ΑΦΙΕΡΩΜΑ

[Μεσόγειος]
O Θησαυρός της Αρχαιολογίας
στα νερά της Μεσογείου
Θεωρώ απαραίτητη επιμόρφωση για τους νέους σπουδαστές,
που θα ακολουθήσουν το Ναυτικό Επάγγελμα, να γνωρίσουν το πολιτισμικό
μέγεθος της Μεσογείου. Των πολιτισμών που αυτή γέννησε και πότισε.
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ταν μιλάμε για τα νερά
της Μεσογείου για την
επιστημονική της εξερεύνηση, μοιραία δεν αρκούν
οι όροι των φυσικών επιστημών.
Σ’αυτή τη θάλασσα δεν
ζει μόνο θαλάσσια παγίδα
και χλωρίδα. Ζούνε μύθοι
και θρύλοι, Τρίτωνες και Νηρηίδες. Εδώ βασιλεύει ο
Ποσειδώνας.
Τα νερά της είναι πραγματικό απόσταγμα πολιτισμών των πολιτισμών που
αυτή γέννησε και πότισε.
Οι αρχαίοι που της έδωσαν
το όνομα Μεσόγειος, τη
φαντάσθηκαν κέντρο της
γης όχι μονάχα γεωγραφικά
αλλά και πολιτισμικά.
Δεν χωρίζει σαν τους
ωκεανούς, αλλά ενώνει τις
τρεις γέρικες ηπείρους του
πλανήτη. Πραγματική γέφυρα σ’αυτό το σταυρο-

δρόμι με τις πολυδαίδαλες
ακτές και τις χιλιάδες νησιά
της η Ελληνική χερσόνησος.
Αρκεί μια ματιά στο χάρτη
για να διαπιστώσει κανείς
την απολυτή σχέση της Ελλάδας με τη θάλασσα. Πρόκειται για μια χώρα μικρή,
ορεινή και άγονη. Έτσι,
πολύ πρώιμα τα νερά του
Αιγαίου έγιναν κάμποι και
χωράφια των Ελλήνων. Οι
κοντινές αποστάσεις ανάμεσα στα νησιά και τις στεριές, ενθάρρυναν να γίνουν
τα πρώτα διάρματα, περάσματα δηλαδή από μέρος
σε μέρος. Ξεκίνησε έτσι η
ναυτιλία που θ’απλωνε τα
Ελληνικά σύνορα στο
άπειρο.
Αρχικά το ψάρεμα, μετά
η αναζήτηση και η ανταλλαγή προϊόντων σε γειτονικές αγορές, αργότερα οι
αποικισμοί οι υπερπόντιες

εκστρατείες η πειρατεία και
το μεγάλο εμπόριο ήταν
ιστορικά φαινόμενα αλληλένδετα με την εξέλιξη της
ναυσιπλοΐας.
Ήδη από την 7η χιλιετία
π.χ. όπως έδειξαν οι ανασκαφές του καθηγητή JACODSEN στο προωστικό
σπήλαιο φράχθι της Αργολίδας, τα πρώτα πλοιάρια αυλάκωναν το Αιγαίο.
Οι Ελληνικές θάλασσες,
με τα δύσκολα περάσματα,
η Ελλάδα από τις πρώτες
νησιώτικες χώρες με τα ανεμοδαρμένα ακρωτήρια έγιναν συχνά ο τάφος των
τολμηρών θαλασσοπόρων.
Εκατοντάδες ναυάγια έχουν
εντοπισθεί και περιμένουν
την έρευνα. Όμως μια χώρα
προσανατολισμένη στη θάλασσα ήταν επόμενο να κτίσει πολλές πόλεις στην
παραλία. Η άνοδος της

