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Ο ΧΑΡΤΗΣ  ΤΟΥ ΠΙΡΙ ΡΕΙΣ 
 Ο χάρτης του Πίρι Ρέις έχει ορθογώνιο σχήμα με διαστάσεις 

περίπου 60x86 cm και περιλαμβάνει την Πορτογαλία, την 
Ισπανία, τη δυτική Αφρική, τον κεντρικό και νότιο Ατλαντικό, 
την Καραϊβική, το ανατολικό μισό της νότιας Αμερικής και 
στο κατώτατο τμήμα του, τα χαρακτηριστικά της 
Ανταρκτικής, αλλά χωρίς τα στρώματα πάγου που 
περιλαμβάνονται. Τον ανακάλυψε ο Καλίλ Εντέμ, ο 
διευθυντής του  Εθνικού Μουσείου της Τουρκίας, τον 
Νοέμβριο του 1929 ψάχνοντας έγγραφα. Οι έρευνες που 
έκαναν απέδειξαν ότι ήταν ένα αυθεντικό έγγραφο που 
σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε το 1513, πάνω σε δέρμα 
γαζέλας από τον Πίρι Ρέις, διάσημο ναύαρχο του τουρκικού 
στόλου τον 16ο αιώνα! 



Ο ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
 Παρόλα αυτά, είτε λόγω μερικής καταστροφής του είτε και πιθανώς λόγω χώρου, το δυτικό μισό της νότιας 

Αμερικής, η βόρεια Αμερική και το υπόλοιπο ανατολικό μισό του κόσμου λείπουν από τον χάρτη. Ο ίδιος ο Πίρι Ρέις 
είχε πει ότι στον χάρτη περιέλαβε τις ινδικές και κινεζικές θάλασσες με γεωμετρική απεικόνιση, οπότε θα πρέπει να 
υποθέσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του αρχικού έργου έχει χαθεί. Επίσης, ο Πίρι Ρέις εξηγεί σε μια από τις 
σημειώσεις του στο περιθώριο του χάρτη με ποιον τρόπο τον σχεδίασε. «Είναι ο μοναδικός χάρτης στο είδος του που 
υπάρχει πλέον. Εγώ προσωπικά τον σχεδίασα και τον ετοίμασα. Για τον σχεδιασμό του χρησιμοποίησα περίπου είκοσι 
παλιούς χάρτες και οκτώ Τζαφερίγιε (παγκόσμιους χάρτες, που σχεδιάστηκαν από εποχής Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
περιείχαν τον τότε γνωστό κόσμο). Οι χάρτες των Δ. Ινδιών και οι νέοι χάρτες που σχεδιάστηκαν από τέσσερις 
Πορτογάλους και απεικονίζουν την Ινδική και την Κινεζική Θάλασσα απεικονίζονται εδώ γεωμετρικά. Μελέτησα επίσης, 
τον χάρτη που σχεδίασε ο Χριστόφορος Κολόμβος για τη Δύση. Συμπυκνώνοντας όλους αυτούς τους χάρτες σε έναν, 
ολοκλήρωσα τον παρόντα χάρτη. Ο χάρτης μου είναι τόσο σωστός και αξιόπιστος για τις επτά θάλασσες, όσο οι χάρτες 
που απεικονίζουν τις θάλασσες των χωρών μας». Ο Γιουσούφ υποδεικνύει εδώ ένα σημαντικό σημείο στο άρθρο του 
«...ο χάρτης που έχουμε στην κατοχή μας είναι απόσπασμα ενός μεγαλύτερου χάρτη. Αν δεν είχε χαθεί το άλλο κομμάτι, 
θα είχαμε έναν τουρκικό χάρτη σχεδιασμένο το 1513, που θα έδειχνε τον Παλαιό και τον Νέο Κόσμο μαζί». 

 

 



ΠΙΡΙ ΡΕΙΣ 
 Ο Πίρι Ρέις (پیری ری ِّس) ήταν διάσημος Οθωμανός 

ναυτικός, ναύαρχος και συγγραφέας μιας 
λεπτομερειακής μελέτης  για τη Μεσόγειο που 
ονομαζόταν Κιτάμπ Μπαχρίγιε. Επιπλέον, ήταν 
Κρητικής καταγωγής, συγκεκριμένα από το χωριό 
Αμάρι του Ρεθύμνου. Γεννήθηκε το 1470 στο Καραμάν ή 
αλλιώς στη Χερσόνησο της Καλλίπολης. Πέθανε το 
1554, όταν του επιβλήθηκε θανατική ποινή με 
αποκεφαλισμό. Η θρησκεία του ήταν το Ισλάμ και 
μπορούσε να μιλήσει οθωμανικά, τουρκικά και 
αραβικά. Επίσης, είχε και ιδιότητες, όπως γεωγράφος, 
χαρτογράφος και αξιωματικός. Ακόμα, συμμετείχε και 
σε κάποιους  πολέμους/μάχες που ήταν οι εξής: η 
ναυμαχία του Ζόγκλου, η ναυμαχία της Μεθώνης το 
1500, Ottoman–Mamluk War of 1516–17,  η πολιορκία 
και η κατάκτηση της Ρόδου από τους Τούρκους, 
Capture of Aden of 1548 και Capture of Muscat. 



ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΙΝΙΓΜΑ 

Πολλοί άνθρωποι έχουν πολλά ερωτήματα για τον χάρτη, όπως:  

 Πώς ο Πίρι Ρέις κατάφερε να φτιάξει έναν χάρτη για το μέλλον τότε;  

 Πού βρήκε τους χάρτες;  

 Μήπως υπήρχε ένας λαός στα παλιά χρόνια που είχε ανακαλύψει πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να 
φανταστούμε και δεν είχε καταγραφεί στην ιστορία; 

 Είχε κάποια σχέση η Αίγυπτος, την οποία επισκέφτηκε και βρήκε τους χάρτες; 

Ο καθένας λέει τη γνώμη του αλλά ακόμα και σήμερα παραμένουν μυστήρια οι παραπάνω ερωτήσεις. 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ο Χάρτης Ο Πίρι Ρέις 
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