτύχθηκε σε σημαντικό εμπορικό 

κόμβο. 

 

Η διείσδυση των ιταλικών πόλεων στο 

εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου 

 

Στα τέλη του 11
ου

 αιώνα οι εμπορικοί 

στόλοι των ιταλικών πόλεων άρχισαν να 

διεισδύουν στο εμπόριο της Ανατολής και 

σταδιακά να εδραιώνουν την κυριαρχία 

τους. Οι εδαφικές κτήσεις και οι εμπορικές 

αποικίες, που οι ναυτικές ιταλικές κοι-

νότητες δημιούργησαν στα βυζαντινά ε-

δάφη, όπως στον Γαλατά, στον Καφφά, 

στην Κρήτη, και στην Εύβοια ήταν και ο 
Κωνσταντινούπολη και Κεράτιος Κόλπος. 

Χαρακτικό των Braum και Hogenberg, 16
ος

 

αι. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. 
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αδιαμφισβήτητος παράγοντας που συνέβαλε στον 

έλεγχο του εμπορίου της Ανατολικής Μεσογείου 

από αυτές και στην απομόνωση των Βυζαντινών 

εμπόρων. 

 

Στην εποχή των Παλαιολόγων (1261-1453) ο ρόλος 

των βυζαντινών στο μεγάλο διαμετακομιστικό 

εμπόριο της Ανατολής έχει συρρικνωθεί χωρίς, 

ωστόσο, να έχει σβήσει. Οι Βυζαντινοί συνέχισαν να 

εμπορεύονται στο Αιγαίο και στη Μαύρη Θάλασσα, 

όπου παρουσιάζονται έμποροι από την Κων-

σταντινούπολη, την Αδριανούπολη, τη Θεσ-

σαλονίκη, το Μυστρά και τη Μονεμβασία. 

Τα πλοία 

 

Οι πληροφορίες για τα εμπορικά πλοία της 

βυζαντινής περιόδου προέρχονται κυρίως από τα 

ευρήματα της ενάλιας αρχαιολογίας καθώς και από 

ένα περιορισμένο αριθμό απεικονίσεων. Το ναυάγιο 

ενός μικρού εμπορικού πλοίου του 7
ου

 αιώνα κοντά 

στο νησάκι του Yassi Ada, απέναντι από την Κω, μας 

δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα των αλλαγών που 

συντελέστηκαν από την ελληνορωμαϊκή στη 

βυζαντινή ναυπηγική, καθώς αποτυπώνει τη 

μετάβαση από την αρχαία τεχνική κατασκευής του 

κύτους «πρώτα το πέτσωμα» (shell first) και μετά οι 

νομείς, στη νεότερη «πρώτα ο σκελετός» των 

νομέων (skeleton first) και μετά το πέτσωμα. 

Στο ναυάγιο Yassi Ada η κατασκευή του σκάφους 

μέχρι την ίσαλο γραμμή είχε πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με την αρχαία τεχνική και από εκεί και 

πάνω στερεώθηκαν νομείς από φτελιά πάνω στους 

οποίους καρφώθηκαν οι σανίδες πετσώματος με 

σιδερένια καρφιά. Η τεχνική αυτή φαίνεται να 

τελειοποιείται σε ακόμα ένα άλλο ναυάγιο του 11
ου

 

αιώνα στην ίδια περιοχή.  

Τα εμπορικά σκάφη της περιόδου 

ήταν σχετικά μικρά, με στρογγυλό 

κύτος, και είχαν έναν έως τρεις 

ιστούς με τριγωνικά πανιά (λα-

τίνια). Τα πλοία κατευθύνονταν 

με τη βοήθεια δύο πηδαλίων 

εκατέρωθεν της πρύμνης, και 

ήταν κατ’ εξοχήν ιστιοφόρα πλοία, παρόλο που 

ορισμένοι τύποι χρησιμοποιούσαν και κουπιά. 

 

Μετά τον 12
ο
 αιώνα, η εισβολή των ξένων στο 

εμπόριο γίνεται αισθητή και από τους τύπους των 

εμπορικών πλοίων που οι Βυζαντινοί άρχισαν να 

χρησιμοποιούν για τις μεταφορές τους. Τέτοια ξένα 

είδη εμπορικών πλοίων, που αναφέρονται είναι το 

λιγνόν, η γριπάρεα, η ταρίδα, ο χιγούτος, και άλλα. 

Πήλινος πίθος βυζαντινής εποχής για μεταφορά 

κρασιού (λεπτομέρεια). Φέρει εγχάρακτες παραστάσεις 

εμπορικού πλοίου και δρόμωνος.  Από την Εύβοια. 

Συλλογή Ν.Μ.Ε.. 

Βυζαντινό εμπορικό πλοίο (7
ος

 αι. μ.Χ.) Ομοίωμα. 

Κατασκευή: Αρ. Ράλλης. Συλλογή Ν.Μ.Ε 

Καΐκι της Ινέπολης με ιστιοφορία σακολέβα. Ομοίωμα: 

Κλίμακα 1/30. Κατασκευή: Αριστοτέλης Ράλλης. 

Έρευνα και σχέδια: F.E. Paris, Κ. Δαμιανίδης. Συλλογή 

Ν.Μ.Ε. Στην περιοχή της Ινέπολης του Πόντου στις 

ακτές της Μαύρης Θάλασσας επιβίωσε ως τις αρχές 

του 20
ου

 αι. η αρχαία τεχνική ναυπήγησης πρώτα το 

πέτσωμα (shell first). 

Πάνω: Σιδερένια ζυγαριά που βρέθηκε στο ναυάγιο 

του βυζαντινού πλοίου στο Yassi Ada. Το σταθμίο έχει 

τη μορφή προτομής Αθηνάς. Η επιγραφή με το όνομα 

του ιδιοκτήτη της βρίσκεται στην άκρη της ράβδου με 

τη ζωόμορφη απόληξη. 7ος αι. μ.Χ. Αλικαρνασσός 

(Bodrum). Μουσείο Ενάλιας Αρχαιολογίας. 

 

Κάτω: Πήλινο εφυαλωμένο πιάτο με παράσταση 

βυζαντινού πλοίου. Γύρω στο 1200 μ.Χ.. Κόρινθος, 

Αρχαιολογικό Μουσείο. © Ταμείο Αρχαιολογικών 

Πόρων 
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(Συνεχίζεται στη σελ. 4) 

Τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια, η οξίνιση 

των ωκεανών είναι αναμφίβολα ένα από τα θέματα 

που έχουν προσελκύσει στο μέγιστο βαθμό την 

προσοχή της επιστημονικής κοινότητας στο χώρο 

των θαλάσσιων επιστημών.  

 

Στο τεύχος 12 του Περισκόπιου (Φεβρουάριος 2011) 

αφιερώσαμε ένα γενικό επεξηγηματικό άρθρο σε 

σχέση με το φαινόμενο και τα αίτιά του, καθώς και 

τις πολύπτυχες συνέπειές του για τη θαλάσσια ζωή, 

τόσο σε επίπεδο επιμέρους ομάδων οργανισμών 

όσο και συνολικά στη λειτουργία του παγκόσμιου 

ωκεάνιου οικοσυστήματος.  

 

Σχεδόν δύο χρόνια μετά, η 19
η
 Παγκόσμια Διάσκεψη 

των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, 

που πραγματοποιήθηκε στις 11-23 Νοεμβρίου 2013 

στη Βαρσοβία της Πολωνίας, είχε τη δέκατη μέρα 

εξολοκλήρου αφιερωμένη σε ζητήματα σχετικά με 

τους υδάτινους πόρους και τη θάλασσα, μεταξύ των 

οποίων περίοπτη θέση κατείχε το θέμα της οξίνισης 

των ωκεανών και η παρουσίαση της σύνοψης των 

στοιχείων του περασμένου χρόνου σχετικά με τη 

μέχρι σήμερα αλλά και την προβλεπόμενη 

μελλοντική εξέλιξη του φαινομένου.  

 

Με αφορμή το γεγονός αυτό, το πρώτο τεύχος του 

Περισκόπιου για το 2014 επανέρχεται στο θέμα 

παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία μιας σύντομης, 

πρόσφατα δημοσιευμένης έκθεσης με τίτλο “20 

Αλήθειες για την Οξίνιση των Ωκεανών”.  

Ευκαιρία λοιπόν για μια σύντομη επανάληψη αλλά 

και επικαιροποίηση βασικών γνώσεων και ευ-

ρημάτων σχετικά με αυτό το κυριολεκτικά και 

μεταφορικά οξύ περιβαλλοντικό πρόβλημα των 

ημερών μας, από τις βασικές επιμέρους εκφάνσεις 

του ευρύτερου προβλήματος της ανθρωπογενούς 

αύξησης των αερίων θερμοκηπίου και της 

συνακόλουθης κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη 

μας.  

 

1.  

Ως οξίνιση των ωκεανών εννοούμε την 

προοδευτική και παρατεταμένη αύξηση της 

οξύτητας του θαλασσινού νερού, που προ-

καλείται κυρίως με την πρόσληψη διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) από την ατμόσφαιρα σε αυξημένες 

ποσότητες.  

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αίτιο των σημερινών 

μεταβολών είναι η ανθρώπινη δράση, και 

συγκεκριμένα η καύση ορυκτών καυσίμων και ο 

περιορισμός των δασών. Η οξίνιση μπορεί να είναι 

εντονότερη σε περιοχές που δέχονται και άλλες 

ανθρωπογενείς διαταραχές, όπως η όξινη βροχή 

και η ρύπανση με θρεπτικά.  

 

2. 

Το μέσο pH στην επιφάνεια της θάλασσας σε 

παγκόσμιο επίπεδο έχει μειωθεί από 8.2 πριν τη 

βιομηχανική επανάσταση σε 8.1, μεταβολή που 

αντιστοιχεί σε περίπου 30% αύξηση της οξύτητας. 

Οξίνιση των Ωκεανών: µερικές αλήθειες για ένα “οξύ” περιβαλλοντικό πρόβληµα 

Οξύτητα είναι η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου (Η+) σε ένα 
υγρό, ενώ το pH είναι µια λογαριθµική κλίµακα µέτρησης αυτής 

της συγκέντρωσης. Όταν η οξύτητα αυξάνεται, το pH 
µειώνεται! 

To πρόβλημα της οξίνισης των ωκεανών σε μια εικόνα! (David Fierstein) 
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Μέχρι το 2100 αναμένεται να υποχωρήσει σε 7.8-

7.9, που σημαίνει διπλασιασμό της οξύτητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Ο σημερινός ρυθμός οξίνισης είναι ίσως 

πρωτοφανής στην ιστορία της Γης. Εκτιμάται ότι 

είναι 10 με 100 φορές ταχύτερος από αντίστοιχες 

μεταβολές που συνέβησαν τουλάχιστον τα τε-

λευταία 50 εκατομμύρια χρόνια λόγω φυσικών 

αιτίων. Ακόμα και αν τα επίπεδα CO2 στην ατμό-

σφαιρα σταθεροποιούνταν, η πλήρης ανάκαμψη 

των ωκεανών θα απαιτούσε δεκάδες ή και 

εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.  

 

4.  

Σε γενικές γραμμές, οι χημικές μεταβολές που 

επιφέρει η οξίνιση στο θαλασσινό νερό ανα-

γκάζουν τους θαλάσσιους οργανισμούς να 

ξοδεύουν περισσότερη ενέργεια προκειμένου να 

διατηρήσουν το κατάλληλο χημικό περιβάλλον στο 

εσωτερικό των κυττάρων τους. Για κάποιους 

οργανισμούς, αυτό μπορεί να σημαίνει λιγότερη 

διαθέσιμη ενέργεια για άλλες κρίσιμες βιολογικές 

λειτουργίες όπως η αύξηση, η αναπαραγωγή και η 

απόκριση σε άλλες πιέσεις. 

 

5. 

Οι βιολογικές επιπτώσεις της οξίνισης εντούτοις 

ποικίλουν, καθώς οι διάφορες ομάδες θαλάσσιων 

οργανισμών επιδεικνύουν και διαφορετική ευ-

αισθησία στις χημικές μεταβολές του θαλασσινού 

νερού. Επομένως, η οξίνιση δε θα εξαφανίσει τη 

θαλάσσια ζωή στο σύνολό της, αλλά ενδεχομένως 

θα προκαλέσει αλλαγές στον αριθμό, την αφθονία 

και την κατανομή των επιμέρους ειδών. Για 

παράδειγμα, πολλά θαλάσσια οικοσυστήματα θα 

κατοικηθούν από διαφορετικά, πιθανότατα 

λιγότερα, είδη οργανισμών στο μέλλον, και δεν 

είναι ακόμα ξεκάθαρο αν οι μεταβολές αυτές θα 

είναι αντιστρεπτές ή μη.  

 

6. 

Περισσότερο ευαίσθητοι στις αλλαγές του pH 

είναι οργανισμοί που περιβάλλονται από κελύφη 

ανθρακικού ασβεστίου. Τα κοράλια, τα δίθυρα 

μαλάκια (μύδια, στρείδια και άλλα οστρακοειδή), 

τα πτερόποδα (είδη μικρών κολυμβητικών σαλιγκα-

ριών, γνωστά και ως θαλάσσιες πεταλούδες) και 

αρκετές ομάδες φυτοπλαγκτόν, όπως τα κοκ-

κολιθοφόρα, που αποτελούν τη βάση της τροφικής 

αλυσίδας, ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία των 

ευπαθών οργανισμών. 

7. 

Η οξίνιση μπορεί να επιδράσει σε οποιοδήποτε 

στάδιο του κύκλου ζωής ενός θαλάσσιου οργα-

νισμού, μειώνοντας την ικανότητα πληθυσμιακής 

ανάκαμψης και αύξησης μετά από απώλειες λόγω 

κάποιας διαταραχής, αν και οι σύγχρονες έρευνες 

δείχνουν ότι πιο ευάλωτα είναι τα νεαρά άτομα 

των οργανισμών.  

 

8. 

Στην περιοχή των πόλων η οξίνιση είναι 

εντονότερη, αφού η χαμηλή θερμοκρασία του 

νερού ευνοεί την απορρόφηση και διάλυση CO2 

από την ατμόσφαιρα. Το ίδιο ισχύει και σε 

παράκτιες περιοχές όπου εισρέουν γλυκά νερά από 

τη στεριά.  

 

9. 

Μεγάλοι και υγιείς πληθυσμοί θαλάσσιων ειδών 

εμφανίζουν σαφώς μεγαλύτερα περιθώρια εξε-

λικτικής προσαρμογής στη μείωση του pH σε 

σχέση με πληθυσμούς ήδη εξασθενημένους από 

άλλες ανθρωπογενείς πιέσεις. 

 

(Συνεχίζεται στη σελ. 5) 

Μερικά από τα “θύματα” της οξίνισης των ωκεανών: 

κοράλια, πτερόποδα (πάνω αριστερά), κοκ-

κολιθοφόρα (πάνω δεξιά) 

To pH των ωκεανών το 1850 (πάνω) και το 2100 (κάτω) 

σύμφωνα με τις προβλέψεις (το ανοιχτό χρώμα 

αντιστοιχεί σε χαμηλότερο pH – υψηλότερη οξύτητα) 
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10. 

Ο “μπλε άνθρακας”, δηλαδή οι ποσότητες CO2 που 

δεσμεύουν οι φυτικοί οργανισμοί από την ατμό-

σφαιρα ή το θαλασσινό νερό σε οικοσυστήματα 

όπως τα υφάλμυρα έλη, τα μαγκρόβια δάση και τα 

υποθαλάσσια λιβάδια γρασιδίων (π.χ. Ποσει-

δωνίας) είναι ένας πιθανός τρόπος αντιστάθμισης 

της τάσης οξίνισης των ωκεανών, τουλάχιστον σε 

τοπικό επίπεδο. Στα περιβάλλοντα αυτά ο άνθρα-

κας δεσμεύεται ως οργανική ύλη για πολλές 

δεκαετίες.  

 
 
 
 
Πηγές 
 
♦ http://www.whoi.edu/OCB-OA/FAQs 
 
♦ http://www.stakeholderforum.org/sf/outreach/

index.php/previous-editions/cop-19/199-cop19-
d ay 10 -wa ter -an d -oc ean s/ 116 37 -o cean -
acidification-may-increase-by-170-per-cent-this-
century 

 
♦ http://www.iaea.org/ocean-acidification/

download/OA20Facts_Nov.pdf 
 
♦ http://oceanacidification.noaa.gov/Home.aspx 
 
 
 
 

Μαγκρόβια δάση (πάνω) και λιβάδια ποσειδωνίας 

(κάτω): Σημαντικές αποθήκες “μπλε άνθρακα” 

Ατλαντίδα, η µυθική πολιτεία 

«Ήταν κάποτε μια πανέμορφη γη, εύφορη, πλούσια 

κι απροσπέλαστη: Δυο νησιά πέρα από τις 

Ηράκλειες Στήλες, που περιβάλλονταν από 

δαχτυλίδια γης και νερού, έτσι ώστε κανένας ξένος 

να μην μπορεί να φτάσει ως εκεί. Την έλεγαν 

Ατλαντίδα κι ανήκε στον θεό Ποσειδώνα, που 

φρόντιζε για το καλό της. Ο λαός, που ζούσε εκεί, 

ήταν πλούσιος, ευτυχισμένος, πολιτισμένος, προ-

οδευμένος και πολύ δίκαιος. 

Όμως, παραστράτησε, έγινε 

απάνθρωπος και γνώρισε 

σκληρή την τιμωρία των 

θεών». 

 

Έτσι περιγράφει ο Πλάτωνας 

τη χαμένη Ατλαντίδα, το μυ-

θικό νησί που αναφέρει στους 

διαλόγους του «Τίμαιος» και «Κριτίας», οι οποίοι 

γράφτηκαν το 360 π.Χ.  

 

Πώς όμως ήταν η Ατλαντίδα σύμφωνα με τον 

Πλάτωνα; Το νησί βρισκόταν πέρα από τις 

Ηράκλειες Στήλες –τις οποίες πολλοί ερευνητές 

ταυτίζουν με τα στενά του Γιβραλτάρ– και είχε 

πολύ μεγάλη έκταση, όσο η Λιβύη και η Αίγυπτος 

μαζί. Η θάλασσα απείχε 16 χιλιόμετρα από το 

κέντρο του και όλο το νησί ήταν υπό την εποπτεία 

του Ποσειδώνα.  

 

Το νησί ήταν χωρισμένο σε δακτυλίους ανάμεσα 

στους οποίους υπήρχαν κανάλια, ενώ γεφύρια 

πάνω από αυτά επέτρεπαν την επικοινωνία από 

τον ένα δακτύλιο γης στον άλλο. Γύρω γύρω, 

υπήρχαν σειρές υψωμένα πέτρινα τείχη. 

(Συνεχίζεται στη σελ. 6) 

http://www.whoi.edu/OCB-OA/FAQs
http://www.stakeholderforum.org/sf/outreach/index.php/previous-editions/cop-19/199-cop19-day10-water-and-oceans/11637-ocean-acidification-may-increase-by-170-per-cent-this-century
http://www.iaea.org/ocean-acidification/download/OA20Facts_Nov.pdf
http://oceanacidification.noaa.gov/Home.aspx
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Η πρόσοψη του εξωτερικού τείχους ήταν ντυμένη 

με χαλκό, του εσωτερικού με κασσίτερο και του 

κεντρικού νησιού με ορείχαλκο. Στο κεντρικό νησί 

ένας χρυσός τοίχος περιέκλειε ένα ιερό που ήταν 

αφιερωμένο στην Κλειτώ και στον Ποσειδώνα.  

 

Στην Ατλαντίδα υπήρχαν πηγές, δεξαμενές, καθώς 

και ένα πολύπλοκο υδραυλικό σύστημα που 

εξυπηρετούσε τις ανάγκες της πόλης για υδρο-

δότηση. Στους επόμενους δακτύλιους, υπήρχαν 

γυμναστήρια, ναοί, κήποι και ιπποδρόμια, ενώ 

λιμάνια και γεφύρια συμπλήρωναν την όλη εικόνα.  

 

Ο λαός ζούσε σε ένα οροπέδιο ψηλά πάνω από τη 

θάλασσα, με απότομες, πλαγιές το οποίο ήταν 

προφυλαγμένο και απροσπέλαστο από το βοριά. 

Εκεί υπήρχαν πλούσιες πόλεις, λίμνες, ποτάμια, 

λιβάδια, εύφορα εδάφη και κάθε είδους ζώα. 

 

Όλη η Ατλαντίδα ήταν χωρισμένη σε δέκα δια-

μερίσματα, ένα για κάθε βασιλιά απόγονο των δέκα 

παιδιών της Κλειτούς 

και του Ποσειδώνα. 

Ήταν ένας τόπος όπου 

η εύφορη γη έτρεφε 

ανθρώπους και ζώα 

και ο καθένας μπο-

ρούσε να βρει ό,τι 

επιθυμούσε.  

 

Οι βασιλιάδες της Ατλαντίδας είχαν συνείδηση της 

μεγάλης δύναμής τους, κυριεύτηκαν όμως από την 

πλεονεξία και την επιθυμία να αυξήσουν τη δύναμή 

τους όλο και περισσότερο, έτσι εισέβαλαν στη 

Μεσόγειο με σκοπό να κατακτήσουν άλλους λαούς.  

 

Ο στρατός τους αριθμούσε πάνω από ένα 

εκατομμύριο άν-

δρες και κατα-

κτούσαν τη μια πε-

ριοχή μετά την 

άλλη, όμως οι πο-

λεμιστές της Α-

θήνας (20.000 άν-

δρες), όχι μόνον άντεξαν στην επίθεση τους αλλά 

κατάφεραν και να τους νικήσουν. Λίγο καιρό 

αργότερα ήρθε και το οριστικό κτύπημα από τους 

θεούς, σεισμοί και κατακλυσμοί έπληξαν την 

Ατλαντίδα η οποία καταποντίστηκε για πάντα. 

 

Όσο κι αν όλα αυτά μοιάζουν με παραμύθι, 

στάθηκαν αρκετά για να κάνουν γενιές ερευνητών 

να ξοδέψουν χρόνο και χρήμα, προσπαθώντας να 

εντοπίσουν τη θρυλική πολιτεία. 

 

Έρευνα για τις πιθανές θέσεις της Ατλαντίδας: 

Από τη Μεσόγειο θάλασσα -όπου βρίσκονται οι 

περισσότερες περιοχές που θεωρούνται και ως πιο 

πιθανές- έως τον Ατλαντικό Ωκεανό, την 

Ανταρκτική και την Ινδονησία, υπάρχουν πάνω από 

200 περιοχές που έχουν συνδεθεί κατά καιρούς με 

την ύπαρξη της χαμένης Ατλαντίδας. 

 

Η Θήρα (Σαντορίνη) όμως λόγω της έκρηξης του 

ηφαιστείου και τον καταποντισμό μεγάλου 

τμήματος του αρχικού νησιού, συγκεντρώνει τις 

περισσότερες προτιμήσεις ως πιθανή Ατλαντίδα. 

 

Ο πρώτος και πιο φανερός στόχος της αναζήτησης 

ήταν τα μέρη έξω από το Γιβραλτάρ: «πέρα από τις 

Ηράκλειες Στήλες» κι εκεί, στον Ατλαντικό, 

πρωτοπήγαν να την αναζητήσουν.  

 

Αφού η Ατλαντίδα καταποντίστηκε, οι Αζόρες, η 

Μαδέρα και τα Κανάρια νησιά θα μπορούσαν να 

είναι οι κορυφές των αδιαπέραστων βουνών της. 

Άλλωστε, το 1748, οι ιθαγενείς των νησιών αυτών 

υποστήριζαν ότι είναι απόγονοι «του βασιλιά του 

Ουρανού, πρώτου κυβερνήτη της Ατλαντίδας». 

Το 1925, ο Ουίλιαμ Σκοτ Έλιοτ εξέδωσε το βιβλίο: 

«Η χαμένη Λεμουρία και η χαμένη Ατλαντίδα», 

τοποθετώντας την πολιτεία του Πλάτωνα στον 

Ειρηνικό. Πρόσφατα, στα 2001, ο Γάλλος 

καθηγητής Ζακ Κολίνα Ζιράρ, ανακοίνωσε ότι 

εντόπισε την Ατλαντίδα στο βυθό πλάι στο νησί 

Σπαρτέλ, ακριβώς λίγο πέρα από το Γιβραλτάρ, 

όπου υπάρχει βυθισμένη άλλοτε στεριά.  

 

(Συνεχίζεται στη σελ. 7) 
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Όμως η έκταση που καταποντίστηκε, έχει μήκος 

μόλις 14 χλμ. και πλάτος πέντε και δεν έχει κανένα 

ίχνος κτισμάτων.  

 

Στον ενδιάμεσο χρόνο, η Ατλαντίδα τοποθετήθηκε 

στο Κάντιθ της Ισπανίας, στη Βραζιλία, στη Σουηδία 

και στα παράλια της Ιρλανδίας. Υπήρξαν όμως και 

τουλάχιστον πενήντα τοποθεσίες που δεν είχαν 

σχέση με το Γιβραλτάρ, όπως η Σιβηρία. 
 

Μήπως όμως όλη αυτή η ιστορία με τη χώρα πέρα 

από το Γιβραλτάρ οφείλονταν σε παρανόηση; Στον 

«Τίμαιο», το αρχαίο κείμενο έγραφε: «Στην είσοδο 

του πελάγους, είσοδο που σεις (δηλαδή οι 

Αθηναίοι) ονομάζετε στήλες του Ηρακλή, υπήρχε 

ένα νησί (δηλαδή η Ατλαντίδα)». 

Κανένας δεν μπορούσε να είναι βέβαιος για την 

ταύτιση των Ηράκλειων Στηλών με τα στενά του 

Γιβραλτάρ, πόσο μάλλον που στην αρχαιότητα 

υπήρχαν κι άλλες Ηράκλειες Στήλες. Ο καθηγητής 

Γαλανόπουλος τις τοποθετεί στο άνοιγμα των 

ακρωτηρίων Μαλέας και Ταίναρο. 

 

Οι έρευνες τότε επικεντρώθηκαν σε φυσικές 

καταστροφές που είχαν γίνει τους αιώνες ανάμεσα 

στο 1700 και στο 1200 π.Χ. Τότε ήταν που η μινωική 

αυτοκρατορία κατέρρευσε και χάθηκε γύρω στα 

1650 π.Χ. Μπορούσε να υπάρχει σχέση με την 

Ατλαντίδα; 

 

Τα χρώματα λευκό, κόκκινο και μαύρο στα τείχη της 

Ατλαντίδας παρέπεμπαν στα χρώματα της Κνωσού. 

Το χωρίς όπλα κυνήγι των ταύρων στον ναό του 

Ποσειδώνα, στην Ατλαντίδα, θύμιζε τη σχέση των 

Κρητών με το ιερό τους ζώο.  

 

Ο Ιταλός ερευνητής Λ. Μόντε ταυτίζει την Ατλαντίδα 

με τον Μινωικό πολιτισμό και υποστηρίζει ότι στην 

πραγματικότητα ο Πλάτωνας παραθέτει την ιστορία 

του πολέμου ανάμεσα σε Αθήνα και Κρήτη την 

εποχή του Χαλκού. 

 

Για πολλούς άλλους όμως η Θήρα είχε πολύ 

περισσότερα κοινά με την χαμένη Ατλαντίδα. 

Θεωρείται πως ήταν ένας επίγειος παράδεισος, 

που καταστράφηκε περίπου το 1.500 π.Χ., μαζί με 

ένα πλήθος από γειτονικά παράλια, συμπα-

ρασύροντας λαμπρά δείγματα του Κυκλαδικού 

πολιτισμού. Η περιγραφή της ταιριάζει με τα 

λεγόμενα του Πλάτωνα για τη μυθική χώρα των 

Ατλάντων που καταστράφηκε ολοσχερώς, χωρίς να 

αφήσει ίχνος πίσω της. 

Σύμφωνα με τον ηφαιστειολόγο Δ. Γαλανόπουλο, 

λίγο πριν από τη μεγάλη έκρηξη, η Θήρα είχε 

κυκλικές ζώνες γης που ενώνονταν μεταξύ τους με 

στενές διώρυγες. Το 2003 το Εθνικό Κέντρο 

Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), πραγματοποίησε 

έρευνες στα δυτικά του νησιού, με στόχο να 

εντοπίσει πιθανά ίχνη της αρχαίας Ατλαντίδας. 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ακόμα και αν 

υπάρχει ιστορική αλήθεια στη συσχέτιση Θήρας-

Ατλαντίδας, είναι δύσκολο να βρεθούν στοιχεία 

στον βυθό λόγω του μεγάλου πάχους των 

ηφαιστειακών προσχώσεων. 

 

Η Ατλαντίδα δεν υπήρξε ποτέ 

 

Πέρα από τους ερευνητές που αφιέρωσαν τη ζωή 

τους στην αναζήτηση της μυθικής πολιτείας 

πιστεύοντας ακράδαντα ότι αυτή υπήρξε, 

υπάρχουν και αυτοί που κατέληξαν στο ότι 

Ατλαντίδα δεν υπήρξε ποτέ. Επειδή η ιστορία της 

ενσωματώνεται στους διαλόγους του Πλάτωνα, 

θεωρείται από πολλούς ως παραβολή για να 

εξηγήσει τις πολιτικές του θεωρίες, την οποία και 

εμπνεύστηκε από παλαιότερες παραδόσεις. 

 

Επίσης ο Πλάτωνας θα μπορούσε να έχει βασιστεί 

σε προηγούμενα ιστορικά γεγονότα, όπως την 

έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, τον Τρωικό 

πόλεμο, την καταστροφή της Ελίκης το 373 π.Χ. και 

την αποτυχημένη εισβολή της Σικελίας το 415-413 

π.Χ. Ακόμη ενδεικτικό είναι ότι ούτε ο Όμηρος, 

ούτε ο Ησίοδος, ούτε ο Ηρόδοτος, ούτε ο 

Θουκυδίδης, ούτε ο Αριστοτέλης κάνουν την 

παραμικρή αναφορά στην Ατλαντίδα. 

 
Ο καθηγητής Σπύρος Μαρινάτος αναφέρει ότι 

παρόμοιοι με την Ατλαντίδα μύθοι είναι κοινοί 

(Συνεχίζεται στη σελ. 8) 
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στους ινδοευρωπαϊκούς λαούς και σημειώνει ότι 

στα ινδικά έπη «Μαχαβαράτα» (Mahabharata) και 

«Ραμαγιάνα» (Ramayana) αναφέρεται η εξαφάνιση 

ενός εύφορου και θαλερού νησιού, ενώ αντίστοιχη 

παράδοση υπήρχε και στο Μέσο Βασίλειο της 

Αιγύπτου.  

 
Όμως και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι 

Μάγιας πίστευαν ότι η δημιουργία του κόσμου 

έγινε κατά περιόδους, που τέλειωναν με μεγάλες 

καταστροφές της πλάσης και των πλασμάτων. Οι 

ιθαγενείς των Κανάριων νησιών πίστευαν ότι 

κοιτίδα τους είναι μια χαμένη ήπειρος.  

Οι λευκοί ιθαγενείς της Βενεζουέλας ισχυρίζονται 

ότι προέρχονται από ένα μεγάλο νησί που 

καταποντίστηκε στον ωκεανό, ενώ αναφορές των 

Αζτέκων μιλούν για την καταγωγή τους από την 

Αζτλάν της Ανατολής που επίσης καταποντίστηκε 

στον ωκεανό. Όλα αυτά δείχνουν ότι, πέρα από 

τους Ινδοευρωπαίους, ο μύθος είναι κοινός και σε 

αρχαίους λαούς που αναπτύχθηκαν στα 

αμερικανικά παράλια. 

 

Οι τελευταίες έρευνες 

Το μυστήριο της Ατλαντίδας πιθανά αποτελεί τον 

πιο πολυσυζητημένο μύθο στον κόσμο και μέχρι 

σήμερα κανείς δεν κατάφερε να αποδείξει ότι 

υπήρξε και πού ακρι-

βώς βρισκόταν. Ω-

στόσο καινούριες έ-

ρευνες δείχνουν ότι 

υπάρχει πιθανότητα 

να υπήρξε η Ατλα-

ντίδα και ο Πλά-

τωνας να έλεγε αλή-

θεια. 

 

Το 2004 ένας Αμερικανός χρησιμοποιώντας σόναρ 

εντόπισε συντρίμμια ενός ανθρώπινου πολιτισμού, 

ανάμεσα στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και της 

Συρίας, ενώ το 2007 σουηδοί ερευνητές υπο-

στήριξαν ότι υπάρχουν ενδείξεις που τοποθετούν τη 

χαμένη πολιτεία στο Dogger Bank της Βόρειας 

Θάλασσας. 

 

Το 2009, μέλη του Πανελλήνιου Κέντρου 

Υποβρύχιας Φωτογραφίας, Έρευνας και Τεχνο-

λογίας πραγματοποιώντας βυθοσκοπήσεις με 

ειδικά σκάφη στη θαλάσσια λεκάνη της Θάσου 

εντόπισαν κάποιες περίεργες ανωμαλίες στο βυθό 

που σχετίστηκαν με την Ατλαντίδα.  

 

Μία άλλη ομάδα υποβρύχιων αρχαιολόγων το 

2011 εντόπισε στη θάλασσα της Καραϊβικής 

συντρίμμια από πυραμίδες που προηγούνται 

χρονολογικά αυτών της Αιγύπτου, ενώ τα πιο 

πρόσφατα ευρήματα, ήρθαν στο φως από μία 

ομάδα βραζιλιάνων και ιαπώνων επιστημόνων και 

δείχνουν τεράστιους πετρώδεις σχηματισμούς στο 

Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό. 

Το αν θα αποδειχθεί ποτέ η ύπαρξη της χαμένης 

Ατλαντίδας είναι κάτι εξαιρετικά αμφίβολο, το 

μόνο σίγουρο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχουν 

ερευνητές που γοητεύονται από τη μυθική 

πολιτεία και θα αναζητούν τα συντρίμμια της με 

κάθε πιθανό τρόπο.  

 

 
Πηγές 

 
♦ http://www. geo.auth.g r/765/6_santo 

rini/67_atlantis.htm 
 
♦ http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%

84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%
AF%CE%B4%CE%B1  

 
♦ http://www.santorini.gr/index.php?option=c 

om_content&view=article&id=176&Itemid=71
&lang=el  

 
♦ http://www.jenny.gr/h-xamenh-atlantida/  
 
♦ http://www.discoverthassos.com/gr/about/

experience-view/the_lost_atlantis  
 
♦ http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?

page=arthro&id=231255&catID=4  
 
♦ http://www.historyreport.gr/index.php  

 

 

 

(Συνεχίζεται στη σελ. 9) 

http://www.geo.auth.gr/765/6_santorini/67_atlantis.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.santorini.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=71&lang=el
http://www.jenny.gr/h-xamenh-atlantida/
http://www.discoverthassos.com/gr/about/experience-view/the_lost_atlantis
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=231255&catID=4
http://www.historyreport.gr/index.php
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Τα links του µήνα 
      

♦ Εκπαιδευτικά video για την οξίνιση των ωκεανών: 

�   http://www.youtube.com/watch?v=9EaLRcVdTbM  

�   http://www.youtube.com/watch?v=Wo-bHt1bOsw 

 

♦ Αναζητώντας την Χαμένη Ατλαντίδα:  

� http://www.dailymotion.com/video/xpg9jj_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%B7%CF%

84%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CE%

BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B1-national-geographic_people 

� https://www.youtube.com/watch?v=QCpVTCrDVUg  
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Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Ιωάννης 

Πεσματζόγλου, Δημήτρης Γιάκος 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Σελιδοποίηση: Σταματική Αντωνάκου 

Στείλτε µας τα σχόλια σας για την 

προσπάθεια αυτή καθώς και προτάσεις 

για θέµατα τα οποία θέλετε να συ-

µπεριλάβουµε!  

Βίντεο: 

Ντουκυμαντέρ - Κρήτη, η Χαμένη Ατλαντίδα: 

http://www.youtube.com/watch?v=UXjIy5wO3Jw 

 
  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UXjIy5wO3Jw
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