
Χαμένοι πολιτισμοί

ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – Β3

Εργασία στο μάθημα της λογοτεχνίας: «Μελετήστε τον παγκόσμιο χάρτη και εντοπίστε περιοχές όπου υπήρχαν σημαντικοί αρχαίοι πολιτισμοί, 
οι οποίοι καταστράφηκαν σε μεταγενέστερες εποχές.»
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Κάθε λαός αφήνει το σημάδι του στην εξέλιξη της 
ανθρωπότητας. 

• Υπήρξαν όμως πολιτισμοί που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 
μετέπειτα πορεία της ανθρωπότητας. 

• Αυτοί οι πολιτισμοί, για ξεχωριστό λόγο ο καθένας, γεννήθηκαν, 
άκμασαν, παράκμασαν και εξαφανίστηκαν.

• Παρακάτω αναφέρονται μερικοί από τους πολιτισμούς αυτούς



ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



• Ο Μινωικός πολιτισμός, πιο κοντά σε εμάς, άνθισε στην μέση 
της Εποχής του Χαλκού, στην Κρήτη από το 2000 π.Χ. έως το 1500 
π.Χ. 

• Η συμβολή τους στο δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό ήταν τεράστια, 
προσφέροντας μοναδικά δείγματα αρχιτεκτονικής και τέχνης.

• Δύο είναι τα σενάρια για την εξαφάνιση του Μινωικού Πολιτισμού. 

• Σύμφωνα με το πρώτο, έχασαν την ταυτότητά τους κατά την 
ανάπτυξη του εμπορίου με την ηπειρωτική Ελλάδα και την 
ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων. 

• Σύμφωνα με το δεύτερο, τσουνάμι που προκλήθηκε από μεγάλο 
σεισμό και ηφαιστειακή δραστηριότητα αφάνισε τον πολιτισμό τους. 
Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (το σημερινό νησί της 
Σαντορίνης), ενδεχομένως να έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Ωστόσο, η 
ημερομηνία της ηφαιστειακής έκρηξης δεν είναι σαφής.



ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



• Άνθισε στα τέλη της Εποχής του Χαλκού, από τον 15ο έως τον 
13ο αιώνα π.Χ. 

• Επέκτεινε την επιρροή του στην Πελοπόννησο, το Αιγαίο, την 
Κρήτη και τις Κυκλάδες. 

• Η αρχή του τέλους του Μυκηναϊκού πολιτισμού ξεκίνησε με την 
κατάρρευση της Εποχής του Χαλκού γύρω στο 1200 π.Χ. 
(πιθανόν μέσω σεισμού ή ακόμη και από εισβολή).



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ - ΠΕΡΟΥ



• O πολιτισμός των Ίνκας άνθισε αρχικά στο 
αρχαίο Περού μεταξύ 1533 π.Χ και 1400 π.Χ. 

• Η αυτοκρατορία τους επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη δυτική Νότια 
Αμερική. Ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία της Αμερικής και του 
κόσμου, εκείνη την περίοδο. 

• Οι Ινκας έπεσαν με την κατάκτηση του Νέου Κόσμου από τους 
Ισπανούς . Όταν ο Ισπανός Pizaro εκτέλεσε τον τελευταίο 
αυτοκράτορά τους όλα άρχισαν να καταρρέουν γρήγορα. 

• Οι εξεγέρσεις των πολιτών ήταν ήδη διαδεδομένες και είχαν και 
θρησκευτική χροιά. 

• Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού είχε αποδεκατιστεί από τις 
επιδημίες που μετέφεραν οι Ισπανοί, όπως η ευλογιά, η οποία 
εξαπλώθηκε πιο γρήγορα στην Κεντρική Αμερική.

https://www.maxmag.gr/politismos/peroy-megalyteri-maziki-thysia-paidion-ginetai-moyseio/


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ



• Το επίκεντρο της αυτοκρατορίας των Μάγια βρισκόταν στις τροπικές 
πεδιάδες, της σημερινής Γουατεμάλας.

• Έφτασε στο απόγειο της δύναμης και της επιρροής της τον 6ο αιώνα μ.Χ. 

• Οι Μάγια ασχολήθηκαν με πολλά πράγματα. Ανέπτυξαν τη γεωργία, την 
κεραμική, την ιερογλυφική γραφή, τα μαθηματικά. 

• Άφησαν πίσω τους εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά ευρήματα. 

• Από τι όμως εξαφανίσθηκαν; Πολλά λέγονται. Η επικρατέστερη εκδοχή 
είναι ότι ο πολιτισμός τους χάθηκε επειδή είχαν εξαντλήσει όλους τους 
πόρους του κοντινού περιβάλλοντός τους. Αυτό είχε αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να διατηρήσουν τον τόπο τους βιώσιμο. 

• Πιθανό ενδεχόμενο για τον αφανισμό τους ήταν η περιβαλλοντική ξηρασία. 

• Μια άλλη εκδοχή είναι ότι οι συνεχείς πόλεμοι με ανταγωνιστικές πόλεις-
κράτη, οδήγησαν στο να εξαφανιστεί αυτός ο τεράστιος πολιτισμός.



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΕΤΤΑΙΩΝ



• Κατέλαβε την περιοχή της Ανατολίας πριν από το 1700 π.Χ.

• Η αυτοκρατορία αυτή συναγωνίστηκε και απείλησε το βασίλειο 
της Αιγύπτου. 

• Το 1237 π.Χ. ο αυτοκράτορας Hatusilli ΙΙΙ πέθανε και η 
αυτοκρατορία παραδόθηκε στα χέρια του γιου του Tudhaliya IV.

• Στη μάχη της Nihriya, το 1245 π.Χ., οι δυνάμεις του Tudhaliya
IV νικήθηκαν από τον Ασσυριακό στρατό και τότε άρχισε η 
παρακμή της αυτοκρατορίας των Χετταίων. 

• Εκείνη την περίοδο οι Ασσύριοι είχαν αυξήσει την δύναμή τους 
και το 1230 π.Χ., αμφισβήτησαν την κυριαρχία των Χετταίων για 
τον έλεγχο της περιοχής.



ΧΑΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ



• Από τα αρχαία χρόνια, ακόμη, κυκλοφορούσαν ιστορίες για μια πανάρχαια νησιωτική χώρα, πολύ ένδοξη, με 
μεγάλη δύναμη και σπουδαίο πολιτισμό. Αυτή η χώρα, που την ονόμαζαν Ατλαντίδα, δεν ήξερε κανείς πού 
μπορεί να βρισκόταν. Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων την 
τοποθετούσε προς «την δυτική άκρη του κόσμου, μετά τις Ηράκλειες στήλες» (αυτές πιθανόν να ήταν ο πορθμός 
του Γιβραλτάρ), δηλαδή κάπου στον Ατλαντικό ωκεανό.

•
Κάποιοι ερευνητές, ερμηνεύοντας κάπως διαφορετικά τις αρχαίες πηγές, θεωρούν ως πιθανή τοποθεσία της την 
περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα η Σαντορίνη.

•
Όπου και να βρισκόταν πάντως η Ατλαντίδα, οι κάτοικοί της, οι Άτλαντες, σύμφωνα με τον Πλάτωνα (στο έργο 
του: "Ατλαντικός λόγος") είχαν φτάσει σε υψηλό επίπεδο πολιτισμού και τεχνολογίας. 

• Μάλιστα, πολλοί μελετητές της αρχαίας εποχής υποθέτουν πως διάφορες ιστορίες της μυθολογίας με τους 
Τιτάνες, τους Κύκλωπες, τους Γίγαντες, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναμνήσεις από τους αρχαίους Άτλαντες 
(λένε πως ήταν, δηλαδή, τόσο ένδοξοι και δυνατοί, που πέρασαν στις μυθολογίες των λαών σαν υπερφυσικά 
πλάσματα). Ο μύθος του Άτλαντα που στήριζε στις πλάτες του τον ουρανό πιθανόν να σήμαινε κάτι αντίστοιχο: 
να ήταν δηλαδή ο λαός των Ατλάντων η «υπερδύναμη» κάποιας μακρινής εποχής που "κρατούσε" όλο τον τότε 
κόσμο κάτω από την κυριαρχία της.

• Όλα αυτά πρέπει να συνέβαιναν (σύμφωνα με την ερμηνεία των πηγών από κάποιους ιστορικούς) γύρω στο 
10000 με 9000 π.Χ. (τον 100ο αι.π.Χ. δηλαδή).

•
Κάποιοι άλλοι ιστορικοί, όμως, που κάνουν διαφορετικούς ημερολογιακούς υπολογισμούς, υποθέτουν πως 
μπορεί να συνέβαιναν γύρω στο 1200 με 1500 π.Χ.



• Κάποια μέρα η Ατλαντίδα εξαφανίστηκε απότομα και μυστηριωδώς!

• Περίπου το 9600 π.Χ. λένε οι μεν.
Περίπου το 1300 με 1500 π.Χ. λένε οι δε.

• Κάποιοι λένε πως καταστράφηκε από πρωτοφανείς σε ένταση σεισμούς που οδήγησαν 
στην καταβύθιση της στεριάς στα βάθη του ωκεανού. 

• Άλλοι λένε πως καταστράφηκε από πτώση κάποιου τεράστιου μετεωρίτη. 

• Άλλοι, από φοβερό κατακλυσμό, όταν έλιωσαν απότομα οι πάγοι στον βόρειο πόλο.

•
Αυτοί που την τοποθετούν στην σημερινή Σαντορίνη, υποθέτουν πως κατακρημνίστηκε 
στον βυθό της θάλασσας μετά από μια φοβερή έκρηξη του ηφαιστείου.

• Πολλή ασάφεια, λοιπόν, γύρω από την χαμένη Ατλαντίδα...

•
Το μυστικό της, όπου και να ήταν, όποτε και να υπήρξε, όπως και να καταστράφηκε, 
κρύβεται αρκετά καλά, κάτω από τα βαθιά νερά κάποιας θάλασσας…

• Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα σχέδια, σύμφωνα με τις περιγραφές των αρχαίων, για 
το πώς μπορεί να ήταν το χαμένο νησί.



Υποθετικοί χάρτες της Ατλαντίδας



Υποθετικοί χάρτες της Ατλαντίδας



Καλλιτεχνική απεικόνιση της Ατλαντίδας, σύμφωνα με τις 
περιγραφές του Πλάτωνα



ΠΗΓΕΣ

• www.cnn.gr

• Μάγια el.wikipedia.org

• Ίνκας el.wikipedia.org

• https://www.noosfera.gr/mystiriodis-chameni-politismi

• https://digitalzoot.weebly.com/chialphamu941nuomicroniota-
piomicronlambdaiotatauiotasigmamuomicron943.html

• https://www.tovima.gr/2017/12/08/science
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