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O Μύθος:Το μυστήριο της Ατλαντίδας
αποτελεί τον πιο πολυσυζητημένο 

ίσως μύθο. Κανείς ωστόσο δεν 
μπορεί να αποδείξει ότι υπήρξε και 

πού ακριβώς βρισκόταν. Παρόλα 
αυτά, ορισμένοι επιστήμονες 

υποστηρίζουν ότι η καταστροφή του 
Μινωικού πολιτισμού και της 

αρχαίας Θήρας ταυτίζεται με τη 
χαμένη Ατλαντίδα.



• Πλάτωνας:Οι πρώτες γραπτές αναφορές για 
την Ατλαντίδα πηγάζουν από τον Αθηναίο 
φιλόσοφο Πλάτωνα (427-347 π.Χ.) ο οποίος 
μας αφηγείται ότι οι Ατλαντες ήταν ένας 
λαός με υπερφυσικές ικανότητες και θεϊκή 
καταγωγή, που ζούσαν ειρηνικά σε ένα 
εύφορο νησί πέρα από τις Πύλες των 
Ηρακλειδών. Στην αρχαιότητα, οι Ηράκλειες 
Πύλες ήταν τα στενά του Γιβραλτάρ, άρα 
πιθανότατα βρισκόταν κάπου ανάμεσα στην 
Ευρώπη και την Αμερική. Όπως θα δούμε 
όμως παρακάτω, νεότερα στοιχεία έρχονται 
να ανατρέψουν τις αρχικές θεωρίες.



• Όλα αυτά τα διδάχθηκε από τον Αιγύπτιο ιερέα Σάις
και τα αφηγήθηκε, στο έργο «Ατλαντικός Λόγος». 
Ανάμεσα στα σπουδαία και θαυμαστά που άκουσε, 
ήταν ότι οι Ατλαντες σταδιακά άρχισαν να χάνουν τη 
θεϊκή τους δύναμη. Όταν κυριεύτηκαν από 
ανθρώπινες αδυναμίες αποφάσισαν να στραφούν 
ενάντια σε άλλους εύπορους λαούς με σκοπό την 
υποταγή. Γι΄ αυτό ταξίδεψαν προς τη Μεσόγειο, 
ώσπου συναντήθηκαν με τους παντοδύναμους και 
γενναίους Αθηναίους, από τους οποίους ηττήθηκαν 
για πρώτη φορά. Μετά από εξαντλητικές όμως 
μάχες, οι Αθηναίοι τελικά λύγισαν. Οι θεοί τότε 
εξοργίστηκαν με τους Ατλαντες, κι αποφάσισαν να 
τους τιμωρήσουν με παντοτινό αφανισμό. Τόσο 
μεγάλη ήταν η οργή, που τους κατάστρεψαν μέσα σε 
μία μόνο νύχτα, αφήνοντας πίσω μόνο μάζες από 
λάσπη και πυκνούς καπνούς.



Τι κοινό έχει η Σαντορίνη με τη χαμένη Ατλαντίδα:Η 

αρχαία Θήρα ήταν ένας τέλειος επίγειος 
παράδεισος, που καταστράφηκε περίπου το 
1.500 π.Χ., μαζί με ένα πλήθος από 
γειτονικά παράλια, συμπαρασύροντας 
λαμπρά δείγματα πολιτισμού του Αιγαίου. Η 
περιγραφή της ταιριάζει απόλυτα με τα 
λεγόμενα του Πλάτωνα για τη μυθική χώρα 
των Ατλάντων που καταστράφηκε 
ολοσχερώς, χωρίς να αφήσει ίχνος πίσω της.



• Στην επιστολή προς Κριτία εξηγείται το πώς 
δημιουργήθηκε η Ατλαντίδα και γιατί είχε σχήμα 
κυκλικό σαν δαχτυλίδι, με θάλασσα κι ένα μικρό 
νησάκι στη μέση (έτσι ακριβώς όπως ήταν η αρχαία 
Θήρα, λίγο πριν από τη μεγάλη έκρηξη). «Όταν οι 
θεοί μοιράστηκαν τη γη, ο Ποσειδώνας έλαβε την 
Ατλαντίδα και την παρέδωσε στους γιους του τους 
ημίθεους για να την καλλιεργήσουν. Ένας από 
αυτούς παντρεύτηκε την Λευκίππη και έκαναν την 
Κλειτώ, που την ερωτεύτηκε ο Ποσειδώνας και 
θέλησε να την κάνει για πάντα δικιά του. Τότε 
διάλεξε ένα μέρος και το προστάτεψε με κυκλικές 
ζώνες από εύφορη γη και θάλασσα ώστε να της 
εξασφαλίσει παραδεισένια ζωή (σαν να βλέπουμε 
στο χάρτη την Κρήτη μαζί με την αρχαία Καλλίστη)».



Το όνομα Ατλαντίδα προέρχεται πιθανότατα από το 
μυθικό γίγαντα Ατλαντα, που κρατούσε στους 
ώμους του ολόκληρη τη γη και τον ουρανό. 
Σύμφωνα με τις ανακαλύψεις των Αμερικανών 
γεωλόγων Χάικεν και ΜακΚόϋ που έγιναν στη 
Σαντορίνη το 1990, όλα παραπέμπουν στη διάσημη 
τοιχογραφία που βρέθηκε στο δυτικό κτίριο του 
Ακρωτηρίου. Εδώ βλέπουμε μια παραλία της 
αρχαίας Θήρας με εύπορη ζωή πάνω σ΄ ένα 
κεντρικό νησάκι που βρεχόταν από θάλασσα γύρω-
γύρω. Έτσι ακριβώς όπως περιέγραφε και ο 
Πλάτωνας τη χαμένη Ατλαντίδα. Και το νησάκι αυτό 
υποστηρίζεται ότι εξαφανίστηκε από μια μεγάλη 
έκρηξη που προκάλεσε φοβερούς σεισμούς και 
καπνούς. Κατά τον Πλάτωνα οι καπνοί εκτοξεύονταν 
στον ουρανό, 40 χιλιόμετρα ψηλά.




