
Πυθέας ο Μασσαλιώτης 

     Ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης ήταν ένας Έλληνας γεωγράφος και εξερευνητής 

απ’την τότε ελληνική αποικία και σημερινή γαλλική πόλη της Μασσαλίας. Έκανε 

ένα εξερευνητικό ταξίδι στη βορειοδυτική Ευρώπη, γύρω στο 325 π.Χ.  

    Στο ταξίδι του αυτό ταξίδεψε και επισκέφτηκε ένα σημαντικό κομμάτι της 

Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που περιέγραψε το φαινόμενο 

του Ήλιου του Μεσονυχτίου. Η θεωρητική ύπαρξη μια Παγωμένης Ζώνης όπου οι 

νύχτες είναι σύντομες κατά τη διάρκεια του θερινού ηλιοστασίου ήταν ήδη 

γνωστή. Παρόμοιες περιγραφές μιας χώρες με διαρκές χιόνια και σκοτάδι είχαν 

φθάσει στη Μεσόγειο και η χώρα αυτή ήταν γνωστή ως η Χώρα των 

Υπερβορείων. Ο Πυθέας ήταν ο πρώτος γνωστός επιστήμονας που αναφέρθηκε 

για τον αρκτικό πολικό πάγο και τις Γερμανικές φυλές και εισήγαγε την ιδέα της 

ύπαρξης της μακρινής Θούλης. 

  

    Άγαλμα του Πυθέα στη Μασσαλία 

 

  



Καταγραφή του Έργου του 

      Ο Πυθέας περιέγραψε το ταξίδι του σ’ένα έργο το οποίο δε σώθηκε. Μόνο 

μερικά αποσπάσματα έχουν διασωθεί τα οποία είναι εισηγμένα ή 

παραφρασμένα από μεταγενέστερους συγγραφείς κυρίως στα Γεωγραφικά του 

Στράβωνα, στη Φυσική Ιστορία του Πλινίου, και στα χωριά του Διόδωρο στην 

Ιστορία της Σικελίας. Αργότερα δύο συγγραφείς δίνουν διάφορα ονόματα στο 

έργο του : ο Γέμινος ο Ρόδιος αναφέρει «τὰ περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ» ενώ ο Μαρκιανός 

στους Απολλώνιους της Ρόδου κάνει αναφορά στον τίτλο «περίοδος γῆς».  

    Οι μελετητές του 19ου αιώνα είχαν την τάση να ερμηνεύουν αυτούς τους 

τίτλους ως ονόματα ξεχωριστών έργων αναφερόμενα σε διαφορετικά ταξίδια: 

για παράδειγμα ο Smith «στο Ημερολόγιο της Ελληνικής και Ρωμαϊκής 

Βιογραφίας και Μυθολογίας» υποθέτει ένα ταξίδι στη Μεγάλη Βρετανία και στη 

Θούλη στο «τὰ περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ» και ένα άλλο ταξίδι από την Ισπανική πόλη 

Cadiz στον Ποταμό Ντον όσον αφορά το έργο «περίοδος γῆς».   

   Ο Διόδωρος δεν αναφέρει το όνομα του Πυθέα. Η σύνδεση γίνεται απ’τα 

παρακάτω : ο Πλίνιος αναφέρει ότι « ο Τιμαίος λέει ότι υπάρχει ένα νησί το 

οποίο ονομάζεται Μικτίς στο οποίο βρίσκει κανείς κασσίτερο και τη διασχίζουν οι 

Βρετανοί». Ο Διόδωρος λέει ότι ο κασσίτερος μεταφέρθηκε στο νησί Ικτίς, όπου 

υπάρχει ένα εμπορικό κέντρο. Το τελευταίο στοιχείο δίνεται απ’το Στράβωνα ό 

οποίος λέει ότι ένα εμπορικό κέντρο στο νησί  Corbulo στις εκβολές του ποταμού 

Λίγηρα συνδέθηκε με τη Βρετανία του Πυθέα απ’τον Πολύβιο. Υποθέτοντας ότι 

Μικτίς, Ικτίς και  Corbulo είναι το ίδιο νησί ο Διόδωρος φαίνεται ότι έχει διαβάσει 

τον Τιμαίο, ο οποίος έχει διαβάσει τον Πυθέα, τον οποίο έχει διαβάσει και ο 

Πολύβιος. 

Οι συνθήκες του ταξιδιού 

Ο Πυθέας δεν ήταν ο πρώτος ναύτης απ’τη Μεσόγειο ο οποίος έφτασε στις 

Βρετανικές Νήσους. Ο Μασσαλιώτικος Περίπλους είναι ένα εκτενέστερο τμήμα 

το οποίο διατηρείται στο Ora Maritima ποίημα του Ρωμαίου Αβίνιου τον 4ο 

αιώνα. Αυτός ο περίπλους ενός πλοίου απ’τη Μασσαλία στο οποίο βασίζεται το 

ποίημα δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά πιστεύεται ότι αυτή 



τοποθετείται μετά τον 6ο αιώνα π.Χ. , όχι πολύ καιρό μετά την ίδρυση της πόλης. 

Περιγράφει κυρίως τις ακτές της νότιας Ισπανίας και Πορτογαλίας αλλά κάνει 

σύντομη αναφορά σε επίσκεψη στο ιερό νησί (την Ιρλανδία ή την Ιέρνη όπως 

ονομαζόταν τότε) το οποίο βρίσκεται απέναντι απ’την Αλβιόνα (το τότε όνομα 

για το νησί της Βρετανίας). 

Η αφετηρία του ταξιδιού είναι άγνωστη. Οι Καρχηδόνιοι είχαν κλείσει τα στενά 

του Γιβραλτάρ για όλα τα πλοία από άλλα έθνη. Μερικοί ιστορικοί απ’τα τέλη 

του 19ου αιώνα και πριν, ως εκ τούτου πιθανολογούν ότι πρέπει να είχε ταξιδέψει 

μέχρι τις εκβολές του Λίγηρα ή του Γκαρόν. Άλλοι πιστεύουν ότι προκειμένου να 

αποφύγει το μπλοκ τον Καρχηδονίων  πιθανόν άραξε κοντά στις ακτές και να 

έπλευσε τη νύχτα ή εκμεταλλεύτηκε την προσωρινή άρση του αποκλεισμού.  

Μια εναλλακτική θεωρία λέει ότι απ’ τον 4ο αιώνα π.Χ. οι δυτικοί  Έλληνες ειδικά 

οι Μασσαλιώτες είχαν ορίσει φιλικούς όρους με την Καρχηδόνα.  Το 348 π.Χ. η 

Καρχηδόνα και η Ρώμη ήρθαν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια των Σικελικών 

Πολέμων με μια συνθήκη που καθόριζε τα αμοιβαία συμφέροντά τους. Η Ρώμη 

μπορούσε να χρησιμοποιεί τις αγορές της Σικελίας και η Καρχηδόνα μπορούσε 

να αγοράζει και να πουλάει αγαθά στη Ρώμη και οι σκλάβοι που λαμβάνονταν 

απ’την Καρχηδόνα  απ’τους συμμάχους της Ρώμης επρόκειτο να αφεθούν 

ελεύθεροι. Η Ρώμη επρόκειτο να μην αναμειχθεί στη Δυτική Μεσόγειο, αλλά 

αυτοί οι όροι δεν άρμοζαν στη Μασσαλία η οποία είχε το δικό της σύμφωνο. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα π.Χ. τον καιρό που ο Πυθέας 

πραγματοποίησε το ταξίδι του οι Μασσαλιώτες ήταν προφανώς ελεύθεροι να 

λειτουργούν όπως ήθελαν. Δεν υπάρχει έως τώρα απόδειξη διαμάχης με την 

Καρχηδόνα στις πηγές που επιβεβαιώνουν το ταξίδι.  

Το πρώτο μέρος του ταξιδιού του Πυθέα σκιαγραφείται απ’τις δηλώσεις του 

Ερατοσθένη ότι ο Στράβων αναφέρει ότι είναι ψευδείς επειδή λαμβάνονται 

απ’τον Πυθέα. Προφανώς ο Πυθέας είπε ότι οι παλίρροιες τελειώνουν στο Ιερό 

Ακρωτήριο και από’κει το ταξίδι για την πόλη Κάδιθ διαρκεί πέντε ημέρες. Ο 

Στράβων παραπονιέται για την απόσταση και για την απεικόνιση του Πυθέα όσον 

αφόρα την ακριβή τοποθεσία της Ταρτεσσούς. Η αναφορά σ’αυτά τα μέρη στο 



ημερολόγιο του ταξιδιού αποδεικνύουν ότι ο Πυθέας διέσχισε τον Πορθμό του 

Γιβραλτάρ και έπλευσε βόρεια κατά μήκος των ακτών της Πορτογαλίας.    

 

Ανακάλυψη της Βρετανίας 

Ο περίπλους 

    Ο Στράβων αναφέρει ότι ο Πυθέας λέει ότι ταξίδεψε σ’ολόκληρο το νησί της 

Βρετανίας που ήταν προσβάσιμο. Η λέξη «απέλθειν» που στη ρίζα της σημαίνει 

«έρχομαι μετά» δεν εννοεί κάποιο συγκεκριμένο τρόπο και ο Πυθέας δεν 

περιτεχνεί. Πράγματι χρησιμοποιεί τη λέξη «ολόκληρο» και επισημαίνει μια 

περίμετρο μεγαλύτερη των 40000 σταδίων. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο του 

Ηροδότου, ότι ένα στάδιο είναι 600 πόδια, αποκτά 4545 μίλια. Όμως δεν υπάρχει 

κάποιος τρόπος για να πει ποιο σύστημα ποδιών ήταν σε εφαρμογή. Το αγγλικό 

πρότυπο αποτελεί τρόπο προσέγγισης. Ο Στράβων θέλει να δυσφημίσει τον 

Πυθέα με την αιτιολογία ότι τα 40000 στάδια είναι εξωφρενικά πολλά και δεν 

μπορεί να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 

Ιταλικός χάρτης του 1490 πιθανόν των Βρετανικών Νησιών 

   Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης δίνει έναν παρόμοιο αριθμό: 42500 στάδια, περίπου 

4830 μίλια, εξηγώντας ότι αντιστοιχεί στην περίμετρο ενός τριγώνου γύρω απ’τη 

Βρετανία. Η συναίνεση ήταν ότι έλαβε πιθανόν πληροφορίες απ’τον Πυθέα μέσω 



του Τιμαίου. Ο Πλίνιος δίνει το circuitus το οποίο αναφέρθηκε απ’τον Πυθέα και 

αντιστοιχούσε σε 4875 Ρωμαϊκά μίλια. 

  Ο εξερευνητής Fridtjof Nansen εξηγεί αυτή την εμφανή φαντασία του Πυθέα ως 

λάθος του Τιμαίου. Ο Στράβων και ο Διόδωρος ποτέ δεν έδειξαν το έργο του 

Πυθέα, λέει ο Nansen, αλλά πολλοί διάβασαν γι’αυτόν στον Τιμαίο. Ο Πυθέας 

αναφέρει μόνο τις ημέρες του ταξιδιού. Ο Τιμαίος μετέτρεψε τις ημέρες σε 

στάδια με ρυθμό 1000 ανά ημέρα, συνηθισμένη περίπτωση εκείνης της εποχής. 

Όμως ο Πυθέας κάλυψε μόνο 560 στάδια ανά μέρα σ’ένα σύνολο 23800 τα οποία 

απ’την άποψη του Nansen αντιστοιχούν σε 700 στάδια ανά βαθμό. Ο Nansen 

συνεχίζει για να αναφέρει ότι ο Πυθέας πρέπει να’χε σταματήσει για να 

παρακολουθήσει αστρονομικά φαινόμενα. Κατά πάσα πιθανότητα ο επιπλέον 

χρόνος δαπανήθηκε στην ξηρά. 

Όνομα και περιγραφή των Βρετανικών Νησιών 

    Για το «Βρετανία» ο Πυθέας μέσω του Στράβωνα χρησιμοποιεί το 

«Βρεταννίκη» ως ένα θηλυκό ουσιαστικό αν και έχει τη μορφή ενός επιθέτου: 

του «the Britannis». Ο Πλινίος χρησιμοποιεί το Britannia με το Britanniae να 

εννοεί όλα τα νησιά. Ο Διόδωρος χρησιμοποιεί το «Βρεττανική Νήσος» και για 

τους κατοίκους τον όρο «Βρεττανοί». Ο Πτολεμαίος χρησιμοποιεί τους όρους 

Βρετανία και Βρετανικοί Νήσοι. 

Οι τρεις γωνίες της Βρετανίας: Κάντιων, Βαλέριο και Ορκάς 

   Απέναντι απ’την Ευρώπη σύμφωνα με το Διόδωρο είναι το ακρωτήριο της 

Κάντιων, περίπου 11,35 μίλια απ’την ακτή, αλλά το κείμενο είναι ασαφές. Η ακτή 

θα μπορούσε να αναφέρεται ή στη Βρετανία ή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Σε 

απόσταση τεσσάρων ημερών ταξίδι βρίσκεται ένα άλλο ακρωτήρι, το Βαλέριο, το 

οποίο μπορεί να’ναι μόνο η σημερινή Κορνουάλλη, επειδή ο Διόδωρος 

περιγράφει την τριγωνική περίμετρο ενώ το τρίτο σημείο είναι το Ορκάς, πιθανόν 

το κύριο νησί των Νήσων Όρκνεϋ.  



 

Κατασκευή Κέλτικου αχυρώνα στην Ουαλία 

 

Η ανακάλυψη της Θούλης 

Ο Στράβων αναφέρεται λαμβάνοντας το κείμενό του απ’τον Πολύβιο: «ο Πυθέας 

ισχυρίζεται ότι εξερεύνησε μόνος του ολόκληρο το βόρειο κομμάτι της Ευρώπης 

μέχρι τα πέρατα του κόσμου». Ο Στράβων δεν τον πιστεύει αλλά εξηγεί τι εννοεί 

ο Πυθέας μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Η Θούλη λέει είναι βορειότερα των 

Βρετανικών Νήσων. Εκεί, ο κύκλος του τροπικού καλοκαιριού είναι ίδιος με του 

Αρκτικού Κύκλου. Επιπλέον λέει ο Στράβων κανένας απ’τους άλλους συγγραφείς 

δεν αναφέρει τη Θούλη ένα γεγονός το οποίο χρησιμοποιεί για να δυσφημίσει 

τον Πυθέα. Το γεγονός αυτό στους σύγχρονους υποδεικνύει ότι ο Πυθέας ήταν ο 

πρώτος εξερευνητής που έφθασε εκεί και μίλησε γι’αυτό.  

   Η Θούλη περιγράφεται ως ένα νησί το οποίο απέχει έξι ημέρες πλέοντας 

βόρεια της Βρετανίας κοντά στην παγωμένη θάλασσα. Ο Πλινίους προσθέτει ότι 

δεν υπάρχει νύχτα στα μέσα του καλοκαιριού όταν ο ήλιος περνά απ’τον 

αστερισμό του Καρκίνου (θερινό ηλιοστάσιο) μία επαναβεβαίωση ότι το 

φαινόμενο αυτό  πραγματοποιείται στον Αρκτικό Κύκλο. Προσθέτει ότι το ταξίδι 

για τη Θούλη ξεκινά απ’το νησί Βερίκη το μεγαλύτερο έξω απ’τα νησιά των 

Εβριδών που σήμερα ονομάζεται Lewis.  Αν το νησί αυτό ήταν έξω απ’τις Εβρίδες 

το ταξίδι θα’χε φέρει τον Πυθέα στο Trondheim της Νορβηγίας εξηγώντας πως 

δεν πέρασε απ’το  Skagerrak. Αν αυτή είναι η διαδρομή του κατά πάσα 

πιθανότητα δεν έκανε στην πραγματικότητα τον περίπλου της Βρετανίας αλλά 

επέστρεψε κατά μήκος των ακτών της Γερμανίας αντιπροσωπεύοντας την 

περίμετρό του κάπως μεγαλύτερη. 



 

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη σύγχρονη πόλη του Trondheim της Νορβηγίας   

   Όσον αφορά τη θέση της Θούλης, μία απόκλιση στα δεδομένα προκάλεσε 

προβλήματα στους γεωγράφους και μπορεί να’ναι υπεύθυνη για την αλλοίωση 

της περιγραφής της Σκωτίας απ’τον Πτολεμαίο. Ο Στράβων αναφέρει ότι ο 

Ερατοσθένης τοποθετεί τη Θούλη σ’έναν παράλληλο 11500 στάδια βόρεια των 

εκβολών του ποταμού Βορυσθένη. Αυτός ο παράλληλος περνάει απ’την Κέλτικα 

σημείο αναφοράς του Πυθέα. 

   Μια δήλωση του Γέμινος της Ρόδου στην εισαγωγή του «τὰ περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ» 

όπως αναγράφεται 

                     «……. οι Βάρβαροι μας έδειξαν το σημείο το οποίο ο ήλιος πάει να 

ξεκουραστεί. Εξαιτίας αυτής της περίπτωσης στα μέρη αυτά οι νύχτες είναι πολύ 

σύντομες, αφού σε κάποια μέρη διαρκεί δύο με τρεις ώρες, με αποτέλεσμα ο 

ήλιος να ανατέλλει μετά από το σύντομο χρονικό διάστημα της δύσης του.»  

  Ο Nansen επισημαίνει ότι σύμφωνα με αυτή τη δήλωση ο Πυθέας ήταν εκεί 

αυτοπροσώπως και ότι η μεγαλύτερη ημέρα πρέπει να διαρκεί 21-22 ώρες. Και 

μετά λέει ο Στράβων: 

      «Ο Πυθέας απ’τη Μασσαλία μας λέει ότι η Θούλη βρίσκεται στο πλέον 

βορειότερο σημείο και ότι εκεί ο κύκλος του τροπικού καλοκαιριού είναι ίδιος 

μ’αυτόν του Αρκτικού» 

  Ο Ερατοσθένης προεκτείνει το πλάτος της απόστασης απ’τη Μασσαλία στην 

Κέλτικα στα 5000 στάδια τοποθετώντας την στην Νορμανδία. Το βορειότερο 

σημείο της Βρετανία στο Firth of Clyde είναι σήμερα η βόρεια Σκωτία.  



  Τα 5000 στάδια πρέπει να μειώνονται: καλύπτουν τον ποταμό Βορυσθένη δίπλα 

απ’το Κίεβο όχι όμως απ’τις εκβολές του. Πράγματι τοποθετεί τον Πυθέα στον 

Αρκτικό Κύκλο ο οποίος στη Νορβηγία είναι λίγο ποιο κάτω απ’τα νησιά Lofoten. 

O Ερατοσθένης φαίνεται να αλλάζει τη βασική γραμμή και να περνά απ’το 

βόρειο άκρο της Κέλτικα. Ο Πυθέας, σε σχέση με τον Ύπαρχο, πιθανόν να 

αναφέρει το μέρος στην Κέλτικα όπου αρχικά εγκαταστάθηκε. Αν χρησιμοποίησε 

την ίδια πρακτική και στη Νορβηγία, τότε η Θούλη είναι τουλάχιστον όλο το 

βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας απ’την πόλη του Trondheim μέχρι τα νησιά 

Lofoten. 

   O εξερευνητής Richard Burton Francis στη μελέτη του για τη Θούλη επισημαίνει 

πως γι’αυτή υπάρχουν πολλοί ορισμοί ανά τους αιώνες. Πάρα πολλοί 

συγγραφείς έχουν γράψει για αυτή χωρίς να θυμούνται τον Πυθέα. Το ερώτημα 

όσον αφορά το που βρίσκεται η Θούλη του Πυθέα παραμένει. Τα γεωγραφικά 

πλάτη που δόθηκαν απ’τους αρχαίους συγγραφείς μπορεί να’ναι συμβατικά. Το 

δεδομένο που λείπει και που απαιτείται για να καθορίσει την τοποθεσία είναι το 

γεωγραφικό μήκος « Προφανώς δεν μπορούμε να επικαλεστούμε το γεωγραφικό 

μήκος» 

  Ο Πυθέας διέσχισε τα νερά βόρεια του Berrice, βόρεια των Βρετανικών Νήσων, 

αλλά είναι άγνωστο αν έπλευσε ευθεία δεξιά ή αριστερά. Απ’την περίοδο της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας όλες οι πιθανότητες που δίνονταν επαναλαμβάνονταν 

απ’την κάθε γενιά συγγραφέων: η Ισλανδία, τα Νησιά Σέτλαντ, τα Νησιά Φεροές, 

η Νορβηγία και αργότερα η Γροιλανδία. Ένα παράλληλο έγγραφο ενός ονόματος 

στον Πλίνιο έχει υποκινήσει τη θεωρία της Ισλανδίας: Το  Nerigon αντί του 

Berrice, ακούγεται σαν τη Νορβηγία. Αν κανείς πλεύσει δυτικά της Νορβηγίας 

συναντά την Ισλανδία. Ο ίδιος ο Burton ανέπτυξε αυτή τη θεωρία. 

   Τα κύρια κείμενα περιέχουν τους όρους Berrice και Bergos αντί για το Vergos 

στην ίδια λίστα με τα νησιά. Τα Νησιά Scandiae είναι  κάτι παραπάνω από 

πρόβλημα γιατί μπορεί να’ναι η Σκανδιναβία αλλά και άλλα νησιά είχαν επίσης 

αυτό το όνομα. Επί πλέον ο Προκόπιος λέει ότι το αρχικό όνομα της 

Σκανδιναβίας ήταν Θούλη και ήταν η πατρίδα των Γότθων.  Το γεγονός ότι 

Πυθέας επέστρεψε από την περιοχή της Βαλτικής ευνοεί την άποψη του 



Προκόπιου. Το γεγονός ότι ο Πυθέας έζησε αιώνες πριν την αποίκιση της 

Ισλανδίας και της Γροιλανδίας από Ευρωπαίους γεωπόνους, κάνει αυτές τις δύο 

χώρες λιγότερο πιθανές υποψήφιες, καθώς η Θούλη ήταν κατοικημένη και το 

έδαφός της καλλιεργημένο.  

 

Συνάντηση με παρασυρόμενο πάγο 

 Μετά την αναφορά της πλεύσης απ’το Berrice στη Θούλη, κάνει μια σύντομη 

αναφορά όπου 

                 A Tyle unius diei navigatione mare concretum a nonnullis Cronium 

appellatur. 

               « Μιας μέρας ταξίδι απ’τη Θούλη περνά απ’τον παγωμένο ωκεανό που 

ονομάζεται από κάποιους Κρόνια Θάλασσα» 

Ο όρος  mare concretum    φαίνεται ότι αντιστοιχεί στο «πεπέγκια θάλαττα» του 

Στράβωνα και είναι πιθανόν το ίδιο με το «τόποι» που αναφέρονται στην εμφανή 

περιγραφή του Στράβωνα για τον παρασυρόμενο πάγο κατά τη διάρκεια της 

άνοιξης, ο οποίος θα’χε σταματήσει το ταξίδι του ακόμα ποιο βόρεια θεωρώντας 

πως είχε φτάσει στο απώτερο όριο του κόσμου. 

    Ο Πυθέας αναφέρεται στα νερά γύρω απ’τη Θούλη και στη γη η οποία 

καθαυτή δεν υπάρχει και σ’αυτή δεν υπάρχει ούτε θάλασσα ούτε αέρα αλλά μία 

ανάμειξη αυτών, σαν «θαλάσσιος πνεύμονας», στο οποίο λέγεται ότι το νερό η 

γη και τα πάντα διακόπτονται σα να υπήρχε κάποιος σύνδεσμος μεταξύ τους, 

πάνω στο οποίο κανείς δεν μπορούσε να περπατήσει ή να πλεύσει.  

   Ο όρος «θαλάσσιος πνεύμονας» (πνευμών θαλάττιος) αναφέρεται στις 

τσούχτρες τις οποίες οι αρχαίοι ονόμαζαν «πνεύμονες της θάλασσας». Τα 

τελευταία αναφέρονται απ’τον Αριστοτέλη ως πλάσματα που επιπλέουν 

ελεύθερα και αναίσθητα. Ο William Ogle μεταφραστής και σχολιαστής του 

Αριστοτέλη, αποδίδει το όνομα θαλάσσιος πνεύμονας, στην κίνηση της 

μέδουσας (τσούχτρας) καθώς κινείται όπως ακριβώς συστέλλονται και 

διαστέλλονται οι πνεύμονες. Μια άλλη εξήγηση είναι ο πάγος που μοιάζει με 



κύκλους που επιπλέουν στο νερό. Το φαινόμενο αυτό σήμερα ονομάζεται πάγος 

τηγανίτα.  

 

 

Πάγος τηγανίτα την άνοιξη στη Βαλτική κοντά στις ακτές της Σουηδίας 

 

Η ανακάλυψη της Βαλτικής 

   

   Ο Στράβων λέει ότι ο Πυθέας έκανε αναφορά για το τι βρίσκεται πέρα απ’τον 

Ρήνο πέρα απ’την Σκυθία το οποίο ο Στράβων πιστεύει πως είναι λάθος. Στους 

γεωγράφους της μετέπειτα Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και της τέως Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, όπως ο Πτολεμαίος, η Σκυθία εκτείνεται ανατολικά του 

Βιστούλα. Έτσι ο Πυθέας πρέπει να αναφέρθηκε στις Γερμανικές ακτές της 

Βαλτικής Θάλασσας. Αν η αναφορά είναι πραγματική, τότε δεν υπάρχει άλλη 

πιθανότητα. Τώρα αν όντως ταξίδεψε μόνος του, αυτό το επιβεβαιώνει λέγοντας 

πως μόνος του ανακάλυψε το βορρά. Καθώς ο περίπλους αντιστοιχούσε σε ένα 

ημερολόγιο πλοίου, τότε πράγματι έφθασε στο Βιστούλα. 

   Σύμφωνα με τη Φυσική Ιστορία του Πλινίου του Μεγαλύτερου: 

        Ο Πυθέας λέει ότι οι Gutones, ένας λαός της Γερμανίας, κατοικούν στις ακτές 

των εκβολών ενός ποταμού προς τον Ωκεανό που λέγεται Mentonomon και η 

επικράτειά τους εκτεινόταν κατά 6000 στάδια. Εκεί βρίσκεται τον νησί του  

Abalus, το οποίο απείχε μία μέρα ταξίδι απ’τις ακτές των Γότθων και πάνω στις 



ακτές του έσκαγε το κεχριμπάρι απ’τα κύματα. Οι ντόπιοι χρησιμοποιούσαν το 

κεχριμπάρι ως καύσιμο και το πουλούσαν στους γείτονές τους, τους Τεύτονες.   

   Ο όρος Gutones είναι η απλοποίηση των λέξεων Guttonibus και Guionibus τα 

οποία στην ονομαστική θα μπορούσε να’ναι  Guttones και Guiones και Γότθοι 

είναι η επικρατέστερη ονομασία τους. Η δεύτερη μεγαλύτερη παραλλαγή αφορά 

τον όρο Mentonomon και είναι είτε Mentonomon(στην ονομαστική) είτε 

Metuonidis (στη γενική). Ένας σημαντικός αριθμός ετοιμολογιών έχει δοθεί αλλά 

κανένας δεν έγινε ευρέως αποδεκτός. Επιπλέον το κεχριμπάρι δεν αναφέρεται με 

την ονομασία του. Αναφέρεται ως  «concreti maris purgamentum», «τα 

απομεινάρια της παγωμένης θάλασσας», μετά το ανοιξιάτικο λιώσιμο. Ο 

Διόδωρος χρησιμοποιεί το ήλεκτρο, την ελληνική λέξη για το κεχριμπάρι. Απ’το 

αντικείμενο αυτό ο ηλεκτρισμός πήρε και την ονομασία του λόγω της 

δυνατότητάς του να αποκτά φορτίο. Ο Πλίνιος παρουσιάζει μια αρχαϊκή άποψη, 

καθώς στην εποχή του, το κεχριμπάρι ήταν ένας πολύτιμος λίθος που εισαγόταν 

απ’τη Βαλτική με μεγάλο κόστος, αλλά οι Γερμανοί, λέει, ότι το χρησιμοποιούσαν 

ως καυσόξυλο, σύμφωνα με τον Πυθέα. 

 

 

Κεχριμπάρι 

   Το «Mentonomon» απερίφραστα να είναι ένα aestuarium ή μία «εκβολή» των 

6000 σταδίων, το οποίο με βάση το πρότυπο του Ηροδότου αν 600 πόδια ένα 

στάδιο, είναι 681 μίλια. Αυτό το νούμερο τυγχάνει να είναι η απόσταση του 

κόλπου  Skagerrak απ΄τις εκβολές του Βιστούλα αλλά καμία πηγή δεν αναφέρει 

ρητά από πού πάρθηκε η αναλογία αυτή. 



  Αργότερα ο Πλίνιος ότι το μεγάλο νησί των τριών ημερών ταξίδι απ’τις ακτές της 

Σκυθίας το οποίο ονομάζεται Βαλτία απ’τον Ξενοφώντα της Λαμψάκου ο Πυθέας 

το ονομάζει Βασίλια. Είναι γενικώς κατανοητό πως τα ονόματα αυτά 

αντιστοιχούν στο νησί Abalus. Βασιζόμενοι και στο κεχριμπάρι το νησί θα 

μπορούσε να’ναι το Heligoland (αρχιπέλαγος) στη Γερμανία, η Ζηλανδία στη 

Δανία, ο Κόλπος του Γκντασκ στην Πολωνία ή η Λιμνοθάλασσα Curonian στη 

Ρωσία μέρη τα οποία ιστορικά αποτέλεσαν τις πλουσιότερες πηγές κεχριμπαριού 

στη Βόρεια Ευρώπη.  

 

Ταξίδι στο Ντον 

     Ο Πυθέας ισχυρίζεται πως εξερεύνησε ολόκληρο το βορρά. Όμως γύρισε πίσω 

απ’το Βιστούλα, στο σύνορο με τη Σκυθία. Αν είχε συνεχίσει θα’χε ανακαλύψει 

τους Βαλτίκιους (κάτοικοι της Βαλτικής Χερσονήσου). Αυτοί κατέλαβαν τα εδάφη 

ανατολικά του Βιστούλα. Στα δυτικά άρχισαν με τους κατοίκους δυτικά του 

Βιστούλα τους Λιθουανούς  Aismarės οι οποίοι σε αυτή την περιοχή αποτέλεσαν 

τους Βαλτικούς Πρώσους. Τους πληθυσμούς της ανατολής ο Ηρόδοτος τους 

ονομάζει Neuri ένα όνομα σχετικό με το παλαιό πρωσικό narus δηλαδή «το 

βαθύ» αναφερόμενο στην υδάτινη χώρα. Αργότερα οι Λιθουανοί θα γίνονταν «ο 

λαός της ακτής». Ο Βιστούλας ήταν παραδοσιακά το άκρο της Μεγάλης 

Γερμανίας. Τοπωνύμια που περιείχαν το ner- ή το nar είναι ευρεία διαδεδομένα 

στην Πρωτοβαλτική πατρίδα, καταλαμβάνοντας τη δυτική Ρωσία πριν απ’τους 

Σλάβους. 

   Ο Ηρόδοτος λέει ότι οι κάτοικοι, οι Neuri, είχαν ενδυμασίες της Σκυθίας, αν και 

οι ίδιοι αρχικά δε θεωρούσαν ότι είχαν καταγωγή απ’τη Σκυθία.  Κατά τη 

διάρκεια του πολέμου μεταξύ της Σκυθίας και της Περσικής Αυτοκρατορίας, οι 

Σκύθιοι φαίνεται πως κυριάρχησαν στους Neuri. Ο Στράβων, μεταγενέστερος του 

Πυθέα, αρνείται την ύπαρξη οποιαδήποτε γνώσης για τις ανατολικές ακτές τις 

Βαλτικής. Είχε ακουστά τους Sauromatai αλλά δεν είχε καμία ιδέα που να τους 

τοποθετήσει. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Sauromatai ήταν ένας ξεχωριστός λαός 

κοντά στους Neuri. Ο Πλίνιος ο Μεγαλύτερος, όμως, ήταν πολύ καλύτερα 

ενημερωμένος. Το νησί Baunonia (σήμερα Bornholm), λέει ότι απείχε μια μέρα 



με το πλοίο απ’τη Σκυθία όπου μαζευόταν το κεχριμπάρι. Γι’αυτόν τα όρια της 

Γερμανίας ήταν ο Βιστούλας. Σε αντίθεση με το Στράβωνα ξέρει ότι οι Γότθοι ζουν 

γύρω απ’το Βιστούλα και είναι οπωσδήποτε οι Γερμανοί. 

 

Δορυφορική άποψη της λιμνοθάλασσας του Βιστούλα 

 

     Στα χρόνια του Τακίτου, είχαν προκύψει οι Aestii. Η πρώην Σκυθία είναι τώρα 

ολόκληρη η Sarmatia. Προφανώς οι Σαμάρτιοι είχαν καταλάβει το δυτικό κομμάτι 

του Βιστούλα. Οι Γότθοι είχαν κινηθεί νότια. Το ότι οι Βαλτίκιοι έζησαν ανατολικά 

του Βιστούλα απ’την Προϊστορική περίοδο δεν αμφισβητείται. Οι Βαλτικές 

γλώσσες, όμως, γίνονται γνωστές απ’τη 2η χιλιετία π.Χ.. Είναι γνωστό ότι έχουν 

αναπτυχθεί σε φυλετικά περιβάλλοντα, καθώς απ’τη φύση τους ήταν φυλετικές. 

Η πρώτη αναφορά σε οποιαδήποτε φυλή γίνεται στην περιγραφή του 

Πτολεμαίου της Ευρωπαϊκής Sarmatia όπου οι κύριες Πρωσικές φυλές 

αναφέρονται για πρώτη φορά. Στον Τάκιτο μόνο η γλώσσα των Aestii 

αναφέρεται. Ο Στράβων ξεχωρίζει τους Venedi, οι οποίοι ήταν Σλάβοι. 

 

Οι μετρήσεις του γεωγραφικού πλάτους του Πυθέα 

Γεωγραφικό πλάτος από το ύψος του ήλιου 

Συζητώντας το έργο του Πυθέα, ο Στράβων χρησιμοποιεί άμεσο λόγο: « ο Πυθέας 

λέει…». Παρουσιάζοντας τις αστρονομικές παρατηρήσεις του αλλάζει σε έμμεσο 

λόγο: «ο Ίππαρχος λέει ότι ο Πυθέας….», είτε γιατί ποτέ δε διάβασε το 



χειρόγραφο του Πυθέα (επειδή δεν του ήταν διαθέσιμο) είτε σε αντίθεση με τον 

Ίππαρχο, ο οποίος εμφανίζεται ως ο πρώτος που εφάρμοσε το Βαβυλωνιακό 

σύστημα με το οποίο η σφαίρα της γης αντιστοιχεί σε 360°.  

 Ο Στράβων χρησιμοποιεί τις μοίρες, βασισμένες στον Ίππαρχο. Ο Πυθέας είχε 

λάβει τα γεωγραφικά πλάτη, τα οποία, σύμφωνα με το Στράβωνα, είχε εκφράσει 

με τις αναλογίες του γνώμονα ή των τριγωνομετρικών εφαπτόμενων των γωνιών 

ανύψωσης σε ουράνια σώματα. Είχαν μετρηθεί επί του γνώμονα, του 

κατακόρυφου σκέλους ενός ορθογωνίου τριγώνου, και του επίπεδου σκέλους 

του τριγώνου.  Η φανταστική υποτείνουσα κοιτούσε κατά μήκος της γραμμής της 

όρασης στο ουράνιο σώμα ή σηματοδοτούσε την άκρη που ρίχνει μια σκιά από 

το κάθετο άξονα στο οριζόντιο άξονα. 

  Ο Πυθέας πήρε το ύψος του ήλιου στη Μασσαλία το απόγευμα της 

μεγαλύτερης ημέρας του χρόνου και βρήκε ότι η εφαπτόμενη ήταν η αναλογία 

του 120 (το μήκος του γνώμονα) προς 1/5 λιγότερο απ’το 42 (το μήκος της σκιάς). 

Ο Ίππαρχος, βασιζόμενος στην αρχή του Πυθέα (λέει ο Στράβων), αναφέρει ότι ο 

λόγος δηλαδή η αναλογία είναι ίδια με του Βυζαντίου και ότι και τα δύο είναι 

στον ίδιο παράλληλο. Ο Nansen  και άλλοι προτιμά να δώσει τη συνεφαπτομένη 

209/600, η οποία είναι το αντίστροφο της εφαπτομένης, αλλά η γωνία είναι 

μεγαλύτερη από 45 ° και είναι η εφαπτομένη που ο Στράβωνας ισχυρίζεται. Το 

αριθμητικό σύστημά του δεν του επέτρεψε να το εκφράσει με ένα δεκαδικό 

αριθμό, αλλά η εφαπτομένη είναι περίπου 2,87. 

  Είναι απίθανο οποιοσδήποτε από τους γεωγράφους να μπόρεσε να υπολογίσει 

το τόξο της εφαπτομένης ή τη γωνία της εν λόγω εφαπτομένης. Οι σύγχρονοι    

μελετητές ακόμα το ερευνούν. Ο Ίππαρχος λέγεται ότι είχε έναν πίνακα κάποιων 

γωνιών. Το ύψος, ή γωνία ανύψωσης, είναι 70 ° 47 '50 ", αλλά αυτό δεν είναι το 

γεωγραφικό πλάτος.  

   Το μεσημέρι της μεγαλύτερης μέρας το επίπεδο που διέρχεται μέσω του 

μήκους της Μασσαλίας είναι ακριβώς στην άκρη στον ήλιο. Εάν οι άξονες της Γης 

δεν είχαν κλίση προς τον ήλιο, μια κάθετη ράβδος στον ισημερινό δεν θα είχε 

καμία σκιά. Μια ράβδος βορειότερα θα είχε και βόρεια και νότια σκιά και ως 

αύξουσα των 90° θα’ταν μηδενικού γεωγραφικού πλάτους, το συμπλήρωμα της 



ανύψωσης δίνει το γεωγραφικό πλάτος. Ο ήλιος είναι ακόμη πιο ψηλά στον 

ουρανό, λόγω της κλίσης. 

Η τοποθεσία του Αρκτικού Κύκλου 

  Η αρχαία ελληνική άποψη για τα ουράνια σώματα στα οποία η τροχιά τους 

βασίστηκε και εισήχθη απ’τη Βαβυλώνια απ’τους Έλληνες της Ιωνίας, οι οποίοι τη 

χρησιμοποίησαν για να γίνουν ένα ναυτικό έθνος εμπόρων και αποίκων την 

Αρχαϊκή Περίοδο στην Ελλάδα. Η Μασσαλία ήταν μια Ιωνική αποικία. Ο πρώτος 

Ίωνας φιλόσοφος, ο Θαλής, ήταν γνωστός για την ικανότητά του να μετράει την 

απόσταση ενός πλοίου στη θάλασσα από έναν απόκρημνο βράχο μέσα απ’τη 

μέθοδο που είχε αναπτύξει ο Πυθέας για να μετρήσει το γεωγραφικός πλάτος 

της Μασσαλίας, τους τριγωνομετρικούς αριθμούς. 

 Το αστρονομικό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκε η αρχαία ελληνική 

ναυσιπλοΐα, το οποίο εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα, ήταν ήδη υπαρκτών την 

εποχή του Πυθέα, αλλά μόνο έλειπε το μοντέλο των μοιρών. Το μοντέλο χώριζε 

το σύμπαν σε ουράνια και επίγεια σφαίρα την οποία διαπερνούσαν δύο πόλοι. 

Κάθε μία από τις σφαίρες χωρίζεται σε ζώνες με κύκλους σε επίπεδα κάθετα 

προς τους πόλους . Οι ζώνες της ουράνιας σφαίρας επαναλαμβάνονται σε 

μεγαλύτερη κλίμακα από εκείνες της γήινης σφαίρας. Η βάση για τη διαίρεση σε 

ζώνες ήταν τα δύο διακριτά μονοπάτια των ουρανίων σωμάτων: αυτό με τα 

αστέρια και του ήλιου και της σελήνης. Οι αστρονόμοι γνωρίζουν σήμερα ότι η 

Γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο με κλίση στον άξονά της, φέρνοντας κάθε 

ημισφαίριο μία πιο κοντά στον ήλιο, μία πιο μακριά. Οι Έλληνες είχαν το 

αντίθετο μοντέλο, ότι τα αστέρια και ο ήλιος περιστρέφονται γύρω από τη γη. Τα 

αστέρια κινούνται σε σταθερές κύκλους γύρω από τους πόλους. Ο ήλιος κινείται 

σε μια πλάγια γωνία στους κύκλους. Ο κύκλος του ήλιου ήταν ο εκλειπτικός. 

Ήταν το κέντρο της μιας ομάδας που ονομάζεται ζώδιο στο οποίο βρίσκοντα 

διάφοροι αστερισμοί.   

    Η σκιά που ρίχνει μια κάθετη ράβδος το μεσημέρι ήταν η βάση για τον 

καθορισμό ζώνωσης. Το σημείο τομής του βορειότερου ή νοτιότερου σημείου 

της εκλειπτικής καθόρισε τους αξονικούς κύκλους που διέρχονται από τα σημεία 

αυτά, όπως τους δύο τροπικούς αργότερα ονομάστηκαν με βάση τους ζωδιακούς 



αστερισμούς που βρέθηκαν εκεί, Καρκίνος και Αιγόκερως. Κατά το μεσημέρι του 

θερινού ηλιοστασίου οι ράβδοι δε ρίχνουν καμία σκιά. Τα γεωγραφικά πλάτη 

μεταξύ των τροπικών κλήθηκαν διακεκαυμένη ζώνη. 

 

Ο παγκόσμιος χάρτης με τον αρκτικό κύκλο 

 

     

      

 

 

 

 


