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Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΥΠΟ ΝΕΟΝ ΦΩΣ 

Ν έ α ι ά π ό ψ ε ι ς 

α ) Δια τους τόπους των περιπλανήσεων του 'Οδυσσέως και 

β) Δια τήν όμηρικήν νήσον και πόλιν Ίθάκην, Σχερίην κλπ. 

*Η 'Οδύσσεια, άπο το δεύτερον ήμισυ του 19ου αι. μέχρι σήμερον, απέβη το 
μεγαλύτερον καί δυσκολώτερον πρόβλημα της φιλολογικής επιστήμης. Οι όμηρι-
σται φιλόλογοι εΰρισκον καί ευρίσκουν καί σήμερον π.χ. άσυμφωνίαν μεταξύ του 
προοιμίου της Όδυσσείας (α 1—9) καί των υπολοίπων ασμάτων καί θεωρούν 
δια τοΰτο τήν 'Οδύσσειαν ως συρραφήν καί συμπίλημα διαφόρων προγενεστέ
ρων έπυλλίων, γενομένων ύπο διαφόρων ποιητών ή διασκευαστών. Οι αναλυτικοί 
καί νεοαναλυτικοί δέχονται ενα άρχικον πυρήνα, εις τον όποιον έγιναν κατά και
ρούς διάφοροι προσθήκαι, τας οποίας ανακαλύπτουν καί άθετοΰν ή δέχονται, δτι 
το ποίημα αποτελείται άπο δύο ή τρεις βασικούς πυρήνας ή δτι υπάρχουν εις το 
ποίημα διαφόρων εποχών γλωσσικά καί πολιτιστικά στοιχεία. 'Επίσης ευρίσκουν 
αντιφάσεις καί αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία εις τας περιπλανήσεις του 'Οδυσ
σέως, δια τάς οποίας υπάρχει μεγάλη σύγχυσις, αποδιδομένη εις άγνοιαν του 
ποιητου, καί άσυνέπειαν εις τήν χρήσιν των τοπογραφικών καί γεωγραφικών στοι
χείων. 'Ακόμη διετυπώθησαν διάφοροι υποθέσεις ώς προς τήν σημερινήν μορφήν 
του ποιήματος, έξ αφορμής της εσφαλμένης αντιλήψεως, δτι κατά τήν έποχήν του 
ποιητου δεν υπήρχε γραφή. 

CH παρούσα μελέτη, έρειδομένη κυρίως επί του ομηρικού κειμένου καί επί 
της αρχής «'Όμηρον Όμήρω σαφηνίζειν» καταδεικνύει, δτι το πλείστον τών θεω
ρουμένων ασαφειών, ασυνεπειών καί αντιφάσεων κλπ., αϊ όποΐαι συνιστούν το 
λεγόμενον όμηρικον πρόβλημα (εις τήν Όδύσσειαν), οφείλονται ή εις παρανόησιν 
του κειμένου ή εις ελλειψιν συσχετισμού τών παρεμφερών ομηρικών χωρίων, καί 
εις μεγάλην κλίμακα είς έσφαλμένας ή ανακριβείς πληροφορίας τών αρχαίων 
γεωγράφων. 

Ή γεωγραφική τοποθέτησις τών τόπων, είς τούς^ οποίους περιεπλανήθη ό 
'Οδυσσεύς, έστηρίχθη είς πληροφορίας αρχαίων Ελλήνων γεωγράφων καί συγ
γραφέων 1 ή ρωμαίων, αϊ όποΐαι πληροφορίαι εν τούτοις δεν συμφωνούν μέ τα 
πράγματα καί μεταξύ των ή καί ευρίσκονται εις πλήρη αντίθεσιν προς τα δεδο
μένα της 'Οδύσσειας 2, μέ αποτέλεσμα να κατηγορήται ό ποιητής δια άγνοιαν ή 

* 'Από έτοιμαζομένην εύρειαν αίσθητικήν συνθετικήν έργασίαν επί της Όδυσσείας. 
1) Geographi graeci minores, εκδ. C. Müller, Paris 1882. Die geographischen Frag

mente des Eratosthenes, εκδ. Hugo Berger, Amsterdam 1964. 
2) Πολλοί παλαιοί γεωγράφοι ένόμιζον, δτι οι αναφερόμενοι άπο τον ποιητήν τόποι δέν 

είναι πάντοτε ακριβείς ή είναι πλαστοί, ενώ άλλοι δτι γνωρίζει και αποδίδει μέ άκρίβειαν ό 
ποιητής τους τόπους πού αναφέρει. "Ο Ερατοσθένης θεωρεί τον "Ομηρον «άρχηγέτην της 
γεωγραφίας» καί ορθά τα Fragmenta (ΙΑ, II) παρατηρούν «άλλ' ουδέ τά σύνεγγυς μόνον, 
ώσπερ Ερατοσθένης εϊρηκε, καί τα έν τοις "Ελλησιν, άλλα καί τών πόρρω πολλά λέγει καί 
δι' ακριβείας "Ομηρος καί μαλλον τών γε ύστερον μυθολογεΐται, ου πάντα τερατευόμενος, 
άλλα καί προς επιστήμην άλληγορών ή διασκευάζων». Επίσης ό Στράβων (10,16) σημειώ
νει «τά δέ δή κατά τήν Ελλάδα καί τους σύνεγγυς τόπους καί λίαν περιέργως έξενηνοχέναι, 
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άμέλειαν ή καί νά αποδίδεται το ποίημα εις διαφόρους ποιητάς ή συμπιλητάς. 
Χαρακτηριστικόν παράδειγμα αυτής της γεωγραφικής αταξίας είναι π.χ., δτι ή 
Ώγνγίη, ή οποία κατά τον ποιητήν είναι «νήσος άμφιρρντη» καί εις το κέντρον 
της θαλάσσης (α 40, η 244), τοποθετείται εις την Ίταλίαν ή δτι είς την Σικελίαν 
υποχρεούνται να συμβιοΰν Γίγαντες, Κύκλωπες, Λαιστρυγόνες, Σικελοί, Σικανοί 
(Στράβων σ. 2. 1), άλλα καί ai βόες τον Ήλίον, το όποιον εν τούτοις τελευ-
ταΐον σημεΐον, κατά τον ποιητήν, απέχει, δπως θά ίδωμεν, άπα τήν Σικελίαν, πε-
ρισσότερον άπο τριάντα ήμερων πλουν. 

Επειδή ή άγνοια των τόπων καί τών γεωγραφικών σημείων, πού προσήγγισεν 
ό 'Οδυσσεύς, δημιουργεί τεράστια εσωτερικά προβλήματα είς τήν Όδύσσειαν καί 
σοβαράς παρεξηγήσεις καί παρανοήσεις, επιβάλλεται μία νέα έξέτασις του προβλή
ματος, ή οποία θά στηρίζεται κυρίως εις τα δεδομένα του ποιητου (συσχετική το-
ποθέτησις, αριθμός ήμερων πλου μεταξύ δύο σημείων ι, ανατολή - δύσις ηλίου, 
ανατολή - δύσις αστέρων, πνέοντες άνεμοι), είς τα όποια δεν εδόθη ή δέουσα προ
σοχή, πού φαίνεται δτι έγνώριζε καλά ό ποιητής καί φροντίζει νά -ά άποδίδη με 
δσον επιτρέπουν τα μέσα καί αί γνώσεις της εποχής μεγαλυτέραν άκρίβειαν2. 

Θά έξετάσωμεν κατά χρονολογικήν σειράν τους τόπους καί τους λαούς είς τους 
οποίους περιπλανώμενος είς τήν Μεσόγειον καί έξω της Μεσογείου, εφθασεν ό 
'Οδυσσεύς 3. 

1. Οι Κίκονες. Ό πρώτος σταθμός τών περιπλανήσεων οι Κίκονες, ορθά άπο 
δλους τοποθετούνται είς τήν μεσημβρινήν παραλίαν της Θράκης (Β 846, ι 39 κέξ.). 

2. Οι Λωτοφάγοι. Οι Λωτοφάγοι κατά τόν Ήρόδοτον (4, 177) έκατοικουσαν 
κοντά ε'ις τους Γινδάνους. Κατά τόν Στράβωνα (XVII, 3, 17) καί τους περισσο
τέρους αρχαίους καί τόν V. Bérard (Album 90) είς τήν νήσον Μήνιγγα ή Λωτο-
φαγίδα (σημερ. Zerbi) προς Β καί της νήσου Κερκένης. Με τήν γνώμην αυτήν 

πολντρήρωνα μεν την Θίσβην λέγοντα, Άλίαρτον δε ποιήεντα, εαχατόωσαν δε Άνθηδόνα, 
Λίλαιαν δέ πηγϊ\ς επί ΚηφισοΌϊοη. Καί ό Πολύβιος (είς τον Στράβωνα 10, 25) γράφει «το 
δέ πάντα πλάττειν ου πιθανόν ούδ' όμηρικόν». Με τάς παρατηρήσεις αύτάς τών αρχαίων είναι, 
είς τάς γενικάς γραμμάς, σύμφωνος καί ό V. Bérard (Dans le Sillage d'Ulysse, Paris 
1933, σ. 8). 

Άπο τους νεωτέρους συστηματικώτερον έ'χουν άσχοληθη μέ τήν όμηρικήν γεωγραφίαν οι 
Κ. Η. Volcker. Homerische Geographie und Weltkunde, Hannover 1830.—E. Buchholz, 
Homerische Realien I. Geographie, Leipzig 1871, βλ. καί Κ. Ζαμπα. Ό "Ομηρος ως γεω
γράφος, 'Αθήναι «Νέον Φως» 1913, 1. 5. 

1) Τά μέρη αυτά, είς τά όποια περιεπλανήθη ό 'Οδυσσεύς, ήσαν ήδη γνωστά άπο τους 
Μυκηναϊκούς χρόνους είς τους ναυτιλλομένους καί τώρα, κατά τήν έποχήν πού συνθέτει ό 
"Ομηρος (τόν 8ον εως 7ον αίώνα), ήσαν ευρύτερα γνωστά δπως καί αί αποστάσεις, άπο τά 
διάφορα έπύλλία η καί άπο τάς διηγήσεις τών ναυτικών καί τών θαλασσοπόρων. 

2) Ό αριθμός ημερών πλου (πού χρησιμοποιεί ό ποιητής μόνον όταν πρόκειται διά τήν 
έπιστροφήν είς τήν πατρίδα), ενώ όπως εύκολα δύναται νά διαπιστωθη, εκφράζει πραγματι-
κάς αποστάσεις, καί δι* αυτό ημπορεί πολύ νά βοηθήση άπ' ευθείας ή μέ συσχετισμούς τήν 
δρευναν, έθεωρήθη τυπικός καί συμβατικός (γενικά ό ποιητής χρησιμοποιεί όλα τά απόλυτα 
καί τακτικά αριθμητικά, κάθε φορά πού θέλει νά δηλώση μίαν σειράν ή πραγματικάς αποστά
σεις καί σχεδόν ποτέ συμβατικά). 

3) Ό 'Απολλώνιος ό Ρόδιος είς τά 'Αργοναυτικά του (200 π.Χ.) παρουσιάζει τους Άρ-
γοναύτας νά προσεγγίζουν σχεδόν είς τους ιδίους τόπους, πού περιεπλανήθη ό 'Οδυσσεύς. 
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συμφωνοΰν καί οι Völcker, Forbiger και Schirlitz, οι όποιοι την τοποθετούν κοντά 
εις τήν Μικράν Σύρτιν ι . 

3. ΟΙ Κύκλωπες. Τους Κύκλωπας όλοι τους τοποθετούν εις τήν Σικελίαν (πλη
σίον της Αΐτνης ή εις τήν μεσημβρινήν ή δυτικήν Σικελίαν), ένω ή νήσος με τάς 
αγρίας Αίγας καί τον ενορμον λιμέτα πιθανόν είναι μία άπο τάς Αίγούσας νήσους. 

4. Ό Αίολος. Έδρα του ήταν ή νήσος Αίολίη, άνω της Σικελίας, άπο τήν 
οποίαν καί ή ονομασία νήσοι τον Αιόλου 2. 

5. Οι Ααιστρνγόνες. Οι Έλληνες συγγραφείς (Θουκ. 6,2, Πολύβ. 8, 11, 13) 
τους έτοποθέτουν εις τήν άνατολικήν πλευράν της Σικελίας, πλησίον των μετέ
πειτα Λεοντίνων, ένω νεώτεροι έρμηνευταΐ εις τήν βορειοδυτικήν παραλίαν 3 καί οι 
Ρωμαίοι εις το μεσημβρινον Λάτιον, πλησίον των Φορμιών (πρβ. Κικέρ. Ad Attic. 
2, 13 καί Όρατ. 'Q.B. 3, έδ. 34 κλπ.). Τα όσα λέγει ό ποιητής δια τάς συντό
μους νύκτας (κ 86 ) αποτελούν μάλλον άπήχησιν δια τάς πολύ μικράς νύκτας των 
αρκτικών χωρών, τάς οποίας έγνώριζον οί "Ελληνες, μεταβαίνοντες εις τάς Βαλτι-
κάς άκτάς δια να προμηθευθούν ήλεκτρον (πρβ. δσα λέγει ό ποιητής δια τους 
Κιμμερίους (λ 14—19), είς τους οποίους πραγματικά δεν είχε φθάσει ίσως ποτέ ό 
'Οδυσσεύς, βλ. δ "Αδης). O V . Bérard τοποθετεί τους Λαιστρυγόνας εις τήν Σαρ-
δηνίαν (βλ. χάρτην εις το Album) είς το Porto Pozzo (Album 123). 

Πιθανόν οί Λαιστρυγόνες έκατοικοΰσαν εις τάς παραλίας του Λατίου ή της 
Τοσκάνης, ϊσως καί είς τήν νήσον Έ λ β α (με το πετρώδες ορός Καπάννι ΰψους 
1030 μ.), άπο οπού ό 'Οδυσσεύς, άφοΰ έχασε Ολα τα πλοία, έκτος του ιδικού του, 
επήγε είς το νησί της Κίρκης, το όποιον, δπως φαίνεται άπο τήν διατύπωσιν του 
ποιητου, δεν απείχε πολύ (βλ. Κίρκη). 

6. *Η νήσος της Κίρκης. "Ως τόπον διαμονής της Κίρκης ό Ησίοδος καί οί 
παλαιοί συγγραφείς ορίζουν τάς άκτάς της 'Ιταλίας επί του Τυρρηνικού πελάγους, 
ίσως διότι οί μΰθοι της Κίρκης ήσαν πολύ διαδεδομένοι είς τήν Ίταλίαν, οπού κατά 
τους αρχαιότερους ρωμαϊκούς χρόνους έλατρεύετο καί ώς θεά. Οί Ρωμαίοι ώριζον 
ως κατοικίαν της Κίρκης το Κιρκαΐον άκρωτήριον είς τήν δυτικήν παραλίαν της 
'Ιταλίας, πλησίον της Ταρρακίνης 4. 

'Εάν λάβωμεν δμως υπ' όψιν τα εξής στοιχεία, τά όποια μας δίδει εις τήν 
Όδύσσειαν ό "Ομηρος δια τήν Κίρκην καί τον τόπον διαμονής της : α) "Οτι είναι 
κόρη του Ηλίου καί του Ωκεανού (κ 135—138), β) "Οτι ό τόπος της διαμονής 
της είναι νήσος" νήσον τήν περί πόντος άπείριτος εστεφάνωται (195) δθι τ Ήονς 
ήριγενείας οικία και χοροί είσΐ και άντολαί Ήελίοιο (μ3), β) "Οτι έ'χει καλόν 
λιμένα* κατηγόμεσθα ναύλοχον εις λιμένα (κ 140—141), δ) "Οτι είναι βραχώδης 
καί υψηλή' εΐδον γαρ σκοπιήν ες παιπάλόεσσαν άνελθών (194), ε) "Οτι έχει δάση 
πυκνά καί βλάστησιν ενρον εν βήσσησι τετυγμενα δώματα Κίρκης (210) <5ίά δρνμά 
πυκνά και νλην (150) ποτάμι (159) καί πλουσίαν θήραν' νψίκερον ελαφον μέγαν 
ήκεν (158) καί ς·) "Οτι ή κατεύθυνσις του πλου άπο τους Λαιστρυγόνας ήτο προς 
νότον (πρβ. και κατηγόμεσθα ναύλοχον ές λιμένα κ 141 ), δυνάμεθα να ύποθέ-
σωμεν, οτι ή νήσος πού έκατοικουσε ή Κίρκη, καί είς τήν οποίαν έ'φθασεν ό 'Οδυσ
σεύς, πιθανόν ήτο ή αρχαία Κύρνος (Κορσική), ή οποία συγκεντρώνει δλα τά 

1) Κ. M. W. Völcker, Über homerische Geogrophie u. Weltkund, Hannover 1830 
§ 83-84. Forbiger, Handbuch der alten Geograqhie, Ad σ. 9, ύποσ. 21. S. SchìrliU, 
Handbuch der Alten Geographie, σ. 50 ύποσ. 31. 

2) Völcker, Über homerische Geographie, σ. 113 κέξ. δ V. Rérard, τήν ταυτίζει μέ 
τάς νήσους Stromboli (Album 115—117). 

3) Völcker, Hommer. Geogr. § 60. 
4) V. Bérard, Album 128, 132. 
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χαρακτηριστικά πού σημειώνει ό ποιητής (είναι πλησίον του 'Ηλίου και του Ωκεα
νού, περιβρέχεται άπο άνοικτήν θάλασσαν, έχει λιμένα, είναι υψηλή, βραχώδης, 
με πυκνά δάση και πλούσιον κυνήγι, έχει ποτάμια κλπ., επίσης ευρίσκεται νοτιώ-
τερον των Λαιστρυγόνων κ 507) και προς τήν κατεύθυνσιν, ή οποία οδηγεί είς 
το νησί των Σειρήνων, βλ. τήν λ ) και κατόπιν εις τήν Σκύλλαν καί τήν 
Χάρυβδιν (βλ. τίς λ.). 

7. Ό "Αδης. Μεγαλύτερα είναι ή δυσκολία του προσδιορισμού του τόπου του 
"Αδου και του δρόμου πού ήκολούθησε το πλοΐον του 'Οδυσσέως. *0 ποιητής έν 
τούτοις μας διευκολύνει να άνιχνεύσωμεν αυτό το ταξίδι προς τον Ώκεανον και 
τον "Αδην μέ αρκετά στοιχεία τα όποια προσφέρει : 

α) Δια το σημεΐον άπο δπου έξεκίνησαν : τήν (νήα) δε κέ τοι πνοιή Βορέαο 
φέρησιν (κ 507) ήμϊν <5' αϋ κατόπιοθε νηος.. Λκμενον οϋρον ΐει πλησίστιον.. . 
Κίρκη ευπλόκαμος. . .της δε πανημερίης τέταθ' ιστία ποντοπορούαης (λ 6—8) 
(έξεκίνησαν άπο τήν Κίρκην με βόρειον άνεμον, κατόπιν μέ οΰριον καί έπλεον όλό-
κληρον ήμέραν δια να φθάσουν). 

β) Διά το σημεΐον εις το όποιον έφθασαν, καί άπο το όποιον μέ το πλοΐον (νηι) 
έπλευσαν διά τον Ώκεανόν αλλ' όπότ* αν δη νηΐ δι3 Ώκεανοΐο περήσης (κ 508) 
( άπο το σημεΐον εκείνο μέ πλοΐον διεπϊραιώθησαν εις τον Ώκεανόν). 

γ) Έκεΐ πού έφθασαν εις τον Ώκεανόν* ή δέ (νηϋς) είς πείραθ' ΐχανε βαθυρ-
ρόον Ώκεανοΐο. ένθα δε Κιμμερίων ανδρών δήμος τε πόλις τε (λ 13—14) το 
πλοΐον μετά έ'φθασεν έως τους Κιμμερίους 1. 

δ) "Η είσοδος του "Αδον : νήα μεν αύτοΰ κέλσαι επ Ώκεανω βαθυδίνη, j αυτός 
δ' είς Άΐδεω Ιεναι δόμον ευρώεντα (κ 511—512) αυτοί δ' αϋτε παρά ρόον Έκεα-
νοΐο J ηομεν, δφρ' εις χώρον άφικόμεθ* δν φράσε Κίρκη (λ 21-22) (παρακολου-
θών προς τά επάνω το ρεΰμα του 'Ωκεανού έ'φθασεν εις τήν εϊσοδον του "Αδου). 

ε) Ή επιστροφή : τήν δε (νήα) κατ3 Ώκεανόν ποταμον φέρε κνμα ρόοιο j πρώ
τα μεν ειρεσίη, μετέπειτα δε κάλλιμος ονρος (λ 639-640) αϋταρ έπεί ποταμοϊο 
λίπεν ρόον Ώκεανοΐο / νηΰς, από δ' ικετο κϋμα θαλάσσης εύρυπόροιο j νήσον τ ' 
Αίαίην (μ 1—3), (το πλοΐον κατά τήν έπιστροφήν πλέει προς τά κάτω καί κα
τόπιν φθάνει είς τήν Μεσόγειον είς το νησί της Αίαίης, είς τήν Κίρκην ). 

'Αλλά, ενώ δλα δίδονται άπο τον ποιητήν μέ προσοχήν και συνέπειαν, μένει 
εν τούτοις Ινα σοβαρόν κενόν, πώς έ'γινεν ή μεταπήδησΐς άπο τήν Μεσόγειον εις 
τον απέναντι Άτλαντικόν 2, άπο ποίον πλωτον μέρος (διότι ή μετάβασις έγινε 
νηΐ κ 508) καί είς ποίον σημεΐον πρέπει να τοποθετηθη ή είσοδος άπο τήν Με
σόγειον καί ή έξοδος είς τον Άτλαντικόν, άπό το όποιον σημεΐον, μετά τήν έπί-
σκεψιν του "^δου, καί έπανήλθεν ό 'Οδυσσεύς μέ το πλοΐον του καί τους συν
τρόφους του είς τήν Κίρκην ; 

*0 ποιητής είς το λ 14 ομιλεί διά τους Κιμμερίους (καί τάς πολικάς νύκτας), 
οι όποιοι έκατοικοΰσαν είς το βόρειον μέρος του Ώκεανοΰ, κοντά είς τήν είσο-
δον του "Αιδου' ή δε (νηϋς) ες πείραθ* ϊκανε βαθνρρόου Ώκεανοΐο, / ένθα δε 
Κιμμερίων ανδρών δήμος τε πόλις τε (λ 13—14 -19). Είναι ίσως πιθανόν, άφου 
άποκλείσωμεν τήν έξοδον άπο το στενον του "Ατλαντος, το όποιον απέχει πολύ, 
καί διά το όποιον ό ποιητής θά μας όμιλήση παρακάτω διεξοδικά καί μέ λεπτο
μέρειας (βλ. Σκύλλη καί Χάρυβδις) νά ύποθέσωμεν, δτι ή έξοδος μέ το πλοΐον 
(νηΐ) εις τον Ώκεανόν, καί τήν είσοδον του "Αιδου, θά έγινε μέ τον άνάπλουν 

1} Ch. Em- Puelle, Les Cimmeriens d' Homère, Lettre a V. Langlois, Paris 1869. 
2) Το δτι ό ποιητής επαναλαμβάνει εξ φοράς τήν λ. Ωκεανός (-οίο, -ω, -òv) (κ 508, 

511, λ 13, 21, 639, μ 1) πείθει αδιαμφισβήτητα, δτι πρόκειται περί τοΰ πραγματικού 
Ώκεανοΰ. 
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ένος ποταμού καί τοιούτος, εις το σημειον της Μεσογείου πού ευρισκόμεθα, είναι 
ό "Ιβηρ ποταμός της 'Ισπανίας, ό όποιος φέρει πλησίον του Βισκαϊκοΰ, πού ανοί
γεται προς τον Ώκεανόν ι . 

"Ο ποιητής λοιπόν σημειώνει α) πώς έξήλθεν ό 'Οδυσσεύς με το πλοιον εις τον 
Ώκεανόν (κ. 508), β) πώς έπανεισήλθεν εις τον ποταμον (λ 639) και γ) πώς 
κατήλθε (τον ποταμον) και εισήλθε πάλιν εις τήν Μεσόγειον (μ 1—3). 

Την άποψιν δτι πρόκειται περί χρησιμοποιήσεως πραγματικού ποταμού ενισχύει 
καΐ ή παρεξηγηθεΐσα ομηρική εκφρασις ποταμοΐο λίπεν ρόον Ώκεανοϊο (μ 1—3) 
και ποταμον 'Ωκεανόν (λ 639), κατά τήν οποίαν ένομίσθη, δτι τα ποταμοΐο και 
ποταμον αποτελούν συμφυή χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 'Ωκεανού καί δτι πο
ταμός και 'Ωκεανός συμπίπτουν καί ταυτίζονται. Ένώ, εάν λάβωμεν υπ' δψιν 
α) "Οτι τα ρόος Ώκεανοϊο, δπως καί ροαι Ώκεανοϊο, πού συχνά χρησιμοποιεί ό 
ποιητής, αποτελούν περίφρασιν πού σημαίνει «ρεύμα 'Ωκεανού, ό ρέων, ο περιρρέων 
(τήν γήν) Ωκεανός», πρβ. καί ρέεθρα ποταμοΐο (βλ. 461 ζ 317 Ξ 245) καί κύμα 
ρόοιο (λ 639). β) "Οτι εις το μεν παράδειγμα τήν κατ' 'Ωκεανόν ποταμον φέρε 
κνμα ρόοιο, το "Ωκεανόν επέχει θέσιν επιθετικού προσδιορισμού εις τον ποταμον 
( = ό ώκεάνιος, ό τροφοδοτούμενος μέ ρόον του 'Ωκεανού ποταμός) καί ή πρόθεσις 
κατά σημαίνει «προς τα κάτω» (πρβ. ξ 254), στο δέ αντάρ επει ποταμοΐο λίπεν 
ρόον Ώκεανοϊο / νηϋς (μ 1—3 τό ποταμοΐο εις το ρόον Ώκεανοϊο ( = ρεύμα 'Ωκεα
νού, 'Ωκεανός) είναι γενική του περιεχομένου ή κτήσεως καί σημαίνει «δταν άφησε 
τό ώκεάνιον ρεΰμα της κοίτης του ποταμού» (Τό τήν κατ' Ώκεανόν ποταμον φέρε 
κνμα ρόοιο σημαίνει τήν εϊσοδον εις τήν κοίτην του ποταμού, ένώ τό ποταμοΐο λίπε 
ρόον Ώκεανοϊο νηνς δηλώνει τήν έξοδον άπό τήν κοίτην του ποταμού ε'ις τήν 
θάλασσαν της Μεσογείου) καί γ) "Οτι τό ποταμός εις τον "Ομηρον καί μετά ση
μαίνει μόνον «ποταμός» με πόσιμον νερό (παραγόμενος άπό θέμα πο-, πότος, πίνω, 
bibo ) καί δτι ειδικώς μόνον δι* αυτόν τον ποταμον χρησιμοποιείται εις τον ποιη-
τήν τό «Ώκεανόν ποταμον», καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα, δτι ό 'Οδυσσεύς 
μέ τό πλοιον του άνέπλευσε καί κατέπλευσε τόν ποταμον, ό όποιος, επειδή τρο
φοδοτεί καί τροφοδοτείται μέ νερά του 'Ωκεανού, λέγεται ρόος καί ποταμός Ώκεα
νοϊο ή Ωκεανός ποταμός. 

Ό λόγος δια τόν όποιον ό ποιητής δεν αναφέρει ένα συγκεκριμένον ποταμον, 
πού έφερε είς τόν "Αδην, άλλα συσχετίζει τόν ποταμον μέ τό ρεΰμα του 'Ωκεα
νού, άπό τό όποιον τροφοδοτείται, πιθανόν οφείλεται εις τό δτι ήθελε να απο
φυγή τους σχετικούς μέ τόν 'Αχέροντα καί τόν Κέρβερον μύθους, οι όποιοι δέν 
έ'χουν άμεσον σχέσιν μέ τό ποίημα. (Είς τους Λαιστρυγόνας, βλ. τήν λ., ό ποιη
τής κάνει τό πήδημα προς τόν Ώκεανόν, χωρίς καν νά χρησιμοποίηση πλοιον 
καί ποταμον). 

8. Το νησί των Σειρήνων. Σειρήνας μεν πρώτον άφίξεαι, αϊ ρά τε πάντας \ 
ανθρώπους θελγονσιν δτις οφέας είααφίκεται. . \ .λιγυρτ] θέλγονσι âoiôfj, \ ήμεναι 
εν λειμώνι (μ 39—40, 44). Σειρήνων φθόγγον άλεύασθαι και λειμών' άνθε-
μόεντα (159). 

Οι αρχαίοι γεωγράφοι έτοποθέτουν τάς Σειρήνας είς τήν ΝΔ παραλίαν της 'Ιτα
λίας καί οι περισσότεροι είς τό σικελικόν πέλαγος (δι' αυτό καί αϊ τρεις επικίν
δυνοι σκόπελοι πλησίον εις τάς Καπρέας, ΝΑ της Σαρδηνίας, ώνομάζοντο Σειρη-
νονσαι) ή κοντά είς τήν Νεάπολιν καί τό Συρρέντον ή εις τήν χώραν πού είναι 
μεταξύ της Παίστου (Ποσειδωνίας) καί Ελέας (Στράβ. 1, 2, 12 13). Ά π ό τόν 
"Ομηρον αϊ Σειρήνες τοποθετούνται μεταξύ της νήσου (της Κίρκης) Αίαίας καί 
της Σκύλλης καί της Χαρύβδεως. 

1) Ό V. Bérard τόν ταυτίζει μέ το Rio Torto (Album 138). 
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Έ ά ν θεωρήσωμεν την Κύρνον (βλ. σ. 5) ώς τή ν νήσο ν ΑΙαίην, πού είναι πι
θανόν, καΐ λάβωμεν υπ' 6ψιν α) "Οτι ή Κίρκη, δια τον πλουν προς τάς Σειρήνας, 
άπο τάς οποίας κατόπιν τους είπε θα φθάσουν εις την Σκύλλαν καί την Χάρυβδιν 
και την Θρινακίην, τους έστειλε ϊκμενον καί ονρον ανεμον ήμϊν <5' αϋ κατόπισθε 
νέος κνανοπρώροιο ϊκμενον οϋρον ϊει πλησίστιον, εσθλον εταίρον, \ Κίρκη ενπλό-
καμος (μ 149—150) τόψρα δε καρπαλίμως εξίκετο νηϋς ενεργής \ νήσον Σειρή-
νοίΐν επειγε γαρ οΰρος απήμων (166—167) καί β) "Οτι, άφου άπο τάς Σειρή
νας εως την Θρινακίην τους έσυνόδευε ό ίδιος ούριος άνεμος· αντίκα έπειτα θεον 
εις αμύμονα νήσον ΐκόμεθα μ 261 (το αντίκα σημαίνει «αμέσως καί χωρίς εμπό
δια») ('Εάν άλλαζε è άνεμος, θα το έμνημόνευε κατά την συνήθειάν του, ό ποιη
τής) καί άφου δια να επιστρέψουν εις την Σκύλλαν καί τήν Χάρυβδιν έχρειάσθη 
Ζέφνρος, δηλ. δυτικός άνεμος (πρβ. καί κάλλιμος ονρος (λ 640) δια τήν έπιστρο-
φήν άπο τον "Α,δην) έπεται δτι ό ϊκμενος καί ονρος ήσαν ανατολικοί άνεμοι, οι 
όποιοι κατηύθυναν το πλοΐον προς δυσμάς 1, άρα καί το νησί τών Σειρήνων ήτο 
δυτικά, δηλ. μεταξύ Κνρνον (ΑΙαίας) καί του πορθμού τής Σκνλλης καί τής 
Χαρύβδεως. Τοιαύτη γραφική νήσος εις το σημεΐον εκείνο μέ «λειμώνας άνθε-
μόεντας» καί άρμονίαν είναι ή Balearis Major (Μαγιόρκα) «ή οποία έ'χει πλου-
σίαν βλάστησιν, δάση εκ πεύκων καί οπωροφόρων δένδρων, ελαιώνας, αμπελώνας, 
γραφικώτατα τοπία» (Έγκ. Έλευθερ. τόμ. 8 είς τήν λ). 

9. Ή Σκνλλη και ή Χάρνβδις. Οι παλαιοί έρμηνευταί καί νεώτεροι δσοι τους 
ακολουθούν, τοποθετούν τήν Σκύλλαν καί τήν Χάρυβδιν εις το βόρειον άνοιγμα 
του Σικελικού πορθμού 2 ή εις τα ανατολικά τής Σικελίας. Ό 'Απολλώνιος ό 
Ρόδιος (Δ 924 κέξ.), στηριζόμενος εις το «πυρός τ3 όλοοΐο θνελλαι» του άσματος 
μ 68, τάς τοποθετεί εις τάς ηφαιστειογενείς νήσους Λιπάραι καί άλλοι εις τάς 
άκτάς του Λατίου (βλ. V. Bérard, Γ Odyssée, τόμ. II, Paris 1924, σ. 21 
ύποσημ.) 3 . 

'Αλλά ή τοποθέτησις καί ή περιγραφή, τήν οποία μας δίδει ή 'Οδύσσεια, δεν 
έχουν κανένα κοινον μέ δλας αύτάς τάς αδικαιολόγητους καί άστηρίκτους υποθέ
σεις καί εικασίας, αί όποϊαι προήλθον είτε άπο παρερμηνείαν του ομηρικού κει
μένου (βλ. Σειρήνες σ. 7) ε'ίτε άπο μεταγενεστέρους τοπικούς μύθους. 

Ό "Ομηρος εν τούτοις περιγράφει μέ πολλάς καί χαρακτηριστικάς λεπτομέ
ρειας τήν Σκύλλαν καί τήν Χάρυβδιν (τον καθένα άπο τους διδύμους αυτούς 
επηρεφέας [κρεμαστούς] βράχους ή καί τους δύο μαζί καθώς συμπλησιάζουν, 
πρβ. ΠλαγκταΙ ηετραι = Συμπληγάδες, καί σχηματίζουν τον στενον πορθμόν, 

1 ) Εκείνο το όποιον φαίνεται δτι παρέσυρε τους αρχαίους γεωγράφους καί συγγραφείς 
νά τοποθετήσουν τους μετά τήν Κίρκην σταθμούς τών περιπλανήσεων (Σειρήνας, Σκύλλαν-— 
Χάρυβδιν, Θρινακίην) είς τάς άνατολικώτερα κειμένας άκτάς τής 'Ιταλίας καί Σικελίας, είναι 
ή παρερμηνεία τών ϊκμενος καί οΰρος άνεμος, τά όποια ένόμισαν, δτι λέγονται διά τήν κα-
τεύθυνσιν τής επιστροφής προς τήν Ίθάκην, ένώ ό ποιητής τά λέγει σχετικά μέ τους τελευ
ταίους σταθμούς τών περιπλανήσεων (τάς Σειρήνας, Σκύλλαν—Χάρυβδιν, Θρινακίην), πού 
τους είπε ό Τειρεσίας (λ 100) καί ή Κίρκη δτι θα φθάσουν, καί προς τους οποίους δ 'Οδυσ
σεύς έπλεε μέ ϊκμενον καί οϋρον άνατολικον ανεμον, πού τους έστελλε ή Κίρκη, δηλ. προς 
δυσμάς (βλ. καί Θρινακίη). 

2) βλ. Völcker, Über Homerische Geographie, σ. 118, Schlegel, die Geographie Homer, 
Gomm. σ. 172, V. Bérard, Album 156—160. 

3) Κατά μεταγενεστέραν μυθικήν παράδοσιν ή Σκύλλη μετεμορφώθη είς βράχον εις τά 
βορειοανατολικά της Σικελίας καί άπο αυτήν ώνομάσθη το άκρωτήριον Σκνλλαιον (πλησίον 
αύτοΰ υπάρχει σήμερον ή πδλις Scilia ή Sciglia). 
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άπο τον όποιον δέν ημπορεί να περάση οΰτε πλοΐον οΰτε πουλί). Επίσης περι
γράφει λεπτομερειακός την παρατηρουμένην πολύ ίσχυράν παλίρροιαν. 

'Αναλυτικά ό ποιητής δίδει τά έξης πολύ ενδεικτικά περιγραφικά στοιχεία, 
τα όποια ϊσως θα βοηθήσουν να έντοπίσωμεν και να τοποθετήσωμεν ορθά τους 
δύο αυτούς μυθικούς, άλλα καΐ συγχρόνως, όπως θα ΐδωμεν, πραγματικούς βράχους, 

Ι. Του βορείου βράχου : α) ό μεν ούρανον ικάνει όξείη κορυφή, νεφέλη δε μιν 
άμφιβέβηκε κνανέη (μ 73— 75) (πανύψηλος με οξεΐαν κορυφήν) ι κείνου δε κο-
ρνφήν . . . / ουδέ κεν άμβαίη βροτος ανήρ, ονδ' έπιβαίη (76) (υψηλός και απότομος) 
(πρβ. λισσή δ' άναδέδρομε πέτρη ε 412 (ολισθηρός) / πέτρη γαρ λίς εστί, περί-
ξεστη εϊκυϊα (μ 79 και 64) (ολισθηρός, σαν πελεκημένος), β) της πόδες είσί δυώ-
δεκα ... εξ δε τε οι δειραΐ περιμήκεις (μ 89—9CH (έχει δώδεκα πόδια καΐ εξ 
πολύ μεγάλους λαιμούς), γ) μέσω δ' εν σκοπέλω εστί σπέος ήεροειδές / προς ζό-
φον ες "Ερεβος τετραμμένον2 (μ 80—81), μέσση μεν τι jκατά σπείους χοίλοιο δέ-
δυκεν j εξω δ' εξίσχει κεφάλας δεινοϊο βερέθρον (93—94) (ε'ις την μέσην του βρά
χου υπάρχει σπηλιά έστραμμένη προς δυσμάς . . . ), δ) Σκύλλαν πετραίην . .. 
ουδέ πη άθρήσαι δυναίμην εκαμον δέ μοι δσσε (231—232). 

II . Τοϋ προς τον νότον βράχου : α) τον ό' έτερον ακόπελον χθαμαλώτερον 
δψει (μ 101) (είναι χαμηλότερος) β) τω δ' εν ερινεός εστί μέγας (103) (επάνω 
εις αυτόν μία μεγάλη άγριοσυκή) γ) τω <5' υπό δια Χάρνβδις αναρρόιβ δεϊ μέ-
λαν ϋδωρ (104) (εις τήν βάσιν του βράχου ή Χάρυβδις αναρροφά το μέλαν ϋδωρ). 
δ) δεινον τ ' άργαλέον τε και αγριον ουδέ μαχητον (109) (είναι τρομερή και 
ακαταμάχητη). 

III. Περιγραφή των δύο βράχων μαζί. βάλεν μεγάλας ποτι πέτρας (μ 71) 
ένθεν γαρ Σκύλλη, έτέρωθι δέ δια Χάρυβδις (235) ένθεν μεν γαρ πέτραι επηρε-
φέες, προτϊ δ' αύτάς / κϋμα μέγα ροχθεϊ κυανώπιδος 'Αμφιτρίτης ( 59—60 ) δψει 
πλησίον αλλήλων και κέν διοϊστεύσειας (101) Πλαγκτας ο' ή τοι τας θεοί μάκα-
ρες καλέονσι / τη μεν τ ' ονδε ποτητά παρέρχεται ούδε πέλειαι (61—62) επεί πέ
τρας φύγομεν δεινήν τε Χάρυβδιν/ Σκύλλην τε (260, βλ. και 231) (βράχοι από
τομοι, μεγάλοι, σαν κρεμαστοί, κείμενοι ό ένας πλησίον του άλλου, συνθλίβουν 
ο,τι επιχειρήσει να περάση το στενον πέρασμα, και βγάζουν αφωτιές» καθώς συγ
κρούονται), ημείς δέ στεινωπον ανεπλέομεν γοόωντες j ένθεν γαρ Σκύλλη, έτέ
ρωθι δε δια Χάρυβδις (μ 234—235). 

Περιγραφή της παλίρροιας. Ή Χάρυβδις τρεις φοράς τήν ήμέραν αναρροφά 

1) Πρβ. «νυν δέ παρά Σκύλλης σκόπελον μέγαν ήδέ Χάρυβδιν» 'Απολλώνιου Ροδίου, 
'Αργοναυτικά Δ 787. 

2) «Το δέ ζόφον καΐ ες "Ερεβος εκ παραλλήλου μέν θέσεως δυσμικόν μέρος δηλοΰσι» 
Ευσταθίου Παρεκβολαί 81. Ή Βρεταννική ναυτική διοίκησις τοϋ Γιβραλτάρ είχε τήν καλω-
σύνην να μας στείλη φωτογραφίας δια το προς ζόφον, καΐ προς "Ερεβος σπήλαΐον. Κατά τάς 
πληροφορίας αύτας εις τήν δυτικήν πλευραν του βράχου και είς το μέσον «ει» μέσω» 93—94 
υπάρχει το μεγάλο καΐ πολύ βαθύ σπήλαιον, το όνομαζόμενον άπο το δνομα τοϋ έξερευνητοΰ 
St. Michael, το όποιον έχει κατεύθυνσιν ΒΔ προς ΝΑ, βάθος περίπου 300 μέτρα, πέντε δια
μερίσματα και λίμνην είς το κάτω μέρος, και τοϋ οποίου το νερό πού κατακρημνίζεται, θεω
ρείται άπο τον St. Michael ως το μυθικον ποτάμι τοϋ "Αιδου, ή Στνξ, άπο τήν οποίαν κατά τον 
"Ομηρον απορρέει ό Κωκυτος «Στνγος νδατός εστίν άπορρώξη κ 514, Β 755. Ή Στνξ άπο 
τον Ήσίοδον θεωρείται θυγάτηρ τοϋ Ώκεανοΰ καΐ της Τηθύος (Θεογον. 361) και δικαιολο
γείται έτσι και το δτι τοποθετείται άπο τον Michael πλησίον τοϋ Γιβραλτάρ, είς τον Ώκεανόν. 
Κατατοπιστικών σχετικά είναι τι» άρθρον τοϋ L. G. Pocock «Styx and the Cave» of St. 
Michael εις το «The Press» London 12.3. 60, όπου ευρίσκει κανείς καΐ σχετικήν βιβλιογραφίαν. 
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το νερον και τρεΐέ φοράς το ξερνά με φοβερον κρότον τρις μεν γαρ τ ' ανίηοιν 
επ ηματι τρις ό' άναρρυιβδεί / δεινόν (μ 105, βλ. και 236) *, Ό Στράβων ήδη 
έγνώριζεν, δτι το νερον του πορθμού εξ ώρας κατέρχεται καί εξ ανέρχεται (δηλ. 
δύο φοράς το είκοσιτετράωρον κατέρχεται και δύο ανέρχεται) το δε «τρίς μεν γάρ 
τ ' άνίησιν» αντί τοΰ «δις» γραφικον είναι αμάρτημα ή Ιστορικόν» (Στράβ. 1.2,16). 
Ή παλίρροια της Σκύλλης και της Χαρύβδεως περιγράφεται ώς πολύ ισχυρά. 
( Ή Χάρυβδις άνερρόφησε με τρομερον κρότον το νερον της θαλάσσης, της όποιας 
έφάνη ό πυθμήν και το έξέρασε μέ τεραστίους αφρούς μ 234—243 και 430—431). 

Άλλα άπο τα πολλά και λεπτομερειακά αυτά στοιχεία, μέ τά όποια περιγρά
φει ό "Ομηρος την Σκύλλαν καΐ την Χάρυβδιν και τήν πρωτοφανή παλίρροιαν, δέν 
υπάρχει σχεδόν τίποτε (εκτός τοΰ δτι πρόκειται δι' εν φαινόμενον παλίρροιας) 
εις το στενόν της Μεσσήνης της Σικελίας, δπου ηθέλησαν νά τάς τοποθετήσουν 
(ούτε οξείς και υψηλοί βράχοι, ούτε ολισθηροί και απόκρημνοι καί απροσπέλαστοι 
άπο το άνατολικόν καί το βόρειον μέρος, ούτε σπηλιά είς το μέσον του βράχου 
καί προς το δυτικον μέρος, οΰτε άλλα σπήλαια οΰτε παλίρροια τόσον δυνατή, πού 
αναταράζει καί τον πυθμένα της θαλάσσης καί τήν άμμον κλπ.). Επίσης, εάν 
λάβη κανείς υπ' όψιν, δτι δια νά φθάση ό 'Οδυσσεύς, από τήν πραγματικήν Σκύλ
λαν καί Χάρυβδιν εις τήν Σχερίην (καί Ίθάκην), έχρειάσθη τριάκοντα ήμερων 
πλουν, ενώ άπο το στενόν της Μεσσήνης, δπου άπο τους περισσοτέρους τοποθε
τούνται, χρειάζεται όλιγώτερον άπο δέκα ημερών πλους, εννοεί δτι ή άπόστασις 
τών είκοσι ήμερων πλου, πού μένει ακάλυπτος, δέν ημπορεί νά δικαιολογηθη, 
παρά μόνον εάν δεχθώμεν, δτι ό πλους τοΰ 'Οδυσσέως προς τάς Σειρήνας καί τήν 
Σκύλλαν καί Χάρυβδιν καί τήν Θρινακίην ήτο μέ κατεύθυνσιν προς δυσμάς, προς 
το στενόν τοΰ "Ατλαντος καί τον Ώκεανον (βλ. Θρινακίη). 'Επίσης εάν λάβω-
μεν υπ' όψιν α) "Οτι ή ναΰς τοΰ 'Οδυσσέως κατευθύνεται άπο τήν Κίρκην εις το 
νησί τών Σειρήνων μέ ϊκμενον καί ούρον καί πλησίστιον (δηλ. άνατολικόν) ανε-
μον (βλ. μ 149) β) "Οτι το πλεύσιμον προς τήν Σκύλλαν καί τήν Χάρυβδιν, το 
όποιον φυσικά πάλι γίνεται μέ τον ϊδιον άνεμον, καί προς τήν ιδίαν δυτικήν κατεύ
θυνσιν, ή Κίρκη τους εϊπεν, δτι δέν θά συναντήσουν κανένα έμπόδιον, ή κίνδυνον 
(55—58). γ) "Οτι εις τήν κατεύθυνσιν αυτήν προς δυσμάς συναντά κανείς το στε
νόν τοΰ "Ατλαντος2. δ) "Οτι καλύπτεται ή άπόστασις τών είκοσι ήμερων πλου άπο 
τήν Σκύλλαν καί Χάρυβδιν εως τήν Σικελίαν ε) "Οτι ό πορθμός τοΰ "Ατλαντος 
( Γιβραλτάρ) έ'χει δλα τά στοιχεία πού περιγράφει, σχεδόν φωτογραφίζει, ό ποιη
τής, ακόμη καί το στοιχεΐον τών ήμερων πλου 2, ώστε νά μή άφήνη καμμίαν 
άμφιβολίαν, εύκολα καί αβίαστα καταλήγομεν είς το συμπέρασμα, δτι ή Σκύλλα καί 
ή Χάρυβδις τοΰ 'Οδυσσέως δέν εϊναι τίποτε άλλο, παρά οι δύο όρθούμενοι εκα
τέρωθεν τοΰ πορθμού τοΰ "Ατλαντος βράχοι της Κάλπης επί της 'Ισπανίας καί της 
Άβύλης επί της 'Αφρικής. (Τοιοΰτοι βράχοι υψηλοί καί απότομοι καί μέ τοιαΰτα 
ιδιάζοντα χαρακτηριστικά καί τοιαύτην διάταξιν δέν υπάρχουν άλλου εις τήν Με-
σόγειον). Δια τους δύο μεγάλους αυτούς βράχους, κοντά εις τους οποίους υπάρχουν 

1) Το φαινόμενον της παλίρροιας είς τας Ηρακλείους στήλας πρώτοι άπο τους Έλληνας 
το παρετήρησαν ό ΙΙυθέας καί ό Εύθυμένης, οί όποιοι έδωκαν καί τήν έπιστημονικήν έξήγησιν 
τοΰ φαινομένου. Ό Στράβων (1, 2, 36) διερωτάται, μήπως καί αυτός ό μϋθος διά τήν Χά-
ρυβδν άφείλεται είς τό φαινόμενον της παλίρροιας «άπό γάρ τών άμπώτεων καί τών πλημμυ
ρίδων ή Χάρυβδις αύτώ μεμύθευται ; ». 

2) Ό καθηγητής Ά π . Άρβανιτόπουλος σημειώνει «οί Άργοναΰται επεσκέφθησαν τήν 
Σχερίην, έξ οδ ύποθέτουσί τίνες δτι εκείτο έ*ξω τοΰ Γιβραλτάρ έν τω Ώκεανώ ή πλησίον 
τών στενών εκείνων εν τη Μεσογείω» (Λεξ. Ελευθερουδάκη στην λ. Σχερίη). 
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είς τήν σειράν καί άλλοι υψηλοί ώς στήλαι βράχοι, έπλάσθη άργότερον ό μύθος 
των 'Ηρακλείων στηλών και τών μήλων τών Εσπερίδων. 

Είναι δε επίσης γνωστόν, δτι άπο πολύ παλαιά χρόνια οί "Ελληνες ειχον εξέλ
θει εις τον Ώκεανον «οϊη δη κείνη παρέπλω ποντοπόρος νηϋζ 'Αργώ μ 69». "Οτι 
οί αρχαίοι "Ελληνες έξηρεύνησαν ήδη άπο της Μυκηναϊκής περιόδου και τα κατά 
τον'Ωκεανον εξω τών 'Ηρακλείων στηλών, προκύπτει καί άπο άλλας πολλά ς πλη
ροφορίας και άπο τήν μαρτυρίαν του Σκύλακος του Καρυανδέως «μετά δε Ηρα
κλείους οτήλας εις το εξω πλέοντι, εχοντι τήν Λιβύην εν αριστερά. . .» (§ 112) ι . 
Τήν άποψιν δτι ή Σκύλλα καΐ ή Χάρυβδις είναι οί δύο υψηλοί βράχοι του στενού 
του "Ατλαντος και δτι ό 'Οδυσσεύς δια του πορθμού αύτοΰ έξήλθεν εις τον Άτλαν-
τικόν, επιβεβαιώνει καΐ ό αριθμός τών ημερών πλου, πού άπητήθησαν να έπι-
στρέψη ό 'Οδυσσεύς άπο τήν Θρινακίην εις τήν Σκύλλαν καί τήν Χάρυβδιν (πε-
ρισσότεραι άπο δέκα ήμέραι) καί ό αριθμός τών ημερών πλου πού άπητήθησαν 
κατόπιν να φθάση εις το νησί της Καλυψους (δέκα ήμέραι) καί άπο εκεί είς τήν 
Σικελίαν (δέκα ήμέραι) ήτοι σύνολον τριάκοντα καί πλέον ημερών πλου ( 1680 μι
λίων), αί όποϊαι ήμέραι άλλως μένουν τελείως ακάλυπτοι καί αδικαιολόγητοι. 

10. Ή Θρινακίη2, μυθική ακατοίκητος νήσος (μ 127, 351), δπου έβοσκαν 
τα βόδια του'Ηλίου. JΙαρήγετο ετυμολογικά άπο το Τρινακρία (άπο τρίς + άκρη) 
(Στραβ. β, 2, 1) καί έταυτίζετο με τήν Σικελίαν, ή οποία έχει τριγωνικον σχήμα3. 
Ή τοποθέτησις της Θρινακίας είς τήν Σικελίαν είναι μεταγενέστερα, στηρίζεται 
μόνον είς τήν συμπτωματική; ένυμολογίαν τής λέξεως καί δεν εΐναι σύμφωνος με 
τα στοιχεία πού δίδει ή 'Οδύσσεια δια το νησί του Ηλίου ήτοι: α) "Οτι είναι 
τελείως ερημική νήσος «εών εν νήσω ερήμηη (μ 351) ουδέ τις άλλη φαίνετο 
γαιάων, αλλ' ουρανός ήδε θάλασσα (404). 

β) "Οτι είναι μακριά «Θρινακίην, νήσον τηλόϋ1' εοϋσαν (ε 55). Θρινακίην εις 
νήσον άπώκισε τηλόθι ναίειν μ 135 γ ) "Οτι είναι είς τον Ιοειδέα και ευρυν πόν-
τον Ι όππότε κε πρώτον πελάσης εύεργέα νήα / Θρινακίη νήσω, προσφυγών Ιοειδέα 
πόντον (λ 106—107) πρβ. ενρέϊ πόντω (μ 401). 

δ) "Οτι ό 'Οδυσσεύς φθάνει είς τήν Θρινακίην, άφοΰ περάσει με ΐκμενον 
καί οϋρον ανεμον (δηλ. άνατολικον βλ. σ. 8 κέξ.) τήν Σκύλλαν καί τήν Χάρυβδιν. 

ε) "Οτι νότιος καί ανατολικός άνεμος τους καθήλωσαν είς το νησί του e Ηλίου 
επί ένα μήνα* ώρσεν επί ζαήν ανεμον νεφεληγερέτα Ζευς / λαίλαπι θεσπεσίη 
(μ 313—314) μήνα <5ε πάντ* αλληκτος αη Νότος ουδέ τις άλλος / γίγνετ επειτ' 
ανέμων, ει μη Εδρος τε Νότος τε (325-326) ~) "Οτι δταν έκόπασαν ό ανατο
λικός καί ό νότιος άνεμος, ήνοίχθησαν είς το πέλαγος, δπου έφύσησεν ούριος Ζέφυ
ρος καί τότε επειτ' άνεμος μεν επαύσατο λαίλαπι θυων, j ήμεϊς δ' αίγα άναβάν-
τες ένήκαμεν εύρέϊ πόντω (400—401) «αλλ* δτε δη νήσον ελείπομεν . . . ή δε 
(ναϋς) εθει ου μάλα πολλον επί χρόνον (403—407) αϊψα γαρ ήλθε κεκληγώς Ζέ-

1) Διά τον «έξωκεανισμόν τών τόπων» βλ. Μαρκιανοϋ «Ηρακλέους £ξω θαλάσσης πε
ρίπλους» Geographi Graeci minores, εκδ. Müller, II 1 κέξ. 4. Ό V. Bérard, είς το τρίτομον 
βιβλίο του Les Phéniciens et Γ Odyssée, Paris 1927, δείχνει δτι πρίν ή και παράλληλα μέ 
τους "Ελληνας εϊχον πραγματοποιήσει περίπλους οί Αιγύπτιοι, οί Χαλδαϊοι καί οί Φοίνικες 
(οί Φοίνικες εΐχον εξερευνήσει τάς θάλασσας μέχρι τών Ινδιών). Ό Eumaios (Odysseus als 
Africaumsegler and Amerikendeker, Leipzig 1898) ύπεστήριξεν, δτι δ 'Οδυσσεύς Ιφθασεν εως 
τα παράλια τής 'Αμερικής. 

2) Βλ. Schlegel, De Geogr. Homer, Comment, σ. 174 κέξ. Schlihtorst Geographie 
homer, σ. I l l , ύποσ. α'. 

3) Κ. Η. Völkker, Homer. Ceogr. § 61, 62. 
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φνρος μεγάλη συν λαίλαπι θνων ... πεσόν δ' εκ νηος εταίροι (408 κεξ. 417). 
ζ) "Οτι ό θυμωμένος Ζέφυρος (διότι οι σύντροφοι του 'Οδυσσέως εΐχον φάγει 

τάς αγελάδας του Ηλίου) έσιαμάτησε καί έξαναφύσησεν ό Νότος, πού τους έφερε 
πάλιν εις την Σκύλλαν και τήν Χάρυβδιν' ενΰ" η τοι Ζέφυρος μεν επανσατο λαί
λαπι θύων, j ήλθε δ3 επί Νότος ώκα, φέρων εμώ αλγεα / θυμώ δφρ' ειι την δλοήν 
άναμετρήσαιμι Χάρνβδιν. j πανννχιος φερόμην άμα δ3 Ήελίω άνιόντι / ήλθον επί 
Σκνλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρνβδιν (426—430). 

Με τα πολλά καί πολύ ενδεικτικά στοιχεία πού αναφέρει ό ποιητής (οτι είναι 
νησί μακρινόν, έρημικόν, εις τον βαθυκύανον πόντον, εις τα δυτικά άπο τήν Σκύλ
λαν καί τήν Χάρυβδιν καί ολίγον προς τον νότον) δυνάμεθα να ύποθέσωμεν, δτι 
πιθανόν πρόκειται δια το νησί Μαδέρα (ή κάποιο άλλο γειτονικον νησί), ή όποια 
είναι σχεδόν τριγωνική καί ευρίσκεται εις τήν έξοδον του 'Ατλαντικού καί προς Ν. 
καί είναι ηφαιστειογενής, ως νήσος του Ηλίου, δπως ηφαιστειογενή είναι καί τα 
άλλα νησιά των Άζορών καί των Καναρίων νήσων. 

Έκτος των αναφερθέντων, επίσης πολύ ένδεικτικον είναι, Οτι με τα ιδιάζοντα 
στοιχεία, πού περιγράφει ό ποιητής τήν Σκύλλαν (δτι έχει εξ κεφάλας, δώδεκα 
πόδια καί εξέχουν τά κεφάλια της άπο τήν σπηλιά, πού είναι εις το μέσον του βρά
χου) συμφωνούν α) Το δτι ή βορεία κορυφογραμμή του βράχου (τοΰ "Ατλαντος) 
έχει πέντε κορυφάς, β) Ή βάσις του επίσης καταλήγει προς Ν εις πέντε προε-
ξοχάς, πού ομοιάζουν με κεφάλας σκυλιού (πράγμα το όποιον πιθχνον Ιδωκεν 
άφορμήν να δημιουργηθή ό μύθος της Σκνλλης με εξ κεφάλας, Μεγ. Έλλ. Έ γ κ . 
Συμπλ., τ. Ε σ. 474). γ) "Οτι ο προς ζόφον καί "Ερεβος τετραμμένος σκόπε
λος έχει εν μέσω. .. σπέος ήεροειδες (μ 80) (ακριβώς δπως εϊναι εις τήν πραγμα
τικότητα καί σήμερον) καί δ) Ή βπαρξις πιθήκων εις το σπήλαιον St. Michael, 
πού παρομοιάσθηκαν, καθώς έπρόβαλλον τα κεφάλια των άπο τα σπήλαια, με 
πολυκέφαλον Σκύλλην (βλ. καί μ 86). Πιθήκους έχει καί ή ανατολική πλευρά 
τοΰ βράχου καί ό απέναντι βράχος της Άβύλης (σημερ. Κέουτα), πού δι" αυτό 
ονομάζεται καί «βουνό πιθήκων». 

Δια νά τονισθή ό πολύ μεγάλος κίνδυνος πού υπήρχε, δια νά περάση κανείς 
τήν Σκύλλαν καί τήν Χάρνβδιν (ή μία τους ήρπαζεν, ή άλλη τους κατεπόντιζε), ό 
ποιητής συνδυάζει καί το στοιχεΐον των Πλακτών πετρών (μ 61) (πρβ. καί τά* 
άνεπλέομεν στεινωπον 234, πλησίον αλλήλων' καί κεν διοϊστεύσειας 102), το 
όποιον εις τήν προκειμένην περίπτωσιν, πού οι δύο απέναντι βράχοι απέχουν πολύ 
ό ένας άπο τον άλλον' διέχονσι δε ανται απ* αλλήλων πλουν ημέρας (Σκύλαξ 
Καρυανδεύς 111) πιθανόν δίδει τήν εικόνα των βράχων δπως φαίνονται άπο μα
κριά ή είναι ποιητική υπερβολή. Ό V. Bérard θεωρεί Πλαγκτάς πέτρας τάς 
Pietra Lunga et Pietra Menalta (Album 165). 

Με τήν άποψιν, δτι ή Θρινακίη ήταν δυτικά της Σικελίας ή καί έξω εις τον 
Ώχεανόν, συμφωνούν τά 'Αργοναυτικά τοΰ 'Απολλώνιου τοΰ Ροδίου, ό Κράτης ό 
Μαλλώτης καί έμεσα καί αϊ προμαντεΐαι της Κίρκης καί τοΰ Τειρεσίου, αϊ όποΐαι 
όμιλοΰν περί νέων περιπλανήσεων (πέραν της Σικελίας και Ιταλίας) αλΧ αλλην 
χρή πρώτον όδον τελέσαι καί ΐκέσθαι εις Άιδαο δόμον 490 καί εκείνοι οι όποιοι 
φέρουν τάς περιπλανήσεις τοΰ 'Οδυσσέως εως τά νοτιοαφρικανικά παράλια καί τάς 
άκτάς της 'Αμερικής ι . 

'Αλλά καί το γενικον σχέδιον των περιπλανήσεων της 'Οδύσσειας, δπως μας 
υποχρεώνουν καί αί με άκρίβειαν, καθώς φαίνεται, σημειούμεναι εις το έπος άπο-

1) Eumaios, Odysseus als Africaumsegler und Amerikendecker, Leipzig 1898, πρβ. 
καί τον παλαιον μΰθον της 'Ατλαντίδος. 
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στάσεις ήμερων πλου, δεν ήτο δυνατόν νά εφθανεν μόνον εως την Σικελίαν καΐ τα 
δυτικά παράλια της ' Ιταλίας ( με αποτέλεσμα να συνωθούνται, εκεί γεγονότα πολλά 
καΐ ασυμβίβαστα, μυθολογικώς καΐ χρονικώς, μεταξύ των), άλλα θα περιελάμβανε 
μίαν γενικήν έποπτείαν τών κυριωτέρων και πλουσιωτέρων εις μυθικόν ενδιαφέρον 
τόπων της τόσον γνωστής την έποχήν αυτήν Μεσογείου ή και τών έξω της Με
σογείου, πού είχε φθάσει περιπλανώμενος ό 'Οδυσσεύς ή ιστορίας, πού είχον να 
ειπούν κάτι άξιοπερίεργον, και τα έσυσχέτισεν ό ποιητής με τήν περιπλάνησιν του 
πολυμήχανου καΐ υπερβολικά περιέργου ήρωός του. "Ετσι αί περιπλανήσεις της 
'Οδύσσειας θα ήσαν συγχρόνως και μία πολύ ενδιαφέρουσα περιήγησις εως το 
στενον του "Ατλαντος ή και ολίγον εξω εις τον Ώκεανόν, τολμηρού, περιέργου καί 
πολυμήχανου θαλασσοπόρου, ωσάν έκείνας του βαβυλωνιακού έπους Γιλγκαμές. 

Με τήν άποκατάστασιν τών τόπων καί τών αποστάσεων εις τήν Όδύσσειαν 
αίρονται πολλαί εως τώρα θεωρούμεναι αντιφάσεις και συγκρουόμενα στοιχεία καί 
ο ποιητής απαλλάσσεται άπο τήν κατηγορίαν, δτι ήτο άγεωγράφητος, απληροφό
ρητος καί εξωπραγματικός. 

'Επίσης με το δτι, δια να μεταβή κανείς από το νησί του Η λ ί ο υ με Ζέφυρον 
εις το νησί της Καλυψοΰς, περνά άπο τήν Σκύλλαν καί τήν Χάρυβδιν, συμφωνεί 
καί ή άντίληψις εκείνων, οι όποιοι τοποθετούν το νησί της Καλυψοΰς εις τα Ν Δ 
της Μεσογείου καί μεταξύ του στενού του "Ατλαντος καί του κόλπου της Λιβύης 
ή Β Δ της Μεσογείου ι, οπότε καταπίπτει καί άφ' εαυτής ή γνώμη, δτι ή Σκύλλα 
καί ή Χάρυβδις ήσαν εις το στενον της Μεσσήνης εις τήν Σικελίαν (διότι ανατο
λικώς του στενού της Σικελίας κανείς δεν τοποθετεί το νησί της Καλυψοΰς καί διότι 
ή άπόστασις τότε άπο το ύποτιθέμενον νησί τής Καλυψοΰς εως τήν Σχερίαν (καί 
Ί θ ά κ η ν ) περιορίζεται εις πλουν τεσσάρων εως πέντε ήμερων, ενώ ό ποιητής, δπου 
μνημονεύει το γεγονός, ορίζει τετραπλάσιον αριθμόν ημερών πλου). 

I I . Καλυψώ και ή νήσος Ώγνγίη. "Η Καλυψώ κατά τον "Ομηρον ήτο "Ατλαν
τος θυγάτηρ ολοόφρονος ( α 52) καί κατά τον Ήσίοδον θυγάτηρ του Ωκεανού 
(Θεογονία 1016). Αί παραδόσεις σχετικά με τήν Καλυψώ εντοπίζονται εις τήν 
Κ ά τ ω Ίταλίαν καί ιδίως ε'ις το Λακίνιον καί Ποτηόλους. 

Τήν Ώγυγίην, το νησί τής Καλυψοΰς, ό Στράβων (7. 3, 6) τήν τοποθετεί εις 
τήν νήσον Γαΰδον (Gozzo), εις το Λιβυκον πέλαγος καί νεώτεροι εις τήν Ν Δ Με-
σόγειον, πλησίον τοΰ στενού του "Ατλαντος ή είς τον κόλπον τον μεταξύ Λιβύης 
καί στενού τοΰ "Ατλαντος 2 . Ε ις τήν Β Δ Μεσόγειον ή τα νησιά Peregil (V. Bé-
rard , Les Phéniciens et l 'Odyssée , εκδ. 1903, τόμ. Ι, σ. 263) Alboran εις τήν 
Ν Δ Μεσόγειον. Ό χάρτης τοΰ Völcker τήν τοποθετεί είς το βάθος τής 'Αδριατι
κής (πρβ. § 68) 3 . 

1) Ό V. Bérard (La Résurrection d' Homère σ. 199) τοποθετεί το νησί τής Καλυψοΰς 
είς το στενον του "Ατλαντος (Γιβραλτάρ) (Calypso et la mer d' Γ Atlantide eh. II, III, IV, 
V), δπου τοποθετεί καί το τέρμα τών περιπλανήσεων (βλ. Dans le Sillage d'Ulysse, είς 
τήν σχετικήν ενδειξιν τοΰ χάρτου). 

2) Κ· Η. Völker, Homer. Geographie § 68. 
3) Ό Völckker καί δσοι ετοποθέτησαν τήν Ώγυγίαν είς το βάθος τής 'Αδριατικής παρε-

σύρθησαν άπο τους στίχους ώρσε δ' επί κραιπνον Βορέην. .. ήος δ Φαιήκεαι φιληρέτμοισι-
μιγείη (ε 385-586), χωρίς να προσέξουν δτι, επειδή οί όίνεμοί πού εξαπέλυσε θυμωμένος 
ό Ποσειδών, κυρίως ό Εύρος καί ό Νότος, άπεμάκρυναν προς βορραν καί προς δυσμάς τήν σχε-
δίαν τοΰ 'Οδυσσέως άπο τήν Σχερίην, δπου εΤχε πλησιάσει (άλλοτε μεν τε Νότος Βορέΐ) προ-
βάλεσκε (όχεδίην) φέρεσθαι,/άλλοτε θ' αΰτ' Εύρος Ζεφύρω εϊξασκε διώκειν ε 331—332) ή 
προστάτις τοΰ 'Οδυσσέως Άθηνα έστειλε βόρειον άνεμον, άντίθετον προς τον Νότον καί τον 
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Ό "Ομηρος λέγει δτι ή Ώγυγίη είναι μακριά εις τήν βαθεΐαν και άνοικτήν 
θάλασσαν, δπου είναι ό ομφαλός της γης' μέγα λαϊτμα θαλάσσης, δεινόν τ αργα-
λέον τε (ε 175) Ώγνγίη τις νήσος άπόπροθεν είν αλί κείται (η 244) νήσω εν άμ-
φιρρύτη, δθι τ ' ομφαλός εστί θαλάσσης / νήσος δενδρήεσσα, θεά δ' εν δώματα ναίει 
(α 50). Επίσης δίδεται το στοιχεϊον, Οτι ό 'Οδυσσεύς επιστρέφων άπο τήν Σκύλ-
λαν και τήν Χάρυβδιν έχρειάσθη δέκα ημέρας να φθάση εις τήν Ώγυγίην* «ένθεν 
δ' εννήμαρ φερόμην, δεκάτη δε με νύκτα j νήσον ες Ώγυγίην πέλασαν ΰεοί 
( μ 447-448). 

Μέ τα δεδομένα αυτά της 'Οδύσσειας ( δτι ή Ώγυγίη είναι νήσος, δτι είναι 
δενδρήεσσα καί δτι κείται μικριά άπο τους ανθρώπους, εις μακρινήν βαθυκύανον 
θάλασσαν, δπου είναι ό ομφαλός τής γης ι, α) αποκλείεται νά εχη σχέσιν με τήν 
Ίταλίαν και β) πρέπει να κείται εις το πέλαγος μεταξύ του "Ατλαντος καί τής 
νήσου 'Ιθάκης. Πιθανόν να πρόκειται δια μίαν άπο τάς Πιτυούσας — άποψις ή όποια 
συμφωνεί καί μέ τους τοποθετουντας τήν Ώγυγίην εις τα ΒΔ τής Μεσογείου. 
Αϊ Πιτυοΰσαι συγκεντρώνουν ολα τα άλλα γνωρίσματα, πού σημειώνει ό ποιητής 
καί είναι καί δενδρήεσσαι (μέ πλούσια καί ωραία δάση, άπο τα όποια καί ή ονο
μασία Πιτυοΰσαι = νησιά μέ κουκουναριές). 

Αι έκτεθεΐσαι απόψεις δια τους τόπους των περιπλανήσεων του 'Οδυσσέως 
στηρίζονται εις το όμηρικον κείμενον καί αίρουν δλας τάς θεωρουμένας ανακρί
βειας ή αντιφάσεις, πού προήλθον άπο παρανόησιν τών γεωγραφικών καί τοπο
γραφικών δεδομένων τής Όδυσσείας ή άπο συγκεχυμένας πληροφίας τών αρχαίων 
καί νεωτέρων γεωγράφων. 

°0 ίδιος ό Dörpfeld αναγνωρίζει, δτι ή 'Οδύσσεια συμφωνεί μέ τήν πραγμα
τικότητα 2 καί ό βαθύς μελετητής τής 'Οδύσσειας V. Bérard διαπιστώνει «τήν 
απόλυτον άκρίβειαν τών ομηρικών περιγραφών τής Μεσογείου» 3 . 

Σήμερον ή Ιρευνα δέχεται, δτι οί τόποι τους οποίους έπεσκέφθη κατά τάς πε
ριπλανήσεις του ό 'Οδυσσεύς ήσαν ευρύτερα γνωστοί άπο διηγήσεις καί περιγρα-
φάς θαλασσοπόρων καί ναυτικών καί πιθανόν τους πλησιέστερους νά τους εϊχε 
έπισκεφθή καί ό ποιητής, δι' αυτό περιγράφονται μέ άκρίβειαν καί χαρακτηριστι-
κάς πολλάκις λεπτομέρειας, αϊ όποΐαι δεν ήτο δυνατόν νά είναι φανταστικαί καί 
ποιητική άδεια 4 , διότι δεν θα έ'πειθεν αυτούς οί όποιοι τους έγνώριζον. «Οί σύγ
χρονοι τών ομηρικών ποιημάτων ήκουον προθυμότερον τους στίχους, οί όποιοι 
ημπορούσαν νά τους βοηθήσουν εις τά ταξίδια των». 

Ή νήσος Σχερίη καί ή πόλις τον 'Αλκινόου (ζ 204 279). Ώ ς Σχερίην θεω
ρούν κάποιο νησί, πού είναι βορειότερον από τήν Ίθάκην καί δχι μακριά άπο τήν 
χώραν τών Θεσπρωτών, καί ιδίως τήν Κέρκυραν (Θουκ. 1, 24, Στράβων 6. 2, 4, 

Εδρον, δια νά ξαναγυρίση ό 'Οδυσσεύς εις τήν Σχερίην καί τήν Ίθάκην αύτάρ Άθηναίη... 
άλλ'ενόησεν / ήος δ Φαιήκεσΰι φιληρέτμοισι μιγείη (ε 382 κέξ.) "Αρα ή γνώμη δτι ή Ώγυγίη 
ήτο εις το βάθος τής 'Αδριατικής καί Οτι ό 'Οδυσσεύς διέσχισε τήν Άδριατικήν δεν έχει 
πλέον κανένα έρεισμα. 

1 ) Ή Ώγυγία χαρακτηρίζεται ώς ομφαλός τής γης, ίσως διότι ευρίσκεται είς το μέσον 
μεταξύ τής Θρικανίας καί 'Ιθάκης (απέχει 1176 μίλια άπο τήν Θρικανίαν καί 1114 άπο τήν 
Ίθάκην). 'Αλλά καί άπο άλλην άποψιν ή Ώγυγίη, δπου ό 'Οδυσσεύς έ*μεινεν επτά χρόνια, 
ημπορεί νά χαρακτηρισθή το κέντρον καί ό μεγάλος σταθμός τών περιπλανήσεων. 

2) W. Dörfeid, Al t - I thaka τόμ. Ι, München 1927, Εισαγωγή σ. VI. 
3) V· Bérard, Dans le Sillage d'Ulysse, Pajis 1933, Εισαγωγή σ. 8. 
4) Alan J. Wace F. Έ. A- and Frank Ή. Stublings .¥. Α., A Companion to Homer, 

Macmillan 1962, 419. 
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7, 3, β ) 1 . Ό Φ. Οικονόμου ταυτίζει την Σχερίην μέ την δυτικός της Κερκύρας 
νησίδα Όθωνοί (άρχ. "Οθρωνοι ('Οδυσσέως Νόστος, σ. 9 κέξ. 20 κέξ. 26 49) 
χωρίς να παραθέτη ισχυρά καΐ πειστικά επιχειρήματα. 

Αμφισβητείται εν τούτοις και που εκείτο ή πόλις του 'Αλκινόου, δπου ή Ναυ
σικά ώδήγησε τον 'Οδυσσέα. Ό Μουστοξύδης υπεστήριξε, ότι εύρίσκετο ε'ις την 
άνατολικήν πλευράν, εκεί δπου είναι καΐ ή σημερινή πόλις, άλλα οι περισσότεροι 
αρχαιολόγοι και φιλόλογοι την τοποθετούν εις την ΒΔ πλευράν, ό Dörpfeld απέναντι 
άπο το άκρωτήριον Κεφάλι, ό V. Bérard τήν τοποθετεί κοντά εις την Παλαιοκα-
στρίτσαν (Album 81), ένω οι Η. Bulle, Walter Ott τήν άνεζήτησαν εις τήν γλώσ-
σαν της Άφιώνας, δπου έκαμαν καί άνασκαφάς και άνεκάλυψαν προϊστορικον οί-
κισμόν, χωρίς νά ευρουν ϊχνη μυκηναϊκού πολιτισμού 1. 

Μέ τήν τοποθέτησιν αυτήν ε'ις τα ΒΔ του νησιού είναι σύμφωνος και ή Γεω
γραφία του Μελετίου (6 μ. Χ. αι.), δπου αναφέρεται, δτι οί λιμένες τοΰ 'Αλκινόου 
ε'κειντο μεταξύ του Φαλακρού άκρου, σημερ. Κάβο Κεφάλι, καΐ της Κασσιώπης. 
Ό Σπ. Γαλάτης (*Η ομηρική 'Ιθάκη σ. 13) σημειώνει, δτι «μεταξύ των δύο τού
των σημείων υπάρχουν λιμένες ό "Αγιος Γεώργιος Σορωνιοΰ, δπου εντός της θα
λάσσης ευρίσκεται, εις βάθος τριών περίπου μέτρων, μώλος άπο πελεκητούς λί
θους, πιθανόν άπο τήν πλησίον άγοράν κλπ.». 

Ό "Ομηρος επίσης δίδει ώρισμένα γεωγραφικά καί τοπογραφικά στοιχεία, δπως 
το «πετρωμένο νησί» και το ποτάμι, δπου άπεβιβάσθη ό 'Οδυσσεύς, τήν είσίθμην, 
το δτι εκάτερθεν πόληος υπάρχει καλός λιμήν κ. ά., τά όποια τοποθετούν τήν πό-
λιν μεταξύ τοΰ λιμένος τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, δπου έκβάλλει το Μέγα ποτάμι, ό 
«καλλίρροος ποταμός», τοΰ μικροΰ λιμένος δυτικά καί τοΰ στενού ίσθμοΰ «λεπτής 
είσίθμης» της Άφιώνας νοτίως. 

Έάν λάβη κανείς υπ' δψιν, δτι ή παλαιά ονομασία της νήσου ήτο Μάκρις ή 
Δρεπάνη ( Σχερίη όνομάσθη άπο το 750 άπο τους Κορινθίους, οί όποιοι έκτισαν 
εκεί άποικίαν), εννοεί δτι το δνομα δεν είναι τοπωνυμικόν, άλλα προσηγορικον καί 
σημαίνει ξηρά (άπο το σχερός, χέρσος, εν αντιθέσει προς τον πόντον καί τήν 
θάλασσαν) 2, δπου οί ναυαγοί εΰρισκον σωτηρίαν, περιποίησιν καί προπομπήν. 
"Ετσι Σχερίη ονομάζεται άπο τον Άπολλώνιον τον Ρόδιον καί νήσος μετά τήν 
Θρινακίην, πού ήτο πιθανόν έξω άπο τάς 'Ηρακλείους στήλας εις τον Ώκεανον 
(Δ. 961-963). 

Το δτι ή Σχερίη τοΰ 'Ιονίου ταυτίζεται μέ τήν Κέρκυραν έμμεσα ενισχύεται 
καί άπο το δτι το σημερινον βραχονήσι Κράβι ή Καράβι, της δυτικής πλευράς 
της νήσου, ενθυμίζει το άπολιθωθέν πλοΐον τοΰ 'Οδυσσέως, πού έφαίνετο άπο 
τήν πόλιν. 

'Επίσης οί χαρακτηρισμοί ερατεινή καί ευδαίμων της Σχερίης (ζ 79 ε 34 
280) ανταποκρίνονται εις τήν θελκτικότητα καί τήν άφθονίαν τοΰ νησιοΰ. 

Β. 

Ή 'Ιθάκη νήσος καί πόλις 

α) Ποία είναι ή ομηρική νήσος Ιθάκη. 

Κατά τα τελευταία εκατόν χρόνια ήμφεσβητήθη, δτι ή ομηρική 'Ιθάκη είναι 

1) J. Partsch, Die Insel Korfu, Eine Geographische Monographie, Petermanns, Mit
teilungen. Erg. Η 88, Gotha 1887.— Jimmerer, Scheria das Land der Phäaken u. d., 
Insel K. Im. Altertum L 1892.— Ξ. Bulle, Athenische Mitteilungen 1934, 147 κ.έξ. 

2) Ό V. Bérard θεωρεί φοινικικήν τήν ονομασίαν καί ό Frisk τήν έτυμολογεϊ άπο τήν 
φοινικήν ρίζαν schchr «έμπορίκον κέντρον». 
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ή σημερινή, ένφ κατά τήν αρχαιότητα κανείς ιστορικός ή γεωγράφος δεν ήμφι-
σβήτησε τήν ταυτότητα της ομηρικής 'Ιθάκης προς τήν σημερινήν. 

Ό Hercher καί οι αρχαιολόγοι Draheim και Dörpfeld, τους οποίους ήκολού-
θησαν και πολλοί άλλοι, εις πολλάς εργασίας των διετύπωσαν τήν γνώμην, δτι 
ή ομηρική νήσος ' Ιθάκη είναι ή σημερινή Λευκάς, διότι λέγουν πολλαί λεπτομέ-
ρειαι άναφερόμεναι εις τήν Ίθάκην, δέν συμφωνούν με τήν πραγματικότητα καΐ 
προσιδιάζουν περισσότερον εις τήν Λευκάδα *, και δτι δέν ευρέθησαν Ικανά αρ
χαιολογικά ευρήματα, να το πιστοποιούν ή και δτι évo. τόσον μικρό νησί, δπως ή 
' Ιθάκη, δέν ήτο δυνατόν να είναι ή έ'δρα του βασιλείου. "Αλλοι θεωρούν ώς Ί θ ά 
κην τήν Κεφαλληνίαν 2 ή και τήν Σικελίαν 3 . Τήν άποψιν οτι ή ομηρική Ι θ ά κ η 
είναι ή Λευκάς, ή Κεφαλληνία, ή Σικελία κλπ. άντέκρουσαν πολλοί, κυρίως "Ελ
ληνες συγγραφείς καί μερικοί μέ σοβαρά επιχειρήματα 4 , χωρίς να κατορθώσουν 
μέχρι σήμερον να τήν ανατρέψουν τελεσιδίκως. 

1) W. Gell, The Geography and Antiquies of Ithaca, London 1807. 
G. F. Bowen, Ithaca, Corfu 1850. 

» )> 'Αρχαιολογική διατριβή περί της νήσου 'Ιθάκης, 'Αθήναι 1859. 
Ε. Gandar, Die Ulyssis Ithaca, Paris 1854. 
R. Hercher, Homer und das Ithaka der Wirklichkeit, Hermes ι. 1866, 263. 
11. Sehliemann, Ithaka, der Peloponnes und Troja, Leipzig 1869, 232. 
A. Bischof, Ithaka, Programm der Studienanstalt, Schweinfurt 1875. 
Α. von War aberger, Τ Ithaka, Wien 1887. 
W. Barth, Ή ομηρική 'Ιθάκη 'Αρμονία, 'Αθήναι 1900. 
Η. Michael, Das homerische und das heudige Ithaka, Progr. d. Gymm. zu Jauer 1902. 
W. Dörpfeld, Das homerische Ithaka, Mélanges Perrot, Paris 1902. 
E. Bethe, Ithaka und Leukas, Rhein. Mus. 1902. 
H. Dracheim, Die Ithaka - Frage, Literatur - Bericht Progr. d. K.Wilhelm Gymn., 

Berlin 1903. 
K. Reissinger, Leukas das homerische Ithaka 1904 (στο Blat. Bayer Gymn. Schul 

wesen), München 1905. 
K. Reissinger, Zur Leukas - Ithaka - Frage, A . a . O . 1907, 466. 
P. Goessler, Leukas - Ithaka, Stuttgard 1904. 
A. E. H. Goekoop, Ithaque, la Crande, Athen 1908. 
J. I. Ihomopoulos, Ithaka und Homer, Ein Beitrag zur homerischen Geographie und 

zur homerischen Frage, I Teil. Athen 1908. 
G. Robert, Ithaka, Hermes 1909, 632. 
H. Riiter, mit Dörfeid nach Leukas - Ithaka und in den Peloponnes, Halbenstadt 1911. 
F. Brewster, Ithaka, Harvard - Stud. 1920. 
» » Ithaka, Dulihium, Same and wooded Zakynthos, Harvard - Stud, 1925. 
Th. Doubler, Ithaka, Deutsche Rundschau 1922. 
W. Dörpfeld, Alt Ithaka, Ein Beitrag zur Homer - Frage. Studien und Ausgra

bungen auf Leukas-Ithaka, τόμ. 1—2, Berlin 1927 (έστηρίχθη είςτήν τοπογραψίαν τοϋ Gell). 
2) J. Partsch, Kephallenia und Ithaka, Ein geographische Monographie, Gotha 1890, 

54 κέξ. 
3) Eumaios, Odysseus als Africaumsegler und Amerikaendecker, Leipzig 1908. 
4) Μιλτιάδον Άννίνου Καβαλιεράτον. Ή ομηρική 'Ιθάκη, αρχαιολογική μελέτη, έν 'Αθή

ναις 1900 (δπου μέ πολλά λογικά και πραγματικά επιχειρήματα αντικρούει τήν θεωρίαν τοϋ 
Dòrpfleld περί Λευκάδος). Άθαν. Λεκατϋα, Άπάντηιις τοϋ Δαΐρπφελδ, Καιροί 1900, αριθ. 
φύλλ. 4093, 4094, 4095. 
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Έ π ε ι δ ή το πρόβλημα της Ι θ ά κ η ς δεν είναι μόνον γεωγραφικον ή τοπογραφι
κής τοποθετήσεως τών μνημονευομένων εις τον ποιητήν τοπωνυμίων, άλλα ευρί
σκεται εις συνάρτησιν και με το περιεχόμενον της 'Οδύσσειας και ή υπαρξίς του 
δημιουργεί προβλήματα καΐ δια την έσωτερικήν ύφήν και άξίαν του ποιήματος, 
επιβάλλεται μία νέα προσεκτική έξέτασις του θέματος. 

"Η άποψις δτι ή ομηρική ' Ιθάκη ήτο ή Λευκάς, ή οποία άποψις έδημιουρ-
γήθη καΐ εκ του δτι δυτικά της 'Ιθάκης, ένω αναφέρονται άπο τον ποιητήν το Δον
λίχιον 1 και ή Σάμη, υπάρχει μόνον ή Σάμη (ταυτιζομένη με τήν Κεφαλληνίαν), 
ώστε ή ' Ιθάκη να θεωρηθή ώς το δεύτερον νησί και ή Λεύκας ώς ' Ιθάκη, φαίνε
ται δτι δεν ευσταθεί : α) Διότι ή Λενκάς κατά τήν όμηρικήν έποχήν ήτο ηνω
μένη με τήν ξηράν με τέναγος και δεν ήτο νήσος «Λενκάς ην το παλαιον χερ
σόνησος της Άκαρνόνων γης» (Στράβων 10, 4 5 1 ) . β) Διότι ή Λεύκας δεν έχει 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα όποια αναφέρει ό ποιητής και γ) Διότι το 
Δονλίχιον και ή Σάμη, δπως δεικνύει ή ετυμολογία τών λέξεων, φαίνεται χαρα
κτηρίζουν, το μεν Δονλίχιον (άπο το δονλιχος) το απέναντι της 'Ιθάκης επίμη
κες βόρειον τμήμα της Κεφαλληνίας (πρβ. τήν όνομασίαν Μάκρις ή Μάκρη της 
Εύβοιας και της Κρήτης, λόγω του σχήματος) το δε Σάμη (προελληνική λέξις 
πού δηλώνει «ΰψωμα, υψηλό βουνό») το μεγάλο καΐ ύψηλον ορός του νοτίου δια
μερίσματος του νησιού, ώστε τα δύο τοπωνύμια {Δονλίχιον και Σάμη) να μή δη
λώνουν δύο διάφορα νησιά, άλλα δύο χαρακτηριστικά διαμερίσματα του ιδίου νη
σιού. Είναι πολύ ένδεικτικόν, δτι τα δύο αυτά τοπωνύμια διατηρούνται καΐ σήμε
ρον το ενα κοντά στο άλλο εις τήν Κεφαλληνίαν. "Ηδη εις έποχήν, πού δεν απείχε 
πολύ άπο τον "Ομηρον, ό 'ιστορικός 'Ελλάνικος και άλλοι έταύτιζον το Δουλίχιον 
με τήν Κεφαλληνίαν οΰό' 'Ελλάνικος δμηρικώς Δονλίχιον τήν Κεφαλληνίαν λέ
γειν . . .ονκ ώκνησαν δε τίνες τήν Κεφαλληνίαν τήν αυτήν τω Δονλιχίω φάναι 
(Στράβων 10, 4 5 6 ) . Ό "Ανδρών κατά το Στράβωνα (10, 2 ) θεωρεί Δουλίχιον 

τήν Πάλην της Κεφαλληνίας, πράγμα πού έπανέλαβεν αργότερα και αυτός ό πε
ριηγητής Παυσανίας (VII, 15, 7 ) και υποστηρίζει και ή εργασία του Γερ. Βολ-
τέρρα ( Ή ομηρική ' Ιθάκη, εν 'Αθήναις 1903, 100—109). Ε π ί σ η ς ό Dörpfeld δέ
χεται ω ς Δονλίχιον τήν Κεφαλληνίαν. 

Τήν λύσιν του προβλήματος σοβαρώς διευκολύνει το δτι, δια τήν όνομασίαν 

Ν. Παυλάτον, Ή αληθής 'Ιθάκη του 'Ομήρου. 'Αθήναι 1901, 1902, 
> » Ή ομηρική 'Ιθάκη, 'Αθήναι. 1908. 

Γερ. Βολτέρρα, Ή ομηρική Ίθάκη,^'Αθήναι 1903. 
Ε. Λνκονδη. Ή 'Ιθάκη ή ή Λευκάς, 'Αθήναι «Παναθήναια» 1904, 79. 
IL Michael, Die Heimat der Odysseus. Ein Beitrag r

uzur Kritik der Dörpfeldschen 
L,eukas - I thaka-Hypothese, Jauer 1905. 

Ό F. Bérard επίσης ταυτίζει τήν ομηρική με τήν σημερινήν Ίθάκην, μή δεχόμενος 
τήν θεωρίαν περί Λευκάδος και Κεφαλληνίας, Ithaque et grèce des Acheen, Paris 1927, 
σ. 263—352. 

Φ. Γ. ΟΙκονόμου, 'Οδυσσέως νόστος,'Αθήναι 1937.— Ιθάκη ή αμφίαλος, 'Αθήναι 1938.— 
Σπ, Γαλάτη, Ή ομηρική 'Ιθάκη, 'Ιθάκη 1937—1938.— Κ. Πέταλα, Ή ομηρική Ιθάκη 
γεωγραφικώς και τοπογραφικώς, Κέρκυρα 1938. 

1 ) Ώ ς Δονλίχιον έθεωρήθη άπο αρχαιότερους καΐ νεωτέρους μία τών Έχινάδων, ό Πε-
ταλας ή ή 'Οξεία, ή ιδία ή 'Ιθάκη, ή Λεύκας ( F . Stürmer) ή ή Παλική της Κεφαλληνίας ή 
το Μεγανήσι, ένώ ό Dörpfeld διετύπωσε τήν γνώμην, δτι ϊσως κατεποντίσθη, ΐσως κατερει-
πώθη (Al t-I thaka, 9—10). 

2 
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όλοκλήρου του νησιού ό ποιητής κατά κανόνα χρησιμοποιεί τον δευτερόκλιτον τύ
πον Σάμος, ένφ τά Σάμη—Αονλίχιον τα χρησιμοποιεί, δταν θέλη νά δήλωση χω
ριστά τα δύο διαμερίσματα (το βόρειον και το νότιον) του νησιού, τά όποια 
άπετέλουν καί ίδιαίτερον το καθένα βασίλειον. 

"Ετσι αίρεται ή δυσκολία της αναζητήσεως δύο νησιών δυτικώς της 'Ιθάκης καί 
καθίσταται περιττή ή τολμηρά καί εντελώς αστήρικτος ταύτισις 'Ιθάκης καί Λευ
κάδος καί 'Ιθάκης καί Κεφαλληνίας κλπ. 

'Αντίθετα υπάρχουν εις το όμηρικον κείμενον πολλά σοβαρά καί θετικά στοι
χεία, πού συνηγορούν εις το Οτι ή ομηρική νήσος 'Ιθάκη είναι ή σημερινή Ιθάκη, 
ή δε παρεξήγησις καί τά προβλήματα έδημιουργήθησαν από παρανόησιν άπο τους 
αρχαιολόγους τών γεωγραφικών καί τοπογραφικών στοιχείων, πού είς κάθε διδο-
μένην εύκαιρίαν δίδει ό ποιητής (πρώτη ακτή, Αονλίχιον, άμφί ôè νήσοι πολλοί 
ναιετάονσι μάλα σχεδόν άλλήλησι ι 22—23 ) καί τών πολλών καί χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων της νήσου 'Ιθάκης (κραναή γ 201 247 ο 510 π 124 φ 346) τρα
χεία, ούδ' ενρεϊα, εύδείελος (ι 21), δτι έχει τά 6ρη Νήριτον (σημερινή ονομασία 
Ν έ ρ ι τ ο) καί Νήϊον, δτι είναι αγαθή κουροτρόφος, αίγίβοτος αγαθή, βούβοτος . . , 
δτι παράγεται σίτος άθέσφατος και οϊιος1 ...δμβρος έχει τεθαλνϊα τ' εέρση. . . 
εστί ύλη παντοίη . . . εν δ' άρδμοι επηετανοι . . . ουχ ϊππήλατος ουδέ λίην 
λντιρή (ν 242—247). 

"Ολα αυτά τά πολλά καί λεπτομερή χαρακτηριστικά ταιριάζουν απόλυτα καί 
ανταποκρίνονται προς τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, πού διατηρεί καί σήμερα 
ή νήσος 'Ιθάκη, ένφ πολλά άπο αυτά δεν είναι δυνατόν νά αποδοθούν εις τήν Λευ
κάδα, με τήν οποίαν έταύτισαν τήν Ίθάκην, καί ακόμη δλιγώτερον εις τήν Κε-
φαλληνίαν ή τήν Σικελίαν. 'Επίσης άπο απόψεως προσανατολισμού ή 'Ιθάκη τοπο
θετείται άπο τον ποιητήν νοτίως της Σχερίης (Κερκύρας) βορείως της "Ηλιδος, δυ
τικώς της νησίδος Τάφου καί της Θεσπρωτίας καί ανατολικώς της νησίδος «Άστε-
ρίς» καί του Δονλιχίου καί της Σάμης (δ 845-846) (δηλ. της Κεφαλληνίας), 
ώστε νά μή άπομένη καμμία αμφιβολία διά τήν ακριβή θέσιν της νήσου 'Ιθάκης. 

Είς τον ταυτισμον της ομηρικής νήσου 'Ιθάκης μέ τήν σημερινήν συνηγορούν 
ακόμη αποφασιστικά, έκτος άπο τά μνημονευθέντα επιχειρήματα, ή ιδία ονομασία 
'Ιθάκη, καί πολλά μέχρι σήμερον διασωθέντα είς το νησί ομηρικά τοπωνύμια (δπως 
Νέριτος άπο το Νήριτον δρος, Μελάνυθρο άπο Μελάννδρος (πρβλ. μέλαν ϋδωρ), 
'Αρέθουσα (κρήνη), Κόρακας, Κορακόπετρα (άπο Κόρακος πέτρη) 'Ρεϊθρον (λιμήν 
'Ρείθρου) Πλατρειθιά άπο πλατν ρεϊθρον, Χ ο ι ρ ό λ α κ κ α ς ό λάκκος της Έ ξ ω -
γής, (οπού εβοσκον οι χοίροι του Ευμαίου), διότι γνωρίζομεν, δτι τά τοπωνύμια 
εις σπανιωτάτας μόνον περιπτώσεις καί μόνον δι' ιστορικούς λόγους εϊναι δυνατόν 
νά αλλάξουν ή νά απολέσουν τήν όνομασίαν τους. 

β) Ή πόλις 'Ιθάκη, το 'Οδυσσέως άστυ. 

Άλλα εις ποιον σημεΐον του νησιού' κείται ή πόλις 'Ιθάκη, το 'Οδυσσέως άστυ ; 
Καί ώς προς το θέμα αυτό διετυπώθησαν διάφοροι άντικρουόμεναι απόψεις. Άλ
λοι τοποθετούν το 'Οδυσσέως άστυ^είς το νότιον τμήμα του νησιού, άλλοι εις το 
κεντρικόν, ανατολικώς ό Völcker (Über Homerische Geographie 264), ó Bérard 
κ. ά., ό Φ. Οικονόμου δυτικώς, καί άλλοι βορειότερον. 

α) Οι πρώτοι στηρίζονται είς το αντάρ επήν πρώτην ακτήν (άκρωτήριον) 
'Idanvfc άφίκηαι ο 36. β) Οι τόπο θετού ντε ς είς το μέσον του νησιού είς τον 'Αετον 
ή τον Ίσθμόν, στηρίζονται εις τον χαρακτηρισμον «αμφίαλος» της 'Ιθάκης καί 

1) Ή 'Ιθάκη ήτο γνωστή άπο τήν αρχαιότητα διά τους πολλούς αμπελώνας της, οι 
όποιοι έπί ενετοκρατίας μετεβλήθησαν είς ελαιώνας. 
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γ ) Οί τοποθετοΰντες βορειότερον στηρίζονται εις διαφόρους νύξεις του ποιητου καΐ 
εις τον χαρακτηρισμον πανυπερτάτη (ν 110) κλπ. 

α) Ώ ς προς το πρώτην άκτήν, εις το όποιον έστηρίχθη και ή Γαλλική 'Αρ
χαιολογική Ε τ α ι ρ ε ί α καί £καμε άνασκαφάς είς διάφορα σημεία της νοτίου 'Ιθά
κης, παρατηροΰμεν, δτι το πρώτην ακτήν ελέχθη άπο την Άθηναν εις τον Τ η -
λέμαχον, μετά το εν πορθώ 'Ιθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοεσσης ο 29, δπου οι 
μνηστήρες «λοχόωσιν» (ενεδρεύουν), πού δπως γνωρίζομεν άπο το δ 845—846, 
είναι μετά το νησάκι Άστερίς *, πού ευρίσκεται εις το σημεΐον εκε ίνο 2 . 

"Ετσι προφανώς ό ποιητής δεν εννοεί το πρώτον άκρωτήριον της Ι θ ά κ η ς , πού θα 
συνάντηση ό Τηλέμαχος πλέων άπο τον Νότον προς τήν Ίθάκην, άλλα το πρώτον 
άκρωτήριον πού θα συνάντηση μετά τήν νησίδα «Άατερίς», το όποιον άκρωτήριον 
είναι εις το βορειότερον δυτικον άκρον της "Ιθάκης, εϊς τήν Έ ξ ω γ ή (λέγει π ρ ώ 
τον άκρωτήριον, διότι εις το σημεΐον εκείνο ακολουθεί καί δεύτερον καί τρίτον 
άκρωτήριον, πού σήμερον ονομάζονται [ β ρ ά χ ο ς τ ο υ Κ ό ρ α κ α ] , Κ α β ε λ -
λ ά ρ η ς , Μ π α τ ί σ τ α ς ) . 

β) Εις το νότιον διαμέρισμα του νησιού εις διάφορα σημεία εκαμεν άνασκαφάς 
ή Γαλλική αρχαιολογική Ε τ α ι ρ ε ί α και ό Schliemann, ό όποιος ένόμισεν, δτι άνε-
κάλυψε το άστυ εις τήν θέσιν ο π ί σ ω ' Α ε τ ό ς (1868) . 

γ ) Ό αρχιτέκτων Φ. Οικονόμου, στηριζόμενος εις τον χαρακτηρισμον «αμφία
λος» έκαμε άνασκαφάς είς τον ίσθμόν, πού συνδέει τήν νότιον με τήν βόρειον 
Ίθάκην, χωρίς φυσικά νά ανακάλυψη έκεΐ τήν Ό μ η ρ ι κ ή ν πόλιν Ί θ ά κ η ν 3 . 

δ) Οί τοποθετοΰντες βορειότερον καί εις το δυτικον μέρος του νησιοΰ, προς τήν 
σημερινήν τοποθεσίαν Σταυρός, δπου ή Miss Benton έκαμε άνασκαφάς, στηρίζονται 
είς ώρισμένας νύξεις του ποιητου καί είς τήν πληροφορίαν της "Αννης Κομνηνής, 
δτι είς το σημεΐον εκείνο, υπήρχε παλαιότατη μεγάλη πόλις, καταστραφεΐσα (είς το 
σημεΐον αυτό εκλήθη τελευταίως δ Κουστώ να κάμη φωτογραφήσεις του βυθού). 

'Αλλά, εάν προσέξη κανείς καλύτερον τα στοιχεία, τα όποια δίδει το όμηρικόν 
κείμενον, καί αυτά είναι αρκετά καί σαφή, θα πεισθή, δτι κανέν άπο τα σημεία, 
είς τά όποια ηθέλησαν να εντοπίσουν τήν πόλιν της Ι θ ά κ η ς , δεν συγκεντρώνει τα 

1) Το δτι ή νησίς Άστερίς εκείτο κατά τον ποίητήν μεσοηγύς (ή εν πορθμώ) 'Ιθάκης τε 
Σάμοιό τε παιπαλόεοσης δ 845—871. α) προσδιορίζει με σαφήνείαν το σύμπλεγμα καί τήν 
θέσιν καί των τριών νήσων β) 'Αποκλείει το δτι ή Άότερις εκείτο ανατολικώς άπο τήν 'Ίθά
κην (ό Dörpfeld τήν ταυτίζει με τήν νησίδα Αρκούδι), γ) Βεβαιώνει, δτι Σάμος είναι ή Κε
φαλληνία το νησί (πρβ. Στράβων 456 «μεταξύ δε της 'Ιθάκης καί της Κεφαλληνίας ή 'Αστε
ρία νησίον—Άστερίς δ' ύπο τοΰ ποιητου λέγεται») καί δ) Βεβαιώνει δτι ή 'Ιθάκη είναι ή 
σημερινή 'Ιθάκη, άφοΰ ή Άΰτερις ευρίσκεται μεσσηγνς καί εν πορθμφ 'Ιθάκης τε Σάμοιό τε, 
(Κεφαλληνίας) καί άφου ό "Ομηρος δέν εγνώριζε τήν θεωρίαν της 'Ιθάκης ώς Λευκάδος. Καί 
ό V. Bérard ταυτίζει τήν Άστερίδα με το Δασκαλιό (βλ. καί G, F. Bowen, Asteris, Har
vard-Stud. 1922, 65). 

Ώ ς προς το οτι ή Άατερις φαίνεται σήμερον πολύ μικρό νησάκι καί δεν φαίνονται κα
θαρά οί νανλοχοι καί άμφίδυμοι λιμένες, πρέπει να λάβωμεν ύπ' όψιν α) δτι καί ό ποιητής 
τήν χαρακτηρίζει ώς «ου μεγάλην» καί β) "Οτι με τήν ανοδον κατά τρία μέτρα της στάθμης 
της θαλάσσης είς το Ίόνιον (βλ. σ. 21, ύπυβ. 2), κατά τήν οποίαν έκαλύφθησαν τα χαμηλά 
παραλιακά μέρη της νησίδος, περιωρίσθη καί έγινε πιο μικρή ή επιφάνεια της καί δέν φαίνε
ται τόσον καθαρά ή αρχική δίαμόρφωσις, δπως τήν περιέγραψεν δ ποιητής. 

2) « Ή πρώτη ακτή' ήτο προς βορραν» είχε ορθά παρατηρήσει καί ό Καβαλιεράτος 
('Ομηρική 'Ιθάκη, 'Αθήναι 1900 σ. 7). 

3) Φ. Οικονόμου, Ιθάκη ή αμφίαλος, 'Αθήναι 1938, βλ. καί Σπ. Γαλάτη, Ή ομηρική 
Ιθάκη, 26. 
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χαρακτηριστικά της ομηρικής 'Ιθάκης. Τά χαρακτηριστικά αυτά ύπονήϊος, χθα-
μαλή, πανυπερτάτη, (βλέπει προς βορραν) (ν 110), 6τι κείται εις τον Φόρκννος λι
μένα, πού σχηματίζουν «δύο προβλήτες άκται άπορρώγες (ν 96—98), οπού φθάνει 
κανείς, άφοΰ περάσει την «πρώτην ακτήν» και τάς άλλας, οτι έχει πολύ βαθύ λι
μένα κλπ. (βλ. καί ν 242—247) επιβάλλουν νά τοποθετήσωμεν το Όδν7σέως 
άστυ εις τον βορειότατον κόλπον του νησιού ( σημερινον κόλπον Άφέλες), ό όποιος 
συγκεντρώνει δλα τα φυσιογνωμικά καί γεωγραφικά χαρακτηριστικά πού δίδει 
ή 'Οδύσσεια καί το μεγάλο βάθος τοΰ λιμένος. 

Μέ την άποψιν, δτι ή ομηρική πόλις Ιθάκη εκείτο εις τον βορειότατον κόλπον 
τοΰ νησιού (κόλπος Άφάλες) εναρμονίζονται τοπογραφικώς καί δλα τα αναφερό
μενα εις τήν Όδύσσειαν τοπωνύμια της 'Ιθάκης {Κόρακος πέτρη, 'Αρέθουσα κρήνη, 
αγρός, Ευμαίου συφεοί, έσχατιή, εσχατιή λιμένος, πόληος λιμήν, Φόρκυνος λιμήν, 
'Ρείθρου λιμήν, Νήριτον, Νήϊον ορός, Έρμαιος λόφος, Μελάνυδρος κλπ.) καί ολαι 
αϊ άναφερόμεναι από διάφορα σημεία κινήσεις προς τήν πόλιν της 'Ιθάκης (του 
'Οδυσσέως καί Μέντη ['Αθήνας] άπο Β, Α καί Β Α α 259 του Τηλεμάχου άπο 
Ν ο 29, 36) κλπ. 

Συμπέρασμα. Δια τήν Ίθάκην πόλιν α) "Οτι άπο παρερμηνείαν τοΰ «ακτήν 
πρώτην» άνεζητήθη ή πόλις 'Ιθάκη καί τα συναρτώμενα τοπωνύμια εις το νότιον 
τμήμα τοΰ νησιού καί από το αμφίαλος εις τον ίσθμόν, πού είναι εις το μέσον της 
'Ιθάκης, ενώ το ακτήν πρώτην, πού είναι μετά τήν νησίδα «Αστερίς», εις συν-
δυασμον καί μέ το «δύο προβλήτες άπορρώγες άκταί» καί «Φόρκυνος, 'Ρείθρου 
καί πόληος λιμήν» τοποθετούν τήν πόλιν Ίθάκην εις τον βορειότατον κόλπον τοΰ 
νησιοΰ, μεταξύ τών σημερινών δρμων ' Α φ α λ ώ ν καί Φ ρ ι κ ώ ν . 

Γενικον συμπέρασμα. Δια τον έντοπισμον τών τόπων τών περιπλανήσεων τοΰ 
'Οδυσσέως καί της νήσου καί της πόλεως 'Ιθάκης: α) "Οτι το στοιχειον τών ημε
ρών πλου, πού αναφέρει ό ποιητής, τοποθετεί τους τελευταίους σταθμούς τών πε
ριπλανήσεων ( Σκύλλη - Χάρυβδις, νήσος τοΰ Ηλίου) εις τας 'Ηρακλείους στήλας 
(Γιβραλτάρ) καί εξω εις τον Ώκεανον καί βοηθεϊ νά τοποθετηθούν, χωρίς συγκρού
σεις καί αντιφάσεις καί με το στοιχειον ήμερων πλου ή νήσος της Κίρκης, αϊ Σει
ρήνες, το νησί της Καλυψοϋς κλπ. καί β) Έ ξ ίσου άξιόλογον συμπέρασμα είναι 
ή λύσις τοΰ προβλήματος της νήσου 'Ιθάκης, άφοΰ ή Λευκάς ήτο ξηρά καί απο
κλείεται νά ήτο αυτή ή νήσος 'Ιθάκη, φυσικά ούτε καί ή Κεφαλληνία καί ή Σικε
λία καί ή λύσις τοΰ προβλήματος της πόλεως 'Ιθάκης. 

"Ετσι ό 'Οδυσσεύς ξαναγυρίζει πάλιν εις τήν Ίθάκην,|το άγαπητόν του νησί καί 
τήν άγαπητήν του πόλιν, υστέρα άπο νέας περιπλανήσεις, πού τον υποχρέωσαν νά 
κάμη οί παλαιοί γεωγράφοι καί οι νεώτεροι φιλόλογοι καί αρχαιολόγοι. 

γ) 'Αρχαιολογία της νήσου 'Ιθάκης (οικισμοί). 

1. ΑΙ μέχρι σήμερον γενόμεναι άρχαιολογικαί άνασκαφαί εις διάφορα σημεία, 
εις τήν νότιον Ίθάκην καί κυρίως εις τον Άετον 1 καί εις τήν βόρειον, τήν Πόλιν 

1) Άνασκαφάς εις τήν τοποθε παν 'Αετός ενήργησαν οι: G. Gell (1806) (ό όποιος έκαμε 
προσεκτικήν τοπογραφίαν της Ιθάκης).—Ό Η. Schliemann, ακολουθών τάς παρατηρήσεις τοΰ 
Gell άνεκάλυψε κατά τήν γνώμην του το "Αστυ, εις τήν θέσιν Πίσω 'Αετός, κυκλώπεια οι
κοδομήματα είς μεγάλο βάθος καί διετύπωσε τήν ύπόθεσιν, δτι το 'Οδυσσέως ά"στυ αποτε
λούν περίτάς 2000 περίπου οίκοδομαί. Ilios, Exploration of Ithaca, Leipzig 1878 σ. 45—51, 
1881—Ό W. Α. Herüey (1939) εις τον Άετον εδρήκε ευρήματα ύστερομυκηναϊκής εποχής.— 
Ό G. Guittera (1811—1814) άνεκάλυψε νεκρόπολιν καί εύρήκε πλούσια κτερίσματα. 

'Αλλά το ονομασθέν αυτό Άστυ τοΰ Άετοΰ, κατά τον Λυκόφρονα, ήταν αϊ Άκαλκομε-
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(σημερ. Σταυρός) τα Πηλικάτα κ. ά., δεν απεκάλυψαν βέβαια το 'Οδυσσέως άστυ, 
τήν πόλιν (καί τούτο διότι την έζήτησαν οχι εκεί δπου τήν τοποθετεί ό ποιητής, 
ό όποιος μας δίδει πολλάς λεπτομέρειας δι' αυτήν, άλλα έφεραν εις φως ευρήματα 
γεωμετρικά, μυκηναϊκής περιόδου, ορειχάλκινης καί νεολιθικά 1. 

Ά λ λ α άφοΰ τά αρχαιολογικά ευρήματα, πού ευρέθησαν εις τάς πόλεις πού ανα
φέρονται εις τήν Ί λ ι ά δ α και τήν Όδύσσειαν (Τροίαν, Μυκήνας, Τίρυνθα, Ά ρ γ ο ς , 
Πύλον) συμφωνούν με τάς όμηρικάς περιγραφάς, με τά περιγραφικά καί χαρα
κτηριστικά επίθετα καί τά άλλα στοιχεία πού δίδει ό ποιητής, είναι πιθανόν καί 
όσα γράφει ό "Ομηρος δια τήν θέσιν της πόλεως 'Ιθάκη αμφίαλος, κειμένην μεταξύ 
του Φόρκυνος λιμένος καί του λιμένος του Ρείθρου (σημερ. Φρικών) καί του Έ ρ 
μαιου λόφου ( σημερ. λόφου της εκκλησίας τοϋ Ταξιάρχου) καί δια τήν θέσιν του 
ανακτόρου, κειμένου υψηλότερα άπο τήν πόλιν «αύταρ κήρυκα πρόεσαν δόμον είς 
Όδυσσήος» π 328 καί πιθανόν μεταξύ της άγορή; καί του Έρμαιου λόφου, να 
ανταποκρίνονται εις τήν τοπογραφίαν τοϋ νησιού καί δι' αυτό εκεί πρέπει να τά 
αναζήτηση ή αρχαιολογική σκαπάνη. 

Δεν θά άναζητηθή βέβαια ακρόπολις με υψηλά τείχη, πού περιβάλλουν το πα
λάτι, άλλα το διώροφον μέγαρον τοϋ 'Οδυσσέως καί ένας περίβολος γύρω ε'ρκεά τε 
μέγαρόν τε π 341 ρ 604. 

*Η ομηρική πόλις του μυχοΰ τοϋ Φόρκυνος λιμένος πρέπει να άναζητηθή είς 
βάθος 9—11 μ. τουλάχιστον, διότι, έκτος της κανονικής προσχώσεως, ή οποία 
δύναται να ύπολογισθή εις 2—3 μέτρα εις τά νησιά, δια τρεις χιλιάδας έ'τη, πρέπει 
να ληφθούν υπ ' 6ψιν καί αϊ προσχώσεις δύο καί περι,σσοτέρων ρυακιών, πού φέ
ρουν τά νερά των καί Ιλυν είς τον δρμον Ά φ ά λ ε ς (Φόρκυνος λιμένα), ύπολογι-
ζόμεναι είς 8 — 9 μ. μέσα είς τρεις χιλιάδας καί πλέον έτη άπο της τρωικής 
εκστρατείας. Το 'Οδυσσέως μέγαρον καί ή αγορή, πού κείνται υψηλότερα άπο τήν 
πόλιν (το άστυ) ημπορεί να ευρεθούν καί είς βάθος 3 — 4 μ. 'Επίσης πρέπει αϊ 
άνασκαφαί νά λάβουν υπ" δψιν καί το δεδομένον τής άνυψώσεως κατά τρία μ. είς το 
Ίόνιον τής στάθμης τής θαλάσσης άπο τήν έποχήν τοϋ 'Ομήρου μέχρι σήμερον 2 . 

2. Έ κ τ ο ς τής πόλεως Ι θ ά κ η ς καί του ύψηλότερον κειμένου μεγάρου του 'Οδυσ

σέως καί τής άγορής, πρέπει νά αναζητηθούν είς τους λόφους καί τάς κλιτΰς της 

Έ ξ ω γ ή ς , είς σχετικώς μικρόν βάθος (1—3 μ.) οι περιγραφόμενοι άπο τον ποιητήν 

συφεοί ( = σταυλοι τών χοίρων) τοϋ Εύμαιου με αύλήν ύψηλήν, περίδρομον περι-

σκέπτω ενι χώρω^ ρυτοϊσιν λάεσσι ξ 5 έξ. 

3 . Άλαλκομεναί' πόλις αρχαιότατη είς τον Ίσθμον τής 'Ιθάκης. Σώζονται 
κυκλώπεια τείχη καί δύο δεξαμεναί λαξευμέναι είς τον βράχον. 

ναι τών ιστορικών χρόνων καί οχι το 'Οδυσσέως άστυ. «Άλαλκομεναί παρά τον ίσθμον της 
νήσου» βλ. Σπ. Γαλάτη, Ή ομηρική 'Ιθάκη, σ. 51. 

Ό W. Dörpfeld ένήργησεν άνασκαφάς είς τήν Λευκάδα κατά τα έτη 1900—1903, 1905— 
1910,1912—1914 (Alt - Ithaka, 152—187, επίσης καί είς τήν Κέρκυραν—Ό G. Veld e 
ένόμισεν δτι άνεκάλυψε είς τήν Λευκάδα τήν Χοιροσπηλιά (Grabungen in der Höhle Cboiro-
spilia auf Leukas, Zeitschr, F. Ethnologie 1912, 847, 1913, 1156). 

1) Α. Λεκατσά, Ίστορ. άνασκόπησις τών εν 'Ιθάκη ανασκαφών «Καιροί» Άθηναι 1901, 
26. Φεβρ.—ΙΤαν. Ραφτοπούλου, 'Ιθάκης άρχαιολογικαί άνασκαφαί, «Πανελλήν. Ήμερολόγιον» 
1908, 192.—V. Derborouch, The last Mycenaeans and their successors, Oxford 1969.— 
A. M. Snodgrass, The dark age of Greece, Edimburgh 1971. 

2) Φωκίωνος Νέγρη, Revue Univ. des minar, de la metal e.c.t. September 1903, 33, 
καθώς καί εις τα Comptes Rendus de Γ Acad, des Sciences, 1904, αριθ.5, 379, μέ τους 
τίτλους α) Régression et transgression de la mer depuis Γ époque graciaire jusqu' à nos 
jours β) Nouvelles observations sur la dernière transgression de Mediterranée. 
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4. Ιθάκη (πόλις) αμφίαλος, (α 386 395 401 β 294 φ 252). Ό αρχιτέκτων 
Φ. Οικονόμου, στηριζόμενος εις τον χαρακτηρισμον αμφίαλος, τοποθετεί τήν πά
λιν Ίθάκην, εις τον ίσθμόν, πού κείται εις το μέσον μεταξύ δύο θαλασσών, δπου 
έκαμε καί άνασκαφάς *, άλλα, δπως άπο το όμηρικον κείμενον συνάγεται, το 
αμφίαλος λέγεται δια τας δύο θάλασσας του Φόρχυνος λιμένος και του λειμένος 
'Ρείθρου, πού κείνται εις το βόρειον μέρος (βλ. τας λ.) μεταξύ τών οποίων καί 
του Έρμαιου λόφου κείται το 'Οδυσσέως άστυ, βλ. πόλις 'Οδυσσέως. 

5. Πόλις ή 'Οδυσσέως άστυ. Είναι εις το βορειότατον τμήμα της νήσου προς 
τήν δύσιν καί επάνω εις το κΰμα αυτή ôè χθαμαλή πανυπερτάτη ε'ιν αλί κείται 
προς ζόφον ( ι 2 5 — 2 6 ) . Κείται ε'ις τήν κοιλάδα πού σχηματίζουν ό Φόρκυνος 
λιμήν (σημερ. Ά φ ά λ ε ς ) (ν 96), ό λιμήν του 'Ρείθρου (σημ. Φρίκες) (α 186) καί 
αϊ βόρειαι καταλήξεις του δρους Νηρίτου καί αϊ νότιαι του Νηΐου (ύπονήϊος γ 81). 
Ή μετέπειτα παράδοσις κατά τήν βυζαντινήν έποχήν τοποθετεί εις το ΒΔ μέρος 
πλησίον του σημερινού χωρίου Σταυρός, μίαν μεγάλην πόλιν «πόλις μεγάλη 
πρώην ώκοδόμηται 'Ιερουσαλήμ καλούμενη καν τω χρόνω ήρείπωται» ("Αννα Κ ο -
μνηνή 1, 198, 6) βλ. καί π 471 π 413. Ή «πόλις» αυτή, της οποίας δεν ευρέ
θησαν ϊχνη, δέν πρέπει φυσικά νά ταυτίζεται με το 'Οδυσσέως άστυ, το όποιον 
άπο τον "Ομηρον τοποθετείται Β Α (ι 2 5 , ν 96) αυτής της μεταγενεστέρας πόλεως 
καί εις τον κόλπον Άφάλες. 

δ) 'Ομηρικά τοπωνύμια της 'Ιθάκης 2 

Τ ά αναφερόμενα εις τήν Όδύσσειαν τοπωνύμια της 'Ιθάκης δλα τοποθετούν
ται εις το βόρειον τμήμα τής νήσου, δπως καί αυτή ή «πόλις» ' Ιθάκη, το 'Οδυσ
σέως άστυ, τής οποίας ή θέσις προσδιορίζεται άπο τον ποιητήν καί άπο τα τέσ
σαρα σημεία του ορίζοντος (βλ. σ. ί 8 ) . 

1. 'Αγρός (επ' αγροϋ, άγρω, αγροί, ες αγρούς) είναι κυρίως το μικρόν ορο-
πέδιον στο Β καί ΒΑ μέρος τής Έ ξ ω γ ή ς . 

2. Άκτήν πρώτην (π 36) κείται ΒΑ άπο τήν νήσον Άστερίς, εις το βόρειον 
τμήμα τής χερσονήσου Έ ξ ω γ ή ς , ή οποία απολήγει εις τρία ακρωτήρια. Ή πρώτη 
ακτή ταυτίζεται με τήν Κόρακος πέτρην (βλ. τήν λ.) ή τήν Μεγάλην πέτρην, 
σημερ. Β ρ ά χ ο τ ο υ κ ό ρ α κ α . 

3 . "Λντρον.. Αρον νυμψάων, με είσοδον άπο Β καί Ν (ν 109), το όποιον 
κατά τον ποιητήν κείται εις το άνω άριστερον μέρος του Φόρκυνος λιμένος (λιμ. 
Α φ α λ ώ ν ) με τεράστια τοξοειδή ανοίγματα, καλυπτόμενα τώρα κατά το μεγα-
λύτερον μέρος άπο τήν ύψωθεΐσαν στάθμην τής θαλάσσης, καί έ'χει το άντίστοι-
χόν του εις τον όρμίσκον τής πόλεως, εις το νότιον μέρος, το όνομαζόμενον σπή-
λαιον του Λουΐζου, δπου ευρέθη άρχαΐον ιερόν τών νυμφών καί τρίπους καί άλλα 
ευρήματα 3 . 

Το αντρον. ..ιρον νυμφάων αϊ νηϊάδες καλέονται. . ,σπέος ευρύ κατηρεφες (ν 
347—348) εν δ' ϋδατα άενάοντα 109 κείται άγχόθι κράτος λιμένος, ε'ις τάς βο-

1) Φ. Οικονόμου, 'Ιθάκη ή αμφίαλος, Αθήναι 1938. 
2) Βλ. Σπύρου Γαλάτη, Γεωγραφία τής 'Ιθάκης, 'Ιθάκη 1927, σ. 5—52.—Σπύρου Μου-

σούρη, Τοπωνυμικόν τής νήσου 'Ιθάκης, 'Αθήναι 1959. 
3) Αϊ άνασκαφαί, τάς οποίας έκαμε ή Miss Benton εις τον όρμίσκον τοϋ Σταύρου, εφε-

ρον είς φως το λεγόμενον σπήλαιον του Λουΐζου, το όποιον άπο τον τρίποδα πού ευρέθη έκεΐ 
ονομάζεται καί σπήλαιον του Τρίποδος. Ή Miss Benton εύρήκε είς το σπήλαιον λατρείαν 
τών νυμφών, πού ανάγεται είς τήν δρειχαλκίνην έποχήν, J . Ν. Luce, Homer and the heroic 
Age, London 1975,149, 153,154.—Είς τάΠηλιακάτα ευρέθησαν αγγεία προϊστορικής εποχής. 
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• 
ρείας υπώρειας του βουνού της Έξωγής, ή οποία είχε και τότε άφθονα νερά εν 
δ' υ<5ατα αενάοντα (δι* αυτό εις τα μεγάλα σπήλαια της ελατρεύοντο νύμφαι τών 
υδάτων νηιάδες καί τών πηγών, πρβ. και κρήνη 'Αρέθουσα, κρήνη Μελάνυδρος) 
καΐ έχει καί σήμερον πολλά νερά, τα όποια χύνονται άπο δλα τα σημεία της Έ ξ ω 
γής (εις το βουνό Ρουσάνο ΝΔ διατηρούσαν πριν όλιγα χρόνια ποτιστικούς κή
πους, στον Κάλαμο ΝΑ το άφθονον νερό καταβαίνει άπο την Έξωγήν κλπ.) ι . 

Το στοιχεΐον τών άντρων εις το ΒΔ της Έξωγής με τα αενάοντα ύδατα καί 
την μενοεικέα. βάλανον (ν 409) αποτελούν και πρόσθετον άπόδειξιν της ορθής το
ποθετήσεως εις την Έξωγήν τών σνφεών (στάβλων) του Εύμαιου (δεδομένου δτι 
αυτά δλα μαζί καί εις το βόρειον μέρος δέν υπάρχουν εις καμμίαν άπο τάς νήσους 
του Ιονίου) και περαιτέρω άπόδειξιν καί του ταυτισμοΰ της ομηρικής μέ τήν 
σημερινήν Ίθάκην. 

4. 'Αρέθουσα κρήνη παρ Κόρακος πέτρη ν 408, βλ. τήν λ. 
5. *Ερμαϊος λόφος κείμενος νοτίως του 'Οδυσσέως άστεως καί εις τήν νοτίαν 

άπόληξιν του Νηΐου δρους (π 471). 
6. Έσχατιή, το άνω ΒΔ άκρον τής Έξωγής, δπου έβοσκαν οι 600 χοίροι του 

Ευμαίου καί τα ένδεκα αΐπόλια αίγων (ξ 15 103—104). 
7. Έσχατιή λιμένος, το άνω δυτικον άκρον του λιμένος τής πόλεως ( β 391 ) 

(του Φόρκυνος λιμένος). 
9. Κόρακος πέτρη ή Μεγάλη Πέτρη, είναι το σημερινον άκρωτήριον Κ ό ρ α 

κ α ς ή β ρ ά χ ο ς του Κ ό ρ α κ α . 'Ο Σπ. Μουσούρης 2 (Τοπωνυμικον Ίοάκης, 
50, 28) τήν τοποθετεί μεταξύ Πλατρειθιας καί Έξωγής, βλ. καί ακτήν πρώτην. 

10. Κρήνη 'Αρέθουσα, (ν 408) κειμένη κάτω άπο τήν Κόρακος πέτρην (βλ. τήν λ.). 
11. Μελάνυδρος (μέλαν νδωρ υ 158) πιθανόν το όνομαζόμενον σήμερον Μ ε -

λ ά ν υ θ ρ ο ) , προς δυσμάς τής αρχαίας Πόλεως καί πλησίον τής λεγομένης Σχο
λής του Όμηρου. Το άφθονον καί «βαθυγάλαζο νερό» του Μ ε λ α ν ύ θ ρ ο υ , μετά 
τους σεισμούς του 1953 καί τους παλαιοτέρους, ώλιγόστεψεν αισθητά. 

12. Νή'ίον δρος. Ό Ευστάθιος το θεωρεί ώς μέρος ή κλάδον του ορούς Νη-
ρίτου. Πιθανόν είναι το ύλήεν δρος τής Άνωγής, πρβ. υπονήιος (γ 81). 

13. Νήρντον δρος (σημ. Νέριτος) του βορείου διαμερίσματος τής 'Ιθάκης, μέ 
κατεύθυνσιν ΒΔΝ. 

14. "Ορμου μέτρον (ν 345)* το μήκος πού διαγράφει ή νοητή γραμμή ή ένώ-
νουσα τήν κορυφήν του Φόρκυνος λιμένος (επί κράτος λιμένος ν 345) ( Ά φ α -
λ ώ ν ) καί ορίζουσα επακριβώς τήν θέσιν καί τήν εκτασιν του λιμένος. 

15. Ρεϊθρον «εν ίιμένι 'Ρείθρω νπονηΐψ» (υπό Νήϊω έ'κδ. Allen) α 186, δνομα 
του εν 'Ιθάκη λιμένος το Ρεϊθρον, άπο του συμβεβηκότος, επειδή εκρουν έχει* ή 
άπο του συρρεΐν είς αυτόν χείμαρρους πολλούς άπο Νηίου ορούς» (Σχολιαστής). 
Τοποθετείται δηλ. είς τήν ΝΔ πλευράν του «Πόλεως» καί του Φόρκυνος λιμένος, 
εις τήν θέσιν του σημερινού δρμου τών Φρικών, δπου ορθά τοποθετεί το 'Ρεϊθρον 
καί ό V. Bérard 3 βλ. καί "Ίθά η αμφίαλος. 

1) Οί τοποθετοϋντες το 'Οδυσσέως άστυ καί τά συναρτώμενα μέ αυτό τοπωνύμια είς το 
νότιον τμήμα τος 'Ιθάκης επικαλούνται ώς ε*νδειξιν, δτι το υπάρχον είς τήν κορυφήν τοϋ ορ
μίσκου τών Δεξών σπήλαιον, το όποιον ταυτίζουν μέ το αντρον νυμφών, ε*χει ενα μεγάλον στα-
λακτίτην, όπως τον περιγράφει δ ποιητής (Φ. Οικονόμου, 'Ιθάκη ή αμφίαλος, σ. 58, Σπ. 
Γαλάτη, Ή ομηρική 'Ιθάκη, σ. 37 κέξ.). Άλλα αυτή ή ενδειξις δέν έχει άποδεικτικήν άξίαν, 
διότι παρόμοιοι σταλακτΐται υπάρχουν καί είς τα βόρεια σπήλαια τής νήσου. 

1) Σπύρου Μουσηύρη, Ττπωνυμικον τής νήσου 'Ιθάκης, 'Αθήναι 1959, 561—J. V. Luce, 
Homer and the Heroie age, London 1975, σ. 55. 

1) V. Bérard, Les Phéniciens et Γ Odyssée, τομ. I, Paris 1927, σ. 203. 
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16. Οι δώδεκα σνφεοί του Ευμαίου (ξ 13) τοποθετούνται άπο τον ποιητήν ΒΔ 
του άστεως, στο ΒΔ μέρος της Έξωγής, δπου ή οδός είναι ανηφορική και τραχείη 
(ξ 3) και υπάρχουν άταρπιτοί διηνεκέες και λιμένες πάνορμοι (ν 195), βλ. καί 
εσχατιή. Ή άποψις αύτη ενισχύεται καί από το δτι ό λάκκος πού κατέρχεται από 
την Έξωγήν εις την Πλατρειθιάν ονομάζεται καί σήμερον Χ ο ι ρ ό λ α κ κ ο ς καί 
δλαι αϊ κλιτύες της ΒΔ Έξωγής, δπου έ'βοσκαν οι χοίροι καί τα ποίμνια τών 
αιγών, καλύπτονται καί σήμερον άπο πρινάρι βαλανηφόρον, πού είναι κατάλληλος 
τροφή τών χοίρων «εσθονσαι βάλανον μενοεικέα» (ν 409), καί τών αιγών. 

17. τνκτή κρήνη, εγγύς αστεος . . όθεν νδρεύοντο πολιται (ρ 204—211). Πι
θανόν εκείτο εις το ΝΔ μέρος του άστεως δια τήν ΰδρευσιν τών κατοίκων, ένφ ή 
Μελάνυδρος (υ 158), άπο τήν οποίαν ύδρεύετο το άνάκτορον, εκείτο εις το ΒΔ, 
βλ. τήν λ. Οι τοποθετοΰντες το άστυ εις τον Άετον καί εις το νότιον τμήμα του 
νησιού τοποθετούν εκεί πλησίον καί τήν τνκτήν κρήνην (Φ. Οικονόμου, 'Ιθάκη ή 
αμφίαλος, σ. 49 κέξ.). 

18. Φόρκυνος λιμήν τήμος δε νήσω προσεπίλνατο ποντοπόρος νηνς (ν 93), 
Φόρκννος δε τις εστί λιμήν . . εν δήμω 'Ιθάκης, δυο δε προβλήτες εν αντω 
άκταί άπορρώγες (ν 96—98). Ό Φόρκννος λιμήν με δύο απόκρημνους βραχίονας 
«προβλήτες άκταί απορρώγες» δεν είναι δυνατόν νά ευρίσκεται οΰτε εις το βό-
ρειον τμήμα της Λευκάδος, διότι εκεί δεν υπάρχει λιμήν με τοιούτους προβλήτας, 
ούτε εις το βόρειον τμήμα τής Κεφαλληνίας καί μόλις πλησιάσει (ν 95) κανείς το 
νησί πλέων άπο Β προς Ν. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ό Φόρκννος λιμήν να είναι 
ό βορειότατος λιμήν τής Ιθάκης, ό σημερινός κόλπος Άφάλες, ό οποίος έχει όλα 
τά χαρακτηριστικά πού σημειώνει ό ποιητής. Εις το ν 344—345 ή 'Αθηνά, δια νά 
πε'ίση τον 'Οδυσσέα, δτι ευρίσκεται εις τήν Ίθάκην καί εις τον Φόρκννος λιμένα, 
του δείχνει καί ώρισμένα άλλα, γνωστά εις τον 'Οδυσσέα, χαρακτηριστικά του τό
που, δπου έ'χει άποβιβασθή : ήδε.. .ταννφνλλος ελαίη.. . αγχόθι δ' αυτής αντρον. . . 
ιρον ννμφάων, δπου έθυσίαζεν είς τάς νύμφας (βλ. αντρον ννμφάων) καί το δα-
σοσκεπές Νήριτον δρος (ν 344—351), τά όποια δεν υπάρχουν εις τά δύο άλλα 
νησιά (Λευκάδα καί Κεφαλληνίαν). 

Συμπέρασμα : 1. Τά αρχαιολογικά ευρήματα, είς τά σημεία πού έγιναν δο
κιμαστικά? άνασκαφαί είς τήν Ίθάκην, επιβεβαιώνουν τήν υπαρξιν μυκηναϊκού πο
λιτισμού. 2. Τά στοιχεία πού δίδει ή 'Αθηνά είς τον Τελέμαχον* αντάρ επήν 
πρώτην ακτήν άφίκηαι (ο 36) καί είς τον 'Οδυσσέα δια τον Φόρκννος λιμένα (ν 
349—351 ) συμφωνούν με τήν περιγραφήν πού κάνει ό 'Οδυσσεύς είς τον Άλκίνοον 
δια τήν νήσον Ίθάκην καί διά τήν πάλιν'Ιθάκην (ι 21—24) καί δλα συγκλίνουν 
α) Είς το δτι ή πόλις Ιθάκη είναι εις το βορειότατον σημείον τής νήσου «πανν-
περτάτη κείται», με τήν άγορήν, το άλσος τον 'Απόλλωνος, τον Έρμαΐον λάφον 
(προς Ν κατά σειράν) β) "Οτι κείται μεταξύ του Φόρκννος λιμένος (σημερ. Αφα
λών) καί του λιμένος του 'Ρείθρον (σημερ. Φρικών) γ) "Οτι το αντρον τών ννμ-
φών καί ή ταννφνλλος ελαίη, δπου άπεβιβάσθη ό 'Οδυσσεύς άπο τους Φαίακας, 
κείνται εις τήν κορυφήν τοϋ Φάρκννος λιμένος ( Ά φ α λ ώ ν) «επί κράτος λιμέ
νος» καί δ) "Οτι τά αναφερόμενα είς τήν Όδύσσειαν άλλα τοπωνύμια τής'Ιθάκης 
πρώτη ακτή, Κόρακος πέτρη, 'Αρέθουσα κρήνη, αντρον ννμφάων, Μελάννδρος 
κρήνη, επί κράτος λιμένος, εσχατιή, εσχατιή λιμένος, λιμήν 'Ρείθρον, πόληος λιμήν, 
Νήϊον ορός καί ή άπόληξις του ορούς Νηρίτον, δλα κείνται είς το βορειότερον 
μέρος τής 'Ιθάκης. 

Με τήν νέαν ταύτην τοποθέτησιν τής πόλεως του 'Οδυσσέως καί τών συναρ-
τωμένων με αυτήν τοπωνυμίων τής 'Ιθάκης αίρονται δλα τά συγκρουόμενα καί 
αντιφατικά στοιχεία, πού είχον οι ερήμην του ποιητοΰ γενόμεναι παλαιότεραι καί 
νεώτεραι τοπωνυμικαί καί γεωγραφικαί τοποθετήσεις καί εκτιμήσεις. 
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S U M M A R Y 

Odyssey is the greatest problem of all litarary men. Already since the Anti
quity Xenon and Ellanicos had said «Odyssey and Iliad are not of the same 
man» and Krates the Mallotes was founding unsimilar elements on them. 
In our modern times other ones accept that an original kernel was broaded, 
and other believe that Odyssey and Iliad are supplements from self-ending 
small songs etc. Also they are refering to the geographical confusion of the 
Odyssey as well as to internal reasons, as for example to the disagreement 
of the poem with the whole song. 

The present work answers to these problems, estimated as basicals, of the 
genuinity of these two masterpieces, which are due mainly to a misunder
standing of the poet, a) In what concerns the wandering about places, with 
the elements of days of sailing direction, that is winds, place, rising and setting 
of the stars, it is proved that the end of Ulysses wanderings was not as 
one believes Sicily that Scylla and Charybdis were situated in the narrow pass 
of Giblartar, and the island of the sun Thrinacia was outside of Gibraltar, 
and so are placed all the wandering places of Ulysses without conflicts and 
differences of opinion, b) It is proved at an undisputable manner, that the 
Homerical island Ithaca is neither Leucas (Dörpfeld) nor Cephallinia (Mari-
natos) etc. but the island of our days Ithaca, and so is given a convincing 
answer to the question «what was Doulichion» which has worried so much 
geographers and literary men, and created the problem of Ithaca, c) The 
believed disagreement between the proem and the rest of the song is not real, 
but is due to the fact that the poet does not keep the chronological order, 
and begins almost from the end in médias res, and with a retrograding and 
very technical construction (synthesis) gives all the preceding events. 

With these observations is shed light to the Homerical problem which is 
connected with Odysse and which seems to have been created more from a 
bad calculation of the various geographers and scholars ( literary men) than from 
serious and substantial internal reasons of the poem. 


