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τα τελευταία άρθρα έχω αναφερθεί για το 
πώς η Αυστραλία ανακαλύφθηκε από τους 
Δυτικούς. Τι στοιχεία επίσημα υπάρχουν 
από αυτά που έχουν έμπρακτα ανακαλυ-

φθεί, πληροφορίες που έχουν αποτυπωθεί στη 
σύγχρονη ιστορία της Αυστραλίας. Υπάρχουν όμως 
και άλλες απόψεις για το ποιός ανακάλυψε πρώτος 
την Αυστραλία. Βασίζονται όμως σε θεωρίες. Και 
εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί  αυτές 
οι προσεγγίσεις φαίνονται αληθείς αλλά όμως δεν 
στηρίζονται σε έμπρακτα στοιχεία. Δεν παύει να εί-
ναι όπως ανέφερα μια άλλη ματιά βασιζόμενη σε 
στοιχεία που ίσως εμπεριέχουν μια δόση αλήθειας 
αλλά δεν είναι τεκμηριωμέη 100%. 
Στις 8 Μαρτίου του 1421 ο μεγαλύτερος στόλος που 
συγκεντρώθηκε ποτέ στον κόσμο απέπλευσε από 
την Κίνα, υπό τις διαταγές των ναυάρχων του αυ-
τοκράτορα Τσου Τι. Αποστολή του ήταν να φτάσει 
ως τις εσχατιές της γης για να συλλέξει φόρο υποτέ-
λειας από τους βάρβαρους πέρα από τις θάλασσες. 
Τα κινεζικά πλοία θα πραγματοποιούσαν τον περί-
πλου της υδρογείου σε ένα ταξίδι που θα διαρκού-
σε πάνω από δύο χρόνια. Όλα αυτά καταγράφηκαν 
από τον Γκάβιν Μέντζις, ακουλούθησε την πορεία 
του κινεζικού στόλου και παρουσιάζει τα στοιχεία.  
Συγκέντρωσε περιγραφές κινέζων εξερευνητών και 
ευρωπαίων θαλασσοπόρων καθώς και  κατατοπι-
στηκότατους για την εποχή τους χάρτες. 
Ο Γκάβιν Μένζις γεννήθηκε στην Κίνα το 1937 και 
έζησε εκεί για δύο χρόνια προτού ξεσπάσει ο Β’ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος. Κατατάχθηκε το Βασιλικό Πολε-
μικό Ναυτικό το 1953 και υπηρέτησε σε υποβρύχια 
από 1959 ως το 1970. Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο 
ακολουθώντας τα ίχνη του Κολόμβου, του Ντιάζ, 
του Καμπράλ και του Βάσκο Ντε Γκάμα. Ακολούθη-
σε της πορείες που χάραξαν οι θαλασσοπόροι Μαγ-
γελάνος και Κουκ. Για τις έρευνες του επισκέφτηκε 
120 χώρες περισσόατερα από 900 μουσεία και βι-
βλιοθήκες καθώς και όλα τα σημαντικά λιμάνια του 
Μεσαίωνα.
Ο Γκάβιν όντος έκανε αυτή την έρευνα αλλά στηρίζε-
ται σε πολλές θεωρίες. Ως θεωρία γενικά εννοείται: 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιδεών και προτάσεων 
που προσεγγίζει ένα ζήτημα από αφηρημένη ή συ-
γκεκριμένη οπτική γωνία. Πρόκειται για τη θεωρία 
υπό την οπτική γωνία της φιλοσοφίας, δηλαδή ένα 
σύνολο ισχυρισμών, ουσιαστικά αξιωμάτων, που 
οδηγούν σε συμπεράσματα, ή υποστηρίζουν συμπε-
ράσματα για τη φύση του κόσμου.  Επίσης σαν θε-
ωρία μπορούμε να θέσουμε μία υπόθεση για την 

ερμηνεία ενός προβλήματος. Αλλά χαρακτηριστικό 
της θεωρίας μπορεί να είναι η αναλυτική δομή που 
έχει ως στόχο της την ερμηνεία ενός συνόλου παρα-
τηρήσεων, ταυτοποιώντας το σύνολο των διακριτών 
παρατηρήσεων ως τάξη φαινομένων και επιβεβαι-
ώνοντας την υποκείμενη πραγματικότητα που επι-
δρά ή επηρεάζει αυτή την τάξη φαινομένων. Ο όρος 
θεωρείται πως προέρχεται από τον αρχαιοελληνικό 
θεωρία, που σημαίνει θέαση και ενατένιση.
Έδώ θα διαβάσεται εκ πρώτης όψεως παράδοξα 
πράγματα. Μερικοί διαφωνουν  ότι δεν είναι καθό-
λου παράδοξα. Οι Κινέζοι τελικά μπορεί να είναι αυ-
τοί που ανακάλυψαν όχι μόνο την Αμερική περίπου 
70 χρόνια πριν τον Κολόμβο αλλά και την Αυστρα-
λία εκατοντάδες χρόνια πριν από τους Ευρωπαίους. 
Το βιβλίο είναι καλογραμμένο και προσεγμένο από 
κάθε άποψη, επιστημονική και καλλιτεχνική.
0 76χρονος Βρετανός συγγραφέας, έρχεται να αλλά-
ξει τα δεδομένα και να υποστηρίξει με στοιχεία ότι 
ο πρώτος μη ιθαγενής που πάτησε στα εδάφη της 
Βόρειας Αμερικής ήταν ο Κινέζος στρατηγός Ζενγκ 

Χε. Ο Μένζις βασίζει το βιβλίο ολόκληρο και την 
άποψή του σε χάρτη του 18ου αιώνα που ανακαλύ-
φθηκε σε βιβλιοπωλείο και απεικονίζει με λεπτομέ-
ρειες την Αμερική το 1418, 70 ολόκληρα χρόνια 
πριν το ταξίδι του Ιταλού θαλασσοπόρου.
«Η παραδοσιακή ιστορία ότι ο Κολόμβος ανακάλυ-
ψε το νέο κόσμο είναι παραμύθια» υποστηρίζει ο 
Μένζις που τονίζει ότι τον χάρτη του Χε χρησιμο-
ποίησε ο Κολόμβος για να σχεδιάσει το ταξίδι του.
Ο Ζενγκ Χε, Μουσουλμάνος ευνούχος, ήταν ο πιο 
διάσημος Κινέζος εξερευνητής. Οδήγησε πολλές 
αυτοκρατορικές αποστολές στη Μέση Ανατολή και 
την Αφρική, έκανε ανακαλύψεις και επηρέασε τόσο 
πολύ τον τρόπο σκέψης των Ασιατών που σε ορι-
σμένα μέρη της Ινδονησίας λατρεύεται σαν Θεός, 
ακόμη και σήμερα. Ο Μένζις υποστηρίζει ακόμη ότι 
οι Κινέζοι ήταν οι πρώτοι που διέσχισαν τον Ειρη-
νικό ωκεανό ακολουθώντας απλά τα ρεύματα της 
θάλασσας καθώς επίσης ότι πρώτοι αυτοί ανακάλυ-
ψαν και χαρτογράφησαν την Αυστραλία. 
Εκτιμητής του οίκου «Κρίστυ’ς» εξέτασε τον χάρτη 
και τον βρήκε αυθεντικό αλλά δεν υπάρχουν απο-
δείξεις ότι βασίστηκε όντως σε ανακαλύψεις που 
έγιναν το 1400. Σύμφωνα πάντως με τον συγγρα-
φέα κάποιες παρατηρήσεις στο περιθώριο του χάρ-
τη, ειδικά περιγραφές κοινοτήτων και μνημείων του 
Περού, επιβεβαιώνουν την παλαιότητα του. Πολλοί 
ιστορικοί αμφισβητούν όχι μόνο το νέο βιβλίο αλλά 
και γενικά τις θεωρίες του Βρετανού. Τον χαρακτη-
ρίζουν «ψευδο-ιστορικό» που βασίζεται σε εικασίες 
και φαντασιώσεις και τονίζουν ότι δεν έχει κανένα 
πτυχίο σχετικό, ούτε ανάλογη εκπαίδευση.
Χαρακτηριστικό απόσπασμα για την ανακάλυψη 
της Αυστραλίας. «Ο κινεζικός στόλος συνέχισε την 
πορεία του για να χαρτογραφήσει την Νήσο Νόρ-
φολκ και  καθώς παρασυρόταν από το ρεύμα προς 
τα δυτικά, έπιασε ξηρά στην ανατολική ακτή της Αυ-
στραλίας λίγο βορειότερα από το σημερινό Σίδνει. 
Ο ναύαρχος Τσόου Μάν ήξερε την ύπαρξη της Αυ-
στραλίας προτού φράσει εκεί , αφού από τη εποχή 
της δυναστείας των Σούι (589-618 μ.χ)  οι κινέζοι 
γνώριζαν για μια μεγάλη μάζα γης,  στην οποία κα-
τοικούσαν άνθρωποι που πετούσαν μπούμερανγκ 
και η οποία βρισκόταν σε απόσταση εκατό ημερών 
πλεύσης νότιος της Ασίας. Οι κινέζοι ιστορικοί 
εκείνης της εποχής περιέγραψαν ένα ζώο το Σαν 
Λάι Τζινγκ, το οποίο είχε καεφάλι ελαφιού, έκανε 
άλματα με τα πίσω πόδια του και είχε ένα δεύτερο 
κεφάλι στο μέσο του σώματος του- «το βρέφος στο 
μάρσιπο». Σε ένα άλλο σημείο αναφέρει ότι όταν 
ο Μάρκο Πόλο έφτασε στην Κίνα το 13ο αιώνα οι 
κινέζικοι χάρτες απεικόνιζαν δύο Ιάβες, το νησί 
όπως το ξέρουμε σήμερα ως Ιάβα και την «Μεγάλη 
Ιάβα» «το μεγαλύτερο νησί του κόσμου». Επίσης στο 
αυτοκρατορικο κήπο του Πεκίνου υπήρχαν καγκου-
ρό. Τα καγκουρό, φυσικά ζουν αποκλειστικά στην 
Αυστραλία».  Μέσα από το βιβλίο και την θεωρία 
του πρεσβεύει ο  Γκάβιν υπάρχουν πολλές λεπτομέ-
ρειες που είναι αδύνατο να παρουσιαστούν σε αυτό 
το άρθρο λόγω χώρου. Πολλοί είναι αυτοί που δι-
εκδικούν την ανακάλυψη της Αυστραλίας. Υπάρχει 
ο Δυτικός τρόπος αντίληψης αλλά και ο Ανατολικός 
ή Ασιατικός δρόμος. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
η Αυστραλία είναι για αυτούς που την ανακάλυψαν 
ή προσταθούσαν να την ανακαλύψουν η παρακατα-
θήκη ανεκμετάλλευτου πλούτου, πλούτος που είχε 
διαφορετική οπτική για τους γηγενής πληθυσμούς 
των αβοριγίνων.  
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Το βιβλίο με τις θεωρίες του Μένζις


