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Το 570 π.Χ., περίπου, ο Σόλων ο Ακθναίοσ, ο Ζνασ από τουσ Επτά Σοφοφσ τθσ Ελ-
λάδοσ, βρζκθκε ςτθν Αίγυπτο ςτθν πόλθ Σάϊσ, ςτθν περιοχι του Δζλτα του Νείλου. 
Οι Λερείσ τθσ Κεάσ Νθ'ί'κ, Κεάσ τθσ Ρόλεωσ, τον δζχκθκαν με μεγάλεσ τιμζσ και του 
αποκάλυψαν γνϊςεισ και γεγονότα πρωτάκουςτα. 
Ο Σόλων, αργότερα, τα αφθγικθκε ςτον παπποφ του μακθτοφ του Σωκράτθ Κριτία, 
Κριτία, και αυτόσ τα μετζδωςε ςτον εγγονό του. 
Στουσ Διαλόγουσ “Τίμαιο” και “Κριτία” ο Ρλάτων παρουςιάηει τον Κριτία να διθγεί-
ται τα όςα ζμακε από τον παπποφ του. 
Γράφει ο Πλάτων ► ςτον “ Σίμαιο”. 
« Ακοφε δι, ω Σώκρατεσ, λόγου μάλα μεν ατόπου, παντάπαςί γε μιν αλθκοφσ, ωσ 
ο των επτά ςοφώτατοσ Σόλων ποτ’ ζφθ. » ( Τίμαιοσ 20 d )  
“Ακοφςε λοιπόν Σωκράτθ, μιά Λςτορία πολφ παράδοξθ αλλά απόλυτα αλθκινι, όπωσ 
τθν διθγικθκε κάποτε ο Σόλων, ο Σοφϊτεροσ από τουσ Επτά Σοφοφσ,” -  
« Λζγε εξ αρχισ, θ δ’οσ, τί τε καί πωσ καί παρά τίνων ωσ αλθκι διακθκοώσ ζλεγεν 
ο Σόλων.» ( Τίμαιοσ 2Id )  
“Ρεσ μασ από τθν αρχι, είπε λοιπόν αυτόσ, ποιά είναι αυτά που ζλεγε ο Σόλων ότι 
είχε ακοφςει ςαν αλθκινά, από ποιοφσ τα άκουςε και πϊσ.” -  
Από τθν αρχι τθσ διιγθςθσ τθσ «Λςτορίασ» τοφ Κριτία ςτον “Τίμαιο”, ο Ρλάτων τονί-
ηει δφο φορζσ, ότι τα γεγονότα που κα μασ αναφζρει, είναι απόλυτα αλθκινά ( 
Τίμαιοσ, 24e-25b ). 
« Τότε γάρ πορεφςιμον θν τό εκεί πζλαγοσ νιςον γάρ πρό του ςτόματοσ είχεν, ο 
καλείτε, ωσ φάτε υμείσ, Ηρακλζουσ ςτιλασ θ δζ νιςοσ αμα Λιβφθσ θν καί Αςίασ 
μείηων, εξ θσ επιβατόν επί τάσ άλλασ νιςουσ τοισ τότε εγίγνετο πορευομζνοισ, εκ 
δζ των νιςων επί τιν καταντικρφ πάςαν Ήπειρον τιν περί τόν αλθκινόν εκείνον 
πόντον. Τάδε μζν γάρ, όςα εντόσ του ςτόματοσ ου λζγομεν, φαίνεται λιμιν ςτενόν 
τινά ζχων είςπλουν εκείνο δζ πζλαγοσ όντωσ θ τε περιζχουςα αυτό γθ παντελώσ 
αλθκώσ ορκότατ’ αν λζγοιτο Ήπειροσ. 
Εν δζ δι τθ Ατλαντίδι νιςω ταφτθ μεγάλθ ςυνζςτθ καί καυμαςτι δφναμισ βαςι-
λζων, κρατοφςα μζν απάςθσ τθσ νιςου, πολλών δζ άλλων νιςων καί μερών τθσ 
Ηπείρου πρόσ δζ τοφτοισ ετι των εντόσ τθδε Λιβφθσ μζν ιρχον μζχρι πρόσ Αίγυ-
πτον, τθσ δζ Ευρώπθσ μζχρι Τυρρθνίασ. »  
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“Διότι τότε, τθν κάλαςςα εκεί, (Ατλαντικόσ Ωκεανόσ ) μποροφςε κανείσ να τθν περά-
ςει γιατί μπροςτά από το ςτόμιο, το οποίο εςείσ το ονομάηετε Στιλεσ τοφ Θρακλζ-
ουσ, υπιρχε ζνα νθςί.  
Το νθςί αυτό ιταν μεγαλφτερο από τθν Λιβφθ και τθν Αςία μαηί. 
Από το νθςί αυτό οι ταξιδιϊτεσ τθσ εποχισ εκείνθσ μποροφςαν να περάςουν ςτα 
άλλα νθςιά. Από τα νθςιά αυτά περνοφςαν ς’ ολόκλθρθ τθν απζναντι Ιπειρο που 
περιβάλλει αυτιν τθν κάλαςςα, θ οποία είναι πραγματικόσ Ωκεανόσ. 
Διότι θ κάλαςςα, θ οποία είναι μζςα από το ςτόμιο που αναφζραμε, φαίνεται ςαν 
λιμάνι με ςτενι είςοδο, ενϊ θ κάλαςςα εκείνθ, είναι πραγματικόσ Ωκεανόσ και θ γι 
που τθν περιβάλλει πλιρωσ, είναι αλικεια απόλυτα ςωςτό, να ονομάηεται Ιπειροσ. 
Σ’ αυτό λοιπόν το νθςί, τθν Ατλαντίδα, εγκακιδρφκθκε μεγάλο και καυμαςτό Κράτοσ 
με Βαςιλικό Ρολίτευμα. Το Κράτοσ αυτό κυριαρχοφςε ςε ολόκλθρο το νθςί και ςε 
πολλά άλλα νθςιά και περιοχζσ τθσ Θπείρου που αναφζραμε. Επιπλζον, μζςα από 
τισ ςτιλεσ του Θρακλζουσ, θ εξουςία του ζφκανε, ςτθν περιοχι τθσ Λιβφθσ μζχρι 
τθν Αίγυπτο και ςτθν Ευρϊπθ μζχρι τθν Τυρρθνία.” - 
Ο Ρλάτων, όπωσ όλοι οι ςφγχρονοί του, ιξερε ότι θ Γι ζχει ςχιμα δίςκου. 
Στο κζντρο του δίςκου ιταν θ Μεςόγειοσ και γφρω τθσ, θ Ευρϊπθ, θ Αςία και θ 
Αφρικι.  
Πλα αυτά τα περιζβαλλε ο Ωκεανόσ. Ρροσ τθν δφςθ, ο Κόςμοσ τελειϊνει ςτισ Στιλεσ 
του Θρακλζουσ.  
Ριό πζρα είναι ο Ωκεανόσ και μετά, εκεί που δφει ο Ιλιοσ, είναι ο Άδθσ, ο Κάτω 
Κόςμοσ. 
Ενϊ, όμωσ, αυτζσ ιταν οι γνϊςεισ και του ίδιου και των ςυγχρόνων του, ςτον 
“Τίμαιο” και ςτον “Κριτία” ο Ρλάτων παρακζτει γεωγραφικά ςτοιχεία « παντάπαςί 
γε μθν αλθκι », αλλά απόλυτα άςχετα με όςα αποδζχονταν και ο ίδιοσ και οι ςφγ-
χρονοι του και οι επόμενοι του μζχρι το 1492 μ.Χ.. 
Αναφζρει τισ ορκζσ διαςτάςεισ του Ατλαντικοφ Ωκεανοφ, τθν φπαρξθ, τθν γεωγρα-
φικι κζςθ και τισ διαςτάςεισ τθσ «καταντικρφ Θπείρου», τθσ Αμερικισ και τθν 
φπαρξθ τϊν νιςων τθσ. 
Πλεσ αυτζσ οι γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ οι απόλυτα αλθκινζσ αλλά απόλυτα 
μυκικζσ και για τθν εποχι του και για τισ επόμενεσ δφο χιλιετίεσ, περιβάλλουν το 
«παντάπαςί γε μθν αλθκζσ» βαςικό κζμα των δφο Ρλατωνικϊν διαλόγων : Τθν 
περιγραφι « τισ νιςου πρό τοφ ςτόματοσ », 9.000 χρόνια πριν από τθν επίςκεψθ 
του Σόλωνα ςτθν Αίγυπτο, ςτον Ατλαντικό Ωκεανό, μπροςτά ςτο ςτόμιο του Γιβρα-
λτάρ, υπιρχε ζνα μεγάλο νθςί, θ Ατλαντίσ. 
Το 1492 μ.Χ., θ Δφςθ ανακάλυψε τθν «καταντικρφ πάςαν ιπειρον», τθν Αμερικι. 
Πμωσ « θ νιςοσ πρό του ςτόματοσ », θ Ατλαντίσ, δεν υπιρχε. 
« Υςτζρω δζ χρόνω ςειςμών εξαίςιων καί κατακλυςμών γενομζνων, μιασ θμζρασ 
καί νυκτόσ χαλεπισ επελκοφςθσ, τό τε παρ’ υμιν μάχιμον παν ακρόον εδυ κατά 
γθσ, θ τε Ατλαντίσ νιςοσ ωςαφτωσ κατά τθσ καλάττθσ δυςα θφανίςκθ. » ( Τίμαιοσ, 
25c-d ) -  
“Αργότερα όμωσ, ζγιναν φοβεροί ςειςμοί και κατακλυςμοί. 
Τότε, μζςα ςε μία τρομερι θμζρα και νφκτα, ο δικόσ ςασ ςτρατόσ ( Ακθναϊκόσ ) 
χάκθκε ολόκλθροσ μζςα ςτθν γι και θ νιςοσ Ατλαντίσ καταβυκίςκθκε και αυτι ςτθν 
κάλαςςα και εξαφανίςκθκε.” - 
« Διό καί νυν άπορον καί αδιερεφνθτον γζγονε τό εκεί πζλαγοσ, πθλοφ κάρτα 
βραχζοσ εμποδών όντοσ, ον θ νιςοσ ιηομζνθ παρζςχετο. » ( Τίμαιοσ, 25d)  



- “Γι’ αυτό μζχρι ςιμερα, θ κάλαςςα εκεί είναι αδιάβατθ και ανεξερεφνθτθ, διότι 
είναι εμπόδιο θ πολφ βακιά λάςπθ, θ οποία δθμιουργικθκε από το νθςί όταν αυτό 
βυκίςκθκε.” - 
Μζχρι ςιμερα, παρά τισ επίμονεσ ζρευνεσ, θ κζςθ τισ Ατλαντίδοσ δεν βρζκθκε. 
Ρριν 2.000 χρόνια, μιά χειμωνιάτικθ νφχτα του ζτουσ 373-372 π.Χ., ςε ζνα φοβερό 
ςειςμό, θ Ελίκθ, πόλθ ςτισ βόρειεσ ακτζσ τθσ Ρελοπονιςου, βυκίςκθκε αφτανδρθ 
ςτα νερά του Κορινκιακοφ Κόλπου. 
« Σείςαντοσ δζ εξαίφνθσ του Θεοφ καί ομοφ τω ςειςμώ τθσ καλάςςθσ αναδρα-
μοφςθσ, κακείλκυςεν αφτανδρον τό κφμα τιν Ελίκθν. » ( Ραυςανίου Ελλάδοσ 
Ρεριιγθςισ, Αχαϊκά 24, 12-13 ). 
“Και ξαφνικά ζςειςε ο Κεόσ τθν Γι. Και ταυτόχρονα με το ςειςμό θ κάλαςςα όρμθςε 
ςτθν ςτεριά. Και το κφμα παρζςυρε κάτω αφτανδρθ τθν Ελίκθ.” - 
Σφμφωνα με τον Ραυςανία και τον Στράβωνα θ Ελίκθ ιταν ςε απόςταςθ 40 
ςταδίων, (περίπου 7 χιλ.) ανατολικά του Αιγίου και απείχε 12 ςτάδια από τθν παρα-
λία, ( περίπου 2 χιλ. ) ( 1 ςτάδιο =185 μζτρα ). 
Αν και θ κζςθ τθσ περιγράφεται με ςαφινεια και θ ζρευνα γίνεται ςε περιοχι με 
άνετθ προςπζλαςθ, μζχρι τϊρα θ βυκιςμζνθ Ελίκθ δεν βρζκθκε.  
Αυτό όμωσ δεν κεωρείται απόδειξθ, ότι θ Ελίκθ είναι ζνασ μφκοσ. 
Ρριν 11.000 χρόνια, όπωσ περιγράφει ο Ρλάτων, μζςα ςε μιά τρομερι θμζρα και 
μιά τρομερι νφκτα, θ Ατλαντίσ, ζνα μεγάλο νθςί ςτον Ατλαντικό Ωκεανό ζξω από το 
Γιβραλτάρ, εξαφανίςκθκε, από φοβεροφσ ςειςμοφσ, ςτα βάκθ τθσ κάλαςςασ.  
Ραρά τισ επίμονεσ ζρευνεσ, θ κζςθ τθσ παραμζνει ακόμθ άγνωςτθ. 
Αυτό, όμωσ, δεν μπορεί να αποτελεί απόδειξθ, ότι θ Ατλαντίσ είναι ζνασ Μφκοσ του 
Ρλάτωνα. 
Ο Ρλάτων κα μποροφςε να ζχει πλάςει με τθν φανταςία του, τθν Ατλαντίδα, αλλά 
πωσ κα μποροφςε να ζχει φανταςκεί « τάσ άλλασ νιςουσ » ( Νθςιά των Δυτικϊν 
Λνδιϊν ) και « τιν καταντικρφ πάςαν Ιπειρον » ( Αμερικι ) που περιβάλλει τον 
«αλθκινόν πόντον»; 
Και πωσ κα μποροφςε να ζχει φανταςκεί, ότι θ Μεςόγειοσ είναι ζνα λιμάνι, ςυγκρι-
νόμενθ με τθν απεραντοςφνθ του Ωκεανοφ που περιζβαλε τθν Ατλαντίδα; Τζτοιεσ 
γεωγραφικζσ γνϊςεισ αποκτοφνται με εξερευνθτικά ταξίδια. 
Στον “Κριτία”, ο οποίοσ είναι θμιτελισ, ο Ρλάτων, εκτόσ των γεωγραφικϊν ςτοιχεί-
ων, δίδει πλθροφορίεσ για τθν κοινωνικι, τθν οικονομικι, τθν πολιτικι και τθν 
ςτρατιωτικι οργάνωςθ του Κράτουσ τθσ Ατλαντίδοσ. 
Το Νθςί είχε περίμετρο περίπου 1.850 χιλιόμετρα( 10.000 ςτάδια) και ζκταςθ 
περίπου 160.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είχε ςχιμα ανϊμαλο ορκογϊνιο. 
Υπιρχε μία μεγάλθ πεδιάδα, θ οποία ιταν ανοικτι προσ τον Νότο, ενϊ κατά το 
υπόλοιπο τμιμα τθσ περιβάλλονταν από βουνά που τθν προςτάτευαν από τον 
Βορρά. Θ πεδιάδα αυτι διζκετε ζνα τζλειο αρδευτικό ςφςτθμα. 
Είχαν καταςκευάςει μία διϊρυγα περιφερικι, μικουσ 1.850 χιλιόμετρα, πλάτουσ 
185 μζτρων και βάκουσ 25 μζτρων, θ οποία ςυνζλεγε τα φδατα τθσ περιμετρικισ 
ορεινισ ηϊνθσ. 
Από τθν περιφερικι διϊρυγα άρχιηαν δευτερεφουςεσ παράλλθλοι διϊρυγεσ 
πλάτουσ 25 μζτρων και ςε απόςταςθ θ μία από τθν άλλθ 1.850 μζτρων.  
Άλλεσ διϊρυγεσ ςυνζδεαν μεταξφ τουσ τισ προθγοφμενεσ. 
Πλο αυτό το ςφςτθμα χρθςίμευε εκτόσ από τθν άρδευςθ και για τθν μεταφορά 
προϊόντων. 



Τα τεχνικά αυτά ζργα και οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, επζτρεπαν ςτουσ κατοίκουσ 
να ζχουν διπλι ςοδειά. 
Το Νθςί διζκετε πλοφςια πανίδα και χλωρίδα. Αναφζρεται θ παρουςία κοπαδιοφ 
ελεφάντων. Το υπζδαφοσ ιταν ιδιαίτερα πλοφςιο ςε ορυκτά. 
Θ Μθτρόπολθ του, αποτελείτο από ζνα τεχνθτό νθςί διαμζτρου περίπου 900 
μζτρων, τθν Ακρόπολθ. 
Ιταν ζνασ φυςικόσ γιλοφοσ, ο οποίοσ μετατράπθκε ςε νθςί με τεχνικά ζργα. 
Στο κζντρο του ιταν Ναόσ αφιερωμζνοσ ςτθν Κλειτϊ, Μθτζρα τθσ Βαςιλικισ Γενιάσ 
των Ατλάντων, και ςτον Ροςειδϊνα, τον Γενάρχθ. Υπιρχε Ναόσ ξεχωριςτόσ για τον 
Ροςειδϊνα, Άλςοσ αφιερωμζνο ςτον Ροςειδϊνα και δφο Ρθγζσ, θ μία με κρφο νερό 
καί θ άλλθ με κερμό. Αυτζσ οι πθγζσ τροφοδοτοφςαν πιςίνεσ υπαίκριεσ αλλά και 
ςτεγαςμζνεσ, άρδευαν το Άλςοσ του Ροςειδϊνα και με αγωγοφσ υδροδοτοφςαν τθν 
υπόλοιπθ Ρόλθ. 
Θ Ακρόπολθ περιβάλλετο, ςε τζλειο κφκλο, από δφο ηϊνεσ ξθράσ και τρεισ διϊρυγεσ. 
Θ διϊρυγα που περιζβαλλε τθν Ακρόπολθ είχε πλάτοσ περίπου 185 μζτρα (1 
ςτάδιο). 
Ακολουκοφςαν, μία ηϊνθ ξθράσ πλάτουσ περίπου 370 μζτρων, μία διϊρυγα με το 
ίδιο πλάτοσ (2 Στάδια), μία δεφτερθ ηϊνθ ξθράσ πλάτουσ περίπου 550 μζτρων και θ 
τρίτθ κυκλικι διϊρυγα με το ίδιο πλάτοσ ( 3 Στάδια ). 
Πλεσ αυτζσ οι ηϊνεσ ξθράσ και οι διϊρυγεσ επικοινωνοφςαν μεταξφ τουσ με γζφυρεσ 
και με υδάτινα περάςματα. 
Το ςφςτθμα αυτό των διωρφγων ςυγκοινωνοφςε με τθν κάλαςςα μζςω μιάσ διϊρυ-
γασ μικουσ περίπου 9.000 μζτρων ( 50 Στάδια ). Ζτςι τα πλοία είχαν τθν δυνατό-
τθτα, να φκάνουν από τθν κάλαςςα μζχρι τα λιμάνια τθσ Μθτροπόλεωσ, που ιταν 
κυρίωσ ςτθν εξωτερικι τρίτθ διϊρυγα και είχαν πολφ μεγάλθ κίνθςθ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Ρολίτευμα τθσ Ατλαντίδοσ ιταν Βαςιλικό. Ιταν χωριςμζνθ ςε δζκα Επαρχίεσ. 
Σε κάκε Επαρχία, απόλυτοσ Αρχϊν ιταν ζνασ Βαςιλεφσ, μζλοσ τθσ Βαςιλικισ Οικο-
γζνειασ τϊν Ατλάντων. 
Ρρϊτοσ μεταξφ ίςων, ιταν ο Βαςιλεφσ τθσ Μθτροπόλεωσ, ο οποίοσ προζρχονταν 
από τθν γενιά του Άτλαντα, του πρϊτου υιοφ του Ροςειδϊνα και τθσ Κλειτοφσ. 
Κάκε πζντε χρόνια και κάκε ζξθ χρόνια εναλλάξ, για να δείξουν ότι τιμοφν εξ ίςου 
και τουσ μονοφσ και τουσ ηυγοφσ αρικμοφσ, οι Δζκα Βαςιλείσ τθσ Ατλαντίδοσ  



ςυγκεντρϊνονταν ςτθν Ακρόπολθ και κυςίαηαν ταφρο μπροςτά ςε μία ορειχάλκινθ 
Στιλθ τοποκετθμζνθ ςτο μζςον του Ναοφ του Ροςειδϊνοσ.  
Σ’ αυτιν ιταν γραμμζνοι οι Νόμοι και ζνασ βαρφσ Πρκοσ. 
Ο Ρλάτων δίνει πλθροφορίεσ για τθν Στρατιωτικι Οργάνωςθ τισ Ατλαντίδοσ, τισ 
κατακτιςεισ τθσ και τθν ιττα του Στρατοφ τθσ από τον Ακθναϊκό Στρατό. Δεν γίνεται 
μνεία για φπαρξθ ξεχωριςτισ τάξεωσ Λερζων. 
Δεν μακαίνουμε τίποτα για τθν Ρνευματικι Ηωι τθσ Ατλαντίδοσ, ενϊ θ περιγραφι 
τθσ Στιλθσ με Γραπτοφσ Νόμουσ αποκαλφπτει τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ γραφισ. 
Από όςα αναφζρονται, από άποψθ Ρολιτιςμοφ θ Ατλαντίδα ιταν ςτο τελευταίο 
ςτάδιο τθσ Λίκινθσ Εποχισ και ςτθν αρχι τθσ χριςθσ του Χαλκοφ. 
Σφμφωνα με τα Ελλθνικά κριτιρια, το Κράτοσ των Ατλάντων, όπωσ το παρουςιάηει ο 
Ρλάτων, ιταν ζνα Κράτοσ Βάρβαρο με ξεπεραςμζνουσ πολιτικοφσ κεςμοφσ. 
Είναι δφςκολο να δεχκοφμε ότι ο Ρλάτων είχε εφεφρει τθν ιςτορία τθσ Ατλαντίδοσ, 
για να παρουςιάςει αυτό το Κράτοσ ςαν το Κρατικό Ρολιτικό του Λδεϊδεσ ςε μία 
φανταςτικι Χϊρα. 
Από τθν άλλθ πλευρά « αι άλλαι νιςοι » και «θ καταντικρφ πάςα Ιπειροσ» που 
περιβάλλει τον «αλθκινόν πόντον» δεν είναι φανταςτικά αλλά «παντάπαςί γε μθν 
αλθκι». 
Ο Ρλάτων δεν διευκρινίηει εάν υπιρξαν ι όχι επιηϊντεσ, όταν, «Μιασ θμζρασ καί 
νυκτόσ χαλεπισ επελκοφςθσ», θ Ατλαντίδα χάκθκε ςτον Ωκεανό, 
Ο Αιγυπτιακόσ Κεόσ ΚωΚ ιταν ο δθμιουργόσ των Επιςτθμϊν και των Καλϊν Τεχνϊν, 
εφευρζτθσ τθσ γραφισ, προςτάτθσ των Βιβλιοκθκϊν, προςτάτθσ των Μορφωμζνων 
και των Αρχιτεκτόνων. 
Αυτόσ ο Κεόσ ιρκε ςτθν Αίγυπτο από τα δυτικά, από τθν λίμνθ με τισ δφο φωτιζσ. 
Πταν ο Ιλιοσ χάκθκε, ο Κϊκ ζςωςε τουσ τρομαγμζνουσ Κεοφσ και τουσ μετζφερε 
ςτο ανατολικό τμιμα του Ουρανοφ, ςτθν άλλθ άκρθ τθσ λίμνθσ Ha. 
Μιπωσ ο Κϊκ, που ιλκε από τα Δυτικά, ιταν από τουσ λίγουσ που επζηθςαν από 
τθν καταςτροφι ; Αυτι θ φοβερι καταςτροφι χαράκτθκε ςτα βάκθ τθσ Μνιμθσ των 
Λαϊν των περιοχϊν που περιβρζχει ο Ατλαντικόσ Ωκεανόσ. 
Οι Αητζκοι ζλεγαν ότι προζρχονταν από μία Ανατολικι Χϊρα, ζνα νθςί, τθν Aztlan. 
Οι Τολτζκοι ανζφεραν ςαν χϊρα προζλευςθσ τουσ, τθν Aztlan ι Atlan. 
Οι Λνδιάνοι των Μεγάλων Λιμνϊν (Βόρειοσ Αμερικι) ζλεγαν ότι ο Γενάρχθσ τουσ 
κατοικοφςε προσ τθν πλευρά τοφ Ανατζλλοντοσ Θλίου. 
Οι Λνδιάνοι του Ροταμοφ Delaware είχαν Γενζτειρα τθν Netamaki, που ιταν πζρα 
από τον Μεγάλο Ωκεανό Kitahikaou. 
Οι Λνδιάνοι Dakota ιςχυρίηονταν, ότι όλεσ οι φυλζσ των Λνδιάνων ιταν κάποτε μία 
και κατοικοφςαν ςε ζνα νθςί προσ τθν μεριά του Ανατζλλοντοσ Ιλιου. 
Οι Τεφτονεσ τθσ Friesland διθγοφνταν για τθν Aldland, που οι Άνκρωποι τθσ Κάλας-
ςασ ονόμαηαν Atland και κατα-βυκίςκθκε ςτα άγρια κφματα. 
Θ αναηιτθςθ τθσ κζςεωσ τθσ Ατλαντίδοσ ςτθρίηεται ςτθν ςυςτθματικι ζρευνα του 
βυκοφ του Ατλαντικοφ και ςτθν επιςτθμονικι αξιολόγθςθ όλων των διακζςιμων 
ςτοιχείων, αρχαιολογικϊν, αςτρονομικϊν, γεωφυςικϊν, βιολογι-κϊν, κ.α. 
Θ περιοχι τισ αναηιτθςθσ, πυκμζνασ Ωκεανοφ βάκουσ περίπου 4.000 μζτρων, θ 
φφςθ τθσ καταςτροφισ «ςειςμϊν εξαίςιων καί κατακλυςμϊν» και το γεγονόσ ότι 
πζραςαν περίπου 11 χιλιετίεσ, κακιςτοφν εξαιρετικά δφςκολθ τθν αποκάλυψθ τθσ 
βυκιςμζνθσ Χϊρασ. 



Ραρά τθν ςυςτθματικι ζρευνα, μζχρι ςιμερα δεν ζχουν ανακαλυφκεί ευριματα 
από τθν Ατλαντίδα. 
Ανακαλφφκθκαν, όμωσ, ςτοιχεία, τα οποία οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα, ότι τα Νθςιά 
Αηόρεσ, τα οποία είναι ζξω από το Γιβραλτάρ και επικάκθνται ςε ζνα υποκαλάςςιο 
οροπζδιο τθσ Ατλαντικισ Οροςειράσ, αποτελοφν τα υπολείμματα ενόσ μεγάλου 
Νθςιοφ. 
Στθν εποχι μασ, το εφμα του Κόλπου ( Gulf Stream ) αρχίηει από τον Κόλπο του 
Μεξικοφ, περνάει τον Ατλαντικό Ωκεανό και περιβρζχει τα παράλια τθσ Δυτικισ 
Ευρϊπθσ, από τθν Λςπανία μζχρι το βόρειο άκρο τθσ Νορβθγίασ. 
Αυτό ζχει αποτζλεςμα, το κλίμα ςτισ περιοχζσ αυτζσ να είναι κερμότερο και υγρό-
τερο από τισ άλλεσ περιοχζσ, οι οποίεσ είναι ςτο ίδιο γεωγραφικό πλάτοσ. 
Ραλαιοκλιματολογικζσ ζρευνεσ αποδεικνφουν ότι μζχρι και τθν Τεταρτογενι Ρερί-
οδο το κλίμα αυτϊν των περιοχϊν τισ Ευρϊπθσ δεν διζφερε από το κλίμα των 
άλλων περιοχϊν με το ίδιο γεωγραφικό πλάτοσ. 
Αυτό αποδίδεται ςτθν φπαρξθ ενόσ φράγματοσ, το οποίο, μζχρι τότε, εμπόδιηε το 
εφμα του Κόλπου να φκάςει ςτισ δυτικζσ ακτζσ τθσ Ευρϊπθσ. Το φράγμα αυτό κα 
ζπρεπε να είναι ζνα νθςί, το Νθςί X. 
Το Νθςί X κα ζπρεπε να είναι ςτθν κζςθ όπου το εφμα του Κόλπου διαςταυρϊ-
νεται με τθν Οροςειρά του μζςου του Ατλαντικοφ Ωκεανοφ. 
Κα ζπρεπε, να ζχει μικοσ περίπου 1.000 χλμ., πλάτοσ περίπου 400 χλμ. και κατεφ-
κυνςθ από Βορρά προσ τον Νότο. 
Αυτό το Νθςί X, όπωσ το περιγράψαμε, ταιριάηει με το υποκαλάςςιο οροπζδιο τθσ 
Ατλαντικισ Οροςειράσ, πάνω ςτο οποίο επικάκθνται τα Νθςιά Αηόρεσ. 
Με το τζλοσ τθσ τεταρτογενοφσ περιόδου, δθλαδι κατά το 9.000 πΧ., τότε που, κατά 
τον Ρλάτωνα, βυκίςκθκε θ Ατλαντίδα, το κλίμα των περιοχϊν τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ 
που περιβρζχονται από τον Ατλαντικό, από τθν Λςπανία μζχρι τθν Βόρεια Νορβθγία, 
γίνεται κερμότερο και υγρότερο. 
Αντίκετα, το κλίμα των άλλων περιοχϊν με το ίδιο γεωγραφικό πλάτοσ δεν άλλαξε. 
Το Νθςί X, το οποίο ζφραηε τθν πορεία του εφματοσ του Κόλπου, είχε κατα-
βυκιςκεί και το κερμό εφμα μετζβαλε το κλίμα των περιοχϊν, τισ οποίεσ από τότε 
περιβρζχει. 
Θ μετανάςτευςθ των Χελιϊν, από τθν Κάλαςςα των Σαργαςςϊν προσ τισ ακτζσ τθσ 
Ευρϊπθσ και θ επιςτροφι τουσ ςτθν κοιτίδα τουσ, είναι ζνα αίνιγμα. 
Ξεκινοφν μικρά και διαφανι ςκουλικια από τθν Κάλαςςα των Σαργαςςϊν, 
αφινονται να παραςυρκοφν από το εφμα του Κόλπου και φκάνουν ςτισ ακτζσ τθσ 
Ευρϊπθσ. Το ταξίδι διαρκεί 3 χρόνια. 
Στισ ακτζσ τθσ Ευρϊπθσ, τα αρςενικά μζνουν ςτο καλαςςινό νερό, ενϊ τα κθλυκά 
προχωροφν προσ τισ εκβολζσ των ποταμϊν. Από εκεί, ανεβαίνουν αντίκετα με το 
ρεφμα των ποταμϊν διαςχίηοντασ πολλζσ φορζσ και τθν ξθρά. 
Μετά 2 χρόνια, τα κθλυκά επιςτρζφουν ςτισ εκβολζσ των ποταμϊν, όπου τα περι-
μζνουν τα αρςενικά. 
Από εκεί, ςαν ενιαίο κοπάδι, ςε 140 θμζρεσ, επιςτρζφουν ςτθν Κάλαςςα των Σαρ-
γαςςϊν, όπου και ενϊνονται για να δθμιουργιςουν τθν νζα γενιά. Θ Κάλαςςα των 
Σαργαςςϊν είναι δυτικά και νοτιοδυτικά των Αηορϊν. 
Εάν τα Χζλια είχαν ανάγκθ από τα γλυκά νερά των ποταμϊν για να φκάςουν ςε 
ϊριμθ θλικία, οι Δυτικζσ Λνδίεσ είναι πολφ κοντά. Τα μικρά Χζλια, όμωσ, ακολουκοφν 
μία πορεία πολφ πιό μακρινι και πολφ πιό επικίνδυνθ. 



Αυτό το βιολογικό παράδοξο κα μποροφςε να εξθγθκεί με τθν φπαρξθ τθσ Νιςου X, 
θ οποία κάποτε ζφραηε τθν πορεία του εφματοσ του Κόλπου ςτθν περιοχι των 
Αηορϊν. 
Τότε τα μικρά Χζλια παραςφρονταν από το κερμό και πλοφςιο ςε πλανκτόν εφμα 
του Κόλπου προσ το πολφ κοντινό Νθςί X, που είχε άφκονα ποτάμια. 
Πταν το Νθςί X βυκίςκθκε, τα Χζλια παραςυρμζνα από το εφμα βρζκθκαν ςτισ 
ακτζσ τθσ Ευρϊπθσ. Από τότε ακολουκοφν αυτι τθν μακρινι και επικίνδυνθ πορεία. 
Το Νθςί X, παρά το ςχετικά υψθλό γεωγραφικό του πλάτοσ, λόγω τθσ επίδραςθσ 
του κερμοφ εφματοσ του Κόλπου, το οποίο προςζκρουε ςτισ δυτικζσ του ακτζσ, κα 
ζπρεπε να ζχει κλίμα υποτροπικοφ χαρακτιρα και ανάλογθ πανίδα και χλωρίδα. 
Ρράγματι, θ Ατλαντίδα, όπωσ μασ τθν περιγράφει ο Ρλάτων, ιταν μία περιοχι με 
αυτά τα χαρακτθριςτικά. 
Αναφζρεται, μάλιςτα, ότι ςτα πλοφςια βοςκοτόπια του Νθςιοφ ηοφςε και ζνα 
μεγάλο κοπάδι ελεφάντων. 
Από βορρά τα ψθλά βουνά προςτάτευαν το νθςί από τουσ ψυχροφσ πολικοφσ 
ανζμουσ, ενϊ από τον νότο θ πεδινι περιοχι επζτρεπε ςτουσ κερμοφσ και υγροφσ 
ανζμουσ από το εφμα του Κόλπου να καλφπτουν όλθ τθν ζκταςθ του νθςιοφ. Αυτοί 
οι άνεμοι ςτθν ορεινι ηϊνθ του Νθςιοφ ςυναντοφςαν τα ψυχρά βόρεια ρεφματα με 
αποτζλεςμα τισ άφκονεσ βροχοπτϊςεισ. 
Ο Ρλάτων, μασ πλθροφορεί, ότι οι άφκονεσ βροχζσ και ο πλοφτοσ των πθγαίων 
υδάτων και των ποταμϊν, επζτρεπαν ςτουσ κατοίκουσ του νθςιοφ να ζχουν δφο 
ςυγκομιδζσ το χρόνο. 
Οι Βάςκοι, οι πανάρχαιοι κάτοικοι των Ρυρθναίων και οι κάτοικοι τθσ Κεντρικισ 
Αμερικισ, κυρίωσ οι Μάγια, ζχουν ομοιότθτεσ ανκρωπολογικζσ και γλωςςολογικζσ 
αλλά και όμοια παιχνίδια και όμοιεσ μεκόδουσ καλλιζργειασ τθσ γισ, άγνωςτα 
ςτουσ άλλουσ λαοφσ.  
Ο Ρλάτων αναφζρει, ότι θ Ατλαντίδα εξουςίαηε και τισ δφο όχκεσ του Ατλαντικοφ. 
Σφμφωνα με τθν Κεωρία του Wegener, θ Αμερικι, θ Ευρϊπθ και θ Αφρικι ιταν 
κάποτε μία ενιαία τεκτονικι πλάκα. 
Θ τεκτονικι αυτι πλάκα χωρίςκθκε ςε δφο μικρότερεσ τεκτονικζσ πλάκεσ και ανά-
μεςα τουσ δθμιουργικθκε ο Ατλαντικόσ Ωκεανόσ.  
Από τότε, οι πλάκεσ αυτζσ απομακρφνονται ςτακερά θ μία από τθν άλλθ και ο 
Ωκεανόσ ςυνεχϊσ διευρφνεται. 
Πςον αφορά τθν Νότιο Αμερικι, οι ανατολικζσ ακτζσ τθσ ταιριάηουν απόλυτα με τισ 
δυτικζσ ακτζσ τθσ Αφρικισ. 
Πμωσ οι ανατολικζσ ακτζσ τθσ Βορείου Αμερικισ και οι δυτικζσ ακτζσ τθσ Ευρϊπθσ 
δεν ταιριάηουν εφκολα. 
Χρειάηεται μεγάλθ προςπάκεια για να ςυναρμολογθκοφν τα τεμάχια ξθράσ που 
υπάρχουν ςιμερα. 
Πταν ςυμπλθρωκεί το Puzzle, ςτθν περιοχι τϊν Αηορϊν λείπει ζνα κομμάτι, θ 
Νιςοσ X, ενϊ ςτθν περιοχι δυτικά τθσ Χερςονιςου τθσ Florida υπάρχει ζνα μεγάλο 
και βακφ χάςμα. 
Κατά το τζλοσ τθσ Τεταρτογενοφσ Ρεριόδου θ ομαλι απομάκρυνςθ των δφο τεκτο-
νικϊν πλακϊν επθρεάηεται από μία γεωλογικι αναταραχι, θ οποία διαταράςςει 
ολόκλθρο τον Ρλανιτθ. 



Θ γεωλογικι αυτι αναςτάτωςθ προκαλεί, μεταβολζσ ςτθν μάηα τθσ Ραταγονίασ και 
του Καναδά, αιφνίδια καταβφκιςθ ςτθν περιοχι τθσ Λςλανδίασ, βακειά ριγματα και 
διακοπι τθσ γεωλογικισ ςυνζχειασ δυτικά τθσ Florida. 
Θ εξζταςθ δειγμάτων πετρωμάτων από τον βυκό του Ατλαντικοφ, ςτθν περιοχι των 
Αηορϊν, αποδεικνφει ότι αυτι θ περιοχι βυκίςκθκε ςτο πρόςφατο γεωλογικό 
παρελκόν. 
Στισ υπόλοιπεσ περιοχζσ του βυκοφ θ μελζτθ των πετρωμάτων αποκαλφπτει, ότι ςτο 
τζλοσ τθσ Τεταρτογενοφσ Ρεριόδου τθν Εποχι των Ραγετϊνων διαδζχκθκε εποχι 
ζντονθσ Θφαιςτειακισ δραςτθριότθτοσ. 
Θ ςτρωματογραφικι ζρευνα ςε διάφορεσ κζςεισ του βυκοφ του Ατλαντικοφ ζδειξε 
αποκζςεισ πάχουσ 3 μζτρων, ςτισ οποίεσ τα ςτρϊματα θφαιςτειακισ τζφρασ επι-
κάκονται ςτα ςτρϊματα παγετϊδουσ περιόδου. 
Επομζνωσ, οι θφαιςτειακζσ εκριξεισ ζγιναν ςτθν Μεταπαγετϊδθ Εποχι. 
Στθν ηϊνθ τθσ Ατλαντικισ Οροςειράσ και ςτθν κζςθ όπου το Νθςί X ζφραηε τθν 
πορεία του εφματοσ του Κόλπου, οι αποκζςεισ ζχουν πάχοσ όχι μεγαλφτερο από 8 
εκατοςτόμετρα, απόδειξθ ότι θ περιοχι αυτι βυκίςκθκε ςτο πρόςφατο παρελκόν. 
Δείγματα πετρωμάτων από τον βυκό του Ατλαντικοφ ςτθν ίδια περιοχι, αποκα-
λφπτουν τθν φπαρξθ θφαιςτειακϊν παραγϊγων τυπικϊν για θπειρωτικά εδάφθ. 
Από τον βυκό του Ωκεανοφ ςτο ίδιο μζροσ και από βάκοσ μεγαλφτερο από 2.000 
μζτρα αναςφρκθκαν πετρϊματα με κοράλλια, τα οποία ηοφν ςε κάλαςςεσ αβακείσ 
και κερμζσ. 
Από τισ πλαγιζσ των υποκαλάςςιων βουνϊν τθσ περιοχισ των Αηορϊν, αναςφρκθ-
καν κομμάτια βράχων προϊόντα διαβρϊςεωσ από παγετϊνεσ. Τα παγόβουνα παρα-
ςυρόμενα από τα ψυχρά καλάςςια ρεφματα προςζκρουαν ςτουσ πρόποδεσ των 
υποκαλάςςιων τϊρα βουνϊν τθσ Νιςου X και λειϊνοντασ απζκεταν εκεί φερτζσ 
φλεσ. 
Στο υποκαλάςςιο οροπζδιο των Αηορϊν οι αποκζςεισ είναι διαφορετικζσ από μζροσ 
ςε μζροσ. 
Αυτό το εφρθμα είναι χαρακτθριςτικό τθσ διαβρϊςεωσ πετρωμάτων ςτθν επιφάνεια 
τθσ γθσ. 
Σε δείγματα πετρωμάτων τθσ ίδιασ περιοχισ, διαπιςτϊκθκε απότομθ μετάβαςθ από 
το ςτρϊμα μιάσ γεωλογικισ περιόδου ςτο ςτρϊμα μιάσ άλλθσ γεωλογικισ περιόδου 
πολφ μεταγενζςτερθσ. 
Αυτό είναι ζνα ακόμθ ςτοιχείο χαρακτθριςτικό τθσ διαβρϊςεωσ πετρωμάτων ςτθν 
επιφάνεια τθσ γθσ. 
Στθν ίδια περιοχι, από βάκοσ 4.000 μζτρων αναςφρκθκαν πετρϊματα με ςτοιχεία 
θπειρωτικά. 
Στα πετρϊματα αυτά ανακαλφφκθκαν, φυτικά απολικϊματα, κομμάτια από κλαδιά 
και φλοιοφσ δζνδρων και απολικϊματα Ρρωτοηϊων, τα οποία αναπτφςςονται ςε 
κάλαςςεσ βάκουσ 100 με 200 μζτρα. 
Ραρόμοια απολικϊματα ζχουν βρεκεί ςε αρκετι απόςταςθ από τισ εκβολζσ του 
Αμαηόνιου. Θ χθμικι και ορυκτολογικι τουσ ςφςταςθ, όμωσ, διαφζρει τελείωσ. 
Πλα αυτά τα ςτοιχεία πρζπει να προζρχονται από το Νθςί X, το οποίο καλυπτόταν 
από πλοφςια βλάςτθςθ. 
Αυτζσ οι γεωλογικζσ ζρευνεσ δείχνουν, ότι ςτθν περιοχι των Αηορϊν κα πρζπει να 
υπιρχε ζνα μεγάλο Νθςί X, το οποίο καταβυκίςκθκε περίπου το 9.000 π.Χ., χρονο-
λογία που, όπωσ γράφει ο Ρλάτων, « ενακιςχίλια ζτθ », καταβυκίςκθκε θ Ατλαντίσ.  



Θ φοβερι γεωλογικι αναςτάτωςθ του 9.000 π.Χ επθρζαςε ολόκλθρο τον Ρλανιτθ. 
Θ εςτία τθσ αναςτάτωςθσ κα πρζπει να αναηθτθκεί ςτθ περιοχι του Ατλαντικοφ 
Ωκεανοφ, δυτικά τθσ Florida, κοντά ςτο Puerto Rico. 
Εκεί, ςτον καλάςςιο πυκμζνα, υπάρχουν δφο μεγάλα ριγματα βάκουσ 7.000 μζτρα 
και εκτάςεωσ περίπου 200.000 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων. 
Ζνα όμοιο ριγμα, μικρότερο και λιγότερο βακφ, υπάρχει ςτο μζςο του τόξου τϊν 
Αντιλλϊν, ςτθν Καραϊβικι. 
Τα ριγματα αυτά κα πρζπει να δθμιουργικθκαν από μία τρομακτικι δφναμθ, όπωσ 
θ πρόςκρουςθ ςτθν περιοχι αυτι ενόσ Κοςμικοφ Σϊματοσ. 
Θ πρόςκρουςθ αυτι κα πρζπει να ζγινε από κατεφκυνςθ βορειοδυτικι και κα 
πρζπει να άφθςε ςαφι ίχνθ ςε περιοχζσ που βρίςκονται ςε μεγάλθ απόςταςθ από 
το ςθμείο ςφγκρουςθσ. 
To 1931, κατά τθν αεροφωτογράφθςθ τισ Νοτίου και τθσ Βορείου Καρολίνασ δια-
πιςτϊκθκε, ότι όλθ θ περιοχι μεταξφ τθσ Χερςονιςου τθσ Florida και του Ακρωτθ-
ρίου Hatteras όπωσ και θ ενδοχϊρα ςε ςθμαντικό βάκοσ είναι κατάςπαρτεσ από 
περίπου 3.000 κρατιρεσ, ςτρογγυλοφσ ι ελλειπτικοφσ, γεμάτουσ λάςπθ. 
Ρεριςςότεροι από τουσ μιςοφσ κρατιρεσ ζχουν διάμετρο πάνω από 400 μζτρα και 
περιςςότεροι από 100 κρατιρεσ ζχουν διάμετρο πάνω από 1.600 μζτρα. 
Θ περιοχι διαςποράσ των κρατιρων επεκτείνεται και ςτθν κάλαςςα και παρουςι-
άηει ςχιμα ελλείψεωσ ςυνολικισ εκτάςεωσ 165.000 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων.  
Το τμιμα τθσ ξθράσ αποτελεί μικρό ποςοςτό τθσ ςυνολικισ περιοχισ διαςποράσ. 
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κρατιρων, υπολογίηεται ςε 10.000 περίπου και ο ςχθμα-
τιςμόσ τουσ αποδόκθκε ςε ζνα Μετεωρίτθ, τον Μετεωρίτθ τθσ Καρολίνασ. 
Στισ αρχζσ Λουνίου του ζτουσ 8.498 π.Χ., ζνασ Αςτεροειδισ, τον οποίο κα ονομά-
ηουμε Αςτεροειδι Α, είχε περάςει από το περιιλιον του και ακολουκϊντασ τθν 
ελλειπτικι τροχιά του πλθςίαηε τθν Γθ. 
Στισ 5 Λουνίου, θ Γθ, θ Σελινθ και θ Αφροδίτθ, βρίςκονταν εν ςυηεφξει. 
Αυτό μετζβαλε τθν τροχιά του Αςτεροειδοφσ Α ςε τροχιά ςυγκροφςεωσ με τθν Γι. 
Ο Αςτεροειδισ Α είχε διάμετρο περίπου 10 χλμ, βάροσ περίπου 2.000.000.000.000 
τόνουσ και ο πυρινασ του ιταν πικανϊσ από νικζλιο. Ρλθςίαηε τθν Γι από κατεφ-
κυνςθ Βορειοδυτικι. 
Πταν ειςιλκε ςτα πυκνότερα ςτρϊματα τθσ γιινθσ ατμόςφαιρασ, οι υψθλζσ κερμο-
κραςίεσ και οι τεράςτιεσ αντιςτάςεισ προκάλεςαν πολλζσ εκριξεισ. Θ εφκραυςτθ 
ςυμπαγισ επιφάνεια του κομματιάςκθκε και ςχθματίςκθκαν χιλιάδεσ βλιματα 
διαμζτρου μζχρι και πάνω από 1.600 μζτρα. 
Θ υπερκζρμανςθ λόγω τθσ τριβισ ςτθν ατμόςφαιρα ζδινε ςτο επερχόμενο ουράνιο 
ςϊμα μία υπερβολικι φωτεινότθτα, μπροςτά ςτθν οποία ο Ιλιοσ φαινόταν ωχρόσ. 
Πςοι το είδαν απευκείασ και ζτυχε να επιηιςουν, τυφλϊκθκαν. 
Δφο λεπτά μετά τθν αρχικι του εμφάνιςθ ςτον ορίηοντα και λίγο πιό πάνω από το 
ζδαφοσ, με τρομακτικό κρότο που ακοφςτθκε ςε όλο τον Ρλανιτθ, ο πυρινασ του 
Αςτεροειδοφσ Α διερράγθ ςε δφο γιγαντιαία κομμάτια, που ςυνζχιςαν τθν κάκοδο 
τουσ. 
Θ φοβερι ςφγκρουςθ ζγινε τθν 5θ Λουνίου του ζτουσ 8.498 π.Χ. ςτισ 1θ ϊρα το 
μεςθμζρι και θ ιςχφσ τθσ ιταν ίςθ περίπου με τθν ζκρθξθ 30.000 βομβϊν υδρο-
γόνου. 
Θ περιοχι τθσ πρόςκρουςθσ ιταν ςτον Ατλαντικό Ωκεανό, είχε ςχιμα ελλειπτικό και 
εκτεινόταν από τθν Καρολίνα μζχρι τα βόρεια του Puerto Rico. 



Στο ςθμείο τθσ ςφγκρουςθσ υψϊκθκε μία γιγαντιαία ςτιλθ φωτιάσ, θ οποία πζραςε 
τα όρια τθσ Ατμόςφαιρασ και ζφκαςε ςτθν Λονόςφαιρα. Τα δφο κομμάτια του 
Αςτεροειδοφσ Α ειςζδυςαν βακειά ςτο φλοιό τθσ Γισ και δθμιοφργθςαν τα δφο 
ριγματα του Puerto Rico. Ο Άξονασ περιςτροφισ τισ Γισ, ταλαντεφκθκε. 
Ξεκίνθςαν γιγαντιαία παλιρροϊκά κφματα, που ςάρωςαν τισ ακτζσ. 
Στον Ατλαντικό Ωκεανό, ο φλοιόσ τισ Γισ είναι ιδιαίτερα λεπτόσ, και το πάχοσ του 
δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα. 
Στο ςθμείο τθσ πρόςκρουςθσ ο φλοιόσ διαςπάςκθκε και τρομακτικά ςειςμικά 
κφματα ζκαναν τον γφρο τισ Γθσ. 
Οι τεράςτιεσ ποςότθτεσ ενεργείασ που απελευκερϊκθκαν λόγω τθσ φοβερισ ςφγκ-
ρουςθσ και θ γιγαντιαία αναταραχι που προκλικθκε ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ, ενερ-
γοποίθςαν το γειτονικό ιγμα του Ατλαντικοφ, το οποίο επεκτείνεται από τον 
Βόρειο μζχρι τον Νότιο Ρόλο και ζχει ζντονθ θφαιςτειακι δραςτθριότθτα. 
Πλθ θ ςειρά των πολυάρικμων θφαιςτείων εξερράγθ και τεράςτιεσ ποςότθτεσ 
μάγματοσ και αερίων εκτινάχκθκαν ςτθν ατμόςφαιρα. Θ γιϊνθ μάηα, που αποτε-
λοφςε το Νθςί τθσ Ατλαντίδοσ, επικάκονταν ςτο μζςο του ιγματοσ. 
Οι απϊλειεσ μάγματοσ λόγω των γιγαντιαίων θφαιςτειακϊν εκριξεων δθμιοφργθ-
ςαν κενό, θ μάηα τθσ Ατλαντίδοσ υπεχϊρθςε ςε νζα χαμθλότερθ κζςθ και θ επι-
φάνεια τθσ, βρζκθκε κάτω από τα κφματα του Ωκεανοφ. 
Μζςα ςε μιά τρομερι θμζρα και ςε μιά τρομερι νφκτα, μζςα ςε ςειςμοφσ και 
φοβερζσ πλθμμφρεσ, θ Ατλαντίδα χάκθκε ςτα βάκθ του Ατλαντικοφ. 
Μετά τθν ζκρθξθ του θφαιςτείου Krakatau, το θφαιςτειακό υλικό που κατζπεςε 
ςτθν γειτονικι καλάςςια περιοχι, εμπόδιηε τθν ναυςιπλοΐα για πολφ καιρό. 
Οι γιγαντιαίεσ ποςότθτεσ θφαιςτειακοφ υλικοφ που εκτινάχκθκαν από τα ενεργο-
ποιθκζντα θφαίςτεια και εκάλυψαν τθν επιφάνεια του Ατλαντικοφ, κα πρζπει να 
ζκαναν τθν περιοχι αδιάβατθ, για χιλιάδεσ χρόνια, από τα πλοία τθσ εποχισ. 
« νυν δζ υπό ςειςμών δυςαν άπορον πθλόν τοισ ενκζνδε εκπλζουςιν επί τό παν 
πζλαγοσ, ώςτε μθκζτι πορεφεςκαι, κωλυτιν παράςχειν. ( Κριτίασ, 109 ) » 
- “Τϊρα που βυκίςκθκε από ςειςμοφσ, ζχει καλυφκεί από λάςπθ, θ οποία εμποδίηει 
όςουσ κζλουν να ταξιδεφςουν ςτον Ωκεανό που βρίςκεται πιό πζρα.” -, γράφει ο 
Ρλάτων ςτον Κριτία. Οι θφαιςτειακζσ εκριξεισ άλλαξαν το κλίμα τθσ Γθσ. 
Οι τεράςτιεσ ποςότθτεσ θφαιςτειακισ ςκόνθσ οι οποίεσ ζφκαςαν μζχρι τα ανϊτατα 
ςτρϊματα τθσ Γιινθσ ατμόςφαιρασ, ζςβυςαν τον Ιλιο και προκάλεςαν κατακλυς-
μιαίεσ βροχζσ ςε όλθ τθν Γι. 
Σφννεφα γεμάτα θφαιςτειακι τζφρα κάλυψαν όλον τον Ρλανιτθ. 
Καταρρακτϊδεισ βροχζσ, βροχζσ λάςπθσ μαφρθσ ι κόκκινθσ ανάλογα με το χρϊμα 
τθσ θφαιςτειακισ τζφρασ ςάρωναν τθν επιφάνεια τθσ Γθσ. Αυτζσ οι βροχζσ ςε 
ςυνδυαςμό με γιγαντιαία παλιρροϊκά κφματα, εξαφάνιςαν τθν ηωι ςε τεράςτιεσ 
εκτάςεισ ςε όλεσ τισ Θπείρουσ. Τα αλλεπάλλθλα ςειςμικά κφματα ζςπαςαν το 
φράγμα τθσ Εςωτερικισ Καλάςςθσ τθσ Μογγολίασ και το αλμυρό νερό τθσ ξεχφκθκε 
από τον Ελλιςποντο. Θ φοβερι ςφγκρουςθ προκάλεςε μετακίνθςθ του άξονα 
περιςτροφισ τθσ Γθσ κατά 2°. 
Ζτςι, ζνα τεράςτιο κομμάτι τθσ Σιβθρίασ όπου ζβοςκαν αμζτρθτα κοπάδια ηϊων τθσ 
Τεταρτογενοφσ Ρεριόδου μεταξφ των οποίων ξεχϊριηαν τα γιγάντια τριχωτά  
Μαμμοφκ, βρζκθκε, ξαφνικά, ςε βορειότερα γεωγραφικά πλάτθ. 
Ο Ιλιοσ φάνθκε να πζφτει ςτθ Γθ και ακοφςτθκε ο τρομερόσ πάταγοσ τθσ ςφγκρου-
ςθσ των δφο ουρανίων ςωμάτων. 



Θ ςυγκλονιςμζνθ από τθ πρόςκρουςθ Γθ ξζςπαςε ςε τρομακτικζσ θφαιςτειακζσ 
εκριξεισ και μαηί με τισ αμζτρθτεσ ποςότθτεσ θφαιςτειακοφ υλικοφ ξεχφκθκαν ςτθν 
ατμόςφαιρα τεράςτιοι όγκοι δθλθτθριωδϊν αερίων. 
Τα θχθτικά κφματα ζκαναν πολλζσ φορζσ τον γφρο του Ρλανιτθ και ζφεραν μαηί 
τουσ δθλθτθριϊδθ θφαιςτειακά αζρια, που προκάλεςαν ακαριαίο κάνατο ςτα 
κοπάδια των ηϊων τθσ Σιβθρίασ. 
Ταυτόχρονα ξζςπαςαν καταρακτϊδεισ βροχζσ και λόγω τθσ απότομθσ μεταβολισ 
του γεωγραφικοφ πλάτουσ καταψφχκθκαν τα πάντα. Στθν Σιβθρία βρζκθκαν κατά 
καιροφσ Μαμμοφκ κατεψυγμζνα, χωρίσ ίχνοσ ςιψεωσ. 
Ιταν τόςο αιφνίδια θ μεταβολι, ϊςτε το ςτομάχι τουσ βρζκθκε γεμάτο πρόςφατθ 
τροφι. 
Πταν τθ ςτιγμι τθσ Σφγκρουςθσ ο Άξονασ περιςτροφισ τισ Γθσ άρχιςε να ταλαντεφ-
εται και άλλαξε κζςθ, όςοι ιταν επάνω ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ είδαν τον Ουράνιο 
Κόλο να ταλαντεφεται, τα Άςτρα, τθν Σελινθ και τον Ιλιο να ταλαντεφονται και να 
αλλάηουν κζςθ. 
Θ λεπτι θφαιςτειακι τζφρα εκτοξεφκθκε ςε τεράςτια φψθ και ςε πρωτοφανείσ 
ποςότθτεσ και θ Στρατόςφαιρα καταλιφκθκε από εκατομμφρια κυβικά χιλιόμετρα 
λεπτισ τζφρασ, θ οποία εμπόδιηε το Θλιακό Φωσ να φκάςει ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ. 
Θ κερμοκραςία, ειδικά ςτθν περιοχι τθσ Ευρϊπθσ που επλιγθ περιςςότερο, ζπεςε 
ςε χαμθλά επίπεδα και θ ζλλειψθ του θλιακοφ φωτόσ επθρζαςε αρνθτικά τθν 
ανάπτυξθ τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ που επζηθςε από τθν καταςτροφι. 
Ζτςι, αν και άνοιξε ο δρόμοσ για το εφμα του Κόλπου, θ μεταβολι του Κλίματοσ 
από τθν Ραγετϊδθ Ρερίοδο ςτθν μεταπαγετϊδθ δεν ιταν απότομθ αλλά βακμιαία. 
Θ Σκοτεινι Ρερίοδοσ κράτθςε περίπου δφο χιλιάδεσ χρόνια, αλλά το κλίμα ζφκαςε 
ςτο άριςτο επίπεδο μετά πζντε χιλιάδεσ χρόνια περίπου. 
Στισ περιοχζσ οι οποίεσ δζχκθκαν το κφριο βάροσ τθσ καταςτροφισ, το μεγαλφτερο 
μζροσ του ανκρϊπινου πλθκυςμοφ τουσ εξοντϊκθκε. 
Πςοι επζηθςαν, μετζδωςαν ςτουσ απογόνουσ τουσ τθν περιγραφι τθσ Καταςτροφισ 
όπωσ τθν ζηθςε ο κακζνασ τουσ, ανάλογα με τθ κζςθ τθσ περιοχισ τουσ ςε ςχζςθ με 
το ςθμείο τθσ ςφγκρουςθσ και τθ γεωγραφικι ιδιομορφία τθσ κάκε περιοχισ. Στθν 
περιοχι του Τροπικοφ επικρατοφν οι Ανατολικοί άνεμοι, ενϊ ςτθν περιοχι πζραν 
του 40° παραλλιλου Βόρεια επικρατοφν οι Δυτικοί άνεμοι. Ζτςι το κφριο βάροσ των 
επιπτϊςεων το δζχκθκε θ Ευρϊπθ και θ Εγγφσ και θ Μζςθ Ανατολι. 
Οι Ζλλθνεσ, οι Τεφτονεσ, οι Κζλτεσ, οι Ουαλλοί, οι Αιγφπτιοι, οι Φοίνικεσ, οι Εβραίοι, 
οι Χαλδαίοι, οι Σουμμζριοι, οι Λνδοί, οι Άραβεσ, οι Κινζηοι, διατιρθςαν ηωθρι τθν 
ανάμνθςθ τθσ Ραγκόςμιασ Καταςτροφισ. 
Ο Μφκοσ του Δευκαλίωνα, το Ζποσ του Γιλγαμζσ, θ Λςτορία τθσ Κιβωτοφ του Νϊε, το 
Ζποσ Voluspa τθσ Βορείου Ευρϊπθσ, είναι απόθχοι του φοβεροφ αυτοφ γεγονότοσ. 
Οι Μάγια, οι οποίοι κατοικοφςαν ςτθν Κεντρικι Αμερικι, όπου επικρατοφν οι 
Δυτικοί Άνεμοι, δεν αναφζρουν κατακλυςμιαίεσ βροχζσ αλλά τα ςειςμικά και παλιρ-
ροϊκά φαινόμενα. 
Αντίκετα, οι Αραουκανοί τθσ Γουϊάνασ, τθσ Βόρειασ Βραηιλίασ και τθσ Κολομβίασ, 
περιγράφουν κατακλυςμό από καταρρακτϊδεισ βροχζσ. 
Μάλιςτα, θ Φυλι Macushi ζχει ζνα Μφκο παρόμοιο με το Μφκο του Δευκαλίωνα 
και τθσ Ρφρρασ. ( Το ηεφγοσ ανκρϊπων, που επζηθςε, ζρριχνε πίςω του πζτρεσ που 
γίνονταν άνκρωποι.) 



Οι Λαοί διατιρθςαν τθν ανάμνθςθ τθσ τρομερισ πρόςκρουςθσ του Αςτεροειδοφσ Α 
ςτθν Γθ. Οι Ζλλθνεσ, ζπλαςαν τον Μφκο του Φαζκωντα. 
Στο Βιβλίο των Μάγια Chilam Balams, αναφζρεται : 
« Και το Μεγάλο Φίδι ςχίςτθκε ςτον Ουρανό και δζρμα και κομμάτια από τα οςτά 
του ζπεςαν πάνω ςτθ Γθ... » 
Το Ζποσ Voluspa, πανάρχαιο ζποσ τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ, διθγείται: 
« Από τον Νότο, ο Ιλιοσ, ο ςφντροφοσ τθσ Σελινθσ, άγγιξε τθν άκρθ του Ουρανοφ. 
Ο Ιλιοσ, δεν γνϊριηε τα δϊματα του Θ Σελινθ, δεν γνϊριηε τθν ιςχφ τθσ Τα Άςτρα, 
δεν γνϊριηαν τισ κζςεισ τουσ... » 
Θ φοβερι Αναςτάτωςθ του Ρλανιτθ και θ καταβφκιςθ τθσ Ατλαντίδοσ διατθρι-
κθκαν ςτουσ Μφκουσ πολλϊν Λαϊν. 
Το παλιό Χρονικό των Τευτόνων τθσ Friesland, Oer Lind Boek, αναφζρει : 
« Και τότε ακολοφκθςε θ καταςτροφι...Θ Γθ άρχιςε να τρζμει, ςαν να ζννοιωκε το 
τζλοσ που πλθςίαηε. Τα βουνά ζβγαηαν φλόγεσ. 
Άλλα άρχιηαν να βυκίηονται και να γίνονται πεδιάδα, ενϊ ςτθν άλλθ πλευρά τθσ Γθσ 
άλλα βουνά εγεννϊντο. Θ Aldland που οι άνκρωποι τθσ κάλαςςασ ονόμαηαν Atland, 
βυκίςτθκε ςτα άγρια κφματα. Πλεσ οι κοιλάδεσ τθσ και τα βουνά τθσ καλφφκθκαν 
από κάλαςςα...Τα δάςθ καίγονταν το ζνα μετά το άλλο. Ο αζρασ φφςαγε και 
ολόκλθρθ θ Γθ καλφπτετο από ςτάκτθ. Νζα ποτάμια γίνονταν και οι προςχϊςεισ 
τουσ δθμιουργοφςαν νζα νθςιά. Τα βάςανα τθσ Τισ κράτθςαν τρία χρόνια και όταν 
πιγε καλφτερα, φάνθκαν τα τραφματά τθσ.» 
Ο Σκανδιναυικόσ Μφκοσ του Ragnarork, είναι ο απόθχοσ του τζλουσ τθσ Εποχισ των 
Ραγετϊνων και του Μεγάλου Κατακλυςμοφ. 
« Ο ποταμόσ του πάγου Elivagar προχωροφςε αργά προσ Νότο, φζρνοντασ το ςκότοσ 
και το κρφο. 
Ο κεόσ Odin, ζφτιαξε τουσ ανκρϊπουσ από ξφλο και τουσ εγκατζςτθςε ςτο νθςί 
Midgard. 
( Θ φυλι των Μάγια Quiches, ςτθν Γουατεμάλα, διθγοφνται και αυτοί, ότι θ πρϊτθ 
φυλι των ανκρϊπων φτιάχτθκε από ξφλο αλλά χάκθκε ςτον Κατακλυςμό.) 
Οι Κεοί As ζφτιαξαν μία άλλθ Ρρωτεφουςα, τθν Asgard. 
Οι Κεοί As ζδωςαν τθν τελευταία τουσ Μάχθ με τισ Δυνάμεισ του Κακοφ. 
Ο μοχκθρόσ Λφκοσ Fenrir καταβρόχκιςε τον Ιλιο, ζνα άλλο τζρασ προκάλεςε 
ζκλειψθ τθσ Σελινθσ και θ Γι ζτρεμε τόςο δυνατά, που τα βουνά φαίνονταν ςαν να 
κυματίηουν. 
Ενϊ γινόταν θ Μάχθ, το Φίδι, θ Κόρθ του Αρχθγοφ των Δυνάμεων του Κακοφ, εξαπζ-
λυςε τα υπόγεια νερά και πλθμμφριςαν θ Midgard και θ Asgard. Στθν φοβερι Μάχθ, 
χάκθκαν οι δφο As και οι Αντίπαλοι τουσ. Ο Κεόσ Sutr, ο Κεόσ τθσ Φωτιάσ, βρικε τθν 
ευκαιρία να βυκίςει τθν Γι ςε μία κάλαςςα Φωτιάσ. 
Θ Ραγκόςμια Ρυρκαγιά, ζςβυςε μόνο με τα Νερά του Κατακλυςμοφ. » 
Οι Λνδιάνοι τθσ Βορείου Αμερικισ ζχουν και αυτοί τουσ δικοφσ τουσ Μφκουσ για τον 
Κατακλυςμό. 
Οι Λνδιάνοι των Μεγάλων Λιμνϊν διθγοφνται, ότι, όταν ιλκε ο Κατακλυςμόσ, ο Γεν-
άρχθσ των Λνδιάνικων Φυλϊν, ο οποίοσ κατοικοφςε προσ τθν μεριά του Ανατζλλο-
ντοσ Ιλιου, ζφκαςε ςτθν Αμερικι με μία Κιβωτό φςτερα από ταξίδι πολλϊν μθνϊν. 
Οι Λνδιάνοι του Ροταμοφ Delaware, αφθγοφνται, ότι, όταν ξζςπαςε ο Κατακλυςμόσ 
ςτθν γενζτειρά τουσ Netamaki πζραν από τον Μεγάλο Ωκεανό Kitahikaou, ςϊκθκαν 
μπαίνοντασ ςε μία Κιβωτό. 



Οι Λνδιάνοι Mandan είχαν τοποκετθμζνθ ςτο κζντρο του Χωριοφ τθν αναπαράςταςθ 
του Μεγάλου Κανό, με το οποίο ςϊκθκε ςτο Μεγάλο Κατακλυςμό ο Nu-Mohk-
Muck-A-Nah ( Ο Ρρϊτοσ ι ο Μόνοσ Άνκρωποσ ). 
Στθν Ετιςια Κρθςκευτικι τουσ Εορτι, ζνα μζλοσ τθσ Φυλισ ςκεπαςμζνο με άςπρθ 
λάςπθ αφθγείτο για τθν κλιβερι καταςτροφι που ςυνζβθ ςτθν επιφάνεια τθσ Γισ, 
όταν τθν ςκζπαςαν τα νερά. 
« Είμαι το μόνο πρόςωπο, που ςϊκθκε από τθν Ραγκόςμιο Συμφορά », κατζλθγε. 
Οι Άραβεσ, διθγοφνται, ότι οι προγονοί τουσ ιταν οι Adites και ο πρϊτοσ αρχθγόσ 
τουσ ο Ad. Πλοι αυτοί χάκθκαν, όταν ιρκαν μαφρα ςφννεφα και ξζςπαςαν βροχζσ 
και ανεμοςτρόβιλοι. 
Θ Κινζηικθ Μυκολογία διατθρεί ηωθρι τθν ανάμνθςθ τθσ Μεγάλθσ Ραγκόςμιασ 
Καταςτροφισ: « Οι κολϊνεσ του Ουρανοφ ζςπαςαν.  Θ Γι ςείονταν μζχρι τα πιό 
βακειά τθσ κεμζλια. Ο Ιλιοσ, θ Σελινθ και τα Άςτρα άλλαξαν τισ κινιςεισ τουσ. 
Θ Γι ζγινε κομμάτια και τα νερά τα κλειςμζνα ςτο ςτικοσ τθσ πετάχτθκαν ζξω με 
δφναμθ και τθν πλθμμφριςαν.  Ο Άνκρωποσ είχε εξεγερκεί εναντίον του Ουρανοφ. 
Το Ραγκόςμιο Σφςτθμα είχε ολοκλθρωτικά διαταραχκεί. Ο Ιλιοσ χάκθκε, οι Ρλανι-
τεσ άλλαξαν τθν πορεία τουσ και θ Μεγάλθ Αρμονία τθσ Φφςεωσ διαταράχκθκε. » 
Ρριν 11.000 χρόνια θ Μεγάλθ Αρμονία τθσ Φφςεωσ διαταράχκθκε και όπωσ λζνε ο 
Ρλάτων και οι Μφκοι, μιά Χϊρα, θ Ατλαντίσ, βυκίςκθκε ςτα βάκθ του Ατλαντικοφ 
Ωκεανοφ. 
Μζχρι τϊρα, παρά τισ ζρευνεσ, δεν βρζκθκε κανζνα ίχνοσ αυτισ τθσ Χϊρασ, δεν 
υπάρχει καμία κετικι απόδειξθ για τθν φπαρξθ τθσ και θ Ατλαντίσ ςυνεχίηει να 
βρίςκεται ςτα ςφνορα του Μφκου. 
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ΑΣΛΑΝΣΙΔΑ 
Άγνωςτα ςτοιχεία για τον πολιτιςμό και την βφθιςή τησ 
Γιώργοσ Α. Χαραλαμπίδησ ( Video - Youtube ) 
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Οι ςφγχρονεσ θεωρίεσ για την χαμζνη Ατλαντίδα 
Οι κυνθγοί τθσ χαμζνθσ Ατλαντίδασ κεωροφν τουσ διαλόγουσ τοφ Ρλάτωνα «Κριτί-
ασ» και «Τίμαιοσ» ωσ τθν Ραλαιά Διακικθ τθσ πίςτθσ τουσ. Με «Καινι Διακικθ» το 
βιβλίο του Λγνάτιου Λογιόλα Ντονζλι (Donnely, 3 Νοεμβρίου 1831 – Ρρωτοχρονιά 
1901) «Ατλαντίδα : Ο προκατακλυςμιαίοσ κόςμοσ». 
Γεννθμζνοσ ςτισ ΘΡΑ, ο Ντονζλι ιταν ιδθ δικθγόροσ ςτθν Φιλαδζλφεια, όταν, ςτα 
25 του (1856), ςυμμετείχε ςτθν δθμιουργία τθσ Nininger, μιασ φιλόδοξθσ πόλθσ 
ςτθν Μινεςότα, όπου οι μετανάςτεσ κα ζβριςκαν φιλικό περιβάλλον. Εξζδωςε εκεί 
και μια εφθμερίδα που τυπωνόταν ςτα αγγλικά και τα γερμανικά, με προφανι 
ςκοπό να προςελκφςει αποίκουσ. Ζςπευςαν να κατοικιςουν εκεί περί τα χίλια 
άτομα αλλά μια οικονομικι κρίςθ, το 1857, προκάλεςε πανικό και κφμα φυγισ. Ο 
Ντονζλι ζμεινε ο μοναδικόσ κάτοικοσ τθσ Nininger. Στα 1858, κάποιοι επζςτρεψαν 
αλλά θ πόλθ φυτοηωοφςε. Στα 1889, το εκεί ταχυδρομείο διζκοψε τθν λειτουργία 
του. Σιμερα, ςτον χϊρο υπάρχουν μόνο ερείπια και μια πινακίδα που δθλϊνει το 
ςθμείο, όπου βριςκόταν το ςπίτι του Ντονζλι. 
Ο οποίοσ είχε μπει ςτθν πολιτικι και, από το 1863 μζχρι το 1869 εκλεγόταν με το 
ρεπουμπλικανικό κόμμα υποδιοικθτισ τθσ πολιτείασ και κόγκρεςμαν. To 1870, 
αποχϊρθςε από τουσ ρεπουμπλικανοφσ και μετείχε ςε μια κίνθςθ ( κόμμα ) που 
υποςτιριηε τισ μειονότθτεσ, τουσ αγρότεσ και τουσ μικροκαλλιεργθτζσ. Γφριςε ςτθν 
πόλθ Nininger και εξζδωςε εφθμερίδα αντιμονοπωλιακισ κατεφκυνςθσ που χτυ-
ποφςε αλφπθτα τουσ τραπεηίτεσ και τουσ χρθματιςτζσ ωσ εχκροφσ του λαοφ. 
Στα 1882, ζγινε παγκόςμια γνωςτόσ, όταν κυκλοφόρθςε το βιβλίο του «Ατλαντίδα: 
Ο προκατακλυςμιαίοσ κόςμοσ». Εξζδωςε και άλλα βιβλία αλλά παρζμεινε διάςθμοσ 
για τα όςα ζγραψε για τθν Ατλαντίδα. Στα 1888, κυκλοφόρθςε βιβλίο του, με το 
οποίο προςπακοφςε να αποδείξει ότι δεν ιταν ο Σαίξπθρ που ζγραψε τα περίφθμα 
κεατρικά ζργα αλλά ο Φράνςισ Μπζικον ( ο Βάκων των Ελλινων ). Ρζκανε τθν 
πρωτοχρονιά του 1901, ςε μια εποχι που προωκοφςε τθν υποψθφιότθτά του για 
πρόεδροσ τϊν Θνωμζνων Ρολιτειϊν. 
Στο βιβλίο του για τθν Ατλαντίδα, ο Ντονζλι, προλογικά, δθλϊνει ότι πρόκεςι του 
είναι να αποδείξει 13 αλικειεσ:  

1. Υπιρξε κάποτε ςτον Ατλαντικό ωκεανό, ςτθν ζξοδο τθσ Μεςογείου, ζνα 
μεγάλο νθςί, ό,τι απζμεινε από μια «ατλαντικι» ιπειρο, γνωςτό ςτον αρχαίο 
κόςμο με το όνομα Ατλαντίδα.  

2. Θ περιγραφι του νθςιοφ αυτοφ, όπωσ δίνεται ςτουσ διαλόγουσ του Ρλάτωνα 
δεν είναι μφκοσ αλλά πραγματικι ιςτορία.  
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3. Θ Ατλαντίδα ιταν θ περιοχι, όπου ο άνκρωποσ, από μια κατάςταςθ βαρβα-
ρότθτασ, πζραςε ςτον πολιτιςμό.  

4. Στθ διάρκεια του χρόνου, θ Ατλαντίδα πυκνοκατοικικθκε και εξελίχκθκε ςε 
δυνατό κράτοσ που απλϊκθκε ςτισ ακτζσ του Κόλπου του Μεξικοφ, ςτουσ 
ποταμοφσ Μιςιςιπι και Αμαηόνιο, ςτισ ακτζσ τθσ Νότιασ Αμερικισ, τθσ Δυτι-
κισ Ευρϊπθσ και τθσ Δυτικισ Αφρικισ και ακόμα ςτθν Μεςόγειο, τα Βαλκά-
νια, τθν Μαφρθ Κάλαςςα και τθν Καςπία, που αποικικθκαν από εκπολιτ-
ςμζνα ζκνθ.  

5. Ρρζπει ο Ρροκατακλυςμιαίοσ κόςμοσ να ιταν ο Κιποσ τθσ Εδζμ, οι Κιποι 
των Εςπερίδων, τα Θλφςια Ρεδία, οι κιποι του Αλκίνοου ( των Φαιάκων, 
όπου βρζκθκε ο Οδυςςζασ ), οι Δελφοί, ο Πλυμποσ, θ Asgard ( ζνασ από τουσ 
εννζα κόςμουσ τθσ ςκανδιναβικισ μυκολογίασ) και όλεσ αντίςτοιχεσ περιο-
χζσ που εμφανίηονται ςτισ παραδόςεισ των αρχαίων εκνϊν, αντιπροςωπεφ-
οντασ τθν κακολικι μνιμθ ενόσ μεγάλου εδάφουσ, όπου θ πρϊτθ ανκρωπό-
τθτα κατοίκθςε ειρθνικά και ευτυχιςμζνθ.  

6. Οι κεοί και οι κεζσ των αρχαίων Ελλινων, των Φοινίκων, των Λνδουιςτϊν και 
των Σκανδιναβϊν ιταν απλά οι βαςιλιάδεσ και βαςίλιςςεσ, ενϊ οι ιρωεσ 
Άτλαντεσ και οι πράξεισ τουσ που αποδίδονται ςτθν μυκολογία απθχοφν μια 
ταραγμζνθ ανάμνθςθ πραγματικϊν ιςτορικϊν γεγονότων.  

7. Οι μυκολολογίεσ τθσ Αιγφπτου και του Ρεροφ αντιπροςωπεφουν τθν αρχικι 
κρθςκεία ςτθν Ατλαντίδα, θ οποία ιταν θλιολατρεία.  

8. Θ πιο παλιά αποικία των Ατλάντων πικανϊσ ιταν θ Αίγυπτοσ, τθσ οποίασ ο 
πολιτιςμόσ αποτελοφςε αναπαραγωγι εκείνου τθσ Ατλαντίδασ.  

9. Θ Μζςθ Χαλκοκρατία ςτθν Ευρϊπθ προιλκε από τθν Ατλαντίδα, ενϊ οι 
Άτλαντεσ ιταν οι πρϊτοι που χρθςιμοποίθςαν το ςίδερο.  

10. Το φοινικιό αλφάβθτο, μιτρα όλων των ευρωπαϊκϊν αλφαβιτων, προιλκε 
από το αλφάβθτο τθσ Ατλαντίδασ, που, επίςθσ μεταβιβάςτθκε ςτουσ Μάγιασ 
τθσ Κεντρικισ Αμερικισ.  

11. Στθν Ατλαντίδα υπιρξε το υπόβακρο τθσ Αρίασ ι Λνδοευρωπαϊκισ ομοεκνίασ 
κακϊσ επίςθσ και των ςθμιτικϊν λαϊν και ενδεχομζνωσ και των Τυρθνικϊν 
φυλϊν.  

12. Θ Ατλαντίδα χάκθκε από φοβερι καταςτροφι, κακϊσ όλο το νθςί βυκίςτθκε 
ςτον ωκεανό μαηί με ςχεδόν όλουσ τουσ κατοίκουσ του.  

13. Κάποιοι διαςωκζντεσ ζφεραν ςε Ανατολι και Δφςθ τθν είδθςθ τθσ τρομερισ 
καταςτροφισ, θ οποία επζηθςε ςτον χρόνο, με τισ παραδόςεισ διαφορετικϊν 
εκνϊν ςτον παλαιό και ςτον νζο κόςμο, για τθν Ρλθμμφρα και τον Κατα-
κλυςμό.  

Ρολλζσ από τισ κεωρίεσ του είναι θ πθγι πολλϊν ςφγχρονων αντιλιψεων που 
ζχουμε για τθν Ατλαντίδα, όπωσ ο πολιτιςμόσ και θ τεχνολογία πζρα από το χρόνο,  
θ προζλευςθ όλων των ςθμερινϊν φυλϊν και πολιτιςμϊν, ζνασ εμφφλιοσ πόλεμοσ 
ανάμεςα ςτο καλό και το κακό, κ.λ.π. Μεγάλο μζροσ τθσ κεωρίασ του Ντονζλι ςε ότι 
αφορά τθν Ατλαντίδα ωσ εξιγθςθ για δικεν ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτουσ αρχαίουσ 
πολιτιςμοφσ του Ραλαιοφ και του Νζου Κόςμου, το εμπνεφςτθκε από τισ δθμοςιεφ-
ςεισ τοφ Καρόλου Ετιζν Μπραςζρ ντε Μπουρμποφργκ ( Charles Étienne Brasseur de  
Bourbourg) και τθν ζρευνα του Αυγοφςτου Λε Μπλονηόν ςτο Γιουκατάν (χερςόνθςο 
τοφ Μεξικοφ ). 



Ο Γάλλοσ αββάσ Μπραςζρ (1814 - 1874) υπιρξε ςυγγραφζασ, λαογράφοσ, ιςτορι-
κόσ και αρχαιολόγοσ, ειδικόσ ςτα πράγματα τθσ Κεντρικισ Αμερικισ, όπου πραγμα-
τοποίθςε ζρευνεσ, ιδίωσ για τουσ Μάγια και τουσ Αητζκουσ. Ουςιαςτικά είναι ο 
ιδρυτισ τθσ ψευδοεπιςτιμθσ του «μαγιανιςμοφ», όπωσ αποκλικθκε. Στα 1862, 
δθμοςίευςε ςε επίςθμο μεξικανικό ζντυπο, κείμενο με το οποίο εξζφραηε τθν 
πεποίκθςθ ότι θ χαμζνθ Ατλαντίδα που περιγράφεται ςτα κείμενα του Ρλάτωνα, 
είχε υπάρξει και είχε αναπτφξει υψθλό επίπεδο πολιτιςμοφ, πριν να εμφανιςκοφν οι 
αςιατικοί και ευρωπαϊκοί πολιτιςμοί. Και υποςτιριξε ότι λζξεισ και εκφράςεισ 
ευρωπαϊκϊν και τθσ περςικισ γλωςςϊν προζρχονται από γλϊςςεσ αυτοχκόνων τθσ 
Αμερικισ. Ο Μπραςζρ επανιλκε το 1866 με νζο βιβλίο, εικονογραφθμζνο με καλ-
λιτεχνικζσ αναπαραςτάςεισ, προςπακϊντασ να αποδείξει ςτενι ςχζςθ ςτθν τζχνθ 
και τθν αρχιτεκτονικι των Μάγια και των αρχαίων Ελλινων και ωμαίων.  
Υποτίκεται ότι όλα είχαν κοινι προζλευςθ τθν Ατλαντίδα. Θ εικονογράφθςθ υπο-
νομεφτθκε και θ κεωρία κατζπεςε αλλά οι πρϊτεσ εντυπϊςεισ ζμειναν. Στα 1868, ο 
Μπραςζρ επανιλκε με το βιβλίο του «Τζςςερα γράμματα για το Μεξικό», όπου 
εξθγοφςε τθν ιςτορία τθσ Ατλαντίδασ ερμθνεφοντασ μφκουσ των Μάγια. 
Οι κεωρίεσ του Μπραςζρ επθρζαςαν βακφτατα τον Αφγουςτο ντε Μπλονηόν (1825 
– 1908), φωτογράφο, αντικζρ και εραςιτζχνθ αρχαιολόγο που ερεφνθςε με φανατι-
ςμό τα ερείπια τθσ προκολομβιανισ Αμερικισ. Κυρίωσ, εςτίαςε ςτα βόρεια τθσ 
χερςονιςου του Γιουκατάν, ςτον πολιτιςμό των Μάγια. Οι ιδζεσ του κεωρικθκαν 
εκκεντρικζσ, κακϊσ ζγραψε τθν «ιςτορία του πολιτιςμοφ των Μάγια», φτάνοντασ 
ςτο ςθμείο να ιςχυριςτεί ότι είχαν επαφι με τθν χαμζνθ Ατλαντίδα και τθν αρχαία 
Αίγυπτο. Και ακόμα, ότι οι ρίηεσ του τεκτονιςμοφ βρίςκονται ςτουσ Μάγια. Οι κεω-
ρίεσ του απαξιϊκθκαν από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα αλλά, τόςον αυτόσ, όςον και 
ο Μπλαςζρ, ζβαλαν τα λικάρια για τθν οικοδόμθςθ τθσ κοςμοκεωρίασ του Ντονζλι. 
Στο βιβλίο του ( «Ατλαντίδα : Ο προκατακλυςμιαίοσ κόςμοσ» ) ςυγκεντρϊνονται 
επιχειριματα από όλεσ τισ επιςτιμεσ που μποροφν να ςτοιχειοκετιςουν τθν 
φπαρξθ καταποντιςμζνθσ θπείρου ςτον Ατλαντικό ωκεανό, «ακριβϊσ εκεί» που ο 
Ρλάτων τοποκετοφςε τθν χαμζνθ πολιτεία. Ανάμεςα ςτα άλλα, υποκζτει ότι θ 
παρουςία διαφόρων φυτϊν και ηϊων ςτον πλανιτθ ερμθνεφεται μόνο αν υπιρχε 
ςτον Ατλαντικό μια ηϊνθ ςτεριάσ. Τα πιο ςθμαντικά, όμωσ, από τα επιχειριματά του 
αντλοφνται από τισ ομοιότθτεσ που ο ίδιοσ πίςτευε ότι υπάρχουν ανάμεςα ςε 
πολιτιςμοφσ που, χωρίσ τθν Ατλαντίδα, είναι αδφνατον να είχαν επαφι μεταξφ τουσ. 
Και αναφζρεται ςτουσ μφκουσ των λαϊν τθσ Άπω Ανατολισ, των Λνδιάνων τθσ 
Αμερικισ και των κατοίκων τθσ Μεςοποταμίασ για τον κατακλυςμό, που ςε πολλά 
ςθμεία μοιάηουν. Μόνθ πικανι ερμθνεία, πιςτεφει ο Ντονζλι, είναι ότι όλοι αυτοί οι 
μφκοι είχαν κοινι πθγι τθν Ατλαντίδα και διαδόκθκαν ςτθν υφιλιο από εκείνουσ  
που επζηθςαν του καταποντιςμοφ. 
Ο Αφγουςτοσ ντε Μπλονηόν είναι υπεφκυνοσ για μια ακόμα βυκιςμζνθ ιπειρο: Τθν 
Μου. Ρρόκειται για μια υποκετικι ιπειρο που υποτίκεται ότι βριςκόταν ςε κάποιον 
από τουσ ωκεανοφσ αλλά εξαφανίςτθκε ςτθν αυγι τθσ ανκρωπότθτασ. Ο Μπλονηόν 
ιςχυριηόταν ότι πολλοί αρχαίοι πολιτιςμοί, όπωσ αυτοί τθσ Αιγφπτου και τθσ 
Κεντρικισ Αμερικισ δθμιουργικθκαν από τουσ πρόςφυγεσ τθσ Μου, θ οποία βρις-
κόταν ςτον Ατλαντικό. Υποςτιριξε ότι είχε μεταφράςει τισ γραφζσ των αρχαίων 
Μάγια, ςτο Γιουκατάν: Αποδείκνυαν ότι ο πολιτιςμόσ τουσ ιταν ανϊτεροσ από 
αυτοφσ των «μεταγενζςτερων» τθσ Αιγφπτου και τθσ Ελλάδασ. Και ζμακε τθν ιςτο-
ρία μιασ μεγάλθσ θπείρου, τθσ Μου. Συνζδεςε με τθν χαμζνθ Ατλαντίδα, τθν οποία 



μετζτρεψε ςε μια ιπειρο που υποτίκεται ότι βυκίςτθκε ςτον Ατλαντικό Ωκεανό. 
Γράφει : 
«Στθν πορεία μασ προσ τα δυτικά, πζρα από τον Ατλαντικό, περνάμε πάνω από το 
ςθμείο όπου υπιρχε κάποτε το καμάρι και θ ηωι του ωκεανοφ, το ομοςπονδιακό 
κράτοσ τθσ Μου. Κατά τθν εποχι που ζχουμε υπόψθ μασ, δεν είχε ακόμα δεχτεί τθν 
οργι τθσ θφαιςτειακισ φωτιάσ, τθσ οποίασ τθν μανία ζπεςε κφμα. Η περιγραφι τθσ 
χϊρασ αυτισ είχε δοκεί ςτον Σόλωνα από τουσ ιερείσ τθσ Σαΐδασ. Τθν καταςτροφι 
τθσ από ςειςμοφσ και τθν βφκιςι τθσ καταγράφει ο Πλάτων ςτον Τίμαιό του και τθν 
ζχουν επαναλάβει τόςεσ φορζσ, ϊςτε είναι άχρθςτο να επιβαρφνουμε αυτζσ τισ 
ςελίδεσ με μια ακόμα επανάλθψθ». 
Κατά τον Μπλονηόν, ο πολιτιςμόσ τθσ Αιγφπτου δθμιουργικθκε από τθν βαςίλιςςα 
Μου, πρόςφυγα που διαςϊκθκε κατά τον καταποντιςμό τθσ θπείρου.  
Άλλοι πρόςφυγεσ κατζφυγαν ςτθν Κεντρικι Αμερικι και δθμιοφργθςαν τθν χϊρα 
των Μάγια. 
Ο James Churchward (1851-1936), όμωσ, ςε μια ςειρά από βιβλία, τοποκζτθςε τθν 
Μου ςτον Ειρθνικό ωκεανό. Υποςτιριξε ότι, όταν ιταν ςτρατιϊτθσ ςτθν Λνδία, ζγινε 
φίλοσ ενόσ υψθλόβακμου ιερζα που του ζδειξε πιλινεσ πινακίδεσ, ψθμζνεσ ςτον 
ιλιο, γραμμζνεσ ςτθν γλϊςςα «Νάγκα – Μάγια» που «μόνο δυο άτομα ςτθν Λνδία» 
μποροφςαν να διαβάςουν. Στα 1931, ζγραψε ότι οι γνϊςεισ του προζρχονται από 
αυτζσ τισ δυο πινακίδεσ και 2.500 πζτρινεσ πλάκεσ που του είχε διακζςει ζνασ 
γνωςτόσ εκείνθ τθν εποχι ορυκτολόγοσ. Σφμφωνα με αυτζσ, ζνασ ςπουδαίοσ πολι-
τιςμόσ είχε αναπτυχκεί ςτθν Μου, που είχε 64.000.000 κατοίκουσ κατά τθν ςτιγμι 
τθσ καταβφκιςισ τθσ, 12.000 χρόνια πριν. Και ιςχυρίςτθκε ότι από τθν Μου κατά-
γονται οι μεγάλοι πολιτιςμοί τθσ Αιγφπτου, τθσ Ελλάδασ, τθσ Κεντρικισ Αμερικισ, 
τθσ Λνδίασ, τθσ Βιρμανίασ και άλλων. Και από εκεί διαδόκθκε θ μεγαλικικι αρχι-
τεκτονικι. Σε απόδειξθ των ιςχυριςμϊν του, αναφζρκθκε ςε ςφμβολα από όλο τον 
κόςμο, ςτα οποία είδε κοινά κζματα των πτθνϊν, τθν ςχζςθ τθσ Γθσ και του Ουρα-
νοφ, και κυρίωσ τον Ιλιο. Και ανζφερε ότι ο βαςιλιάσ τθσ Μου ιταν ο κεόσ α των 
Αιγυπτίων. Τόςθ ιταν θ επίδραςθ των όςων ζγραψε, ϊςτε ο Κεμάλ Ατατοφρκ 
πείςκθκε ότι θ Μου ιταν θ αρχικι πατρίδα των Τοφρκων ! 
Σιμερα, θ επιςτιμθ ζχει απορρίψει όλα τα περί φπαρξθσ και καταβφκιςθσ τθσ Μου 
αλλά θ γφρω από αυτιν φιλολογία ζκρεψε νζεσ εκδοχζσ και κεωρίεσ.  
Υπεραπλουςτευμζνα, θ Μου δεν ιταν άλλθ από τθν Λεμουρία, τθν ιπειρο που 
βριςκόταν ςτον Λνδικό ωκεανό, τον κατά τον Θρόδοτο, Ατλαντικό. 
Τον Σεπτζμβριο του 1875, θ Ζλενα Ρζτροβνα Μπλαβάτςκυ ( 1831 – 1891 ), 
κοςμογυριςμζνο μζντιουμ, ίδρυςε τθν Κεοςοφικι Εταιρεία, ςτθ ςυνζχεια επιςκζ-
φτθκε τθν Λνδία και ςτα 1888 ζγραψε το βιβλίο «Θ μυςτικι δοξαςία», όπου εξθ-
γοφςε τθν κοςμοκεωρία τθσ, τθν οποία είχε διδαχτεί από τουσ Μαχάτμα του Κιβζτ, 
που τθσ μιλοφςαν μάλλον τθλεπακθτικά. Ρθγι τθσ, ζγραψε, ιταν το «Βιβλίο των 
Ντιηόν» που θ ίδια ονειρεφτθκε ότι ιταν γνιςιο Ατλάντιο κείμενο που είχε διαςωκεί 
ςτο Κιβζτ. Ανάμεςα ςε άλλα, θ Μπλαβάτςκυ εξιςτοροφςε και τθν ιςτορία τθσ 
ανκρωπότθτασ, τθν οποία χϊριηε ςε επτά «ρίηεσ – φυλζσ». Τρίτθ «ρίηα – φυλι ιταν 
θ Λεμοφρια που ζηθςε πριν από 18,5 εκατομμφρια χρόνια ! Μετά και τθν δθμι-
ουργία των κθλαςτικϊν, μερικοί Λεμοφριοι ςτράφθκαν ςτθν κτθνοβαςία. Οι κεοί, 
κατάπλθκτοι από τθν ςυμπεριφορά τουσ, βφκιςαν τθν Λεμουρία ςτον ωκεανό και 
δθμιοφργθςαν μία «Τζταρτθ ίηα Φυλι», προικιςμζνθ με τεράςτια διάνοια. Ιταν θ 
φυλι των Ατλάντων που ζηθςαν πριν από δζκα με δϊδεκα εκατομμφρια χρόνια. 



Ρζμπτθ θ «ρίηα – φυλι» ιταν αυτι των Αρίων που ξεκίνθςε να υπάρχει ςτθν Αςία, 
πριν από περίπου ζνα εκατομμφριο χρόνια. 
Θ επιςτιμθ παρζλαβε τα γραπτά τθσ κυρίασ Μπλαβάτςκυ και τα ξετίναξε αλλά οι 
κεοςοφιςτζσ τθν κεωροφν μεγάλθ προφιτθ. Και, αργότερα, ο Ουίλιαμ Σκοτ Ζλιοτ 
ιςχυρίςτθκε ότι Λεμουρία και Ατλαντίδα ταυτίηονται. 
Υπιρξαν και οριςμζνα ςυγγραφείσ Ταμίλ τθσ Λνδίασ που αναφζρκθκαν ςτθν Λεμου-
ρία. Οι απόψεισ τουσ διαφζρουν αλλά όλοι μοιράηονται τθν κοινι πεποίκθςθ ότι 
μια ιπειροσ υπιρχε ςτουσ αρχαίουσ χρόνουσ και βυκίςτθκε κάτω από τον ωκεανό, 
ωσ αποτζλεςμα ενόσ γεωλογικοφ φαινομζνου ι ενόσ κατακλυςμοφ.  
Φυςικά, δεν υπάρχουν επιςτθμονικά ςτοιχεία που να ςτθρίηουν αυτοφσ τουσ ιςχυ-
ριςμοφσ. Στα 1938, ο James Bramwell δθμοςίευςε το βιβλίο του «Χαμζνθ Ατλαντί-
δα», όπου προςπάκθςε να ςυγκεντρϊςει τα ωσ τότε «γνωςτά», από τον Ρλάτωνα 
ωσ τον Ντονζλι, υποςτθρίηοντασ ότι, για πολλοφσ θ πραγματικι αξία τθσ Ατλαντίδασ 
βρίςκεται ςτο ότι είναι το ςφμβολο μιασ Χρυςισ Εποχισ, κακϊσ και το μζςο 
διαφυγισ ςτον κόςμο τθσ μαγείασ και του ρομαντιςμοφ. Στο ίδιο βιβλίο, περιγρά-
φεται θ Λεμουρία ωσ μια ιπειροσ που καταλάμβανε μεγάλο μζροσ του Νότιου 
Ειρθνικοφ, ενϊ οι Λεμοφριοι κεωροφνται μια από τισ πρωταρχικζσ φυλζσ τθσ 
ανκρωπότθτασ. 
Σφμφωνα με τον Bramwell, οι Λεμοφριοι είναι οι πρόγονοι τθσ Ατλαντίδασ, που 
επζηθςαν από τθν περίοδο τθσ «γενικισ φυλετικισ παρακμισ που επθρζαςε τθν 
Λεμουρία» κατά τα τελευταία ςτάδια τθσ εξζλιξισ τθσ. Επίλεκτο τμιμα των Λεμοφ-
ριων αποτελοφςαν οι Άτλαντεσ. Λεμοφριοι, Άτλαντεσ, και Άριοι είναι πρωταρχικζσ 
φυλζσ τθσ ανκρωπότθτασ», 
Υπάρχει και νεότερθ εκδοχι, αυτι τθσ αρχαιολόγου Κάρλα Σζιη ( Carla Sage ) που 
από το 2003 υποςτιριξε ότι θ χαμζνθ Ατλαντίδα είναι καμμζνθ κάτω από τθν άμμο 
τθσ Σαχάρασ. Θ αρχαιολόγοσ επιςθμαίνει ότι, ςφμφωνα με τισ αρχαίεσ πθγζσ, οι 
αρχαίοι πολιτιςμοί, μινωκόσ, μθκθναϊκόσ και αιγυπτιακόσ, βρίςκονταν ςε επαφι και 
είχαν εμπορικζσ ανταλλαγζσ μεταξφ τουσ αλλά και με τθν Ατλαντίδα. Αυτό κακιςτά 
αδφνατο να ιταν ςτον Ατλαντικό θ Ατλαντίδα. Το λιμάνι τθσ μάλλον βριςκόταν ςτον 
κόλπο τθσ Σίδρασ (Σφρτθ, ςτθ Λιβφθ). «Θ Ατλαντίδα ιταν ςαφϊσ ςε κοντινι από-
ςταςθ και ςε επαφι με τθν Τροία και τισ άλλεσ πόλεισ και κράτθ τθσ Μεςογείου», 
λζει: «Καταςτράφθκε, όχι από πλθμμφρεσ, ςειςμό ι θφαίςτεια αλλά από τθν προ-
οδευτικι εξάπλωςθ τθσ άμμου τθσ εριμου που ζπνιξε τον πολιτιςμό τθσ. Τθν 
κατάπιαν οι αμμόλοφοι». 
Θ δρ Sage αναφζρει ότι οι βεδουίνοι τθσ εριμου, ειδικά μετά από αμμοκφελλεσ, 
ζχουν δει μαρμάρινεσ κολόνεσ να εξζχουν ςτουσ αμμόλοφουσ, κυρίωσ νότια τθσ 
Αλγερίασ. Και είναι γνωςτό ότι, παλαιότερα, θ Σαχάρα είχε εφκρατο κλίμα:  
«Ζντεκα με δϊδεκα χιλιάδεσ χρόνια πριν, όταν κατά τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ άνκιςε  
θ Ατλαντίδα άνκθςε, θ Σαχάρα ιταν καταπράςινθ και εφφορθ γθ », εξθγεί.  
Και χαρακτικά ςε βράχουσ τθσ Σαχάρασ απεικονίηουν καμθλοπαρδάλεισ, ενϊ οι 
αρχαιολόγοι ζχουν επίςθσ εντοπίςει εικονογράμματα εξθμερωμζνων ηϊων, ιππι-
λατα άρματα, κακϊσ και μεγάλα τροχόςπιτα - επιβεβαιϊνοντασ ότι το εμπόριο δια-
δραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ςτθν περιοχι. Αλλά ο γριγοροσ μεταςχθματιςμόσ τθσ 
περιοχισ από επίγειο παράδειςο ςε άνυδρθ ζρθμο, ζγινε αιτία να εξαλειφκεί θ 
γεωργία και να αφανιςτοφν τα ηϊα. Θ άμμοσ ζκανε αδφνατα τα ταξίδια και τα 
καραβάνια ζπαψαν να διαςχίηουν τθν πια ζρθμο. Ιταν γφρω ςτα 100 π.Χ., όταν οι 
άνκρωποι τθσ περιοχισ άρχιςαν να χρθςιμοποιοφν καμιλεσ για τισ μεταφορζσ τουσ 



και το εμπόριο, -καινοτομία που ιταν άγνωςτθ τθν εποχι των Ατλάντων. Οπότε, ο 
Ρλάτων μετζ-φερε λανκαςμζνα τθν αιτία τθσ καταςτροφισ: Θ Ατλαντίδα δεν χάκθκε 
εξαιτίασ του νεροφ αλλά από τθν ζλλειψθ νεροφ. Άλλωςτε, επιςθμαίνει θ αρχαιο-
λόγοσ, από το 1912, ο κακθγθτισ Alfred Wegener απζδειξε ότι οι ανατολικζσ ακτζσ 
τθσ Αμερικισ από τθν μία και οι δυτικζσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αφρικισ από τθν άλλθ, 
ταιριάηουν τζλεια μεταξφ τουσ. Άρα κάποτε οι ιπειροι αυτζσ ιταν ενωμζνεσ και 
κάποιεσ τεκτονικζσ αλλαγζσ τισ ζκαναν να διαχωριςτοφν. Οπότε, άλλοσ γεωλογικόσ 
ςχθματιςμόσ δεν χωράει κάπου ανάμεςα τουσ, ςτον Ατλαντικό. Άρα και θ Ατλαντίδα 
δεν ιταν εκεί. 
Κατά τθν εκδοχι του ϊςου Ν. Σ. Βζτςινκιν, αιτία τθσ καταςτροφισ τθσ Ατλαντίδασ 
ιταν θ πτϊςθ ενόσ μετεωρίτθ ςτθν κάλαςςα : Ρροκλικθκε παλιρροϊκό κφμα που 
ζπνιξε τθν χαμζνθ πολιτεία. Ο ερευνθτισ επικαλείται αρχαία κινζηικα χρονικά που 
αναφζρουν ότι ο ουρανόσ άρχιςε ξαφνικά να πζφτει προσ τα βόρεια, ο Ιλιοσ, θ 
Σελινθ και τα αςτζρια άλλαξαν τροχιζσ και θ Γθ κλονίςτθκε. Ρρόκειται για αναφορά 
ςε ταλάντευςθ τθσ Γθσ, γεγονόσ που αποτελεί τθ μοναδικι εξιγθςθ των φαινομε-
νων αυτϊν. Υπάρχουν επίςθσ δυο αινιγματικοί αςτρονομικοί χάρτεσ που βρζκθκαν 
ςτθν οροφι του τάφου του Σενμοφκ, αρχιτζκτονα τισ φαραϊ Χατςεπςοφτ : Ο ζνασ 
απεικονίηει το ςθμεία του ορίηοντα ςε ςωςτι διάταξθ, ενϊ ο άλλοσ το απεικονίηει 
ανεςτραμμζνο, ςαν ο άξονασ τθσ Γθσ να είχε υποςτεί κλίςθ. Και ακόμα, ςτον 
πάπυρο του Χάρισ ( εποχισ λίγο μετά τον κάνατο του φαραϊ αμςι Γ’, 1156 π.Χ. ) 
ςυμπεραίνεται κλίςθ του άξονα τθσ Γθσ. 
 
Η περιπζτεια τησ χαμζνησ Ατλαντίδασ : από τον Πλάτωνα μζχρι την εποχή μασ 
Βάλια Ραπαναςταςοποφλου * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Άκουςε λοιπόν, Σωκράτθ, μία ιςτορία, θ οποία, αν και φαίνεται παράξενθ, είναι 
εξολοκλιρου αλθκινι, όπωσ ο Σόλων, ο ςοφότεροσ από τουσ Επτά, είπε κάποτε ». 
(Τίμαιοσ, 20.e.1). 
Με αυτά τα λόγια ξεκινάει ο Κριτίασ τθν αφιγθςι του ςχετικά με τθν χαμζνθ 
Ατλαντίδα ςτον περίφθμο διάλογο του Ρλάτωνα, Τίμαιο. Αυτι θ γοθτευτικι ιςτορία 
άςκθςε μεγάλθ επίδραςθ ςτουσ ερευνθτζσ από πολφ νωρίσ και τουσ διαίρεςε ςε 
δφο κυρίωσ ςτρατόπεδα: εκείνουσ που κεωροφν τθν αφιγθςθ ωσ το μεγαλφτερο 
ψζμα ςτθν ιςτορία τθσ λογοτεχνίασ και αυτοφσ που είναι πεπειςμζνοι πωσ πρόκει-
ται για μία ιςτορικι πραγματικότθτα. Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο αναπτφχκθκαν 
αμζτρθτεσ κεωρίεσ και ερμθνείεσ που άλλοτε μζνουν πιςτζσ ςτο κείμενο του 
Ρλάτωνα και άλλοτε ξεφεφγουν από αυτό. 



 
Ο μφθοσ και οι γραπτζσ πηγζσ του 
Οι μοναδικζσ αρχαίεσ πθγζσ που αφοροφν ςτον μφκο τθσ Ατλαντίδασ και οι οποίεσ 
ζφταςαν ζωσ και εμάσ προζρχονται από τθν Αίγυπτο και τθν Ελλάδα. Οι αιγυπτιακζσ 
πθγζσ είναι ζμμεςεσ, κακϊσ δε ςϊκθκαν, αλλά γνωρίηουμε τθν φπαρξθ τουσ, γιατί 
απετζλεςαν τθν πθγι των διατθρθμζνων ελλθνικϊν πθγϊν. Δυςτυχϊσ, όμωσ και 
αυτζσ οι πθγζσ είναι μικρισ ζκταςθσ και ςυχνά όχι ιδιαίτερα ςαφείσ. Τα κείμενα, 
όπου εμφανίηεται το όνομα Ατλαντίσ προζρχονται από το φιλόςοφο Ρλάτωνα (427-
347 π.Χ. ). Ρρόκειται για τουσ διαλόγουσ του, Κριτίασ και Τίμαιοσ, όπου μασ 
πλθροφορεί λεπτομερϊσ για τθν ιςτορία ενόσ υψθλοφ και ακμαίου πολιτιςμοφ με 
κεϊκι καταγωγι, ο οποίοσ ζηθςε ςε ζνα νθςί ζξω από τισ Θράκλειεσ ςτιλεσ. Θ 
ιςτορία πρζπει να γράφτθκε ανάμεςα ςτο 359 π.Χ., όταν ο Ρλάτων επζςτρεψε ςτθν 
Ακινα από τθ Σικελία και το 351 π.Χ., οπότε και πζκανε ςε θλικία 81 ετϊν. 
Εξυπθρετεί μόνο ςαν μία μικρι ειςαγωγι ςτθν ιςτορία του πολζμου ανάμεςα ςτθν 
Ατλαντίδα και τθν προϊςτορικι Ακινα και δεν αποτελεί το κφριο κζμα του διαλόγου 
Τίμαιοσ, ο οποίοσ ςτθν πραγματικότθτα είναι μία ςυηιτθςθ γφρω από τθν περιγ-
ραφι τθσ δθμιουργίασ του κόςμου και τθν ερμθνεία των φυςικϊν φαινομζνων. 
Θ μικρι ιςτορία ςτον Τίμαιο (23d- 25d) αποτελεί μία πρόγευςθ για τθν διιγθςθ, θ 
οποία επανεμφανίηεται ςτον Κριτία (113c-121c). Στθν εκδοχι του Τίμαιου βλζπουμε 
ζναν ιερζα τθσ Σάιδοσ ςτθν Αίγυπτο να διθγείται ςτο Σόλωνα τα ςχετικά με τον 
πόλεμο των Ακθναίων με τουσ Άτλαντεσ, εξαιτίασ τθσ απουςίασ οποιαςδιποτε 
άλλθσ πλθροφόρθςθσ ι παράδοςθσ ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ ςχετικισ με αυτό το 
κζμα. 
Από τθν άλλθ πλευρά, ο Κριτίασ παρζχει μία λεπτομερι περιγραφι του χαμζνου 
νθςιοφ και των κατοίκων τθσ, όπωσ επίςθσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τουσ αρχαίουσ 
Ακθναίουσ. Και οι δφο διάλογοι πραγματοποιοφνται ανάμεςα ςτο Σωκράτθ, τον 
Ερμοκράτθ, τον Τίμαιο και τον Κριτία και προφανϊσ λειτουργοφν ωσ απάντθςθ ςε 
προγενζςτερθ ομιλία του Σωκράτθ ςχετικά με τισ ιδανικζσ πολιτείεσ, όπου ο Τίμαιοσ 
και ο Κριτίασ ςυμφωνοφν να διαςκεδάςουν τον Σωκράτθ με μία ιςτορία που «δεν 
είναι μφκοσ, αλλά αλθκινι ιςτορία». 
Ο Ρλάτων για να ενιςχφςει τθν αυκεντικότθτα τθσ αφιγθςισ του, μζςω των λόγων 
του Κριτία, επιμζνει ότι χρθςιμοποίθςε μία αρχαία αιγυπτιακι πθγι. Συγκεκριμζνα, 
ο Κριτίασ αναφζρει πωσ είχε ακοφςει τθν ιςτορία από τον παπποφ του που επίςθσ 
ονομαηόταν Κριτίασ. Αυτόσ με τθ ςειρά του τθν είχε ακοφςει από το μεγάλο νομο-
κζτθ Σόλωνα, ο οποίοσ ζηθςε μεταξφ του 640-560 π.Χ. Ο Σόλων άκουςε τθν ιςτορία 
κατά τθ διάρκεια ενόσ από τα ταξίδια του ςτθν Αίγυπτο από τουσ ιερείσ του ναοφ 
τθσ Νεΐκ ςτθν Σαίδα, ενϊ φεφγοντασ πιρε μαηί του και ζνα αντίγραφο τθσ ιςτορίασ 
γραμμζνο ςτα αρχαία αιγυπτιακά, το οποίο μετζφραςε αργότερα ο ίδιοσ. Θ ιςτορία 
αναφζρεται ςτθ διαμάχθ ανάμεςα ςτουσ Ακθναίουσ και τουσ κατοίκουσ του νθςιοφ 
τθσ Ατλαντίδασ 9000 χρόνια πριν από τθν εποχι του Ρλάτωνα. Ρροφανϊσ, θ γνϊςθ 
του μακρινοφ παρελκόντοσ είχε ξεχαςτεί από τουσ Ακθναίουσ τθσ εποχισ του 
Σόλωνα, αλλά οι Αιγφπτιοι ιερείσ τθν αναμετζδωςαν ςτον Ακθναίο νομοκζτθ. Οι 
πθγζσ αναφζρουν τα εξισ: 
Θ Ατλαντίδα βριςκόταν κάτω από τθν κυριαρχία του Ροςειδϊνα, του παντοδφναμου 
κεοφ τθσ κάλαςςασ, φςτερα από το μοίραςμα τθσ γθσ που ζκαναν οι κεοί μεταξφ 
τουσ. Πταν ο Ροςειδϊνασ ερωτεφτθκε τθν κνθτι Κλειτϊ, τθν κόρθ του Εβινορα και 
τθσ Λευκίππθσ, καταςκεφαςε μία κατοικία ςτθν κορυφι ενόσ λόφου που βριςκόταν 



κοντά ςτο μζςο του νθςιοφ και περιζβαλε τθν κατοικία αυτι με εναλλαςςόμενουσ 
δακτυλίουσ, δφο ξθράσ και τρεισ κάλαςςασ απομονϊνοντασ και προςτατεφοντασ 
παράλλθλα τθν αγαπθμζνθ του. Επίςθσ, ζφερε πθγζσ ηεςτοφ και κρφου νεροφ. 
Θ Κλειτϊ γζννθςε πζντε ηευγάρια διδφμων αγοριϊν, τα οποία ζγιναν αργότερα οι 
πρϊτοι θγεμόνεσ τθσ Ατλαντίδασ. Το νθςί μοιράςτθκε από τον Ροςειδϊνα ςε δζκα 
μζρθ ανάμεςα ςτουσ αδελφοφσ και ο μεγαλφτεροσ, που ονομαηόταν Άτλασ ζγινε ο 
πρϊτοσ βαςιλιάσ τθσ Ατλαντίδασ διατθρϊντασ τον ζλεγχο του κεντρικοφ λόφου και 
των γφρω περιοχϊν. Από αυτόν πιρε το όνομά του το νθςί κακϊσ επίςθσ και ο 
ωκεανόσ. Τα αδζλφια και οι απόγονοι των δζκα βαςιλικϊν οίκων κυβζρνθςαν πολλά 
νθςιά και ακόμθ και τουσ ανκρϊπουσ τθσ Μεςογείου που ηοφςαν δυτικά τθσ 
Αιγφπτου. 
Στθν κορυφι του κεντρικοφ λόφου κτίςτθκε ζνασ ναόσ προσ τιμιν του Ροςειδϊνα. 
Εκεί ςτεγαηόταν ζνα γιγάντιο χρυςό άγαλμα του Ροςειδϊνα, το οποίο παρίςτανε το 
κεό τθσ κάλαςςασ να οδθγεί ζνα άρμα που το ζςερναν φτερωτά άλογα. Σε αυτό το 
ςθμείο οι αρχθγοί τθσ Ατλαντίδασ ζρχονταν για να ςυηθτιςουν τουσ νόμουσ, να 
διεκπεραιϊςουν κρίςεισ και να αποτίςουν φόρο τιμισ ςτον Ροςειδϊνα. Για τθν 
διευκόλυνςθ των μετακινιςεων και του εμπορίου διανοίχκθκε ζνα υδάτινο κανάλι 
που διζςχιηε κάκετα τουσ δακτυλίουσ τθσ κάλαςςασ και τθσ ξθράσ και κατευ-
κυνόταν νότια καταλιγοντασ ςτθν κάλαςςα. Θ πόλθ τθσ Ατλαντίδασ βριςκόταν 
μόλισ ζξω από τον εξωτερικό δακτφλιο του νεροφ και εξαπλωνόταν κατά μικοσ τθσ 
πεδιάδασ. Ιταν μία ςτενά κατοικθμζνθ περιοχι, όπου ηοφςε θ πλειονότθτα του 
ςυνολικοφ πλθκυςμοφ του νθςιοφ. 
Ρζρα από τθν πόλθ απλωνόταν μία εφφορθ πεδιάδα, θ οποία περιβαλλόταν από 
ζνα ακόμθ κανάλι, το οποίο χρθςιμοποιείτο για να ςυλλζγει νερό από τα ποτάμια 
και τουσ χείμαρρουσ που κατζβαιναν από τα βουνά. Οι κάτοικοι τισ Ατλαντίδασ 
κατείχαν ζναν τεράςτιο πλοφτο, αφοφ διζκεταν όλα τα είδθ των αγακϊν ςε άφκο-
νεσ ποςότθτεσ. Ρζρα από τισ ςοδειζσ, το νθςί είχε όλα τα είδθ κοπαδιϊν, φροφτων, 
ξθρϊν καρπϊν, μετάλλων και ξυλείασ. Μία αφκονία ηϊων, ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των ελεφάντων κατζκλυηε το νθςί. 
Θ φυλι των Ατλάντων ιταν δυνατι και υγιισ, είχε όλεσ τισ θκικζσ αρετζσ και ηοφςε 
ειρθνικά και με απλότθτα για όςο διάςτθμα θ κεϊκι τουσ φφςθ υπερίςχυε. Αυτό 
κράτθςε για πολλζσ γενιζσ, ζωσ ότου θ ιςχφσ και θ απλθςτία άρχιςε να τουσ 
διαφκείρει. «Πταν θ ανκρϊπινθ φφςθ άρχιςε να επικρατεί», ζγιναν αμαρτωλοί και 
κατακλφςτθκαν από τα εγκλιματα. Άρχιςαν να κάνουν πολζμουσ με τον υπόλοιπο 
κόςμο και υπζταξαν άλλουσ λαοφσ κάτω από τθν ςκλθρι δφναμι τουσ. Μόνο οι 
Ακθναίοι κατάφεραν με τθ ςτρατιωτικι τουσ αρετι και τθν θκικι τουσ ιςχφ να 
νικιςουν τθν Ατλαντίδα και να τθ ςταματιςουν να ελζγχει τον υπόλοιπο κόςμο. 
Ραράλλθλα, ο Δίασ βλζποντασ αυτι τθν ανθκικότθτα των κατοίκων τθσ Ατλαντίδασ 
ςυγκάλεςε τουσ υπόλοιπουσ κεοφσ ςε ςυμβοφλιο, για να κακορίςουν μία τιμωρία, θ 
οποία κα ιταν και θ πλζον αρμόηουςα. Το κείμενο του Τίμαιου διακόπτεται από-
τομα ςε αυτό το ςθμείο, αλλά από τθν ςφντομθ αφιγθςθ ςτον Κριτία πλθροφο-
ροφμαςτε πωσ ο κυμόσ των κεϊν ιταν τελικά τόςο ιςχυρόσ, ϊςτε το νθςί κατα-
ςτράφθκε μζςα ςε μία μζρα και μία νφχτα από ςειςμοφσ και ςτθν ςυνζχεια κατα-
ποντίςτθκε ςτα βάκθ τθσ κάλαςςασ, αφινοντασ πίςω του μόνο μία μάηα από 
λάςπθ, τθν οποία ιταν αδφνατον να διαπλεφςουν τα πλοία. 
 
Ο αντίκτυποσ τήσ αφήγηςησ 



Ππωσ κατζςτθ ςαφζσ, θ ιςτορία τθσ Ατλαντίδασ ξεκίνθςε με ζναν λογοτεχνικό τρόπο 
μζςα από τουσ δφο διαλόγουσ του Ρλάτωνα και ςτον μεγάλο Ζλλθνα φιλόςοφο 
οφείλουμε το μφκο τθσ Ατλαντίδασ, αυτι τθ ςτοιχειωμζνθ ιςτορία ενόσ αρχαίου 
νθςιωτικοφ πολιτιςμοφ, ο οποίοσ εξαφανίςτθκε εξαιτίασ μίασ μεγάλθσ φυςικισ 
καταςτροφισ. Από τθν ςτιγμι που για πρϊτθ φορά εκδόκθκε θ ιςτορία του Ρλάτω-
να, οι άνκρωποι γοθτεφτθκαν και προβλθματίςτθκαν από αυτιν και προςπάκθςαν 
είτε να τθν ερμθνεφςουν ωσ ζνα απλό παραμφκι είτε να τθν αιτιολογιςουν, εντοπί-
ηοντασ τα κατάλοιπα του χαμζνου νθςιοφ. Αυτζσ οι δφο τάςεισ είναι δυνατό να 
ανιχνευτοφν πολφ νωρίσ, ακριβϊσ μία γενιά μετά το κάνατο του Ρλάτωνα. 
Ο Αριςτοτζλθσ (384-322 π.Χ.), μακθτισ του Ρλάτωνα ςυνζκρινε τθν ιςτορία τθσ 
Ατλαντίδασ με τθν αφιγθςθ του Ομιρου για το τείχοσ, το οποίο οι Αχαιοί ζκτιςαν 
γφρω από το ςτρατόπεδό τουσ ςτθν Τροία και που καταςτράφθκε λίγο αργότερα με 
κεϊκι επζμβαςθ. Ο Αριςτοτζλθσ με αυτι τθ ςφγκριςθ ικελε να αποδείξει πωσ και οι 
δφο ιςτορίεσ ιταν μία ποιθτικι δθμιουργία των ςυγγραφζων, οφτωσ ϊςτε να 
μπορζςουν να ενιςχφςουν τισ αφθγιςεισ τουσ. Συνεχίηοντασ, πρότεινε πωσ, όπωσ 
ακριβϊσ ο Πμθροσ απομάκρυνε το τείχοσ, όταν πια αυτό είχε εξυπθρετιςει τον 
ςκοπό του, ζτςι και ςτθν διιγθςθ τθσ Ατλαντίδασ ο Ρλάτων βφκιςε το νθςί ςτα βάκθ 
του ωκεανοφ για να προκαταλάβει τισ ςυηθτιςεισ ςχετικά με το ποφ βρίςκεται το 
νθςί. Κλείνοντασ το κζμα, ο Αριςτοτζλθσ αναφζρει χαρακτθριςτικά πωσ «ο άνδρασ 
που το ονειρεφτθκε το εξαφάνιςε» δίνοντασ με αυτόν τον τρόπο μία οριςτικι λφςθ 
ςτο πρόβλθμα τθσ Ατλαντίδασ. 
Ραρόλα αυτά, το πρόβλθμα δε κα ζβριςκε τθν λφςθ του τόςο εφκολα και γριγορα. 
Ο Κράντωρ (3οσ αιϊν π.Χ.), φιλόςοφοσ τθσ ελλθνιςτικισ περιόδου και ο πρϊτοσ 
ςχολιαςτισ του Τίμαιου ζφταςε ςτο άλλο άκρο. Κεϊρθςε πωσ κάκε ςθμείο τθσ 
διιγθςθσ ιταν ιςτορικά πραγματικό. Μολονότι ο ίδιοσ ο Ρλάτων επιμζνει ςτθν 
αλικεια τθσ ιςτορίασ, ιδθ από εκείνθ τθν εποχι οι ερμθνείεσ γφρω από τθν 
Ατλαντίδα κινικθκαν ανάμεςα ςε αυτοφσ τουσ δφο πόλουσ. Ο Αριςτοτζλθσ, όπωσ 
είδαμε και όπωσ αναφζρεται δισ από τον Στράβωνα, ιταν ανάμεςα ςτουσ πρϊτουσ 
μεγάλουσ αμφιςβθτίεσ τθσ αλικειασ ςτθν αφιγθςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, υπιρχαν 
υποςτθρικτζσ τθσ κεωρίασ του Ρλάτωνα, όπωσ ο Ρλοφταρχοσ, ο Ρρόκλοσ (410-485 
μ.Χ.), ο Στράβων (67 π.Χ.-23 μ.Χ.), ο Ροςειδϊνιοσ (135-51 π.Χ.) και ο Αμμιανόσ 
Μαρκελλίνοσ ( 330-400 μ.Χ. ). 
Σε χάρτεσ του Μεςαίωνα, όπωσ για παράδειγμα ςε αυτόν του Toscanelli del Pozzo, ο 
οποίοσ χρονολογείται ςτα 1475 και χρθςιμοποιικθκε από τον Χριςτόφορο Κολόμβο, 
ςθμειϊνονται μερικά μικρά και μεγάλα νθςιά ςτισ κάλαςςεσ δυτικά τθσ Ευρϊπθσ 
και τθσ Αφρικισ. Μεταξφ αυτϊν ιταν και το νθςί φάνταςμα Antillia, θ ονομαςία του 
οποίου πικανόν να αποτελοφςε παραφκορά τθσ Ατλαντίδασ του Ρλάτωνα. Οι 
πρϊτοι Λςπανοί και Ρορτογάλοι καλαςςοπόροι ιταν πρόκυμοι να πιςτζψουν πωσ 
αυτά ιταν τα ίχνθ ενόσ χαμζνου νθςιοφ που δεν είχε ακόμα ανακαλυφκεί, και θ 
ςαγινθ αυτισ τθσ αναηιτθςθσ αποτελοφςε ζνα αναγνωριςμζνο κίνθτρο των εξερευ-
νιςεων τουσ. 
Ο μφκοσ τθσ Ατλαντίδασ υπζςτθ αρκετζσ ταλαιπωρίεσ κατά τθν διάρκεια του 20ου 
αιϊνα. Ρολλοί λίγοι ιταν εκείνοι οι επιςτιμονεσ που ιταν ζτοιμοι να εκτεκοφν ςτα 
χλευαςτικά ςχόλια των ςυναδζλφων τουσ με το να ςυηθτοφν αυτό που το κζμα, 
όπωσ φαίνεται ςτθν περίπτωςθ του νεαροφ ακαδθμαϊκοφ, ο οποίοσ, ενϊ ζκανε 
κάποια ςφνδεςθ ανάμεςα ςτο Μινωικό πολιτιςμό και τθν Ατλαντίδα τθν εποχι που 
ο Evans ανζςκαπτε τθν Κνωςό, προτίμθςε τελικά να δθμοςιεφςει τισ ιδζεσ του ανϊ-



νυμα. Ρρόκειται για κάποιον K. T. Frost, που ανικε ςτο προςωπικό του Queen 
University ςτο Μπζλφαςτ και ο οποίοσ ςτα 1909 δθμοςίευςε ανϊνυμα ζνα άρκρο 
υπό τον τίτλο “The Lost Continent” ςτουσ Times του Λονδίνου. Ο ίδιοσ ο Frost 
χρόνια αργότερα παραδζχτθκε τθν πατρότθτα του άρκρου του ςε ζνα άλλο άρκρο 
υπό τον τίτλο “The Critias and Minoan Crete” που δθμοςιεφκθκε ςτο περιοδικό 
Journal of Hellenic Studies. 
 
Η θζςη τήσ Ατλαντίδασ – Θεωρίεσ 
Θ βαςικι δυςκολία που προξενεί αυτι θ ιςτορία με το τεράςτιο μζγεκοσ τθσ 
Ατλαντίδασ και τθν εξαφάνιςι τθσ μζςα ςε μία μζρα και μία νφχτα, κακίςταται πιο 
πολφπλοκθ και επιβαρφνεται ακόμθ περιςςότερο από το μφκο, τισ ερμθνείεσ και 
τθν ψευδό-επιςτιμθ. Θ κζςθ τθσ Ατλαντίδασ δε φαίνεται να απαςχόλθςε τθν 
ανκρωπότθτα ζντονα από τθν εποχι του Ρλάτωνα μζχρι περίπου και τα μζςα του 
16ου αιϊνα.  
Αυτό πρζπει να οφείλεται ςτουσ ακόλουκουσ λόγουσ : 
α) ςτθν μεγάλθ αυκεντία του Αριςτοτζλθ, ο οποίοσ κεϊρθςε πωσ θ Ατλαντίδα ιταν 
ζνασ μφκοσ που είχε επινοιςει ο δάςκαλόσ του, ο Ρλάτων. 
β) ςτθν απουςία οποιαςδιποτε άλλθσ πθγισ ςφγχρονθσ ι παλαιότερθσ του 
Ρλάτωνα. 
γ) ςτθν απουςία επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν που κα μποροφςαν να ελζγξουν το 
μζγεκοσ και τθν τοποκεςία τθσ Ατλαντίδασ και τθν χρονολογία τθσ βφκιςισ τθσ. 
Θ τοποκζτθςθ τθσ Ατλαντίδασ ςτον Ατλαντικό ωκεανό μοιάηει να είναι μία προ-
φανισ λφςθ και φαίνεται ςαν κεόςταλτθ απάντθςθ ςτουσ ερευνθτζσ, τόςο τουσ 
παλαιότερουσ όςο και τουσ ςφγχρονουσ. Θ φπαρξθ ενόσ μεγάλου νθςιοφ ι θπείρου 
ςτα νερά του Ατλαντικοφ που κα ςχθμάτιηε μία χερςαία γζφυρα ανάμεςα ςτον 
Ραλαιό και το Νζο κόςμο, κα παρείχε μία εφκολθ εξιγθςθ για μία πλθκϊρα 
ομοιοτιτων, γεωλογικϊν, βιολογικϊν, ανκρωπολογικϊν και γλωςςικϊν, των οποίων 
θ φπαρξθ είχε διαπιςτωκεί ανάμεςα ςτισ θπείρουσ εκατζρωκεν του Ατλαντικοφ. Και 
για αυτό το λόγο, μία Ατλαντίδα ςτον Ατλαντικό υποςτθρίχκθκε από τόςουσ 
ςυγγραφείσ με τόςθ κζρμθ, όχι τόςο για να υποςτθρίξουν τον Ρλάτωνα, όςο για να 
παρζχουν μία υπόκεςθ εργαςίασ για τισ δικζσ τουσ κεωρίεσ. Για αυτοφσ τουσ 
ςυγγραφείσ, το ηθτοφμενο δεν ιταν, αν πραγματικά υπιρχε ζνα νθςί ι μία ιπειροσ 
των διαςτάςεων που δόκθκαν από τον Ρλάτωνα, αλλά, αν, ςτθν πραγματικότθτα, 
υπιρχε ζνασ προϊςτορικόσ λαόσ ενόσ τζτοιου πολιτιςτικοφ επιπζδου που αποτζλεςε 
τθν ρίηα και τθν πθγι προζλευςθσ όλων των κατοπινϊν πολιτιςμϊν. Ωσ εκ τοφτου, θ 
Ατλαντίδα αποτελεί μία καυμάςια λφςθ. 
Αυτοί οι ςυγγραφείσ υποςτθρίηουν πωσ θ Ατλαντίδα είναι θ πθγι όλων των 
πολιτιςμϊν τθσ Μεςογείου, όπωσ του αιγυπτιακοφ και του μυκθναϊκοφ, αλλά και 
εκείνων τθσ Κεντρικισ και Νότιασ Αμερικισ.  
Γι’ αυτοφσ θ Ατλαντίδα ςυνδζεται με τθν Ωγυγία, τον παράδειςο και τον Κιπο τθσ 
Εδζμ ςαν ζνα ςφμβολο τθσ κοινισ προζλευςθσ τθσ ανκρωπότθτασ και των 
πολιτιςμϊν τθσ. Είναι απαραίτθτο όμωσ, να υπογραμμίςουμε πωσ ο Ρλάτων δεν 
ζδινε καμία τζτοια ςθμαςία ςτθν Ατλαντίδα και πωσ οι Ακθναίοι και οι Αιγφπτιοι 
ςτισ αφθγιςεισ τουσ κεωροφςαν ςαφζςτατα τουσ Άτλαντεσ εχκροφσ τουσ. 
Θ αναηιτθςθ τθσ Ατλαντίδασ ζλαβε χϊρα με αμείωτο ρυκμό από τον 16ο ζωσ και 
τον 18ο αιϊνα. Ρροτάκθκαν πολλά μζρθ ωσ θ πικανι χαμζνθ Ατλαντίδα, όπωσ π.χ. 
το Τυρρθνικό πζλαγοσ, θ κάλαςςα του Αηόφ, θ ανατολικι Μεςόγειοσ κοντά ςτο 



Λςραιλ, θ Ανταρκτικι, θ Κελτικι κάλαςςα και θ ανατολικι κάλαςςα τθσ Λρλανδίασ 
και φυςικά θ Κριτθ και θ Κιρα. Δεν λείπει όμωσ και ζνασ εντυπωςιακά μεγάλοσ 
αρικμόσ προτεινόμενων περιοχϊν που βρίςκονται ςτθ ςτεριά, όπωσ το Μαρόκο, θ 
Τυνθςία, θ Ραλαιςτίνθ, θ Μάλτα, το Βζλγιο, θ Καταλονία, θ νότια Σουθδία, ο Καφ-
καςοσ, θ Σαχάρα κ.ά. Και δεν ςταματάει εδϊ ο αρικμόσ των υποψθφίων περιοχϊν, 
όπωσ επίςθσ οφτε και οι δθμιουργικζσ ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ιςτορίασ. 
Αυτό δείχνει πόςο μεγάλθ είναι θ δφναμθ τθσ ιςτορίασ του Ρλάτωνα που πζτυχε να 
πυροδοτιςει τόςο πολφ τθν φανταςία και προσ τόςεσ πολλζσ κατευκφνςεισ. 
Αρκετζσ από αυτζσ τισ αναηθτιςεισ βαςίηονται ςε ζρευνεσ για τθν παλαιά Ατλαν-
τίδα, δθλαδι το χαμζνο βαςίλειο του Ρλάτωνα. Είναι όμωσ ςθμαντικό, να αναγνω-
ρίςει κανείσ πωσ ζνα μεγάλο μζροσ από όςα γράφτθκαν μζςα ςτον 20ο αιϊνα δεν 
αφοροφν ςτθν Ατλαντίδα του Ρλάτωνα, αλλά ςε μία νζα Ατλαντίδα, θ οποία 
υφίςταται ωσ ιδζα μόνο από το 1882 και εφεξισ. 
Θ ιςτορία του Ρλάτωνα ζλαβε μία άλλθ ςθμαςία από τθ ςτιγμι που ανακαλφφκθκε 
θ Αμερικι. Αρκετοί άνκρωποι, όπωσ ο Λςπανόσ ιςτορικόσ Francisco López de Gomara 
ςτα 1553 και ο Γάλλοσ γλωςςολόγοσ Guillaume Postel ςτα 1561, υπζκεςαν πωσ θ 
Αμερικι ιταν θ Ατλαντίδα. Ο Postel κεωροφςε πωσ ζπρεπε να δοκεί προςοχι ςτθν 
ικαγενι ονομαςία του Μεξικό που ιταν Aztlan. Ο Sir Francis Bacon ταφτιςε επίςθσ 
τθν Αμερικι με τθν Ατλαντίδα ςτο φιλοςοφικό του μυκιςτόρθμα Nova Atlantis. Αυτι 
δεν είναι θ πρϊτθ φορά που ζνασ φιλόςοφοσ κοίταξε προσ τα δυτικά πζρα από τθν 
κάλαςςα ςτο Νζο κόςμο, όπου υπιρχε μία ευκαιρία να δθμιουργθκεί ζνα ιδανικό 
κράτοσ.  
Ο πρϊτοσ γνωςτόσ χάρτθσ που απεικόνιηε τθν Ατλαντίδα ςχεδιάςτθκε από τον 
Athanasius Kircher ςτα 1644. Ραρουςιάηει μία αχλαδόςχθμθ μάηα ςτεριάσ ςτο 
μζςον του Ατλαντικοφ ωκεανοφ αμζςωσ μετά το Γιβραλτάρ, μαηί με δφο μικρότερα 
νθςιά από τθν πλευρά τθσ Αμερικισ. 
Θ Νζα Ατλαντίδα ωσ ζνα λογοτεχνικό φαινόμενο είναι λίγο περιςςότερο από ζναν 
αιϊνα παλιά και αποτελεί αυκεντικι δθμιουργία του λαϊκοφ ςυγγραφζα Ignatius L. 
Donnelly. Είναι πολφ πικανόν, θ περιγραφι τθσ επίςκεψθσ του captain Nemo ςτθν 
αρχαία πρωτεφουςα που βριςκόταν ςτο βυκό ςτθν γνωςτι ιςτορία του Λουλίου 
Βζρν 20 χιλιάδεσ λεφγεσ κάτω από τθν κάλαςςα, που εκδόκθκε το 1870 να ενζ-
πνευςε τον Donnelly, ϊςτε να εξερευνιςει τθν ιδζα ακόμθ περιςςότερο. Στο βιβλίο 
του The Antediluvian World (1882) ζκεςε τα κεμζλια για τθν μεγάλθ υπόκεςθ πωσ θ 
ιπειροσ τθσ Ατλαντίδασ υπιρξε ςτθν πραγματικότθτα ζξω ςτον Ατλαντικό ωκεανό 
κατά τουσ προϊςτορικοφσ χρόνουσ και απετζλεςε τθν κοιτίδα όλων των πολιτιςμϊν, 
τθν καρδιά μιασ αυτοκρατορίασ που εκτεινόταν από τον Μιςιςιπι και τον Αμαηόνιο 
ςτα δυτικά μζχρι και τθσ ςτζπεσ τθσ Ευραςίασ και τθν Λνδία ςτα ανατολικά. Σε όλα 
αυτά προςζκεςε και ζνα ιςχυρό μυκολογικό ςτοιχείο. Υποςτιριξε πωσ θ Ατλαντίδα 
ιταν ο κιποσ τθσ Εδζμ, ο κιποσ των Εςπερίδων, τα Θλφςια Ρεδία, οι κιποι του 
Αλκίνοου, ο Μζςοσ Ομφαλόσ, ο Πλυμποσ, θ Άςγκαρντ των παραδόςεων των 
αρχαίων εκνϊν. 
Ο Donnelly παραδζχτθκε πωσ ο κιποσ τισ Εδζμ αποτελοφςε ζνα πρόβλθμα, γιατί 
υποτίκεται πωσ βριςκόταν ανατολικά τθσ Ραλαιςτίνθσ. Κατ’ αυτόν, οι κεοί και οι 
κεζσ τθσ Ελλάδασ, τθσ Σκανδιναβίασ και τθσ Λνδίασ ιταν ςτθν πραγματικότθτα οι 
βαςιλείσ και οι ιρωεσ τθσ Ατλαντίδασ. 
Τα επιχειριματα του Donnelly ςτθρίχκθκαν ςτθν πολιτιςτικι κεωρία τθσ «διά-
χυςθσ» (diffusion). Κατά τθ γνϊμθ του, αν οι πυραμίδεσ βρζκθκαν ςτθν Αίγυπτο και 



τθν Λατινικι Αμερικι και το δεκαδικό ςφςτθμα μζτρθςθσ βρζκθκε ανάμεςα ςτουσ 
Ρερουβιανοφσ και τουσ Αγγλοςάξονεσ, τότε οι άνκρωποι κα πρζπει να είχαν 
ταξιδζψει από τθ μία περιοχι ςτθν άλλθ, μεταφζροντασ μαηί τουσ τισ γνϊςεισ και 
τισ τεχνικζσ που χρειάηονταν για τθν καταςκευι των πυραμίδων και τθ μζτρθςθ με 
το δεκαδικό ςφςτθμα. Τοποκετϊντασ μία μάηα ςτεριάσ ςτον Ατλαντικό ωκεανό κα 
μποροφςε να κάνει αυτιν τθν διάχυςθ πιο εφκολθ ςυντομεφοντασ τα καλάςςια 
ταξίδια που απαιτοφνταν. Από τθ ςτιγμι που το πολιτιςμικό κζντρο βυκίςτθκε, οι 
αποικίεσ αναπτφχκθκαν ξεχωριςτά, αλλά διατιρθςαν παράλλθλα ίχνθ του αρχικοφ 
πολιτιςμοφ. 
Τα φυςικά κατάλοιπα τθσ Ατλαντίδασ τοφ Donnelly είναι οι Αηόρεσ, θ Μαδζρα και οι 
Κανάριοι νιςοι, βουνά κάποτε τθσ παλιάσ θπείρου. Το βιβλίο του Donnelly εκδό-
κθκε λίγο μετά από τθν πρϊτθ ωκεανογραφικι ζρευνα του βόρειου Ατλαντικοφ, θ 
οποία αποκάλυψε τθν φπαρξθ τθσ Μεςοατλαντικισ κορυφογραμμισ, μίασ ορο-
ςειράσ κάτω από το νερό που είναι ίςθ ςε μζγεκοσ με τισ Άνδεισ. Ο βυκόσ του 
ωκεανοφ ιταν διάςπαρτοσ με καλάςςια βουνά, ανενεργά θφαίςτεια ςε βάκθ των 
1000 μζτρων και ακόμθ περιςςότερο. Ο Donnelly κεϊρθςε τθν καινοφρια πλθρο-
φορία ςαν μία απόδειξθ ότι εκεί υπιρχε κάποτε ςτεριά. 
Θ υπόκεςθ του Donnelly ςτθρίηεται ςε 4 ςθμεία: ςτθν νεο ανακαλυφκείςα μεςο-
ατλαντικι οροςειρά, ςτθν παράλλθλθ οικολογικι ανάπτυξθ ςτισ απζναντι πλευρζσ 
του Ατλαντικοφ, ςτθν παράλλθλθ πολιτιςτικι ανάπτυξθ και ςτθ βεβαιότθτα πωσ θ 
διάχυςθ ιταν θ αιτία για όλεσ αυτζσ τισ ομοιότθτεσ. Στθν ςυνζχεια, αυτι θ άποψθ 
αντι-παρατζκθκε με τθν εξελικτικι κεϊρθςθ που υποςτιριηε πωσ οι πυραμίδεσ 
μποροφςαν να είχαν επινοθκεί ανεξάρτθτα ςε διαφορετικά μζρθ από διαφορετικζσ 
κοινότθτεσ χωρίσ καμία επαφι θ μία με τθν άλλθ. Τελικά, οι τοποκετιςεισ του 
Donnelly ςτθρίηονται ςτθν πεποίκθςθ πωσ ο πολιτιςμόσ είναι ομοιογενισ, πράγμα 
φυςικά που δεν ιςχφει. Μολονότι θ κεωρία του Donnelly βρικε πολλοφσ υποςτθ-
ρικτζσ, τελικά αποδείχτθκε αναλθκισ. Από το 1960 είναι πλζον γνωςτό πωσ όλα τα 
υποκαλάςςια χαρακτθριςτικά που τα κεϊρθςε ωσ απόδειξθ μιασ βυκιςμζνθσ 
χϊρασ, ζχουν εξθγθκεί από τουσ γεωλόγουσ με ζναν πολφ διαφορετικό τρόπο. 
Αρκετοί ςυγγραφείσ προςπάκθςαν να διατθριςουν τθν ιςτορία μίασ θπείρου που 
βοφλιαξε ςτον Ατλαντικό. Κατά καιροφσ προβλικθκαν πολλά επιχειριματα. 
Υποςτθρίχκθκε πωσ θ Ατλαντίδα εκτεινόταν από τθν δυτικι ακτι του Μαρόκου ζωσ 
και τθν ανατολικι ακτι τθσ Βενεηουζλασ και περιελάμβανε τισ ςθμερινζσ Αηόρεσ, 
τθν Μαδζρα, τα Κανάρια νθςιά και τθν περιοχι τθσ κάλαςςασ των Σαργαςςϊν. 
Μζςα από αυτό το πρίςμα, τα παραπάνω νθςιά και πικανόν και τα νθςιά του 
Ρράςινου Ακρωτθρίου ιταν όλα ορεινά ςυγκροτιματα τθσ Ατλαντίδασ, των οποίων 
οι κορυφζσ φςτερα από τθν καταβφκιςθ τθσ θπείρου παρζμειναν πάνω από τθν 
επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. Οι υποςτθρικτζσ τθσ απόλυτθσ αλικειασ ςτθν ιςτορία του 
Ρλάτωνα κεωροφν τθν βφκιςθ τθσ Ατλαντίδασ ωσ ζνα από τα πιο κακοριςτικά 
γεωτεκτονικά γεγονότα και ιςχυρίηονται πωσ ζνα δυνατό επιχείρθμα υπζρ τουσ 
είναι θ ταφτιςθ τθσ χρονολογίασ τθσ υποχϊρθςθσ των παγετϊνων από τθν Ευρϊπθ 
και τθ βόρεια Αμερικι με τθν χρονολογία που δίνει ο Ρλάτων για τθ βφκιςθ τθσ 
Ατλαντίδασ, δθλ. 9000 χρόνια πριν από τθν επίςκεψθ του Σόλωνα ςτθν Αίγυπτο. 
Πμωσ επιςτθμονικζσ μετριςεισ που πραγματοποιικθκαν με τθν βοικεια διαφόρων 
φυςικϊν μεκόδων και επιπλζον θ ωκεανογραφικι ζρευνα αποδεικνφουν ξεκάκαρα 
πωσ ο Ατλαντικόσ ωκεανόσ είχε παγιωκεί ςτθν ςθμερινι μορφι του πολφ πριν από 
τθν περίοδο τθσ υποχϊρθςθσ των παγετϊνων. 



Θ φπαρξθ ποικίλλων κοινϊν ειδϊν φυτϊν και ηϊων και ςτισ δφο πλευρζσ του 
Ατλαντικοφ, ςτθ Μεςόγειο, τισ Αηόρεσ, τθ Μαδζρα, τα Κανάρια νθςιά, τισ Αντίλλεσ 
και τθν Κεντρικι Αμερικι κεωρικθκε ωσ ζνδειξθ πωσ θ Ευρϊπθ και θ βόρεια 
Αμερικι ιταν κάποτε ςυνδεδεμζνεσ μζςω μιασ ξθράσ. Και φυςικά, αυτοί που 
υποςτθρίηουν τθ κεωρία πωσ θ Ατλαντίδα βριςκόταν ςτον Ατλαντικό ωκεανό 
πιςτεφουν πωσ αυτό το νθςί χρθςίμευε ωσ γζφυρα κατά μικοσ του ωκεανοφ.  
Βεβαίωσ, κεωρθτικά, θ ςφνδεςθ αυτι κα μποροφςε να υφίςταται, επίςθσ, υπό τθν 
μορφι μιασ οποιαςδιποτε χερςαίασ ςυνζνωςθσ τθσ Ευραςίασ με τθν βόρεια Αμερι-
κι. Επιπλζον, οι ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτα φυτά και τα ηϊα μποροφν να επιτευχ-
κοφν χωρίσ ποτζ οι ιπειροι να ζχουν ςυνδεκεί. Για παράδειγμα, οι ςπόροι αρκετϊν 
φυτϊν μεταφζρονται ςε τεράςτιεσ αποςτάςεισ με τθν βοικεια του ανζμου ι με το 
πζταγμα των αποδθμθτικϊν πουλιϊν που πετϊντασ διαςχίηουν τισ κάλαςςεσ. 
Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο των ομοιοτιτων ανάμεςα ςτισ δφο θπείρουσ μπορεί να 
τοποκετθκεί και το επιχείρθμα των πολιτιςτικϊν ομοιοτιτων. Μια ςφγκριςθ των 
τεχνϊν και των επιτευγμάτων των αρχαίων πολιτιςμϊν που ζηθςαν ςτθν Μεςόγειο 
ι και κοντά ςε αυτι με εκείνουσ τουσ πολιτιςμοφσ τθσ Αμερικισ οδιγθςε ςτθν 
υπόκεςθ πωσ οι πολιτιςμοί των δφο κόςμων δείχνουν μία περίεργθ αναλογία. 
Σφμφωνα με τον Γάλλο ατλαντολόγο Roger Devigne, τα δφο θμιςφαίρια κατοικοφ-
νταν από ανκρϊπουσ τθσ ίδιασ φυλισ, τθσ «φυλισ του χαλκοφ». Λςχυρίηεται πωσ 
αυτι θ φυλι εμφανίηεται και ςτισ δφο πλευρζσ του Ατλαντικοφ, όπου βρζκθκε 
χαλκόσ, από το Μαρόκο, τθν Αίγυπτο και τθ Βαβυλϊνα, τισ ετρουςκικζσ περιοχζσ 
ςτθν Λταλία, τθν βαςκικι περιοχι ςτθν Λςπανία και τθν Γαλλία, τα Κανάρια νθςιά 
ζωσ και τθν Κεντρικι και νότια Αμερικι, από το Μεξικό ζωσ και το Ρεροφ. Ωσ πιο 
χαρακτθριςτικά παραδείγματα, τα οποία φανερϊνουν ζναν παραλλθλιςμό κεωροφ-
νται οι ομοιότθτεσ των πυραμίδων τθσ Κεντρικισ Αμερικισ με αυτζσ τθσ Αιγφπτου. 
Αυτι θ φαινομενικι ομοιότθτα του ευρωπαϊκοφ και του αμερικανικοφ πολιτιςμοφ 
και θ φπαρξθ ςτθν Αμερικι μφκων ςχετικϊν με μία χαμζνθ γθ κάτω από παρόμοιεσ 
περιςτάςεισ με αυτζσ που αναφζρονται από τον Ρλάτωνα ςτθν αφιγθςι του 
ςχετικά με τθν Ατλαντίδα κεωροφνται από κάποιουσ ωσ οι πιο ιςχυρζσ αποδείξεισ 
υπζρ τθσ φπαρξθσ ενόσ «χαμζνου νθςιοφ». Κεωρικθκε πωσ το νθςί πριν από τθν 
καταςτροφι του ιταν μία γζφυρα ξθράσ κατά μικοσ του Ατλαντικοφ και πωσ 
φςτερα από τθν καταβφκιςι του οι επιηϊντεσ κατζφυγαν ςτισ θπείρουσ ανατολικά 
και δυτικά, όπου ιδθ υπιρχαν αποικίεσ. Αυτό το τελευταίο ςθμείο, λζνε οι υπο-
ςτθρικτζσ τισ κεωρίασ, πωσ υπάρχει ςτθν αναφορά του Ρλάτωνα πωσ θ μετανά-
ςτευςθ των νθςιωτϊν τθσ Ατλαντίδασ ςτθν Ευρϊπθ προθγικθκε τισ εξαφάνιςθσ 
του νθςιοφ. 
Απζναντι ςε όλεσ αυτζσ τισ φανταςίεσ πρζπει να τονιςτεί πωσ ςφμφωνα με τθν 
αποδεκτι άποψθ ο πρϊτοσ άνκρωποσ εγκαταςτάκθκε ςτθν Αμερικι από τθν Αςία 
κατά τθ διάρκεια ι μετά τθν φςτερθ περίοδο των παγετϊνων μζςω μιασ χερςαίασ 
οδοφ που ζνωνε τθν Σιβθρία με τθν Αλάςκα, αυτό που ςιμερα γνωρίηουμε ωσ 
Βερίγγειο πορκμό. Πςον αφορά ςτισ γλωςςικζσ και ανκρωπολογικζσ ομοιότθτεσ 
ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ του Ραλαιοφ και του Νζου κόςμου, όςο αυτζσ υπάρχουν, 
και ςε όλα τα εκνογραφικά ςτοιχεία, αυτά μποροφν να εξθγθκοφν χωρίσ να εμπλζ-
κεται θ φπαρξθ κάποιου μεγάλου νθςιοφ που απλωνόταν κατά μικοσ του Ατλαντι-
κοφ. Εντοφτοισ, όπωσ αναφζρκθκε ιδθ, ο Ατλαντικόσ ωκεανόσ δε μονοπωλεί τθν 
προτεινόμενθ κζςθ τθσ Ατλαντίδασ.  



Ζχουν προτακεί και άλλοι ωκεανοί και ιπειροι με αποτζλεςμα να υπάρχουν πολφ 
λίγα μζρθ ςτον κόςμο που να μθν ζχουν κεωρθκεί ότι είναι θ χαμζνθ Ατλαντίδα ι 
κάποια αποικία τθσ. 
Θ νζα Ατλαντίδα πζραςε γριγορα μζςα από πολλζσ μεταμορφϊςεισ, κάποιεσ από 
τισ οποίεσ ξεπερνοφν τον κόςμο τθσ πραγματικότθτασ. Υπάρχουν κεωρίεσ που είτε 
αγνοοφν τθν γεωλογικι πραγματικότθτα είτε τθν εξθγοφν με τθν επίκλθςθ περί-
εργων και τελείωσ φανταςτικϊν και εξωγιινων φαινομζνων. Πλα αυτά ζρχονται ςε 
αντίκεςθ με τθν γεωλογικι και κοςμολογικι επιςτιμθ, οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν 
ιςτορία τθσ γθσ και του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Για παράδειγμα ο Αμερικανόσ γλως-
ςολόγοσ Charles Berlitz πρότεινε πωσ θ Ατλαντίδα υπάρχει ακόμθ ςτο βυκό κάτω 
από το τρίγωνο των Βερμοφδων και πωσ θ εξαφάνιςθ των πλοίων και των αερο-
πλάνων ςτθν περιοχι οφείλεται ςτισ βλαβερζσ δραςτθριότθτεσ των Ατλάντων που 
κατοικοφν κάτω από το βυκό. Μία ακόμθ περίπτωςθ που κινείται ςτο ίδιο μικοσ 
κφματοσ παρουςιάςτθκε από τον Immanuel Velikovsky, ο οποίοσ πρότεινε πωσ θ 
Ατλαντίδα βυκίςτθκε φςτερα από τθν ςφγκρουςθ τθσ γθσ με ζναν κομιτθ περίπου 
ςτα 1500 π.Χ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ όμωσ, θ βυκιςμζνθ ιπειροσ τοποκετείται 
ςτον Λνδικό Ωκεανό. Θ Μαδαγαςκάρθ, θ νότια Λνδία, το αρχιπζλαγοσ του Λνδικοφ 
ωκεανοφ και θ Σουμάτρα κεωρικθκαν ωσ τα ςωηόμενα υπολείμματα αυτισ τθσ 
χαμζνθσ θπείρου, ςτθν οποία δόκθκε το όνομα Λεμουρία και αργότερα Gondwana. 
Πλα αυτά βζβαια αποτελοφν ζνα ςυνονκφλευμα των μφκων διαφόρων λαϊν και 
μιασ ηωθρισ φανταςίασ χωρίσ να ςυνδζονται κακόλου με όλα αυτά που γνωρίηουμε 
για τθν δομι και ςφςταςθ του βυκοφ του Λνδικοφ ωκεανοφ και τθν χρονολόγθςθ τθσ 
γζνεςισ του και που βζβαια δε ςυνδζονται ςε καμία περίπτωςθ με τθν ιςτορία του 
Ρλάτωνα. 
 
Η περίπτωςη τήσ Θήρασ 
Αρκετοί ςοβαροί ερευνθτζσ διετφπωςαν τθν πρόταςθ πωσ πθγι τθσ αφιγθςθσ του 
Ρλάτωνα είναι ςτθν πραγματικότθτα θ καταςτροφι που ςυντελζςτθκε ςτο νθςί τθσ 
Κιρασ κατά τθν προϊςτορικι εποχι και πωσ θ Ατλαντίδα κα πρζπει να αναηθτθκεί 
ςτο χϊρο του Αιγαίου και όχι εκτόσ τθσ Μεςογείου. Υποςτιριξαν πωσ, όταν ο 
Ρλάτων μιλάει για τθν Ατλαντίδα περιγράφοντασ τθν ςαν ζνα κυκλικό νθςί με 
κυκλοτερείσ καταςκευζσ, είναι ςαν να «φωτογραφίηει» τθν Σαντορίνθ, θ οποία ζχει 
ςιμερα μία εντυπωςιακι κυκλικι γεωγραφικι κζςθ, τθν οποία είχε και πριν τθν 
καταςτροφι. 
Επιπλζον, αναφζρουν πωσ θ διάςθμθ τοιχογραφία ςτθν Δυτικι Οικία από το 
Ακρωτιρι είναι πολφ πικανό να αναπαριςτά ζνα ςχετικά φυςιοκρατικό πορτραίτο 
τθσ Κιρασ. Ραρουςιάηει δθλαδι, το τοπίο ενόσ κατοικθμζνου και ανκιςμζνου 
νθςιοφ με το κθραϊκό ςτόλο να αναχωρεί, ενϊ είναι επίςθσ ορατζσ και κάποιεσ ομό-
κεντρεσ καταςκευζσ που μποροφν να ταυτιςτοφν με αυτζσ που περιγράφει ο 
Ρλάτων πωσ υπιρχαν ςτθν Ατλαντίδα.  
Ο Ρλάτων γράφει πωσ θ Ατλαντίδα τοποκετείται ςτον ωκεανό, πζρα από τισ «ςτιλεσ 
του Θρακλζουσ». Οι τελευταίεσ ιταν τθν εποχι του Ρλάτωνα το Στενό του Γιβρα-
λτάρ και αυτό τοποκετεί τθν Ατλαντίδα ςτον Ατλαντικό ωκεανό. Επιπλζον, ο Ρλάτων 
αναφζρει πωσ θ Ατλαντίδα ιταν μεγαλφτερθ από τθν Λιβφθ και τθν Αςία μαηί. 
Αν κάποιοσ πιςτεφςει τον Ρλάτωνα επί λζξει, θ Ατλαντίδα βριςκόταν ζξω από τθ 
Μεςόγειο. Αλλά είναι πικανόν επίςθσ, ο Σόλων ι ο Ρλάτων να παρερμινευςαν τισ 
αρχαίεσ πθγζσ τουσ ι ότι ο Ρλάτων τθν τοποκετεί εςκεμμζνα πολφ μακριά από τθν 



επιρροι του ελλθνικοφ κόςμου. Θ δεφτερθ πικανότθτα κα μποροφςε να εξθγθκεί 
από το γεγονόσ ότι το αυκεντικό κείμενο ιταν πολφ παλιότερο και οι Στιλεσ του 
Θρακλζουσ δεν ιταν απαραίτθτα πάντα ςυνδεδεμζνεσ με το Στενό του Γιβραλτάρ. 
Κα μποροφςε άνετα να εννοθκεί ζνα μζροσ μζςα ςτο Αιγαίο. Τοποκετϊντασ τθν 
Ατλαντίδα και τον πολιτιςμό τθσ μακριά από τον αρχαίο κόςμο κα ταίριαηε με τθν 
πρόκεςθ του Ρλάτωνα να παράςχει μία αντίκεςθ με τθν ελλθνικι κοινωνία και τισ 
αρχζσ τθσ, τισ οποίεσ υπεραςπιηόταν. Αυτόσ είναι ο μεγαλφτεροσ ςτόχοσ του Ρλάτω-
να ςτθν αφιγθςι του. Ερμθνεφτθκε επίςθσ ότι ο Ρλάτων ι κάποιοσ πριν από αυτόν 
ςτθν αλυςίδα τθσ προφορικισ ι τθσ γραπτισ παράδοςθσ του γεγονότοσ άλλαξε 
κατά λάκοσ τθν λζξθ «μζςον» με τθν λζξθ «μείηων» ( μείηων Λιβφθσ και Αςίασ ).  
Αν αυτό ιςχφει τότε θ Ατλαντίδα κα μποροφςε να ταυτιςτεί με τθν Σαντορίνθ. 
Οι Γαλανόπουλοσ και Bacon υποςτθρίηουν πωσ θ χρονολογία τθσ καταςτροφισ που 
δίνει ο Ρλάτων, δθλ. 9000 χρόνια πριν τθν εποχι του, κα πρζπει να αναγνωςκεί ωσ 
900 χρόνια και πωσ ιταν μία λανκαςμζνθ μετάφραςθ από τον Σόλωνα του αρχαίου 
αιγυπτιακοφ ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ. Επιπλζον, αρχαιολογικά δεν υπάρχει κανζνα 
ίχνοσ ενόσ υψθλοφ ανεπτυγμζνου ακθναϊκοφ πολιτιςμοφ περίπου το 9000 π.Χ. Αυτό 
ςθμαίνει πωσ το 9000 είναι είτε λάκοσ είτε επινόθςθ. 
Τα εντυπωςιακά ευριματα τθσ Κιρασ, ςτο Ακρωτιρι αποδεικνφουν πωσ εκεί 
αναπτφχκθκε μία πλοφςια και πικανόν ολιγαρχικι ναυτικι κοινωνία, τθσ οποίασ θ 
οικονομία βαςίςτθκε ςτο εμπόριο, τθ ναυτιλία και τθν καλλιζργεια του αμπελιοφ. 
Δεν ξζρουμε τι ςυνζβθ ςε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, κακϊσ δεν ζχουν ανακαλυφκεί 
ανκρϊπινα κατάλοιπα, τα οποία να ζχουν προκφψει από κάνατο εξαιτίασ τθσ 
ζκρθξθσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ υπιρξε ζγκαιρθ προειδοποίθςθ ϊςτε να εκκενϊςουν 
το νθςί. Αναμφίβολα, ζνα τζτοιο γεγονόσ ενόσ τζτοιου μεγζκουσ κα προκάλεςε 
τεράςτιεσ εντυπϊςεισ ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ εποχισ. Δφςκολα μποροφμε να φαντα-
ςτοφμε πωσ θ ζκρθξθ ξεχάςτθκε εντελϊσ. Ραρόλα αυτά απουςιάηουν οι γραπτζσ 
πθγζσ, οι οποίεσ να αναφζρονται απευκείασ ςτο γεγονόσ και τίποτα ουςιαςτικό δε 
φαίνεται να μπορεί να ςυνδζςει τθν Κιρα με τθν ιςτορία του Ρλάτωνα. 
 
Η περίπτωςη τήσ Κφπρου 
Σφμφωνα με τον Αμερικανό ερευνθτι Robert Sarmast θ Ατλαντίδα ανακαλφφκθκε 
ςτο καλάςςιο χϊρο ανάμεςα ςτθν Κφπρο και τθν Συρία. Ρρόκειται για τθν πιο 
πρόςφατθ κεωρία ςχετικά με τθν κζςθ τθσ χαμζνθσ Ατλαντίδασ. Ο Sarmast και οι 
ςυνεργάτεσ του ιςχυρίηονται πωσ ζχουν βρει αρκετζσ και πειςτικζσ αποδείξεισ που 
τοποκετοφν το χαμζνο νθςί ςτισ ακτζσ τθσ Κφπρου. Θ ερευνθτικι ομάδα πζραςε ζξι 
θμζρεσ, το Νοζμβριο του 2004 ςτθν Μεςόγειο κάλαςςα ανάμεςα ςτθ Συρία και τθν 
Κφπρο ερευνϊντασ τθν περιοχι με τθν βοικεια sonar, δθλαδι ειδικϊν υποβρυχίων 
ραντάρ. Οι ερευνθτζσ είναι πεπειςμζνοι πωσ ανακάλυψαν αποδείξεισ που ςχετί-
ηονται με τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα. Ριό ςυγκεκριμζνα, ςε βάκοσ 1,5 χλμ. κάτω 
από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ εντοπίςτθκαν ςυμπαγείσ καταςκευζσ ςυμπερι-
λαμβανομζνου και ενόσ τείχουσ μικουσ 3 χλμ. Ο Sarmast ερμθνεφει αυτιν τθν κατα-
ςκευι ωσ το τείχοσ τθσ Ακρόπολθσ τθσ Ατλαντίδασ και υποςτθρίηει πωσ θ εικόνα 
αυτι ταιριάηει με απόλυτθ ακρίβεια με τθν περιγραφι τθσ Ακρόπολθσ από τον 
Ρλάτωνα. Ραράλλθλα με τθν ανακάλυψθ του τείχουσ οι Αμερικανοί ερευνθτζσ ιςχυ-
ρίηονται πωσ ανακάλυψαν κανάλια ποταμϊν και άλλα ςθμαντικά ςτοιχεία, τα οποία 
όμωσ είναι απαραίτθτο να εξεταςτοφν με μία ακόμθ αποςτολι και τθν χριςθ επι-



πλζον πολφ εξειδικευμζνων οργάνων που κα μποροφν να διακρίνουν μζςα από τα 
ιηιματα. 
Ο Sarmast με βάςθ αυτά τα ευριματά του είναι πεπειςμζνοσ πωσ ανακάλυψε το 
μζροσ όπου ζχει καταβυκιςτεί θ Ατλαντίδα του Ρλάτωνα ςτθ καλάςςια περιοχι 
ανάμεςα ςτθν Κφπρο και τθν Συρία, όπου εκείνθ τθν εποχι υπιρχε ζνα ορκογϊνιο 
κομμάτι γθσ που ςυνζδεε τισ δφο περιοχζσ και αυτό δεν ιταν άλλο από τθν Ατλα-
ντίδα. Εκεί, κατά τθν γνϊμθ του, άνκιςε ζνασ υψθλόσ πολιτιςμόσ από το 11000 π.Χ. 
ζωσ και τθν καταςτροφι του ανάμεςα ςτο 9600-9550 π.Χ. από μία «εποχικι 
πλθμμφρα». Αυτό ςυνζβθ όταν θ λεκάνθ τθσ Μεςογείου πλθμμφριςε, επειδι ζςπα-
ςε το «φράγμα» του Γιβραλτάρ που χϊριηε τθ Μεςόγειο από τον Ατλαντικό Ωκεανό. 
Θ απότομθ είςοδοσ του νεροφ από τον Ατλαντικό ςτθν Μεςόγειο προκάλεςε τον 
καταποντιςμό τθσ Ατλαντίδασ ςτα βάκθ τισ κάλαςςασ. 
Βζβαια, δεν είναι λίγοι και εκείνοι οι επιςτιμονεσ που αντιμετωπίηουν με ςκεπτι-
κιςμό τισ παραπάνω απόψεισ. Ζνασ από αυτοφσ είναι και ο Γερμανόσ γεωφυςικόσ 
Dr. Christian Huebscher, ο οποίοσ ερεφνθςε τθν παραπάνω περιοχι μαηί με μία 
ομάδα ςυνεργατϊν, χρθςιμοποιϊντασ τον ίδιο εξοπλιςμό που χρθςιμοποίθςε και ο 
Sarmast. Σφμφωνα με τον Huebscher οι ιςχυριςμοί τοφ Sarmast είναι απλοφςτατα 
λανκαςμζνοι, γιατί αυτά που ο τελευταίοσ ερμθνεφει ωσ κατάλοιπα μιασ χαμζνθσ 
πόλθσ δεν είναι τίποτα άλλο από αρχαία θφαίςτεια θλικίασ περίπου 100.000 
χρόνων. Είναι πολφ πικανόν αυτά τα πορίςματα να αποτελζςουν το τζλοσ μίασ 
ακόμθ κεωρίασ ςχετικά με τθν χαμζνθ Ατλαντίδα. 
Το ςίγουρο είναι πωσ θ Ατλαντίδα εξακολουκεί να αςκεί γοθτεία και να κζτει 
ερωτθματικά, όπωσ ζγινε φανερό και ςτο 1ο ςυνζδριο που πραγματοποιικθκε ςτθ 
Μιλο μεταξφ 11-13 Λουλίου 2005 με τίτλο The Atlantis Hypothesis: Searching for a 
Lost Land. Συγκεντρϊκθκαν πολλοί ειδικοί από όλο τον κόςμο και από διαφο-
ρετικοφσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ, όπωσ θ θφαιςτειολογία, θ ςειςμολογία, θ ωκεα-
νογραφία, θ αρχαιολογία, γεωλογία και πολλοί άλλοι. Απϊτεροσ ςκοπόσ του ςυν-
εδρίου ιταν να ακουςτοφν οι τελευταίεσ υποκζςεισ γφρω από το κζμα και οι οποίεσ 
βαςίηονται ςτθ ςφγχρονθ τεχνολογία και τισ νζεσ ιδζεσ. Ζγιναν πολφ ενδιαφζρουςεσ 
ανακοινϊςεισ και τα πρακτικά του ςυνεδρίου δθμοςιεφτθκαν ςε ςυλλογικό τόμο. 
Ακολοφκθςαν και άλλα δφο ςυνζδρια το 2008 και το 2011 ςτθν Ακινα και ςτθν 
Σαντορίνθ αντίςτοιχα με εξίςου ενδιαφζρουςεσ ειςθγιςεισ. 
 
Επίλογοσ 
Συμπεραςματικά, κα πρζπει να ποφμε πωσ τα πορίςματα που ςυνδζονται με 
αςτρονομικζσ, ανκρωπολογικζσ και γεωλογικζσ παραμζτρουσ και βαςίηονται ςτθν 
μυκολογία, τθ λαϊκι παράδοςθ, τα τοπωνφμια και τθν γλωςςολογία ζχουν αυξιςει 
τθ βιβλιογραφία ςχετικά με τθν Ατλαντίδα χωρίσ να προςφζρουν τθν παραμικρι 
βοικεια ςτθ λφςθ του γρίφου τθσ εξαφάνιςθσ τθσ Ατλαντίδασ. Ο καταποντιςμόσ 
ενόσ νθςιοφ μπορεί να αποτελζςει ζνα γεγονόσ, το οποίο απαιτεί κάκε δυνατι 
προςπάκεια για να εξθγθκεί βάςει τθσ ςυγκριτικισ φιλολογίασ, τθσ ανκρωπολογίασ, 
τθσ αρχαιολογίασ, τθσ εκνογραφίασ, τθσ ιςτορίασ και τθσ προϊςτορίασ, τθσ γεω-
λογίασ και τθσ παλαιοντολογίασ. Θ επιςτιμθ είναι μία και αδιαχϊριςτθ και τα 
ςυμπεράςματα του ενόσ κλάδου δεν μποροφν να κεωρθκοφν ςωςτά, αν δε ςυμ-
φωνοφν με τισ παρατθριςεισ και τισ αποδείξεισ άλλων κλάδων τουλάχιςτον αυτϊν 
που ςυνδζονται ςτενά μεταξφ τουσ. Αυτι θ αρχι που αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίκο κάκε επιςτιμθσ που ςζβεται τον εαυτό τθσ, ζχει αγνοθκεί από εραςιτζχνεσ 



ερευνθτζσ και αυτοφσ που αςχολοφνται με υπερφυςικά ηθτιματα. Ζχουν προτακεί 
οι πιο εξωφρενικζσ ερμθνείεσ για τθν βφκιςθ τισ Ατλαντίδασ. Ο παραλογιςμόσ 
αρκετϊν από αυτζσ οδιγθςαν τον Franz Susemihl, ζναν μεταφραςτι και ςχολιαςτι 
του Ρλάτωνα του 19ου αιϊνα, να ςθμειϊςει εφςτοχα πωσ, αν ςυγκεντρϊνονταν 
όλεσ οι κεωρίεσ που ςχετίηονται με τθν Ατλαντίδα, κα αποτελοφςε μία πολφ καλι 
ιςτορικι ςυνειςφορά ςτθν γνϊςθ μασ γφρω από τθν ανκρϊπινθ παράνοια. 
Συνεπϊσ, κακίςταται ςαφζσ πωσ είτε είναι επινοθμζνθ θ ιςτορία είτε όχι, ο κυριό-
τεροσ ςκοπόσ των διαλόγων του Ρλάτωνα δεν ιταν να παρουςιάςει μια ιςτορικι 
αφιγθςθ ι μια εντυπωςιακι ιςτορία επιςτθμονικισ φανταςίασ, αλλά να μορφϊςει 
τουσ ανκρϊπουσ και να εξυμνιςει τθν Ακινα και τισ αρετζσ τθσ. Ο Ρλάτων ςε καμία 
περίπτωςθ δεν είναι ιςτορικόσ, αλλά ζνασ φιλόςοφοσ που με τουσ παιδαγωγικοφσ 
του μφκουσ επικυμεί να παρουςιάςει με ηωθρζσ εικόνεσ τισ ιδζεσ του και τισ 
κεωρίεσ του. Ουςιαςτικά, με τθν ιςτορία τισ Ατλαντίδασ παρζχει το χωρο-χρονικό 
πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα μποροφςαν να πραγματωκοφν οι κεωρίεσ που ζχει 
διατυπϊςει προγενζςτερα ςτθν Ρολιτεία του. Επιπρόςκετα ςε αυτό, θ πτϊςθ τθσ 
Ατλαντίδασ από τισ κεϊκζσ ρίηεσ τθσ και τθν ευθμερία τθσ ςτθν παρακμι και τθν 
πλιρθ καταςτροφι λειτουργεί διττά : και ςαν ςθμείο μζτρθςθσ για τθν Ακινα και 
ςαν προειδοποίθςθ. Θ Ακινα τθσ εποχισ του Ρλάτωνα με τθν μεγάλθ ναυτικι 
δφναμι τθσ, τθν εμπορικι και πολιτιςτικι ακμι τθσ και τθν θγεμονικι τθσ κζςθ κα 
κινδφνευε να περιπζςει ςτο ςφάλμα τθσ αλαηονείασ και τθν απϊλεια τθσ, ωσ ςυν-
επαγόμενθ τιμωρία κατά το παράδειγμα των κατοίκων τθσ Ατλαντίδασ. Τζλοσ, ο 
Ακθναίοσ φιλόςοφοσ μζςα από τθν ιςτορία τθσ νίκθσ του ακθναϊκοφ ςτρατοφ επί 
των Ατλάντων δθμιουργεί το εγκϊμιο τθσ Ακινασ που πζτυχε ςτο παρελκόν με 
πολφ λιγότερθ δφναμθ να υπερνικιςει μία τόςο μεγάλθ δφναμθ, όπωσ ιταν αυτι 
των Ρερςϊν. 
Ωσ εκ τοφτου, το να αναηθτεί κάποιοσ ςιμερα τθν Ατλαντίδα αποτελεί ματαιοπονία, 
ενϊ παράλλθλα δείχνει παρερμθνεία και παρανόθςθ των κειμζνων του Ρλάτωνα 
και των νοθμάτων που ικελε να εκφράςει μζςω αυτϊν. ( 1 Ρλάτων, Κριτίασ 121b.) 
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