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ΤΟ ΟΜΗΡΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ « 

1) 01 χωρίζοντες, οι άθετοΰντες, ol άναλύοντες 

ΕΙς τήν αρχαιότητα ot σύγχρονοι του Άριστάρχου, 6 Ξ έ ν ω ν καΐ 6 Ε λ λ ά ν ι 
κ ο ς (2ος π. Χ. αϊ.), εορισκον είς τήν Ίλιάδα καΐ είς τήν Όδύσσειαν γλωσσικάς δια
φοράς καΐ αντιφάσεις καΐ εΐπον «MJ? είναι τοϋ αντοΰ Ίλιάδα και Όδύασειαν>, δια τούτο 
ώνομάσθησαν χ ω ρ ί ζ ο ν τ ε ς . Ή άποψις δτι τά δύο ίίπη δέν είναι του Ιδίου ποιη-
του υποστηρίζεται καΐ σήμερον ύπο πολλών φιλολόγων καί αποτελεί τό ëva σκέλος 
του ομηρικού προβλήματος. ΕΙς τήν αρχαιότητα επίσης 2χει τήν ρίζαν του καί τό άλλο 
σκέλος του ομηρικού ζητήματος, κατά τό όποιον μέσα είς τά δύο έ*πη υπάρχουν πρόσ
θετα καί παρείσακτα στοιχεία. Ό Ζηνόδοτος καί ό Αριστοφάνης ό Βυζάντιος άπήτουν 
€Ομαλότητα> καί «Αμοιότητα» του έπικου ϋφους καί «συμφωνίαν» του ποιητοΰ προς τον 
εαυτόν του καί ήθέτουν ώς μή γνήσιον δ,τι δέν συνεφώνει μέ τήν κριτικήν αρχήν άπα 
τήν οποίαν ώρμωντο, ένω ό Κράτης δ Μαλλώτης (της Σχολής της Περγάμου) επεδίωκε 
τήν διόρθωσιν τών γλωσσικών χρήσεων, έξωβέλιζε «τάς ανωμαλίας > καί συνέταξε 
«Διόρθωσιν Ίλιάδος καί Όδυσσείας είς θ' βιβλία». ΑύτοΙ είναι οί «ά θ ε τ ο G ν τ ε ς>, 
οί όποιοι θα εορουν κατά τους μεταγενεστέρους χρόνους τολμηρότερους καί ριζοσπα
στικούς συνεχιστάς, τους α ν α λ ύ ο ν τ α ς ή α ν α λ υ τ ι κ ο ύ ς , οί όποιοι θά 
θέσουν επί της χειρουργικής τραπέζης της κριτικής των τά έ*πη καί θά τά κατατεμαχί
σουν καί θά τά αποσυνθέσουν, δια να εορουν τήν άρχικήν μορφήν των ή τον άρχικόν 
πυρήνα των. 

Κατά τον ιζ' αιώνα ό άββάς D' Aubignac («ΆκαδημαϊκαΙ είκασίαι ή διατριβή 
περί Ίλιάδος», 1664) ορμώμενος έκ της σκέψεως, δτι τά ομηρικά ποιήματα δέν εΐχον 
καταγραφή, ύπεστήριξεν, δτι ποτέ δέν δζησε ποιητής ονομαζόμενος "Ομηρος καί ή 
Ίλιάς είναι συλλογή ποιητικών κομματιών χωρίς ενότητα, τά όποια βραδύτερον τά 
συνέρραψε κάποιος συμπιλητής. Τήν Υνώμην αυτήν τήν επανέλαβε καί τήν ύπεστήριξεν 

1. Πρβ. Ε. Belxner, Homerische Probleme, Leipzig—Berlin 1911.—Carl Bothe, 
Der augenblickliche Stand der homerischen Frage, Berlin 1912. — S. E. Basset, The 
Poetry of Homer, California 1938, 1-25.— W. Κ D. Bouse, Όμηρος, μβτάφρ. Καίτης 2α-
κβλλαρίου, 1949, 106—108. — /. Χαντελη, Συμβολή είς τήν διδασκαλίαν τδν 'Αρχαίων Έλληνι· 
νικών κλπ., Τόμ. Β', "Ομηρος. ' Αθήναι 1939, 262 - 279.—Ernst Bickel, Homer, 63—72.— 
'An. Χ. Χατζή, Περί τοδ αρχαίου έλληνικοο Ιπους, τ. Α', Αθήναι I960. — Wolfgang Scha-
dewald, Von Homers Welt und Werk, Stutgart 1951, 9-35 —Benedetto Marzullo, II 
Problema Omerico, Firenze 1952—Homer im Lichte geschichtlicher Forsung, Ein 
Vortrag von Albert Becker, Studienrat. a. D. Gehalten am 22 Februar 1954, 3 - 26.— 
Albin Lesky, Geschichte, d. Griech. Literatur, 38 - 45.—/. Θ. Κακριδή, 'Ομηρικά θέματα, 
"Αθήνα 1954, 172—195,—Sir John Myres, Homer and his critics, London 1958.—Γ. Σ. 
Ββρβενιώτη, To δμηρικόν ζήτημα, 'Αθήναι 1960. 

Ή εργασία αυτή βΐναι είλημμένη έκ τής ογκώδους οπό έκτόπωσιν εργασίας τοδ συγγρα
φέως «Αισθητική ανάλυση του "Ομήρου», ή δποία θα κυκλοφορήση είς δύο τόμους. 



— 265 — 

εις το βιβλίον του cProlegomena ad Homerum» (1795) 6 γερμανός φιλόλογος Fr. Wolf. 
Ό Wolf ορμώμενος έκ της γνώμης, δτι 6 Πεισίστρατος συνηρμολόγησε τα δύο έπη και 
χρησιμοποιων πολλάς γνώμας του D* Aubignac ώς ίδικάς του, ύπεστήριξεν δτι είς τα 
ποιήματα του "Ομήρου δέν υπάρχει ώρισμένον σχέδιον καΐ ένότης, άλλα χωριστά επει
σόδια. Το προοίμιον της Ίλιάδος προαγγέλλει τα 18 πρώτα βιβλία (Α—Σ), ένφ τα τε
λευταία £ξ βιβλία είναι ξένα, προηγουμένων δαψωδών (γρ. αοιδών). Οοτω αρχίζει μία 
σειρά φιλολόγων, οι όποιοι διέκριναν εις τα δύο £πη τους αρχικούς πυρήνας, από τους 
όποιους έσχηματίσθησαν ή διέκριναν διάφορα ύστερογενή παρέμβλητα επεισόδια και 
κατέγιναν μέ ζήλον να άνεύρουν τήν άρχικήν μορφήν τών δύο έπων, ξεκαθαρίζοντες 
καΐ άπορρίπτοττες τα παρείσακτα καΐ τα μή γνήσια ('). 

'Αλλά δέν δλλειψαν καΐ εκείνοι, οι όποιοι κατεπολέμησαν τάς θεωρίας καΐ τάς 
απόψεις τών α ν α λ υ τ ι κ ώ ν μέ επιχειρήματα σοβαρά, τα όποια αντλούν άπό τήν 
Ιδίαν τήν φύσιν της Ίλιάδος και της 'Οδύσσειας ώς ποιητικών έργων, άλλα καΐ άπό εσω
τερικά και εξωτερικά τεκμήρια καΐ άπό τα δεδομένα της αρχαιολογίας, καταδεικνύον-
τες, δτι αϊ αντιφάσεις είναι φαινομενικοί καΐ έξηγουντες τήν διαστρωμάτωσιν τών 
στοιχείων του πολιτισμού, της γλώσσης καΐ τάς τυχόν διαφοράς ηθικών, θρησκευτικών 
καί κοινωνικών αντιλήψεων ('). Τον 17ον αι., ό Hippolyte Rigault άγραφε : «Δέν παρα
δέχομαι τον σκεπτικισμόν του D' Aubignac, πιστεύω είς τήν οπαρξιν του 'Ομήρου, δπως 
πιστεύω καί είς τήν ίδιοφυΐαν του». Και ό Fr. Blass εις τήν αρχήν του 20 αι. παρετή-
ρήσε : «Σήμερον άπό όλόκληρον τό οικοδόμημα τών «Προλεγομένων» δέν μένει οοτε 
είς λίθος όρθιος, οοτε ακόμη εκείνος, τον όποιον έθεώρει ώς τον άκρογωνιαίον λίθον, 
δηλ. τό δτι οί "Έλληνες ήγνόουν τήν γραφήν κατά τους ομηρικούς χρόνους», «Πρέπει 
να άπαλλαγώμεν, δγραφεν ό σύγχρονος τοΟ Blass 'Ολλανδός φιλόλογος Van Leuewer,, 
τό ταχύτερον άπό αυτό τό χάος τών αμφιβολιών καί τών υποψιών, εις τάς όποιας ευ
ρίσκονται τόσα χρόνια αϊ όμηρικαί σπουδαί». Ό Finsler δια τήν Ίλιάδα παρατηρίί : 
«Τό συμμετρικόν κτίσιμον καί ή ψυχολογική ποιότης της Ίλιάδος είναι άπόδειξις της 
ένότητός της» (Finsler, Homer, σ. 212). Ό Em. Beizner έπί τών παρατηρηθεισών δια
φορών είς τον πολιτισμόν γράφει : «"Ολαι αϊ παρατηρήσεις δια τον πολιτισμόν του 
Επους μας οδηγούν εις τήν άποδοχήν μιας συνθέσεως μέ ενότητα» (8). Ό Μιστριώτης 
είς τήν Ίστορίαν τών ομηρικών επών Ιδειξεν, δτι αί αντιφάσεις, τάς οποίας παρετήρησε 
ό Lachmann, οφείλονται εις παρανόησιν τών ομηρικών έπων (291—316) καί υπεστή
ριξε τήν ενότητα της Όδυσσείας (250—259) καί της Ίλιάδος (259—291), ως καί τήν ενότητα, 
ή οποία καταδεικνύεται άπό τήν τοπογραφικήν συμφωνίαν (316—333) καί τήν χρονολο-
γικήν άρμονίαν (334—348) καί τήν συγκριτικήν παραβολήν τών δύο έπων (348—360). 

1) Ό Hermann εδέχετο άρχικήν Ίλιάδα καί Όδύσσβιαν καί έπεχείρησεν ανώλυαιν τοδ 
β' μέρους τής Ίλιάδος, δ Kaiser τά έθεώρει ώς μεγάλα τμήματα άποσπασθέντα άπό κάποιαν 
παλαιοτέραν μάζαν καί τα δποΓα συνεκολλήθησαν δχι δργανικώς. Οδτως δ Lachmann Ιφθασε 
είς τήν θεωρίαν €τών αυτοτελών μικρών ασμάτων» (ή Ίλιάς άπετελέσθη άπό 18 άσματα) καί 
δ Ad. Kirchof εδέχθη εις τήν "Οδύσσειαν Ινα άρχικόν πυρήνα, που αργότερα διεπλατόνθη. 
Κατά τής θεωρίας τοδ Kirchof άντετάχθη δ Wilamowitx, δ δποίος έθεώρει τήν Όδύσσειαν 
ώς έργον ένδς έπεξεργαστοδ ή συγκολλητοδ ποιητοδ, δ δποϊος μβτεχειρίσθη παλαιά Ιπη. Τά 
Ιπη τοδ 'Ομήρου εϊναι ή τελευταία φάσις μακράς ποιητικής επεξεργασίας τής δλης αυτής 
(έθεώρει είς τήν Όδύσσειαν παρεμβολή ν τό φ—ω, τήν Τηλεμάχειαν, έξήλειφε τό χ καί τήν αρ
χήν τοδ ψ, εδέχετο, δτι ποιητικά επιστρώματα έχύθησαν καί επάνω εις τήν Ίλιάδα, εις τα αρ
χικά Α—Η καί Α—Ψ). Ot Qrote, Berg έδέχοντο άρχικήν Ίλιάδα. Ό Schwartz, δπεστήριξεν, 
δτι ή αρχική 'Οδύσσεια άπετελεϊτο άπό 4 άσματα. 

2) Πρβλ. Ι. Θ. Κακριδή, 'Ομηρικά θέματα, 185—188. 
3) Em. Belxner, Die kulturellen verhäfltnisse der Odyssee als Instanz für die Kri

tik der Einheit der Dichtung, Erlangen 1911, 103. 
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«Τάς ιδιορρυθμίας της γλώσσης, παρατηρεί ό Rouse, καΐ τάς δήθεν αντιφάσεις δεν 
ημπόρεσαν να υποστηρίξουν παρά μόνον εκείνοι που τους ίλειπεν ή αίσθησις της 
αναλογίας . . . ΕΙς &\OJ το διάστημα του 19ου al. δλοι εκείνοι, που δκριναν άπό την 
ποίησιν που υπάρχει είς τα έπη, ήρνουντο νά παραδεχθούν τήν θεωρίαν του Wolf> (W.H.D. 
Rouse, "Ομηρος, 49). Ό Drerup (Homerische Poetik, τόμ. 1) καταδεικνύει τήν πλάνην 
της αναλυτικής μεθόδου (336—353), αίτιολογεί τάς φαινομενικός αντιφάσεις είς τον 
"Ομηρον (353—368) και άπαντφ είς ολα τά επιχειρήματα των αναλυτικών (368—376— 
381 κλπ.). Ol Cauer, Α. Roemer, Andrew Lang, V. Terret, Fraccaroli, E. Bethe, Im
misch, Gennep, John Scott, Villoison, Fernard Robert, Fischi, Draheim, κ. &. επίσης 
Ιδειξαν τάς αδυναμίας της αναλυτικής μεθόδου καΐ ύπεστήριξαν τήν άρχικήν έσωτερι-
κήν ενότητα της Ίλιάδος και της Όδυσσείας. Ό Bethe καΐ Ô Christ ηθέλησαν νά συμ
βιβάσουν κάπως τάς άντιτιθεμένας απόψεις καΐ ëyivav ούτω ol πρόδρομοι μιας νέας 
μεθόδου εξετάσεως του "Ομήρου, τής ν ε ο α ν α λ υ τ ι κ ή ς . 

2. Ή σημερινή θέοις του ομηρικού ζητήματος. 

α) Ή άρχαιότης ποτέ δέν ήμφεσβήτησε τήν οπαρξιν του 'Ομήρου ώς πραγματικού 
προσώπου (*) καΐ ενωρίς διεχώριζε δσα άπεδίδοντο είς τον "Ομηρον χωρίς νά είναι ομη
ρικά (Θηβαΐς, Μαργίτης, Κόπρια, Επίγονοι) καΐ εδέχθη ώς ανήκοντα είς τον "Ομηρον 
μόνον τήν Ίλιάδα καί τήν Όδυσσειαν('). Τήν γνώμην των χωριζόντων (Ξένων, 'Κλλά-
νικος) άντέκρουσεν ό Άρίσταρχος ώς άστήρικτον καί παράδοξον είς τήν έργασίαν του 
«Προς το Ξένωνος παράδοξον». Το θέμα άνεκινήθη πάλιν κατά τους νεωτέρους χρόνους 
καί ύπεστηρίχθη άπό πολλούς φιλολόγους, μέ εσωτερικά κυρίως τεκμήρια, δτι δέν είναι 
δυνατόν νά είναι του Ιδίου ποιητου ή Ίλιάς καί ή 'Οδύσσεια. Τελευταίως ήρχισαν νά 
επικρατούν μετριοπαθέστεροι αντιλήψεις, al όποΐαι δέν θεωρούν τελείως ανεξήγητους 
καί αγεφύρωτους τάς υπάρχουσας διαφοράς μεταξύ Ίλιάδος καί 'Οδύσσειας (κυρίως 
στοιχείων πολιτ-.σμού καί ηθικών, θρησκευτικών καί κοινωνικών αντιλήψεων) (·) καί 

1) Έκτος τοδ D' AvMgnac καί τοδ Fried. Wolf καί ελαχίστων άλλων φιλολόγων, δλοι 
οί λοιποί φιλόλογοι καί αυτοί οι e αναλυτικοί» καί «χωρίζοντες» δέν ήρνήθησαν τήν προσωπικήν 
ΰπαρξιν τοδ Όμ. "Ο Geffeken λέγει : «πάντως πρέπει να ϊζησε μια μεγαλοφυία, ή δποία êvt-
φύσησε εις τό παλαιότερον υλικό ν τήν ψοχήν τής άτομικότητός του...». Ό Maas στο δργο του 
Die Person Homers (1911) λέγει : «ή Ίλιας Ιχει rôv ποιητήν της... ή ένότης τής Ίλιάδος δέν 
είναι δυνατόν να οφείλεται εις σΰμπτωσιν». Τό ίδιον δ Jacoby καί δ W. Sehadewald. Ό Karl 
Bothe λέγει, δτι ή «ένότης τής Ίλιάδος αναμφισβητήτως είναι Ιργον συνειδητής δημιουργίας». 
Ό Eriek Bethe: «ή Ίλιάς είναι Ιργον ενός ποιητου, δ οκοΐος δέν Ικαμε μόνον τήν Ίλιάδα, 
άλλα καί έπεσκόπησε δλα τα κα&έκαστα». Ό Watter Otto λέγει, δτι «τό δνομα "Ομηρος εκ
φράζει κάτι περισσότερον άπό μίαν δημιουργικήν μεγαλοφυΐαν». 

2) Ό Ξενοφών (Συμπ. 3, 5) μέ τήν Ικφρασιν «πάντα τα 'Ομήρου §πη» εννοεί μόνον τήν 
Ίλιάδα καί τήν 'Οδόσσειαν, ένφ δ 'Αριστοτέλης αποδίδει καί τόν Μαργίτην είς τόν "Ομηρον 
(Ποιητ. 1448b 30). 

3) Πρβλ. c*H αρχαιολογία καί ή έξέτασις τής γλώσσης, ή Ιστορία, ή γεωγραφία καί ή 
Ιστορία τοδ πολιτισμού ευρίσκονται μεταξύ των εις στενήν σχέσιν καί δδηγοδν είς τό δτι ή γε
νική θεώρησις τοδ ζητήματος ôtà τόν δημιουργόν καί τόν χρόνον τής δημιουργίας τοδ ποιήμα
τος ανταποκρίνονται είς τόν άρχικόν πυρήνα τοδ ποιήματος (Heinrieh Büter', Zeit und Heimat 
der homerischen Epen, Berlin, 1937, 267). 

Έν τούτοις υπάρχουν καί σήμερον φιλόλογοι, ol δποίοι δέχονται δύο ποιητάς. Ό Albin 
Leskh παρατηρεί, δτι cai διαφοραΐ είς τους ανθρώπους καί τους θεούς καί ol διάφοροι δρίζοντες 
άπαιτοδν δια τήν Όδύσσειαν ëvav ποιητήν, δ δποίος Ικαμε τό Ιργον του ακολουθών τά !χνη 
τοδ "Ομήρου». Albin Lesky, Geschichte d. Griech. Literatur, 52, πρβλ. A. Heubeck, Der 
Odyssee—Dichter und die Ilias, Erlangen, 1954. 
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δέν αποκλείουν κοινήν πατρότητα είς τα δύο Ιπη. «Τίποτε άλλο δέν επιθυμώ πιο πολύ 
να αποδείξω, γράφει ό Rouse, παρά δτι £νας άνθρωπος έκαμε καΐ τα δυο (Ίλιάδα και 
"Οδύσσειαν) και δτι το καθένα είναι äva σύνολον μέ σύνθεσιν άρτιας τέχνης». (Rouse, 
"Ομηρος, 50). 

Ό Ferd. Robert παρατηρεί, δτι «ή δυνατότης να είναι του Ιδίου ποιητοΟ δέν απο
κλείεται απολύτως», ένώ ή Miss Stawell χωρίς έπιφύλαξιν δέχεται ποιητήν καΐ των δύο 
έπων τον "Ομηρον. 

At διαφοραί αί διαχωρίζουσαι τα δύο Εαη (γλωσσικαί, Ιστορικαί, πολιτισμού, 
γεωγραφικαί, θρησκευτικών, ηθικών καΐ κοινωνικών αντιλήψεων), αϊ όποΐαι άπό τους 
είδικούς τοποθετούνται μέσα είς χρονικά δρια δχι μεγαλύτερα τών 30 Μως 50 ετών, 
δέν είναι τόσον σοβαραί καΐ ανεξήγητοι ('), ένώ τα κοινά, τά όποια ενώνουν, είναι τόσα 
πολλά καί είς δλας τάς πλευράς καΙ είς δλην τήν ίίκτασιν (μεγαλόπνοος σύνθεσις, σο-
φόν σχέδιον και ένότης, όμοία γλώσσα καί όμοια λογοτεχνικά εκφραστικά μέσα καί 
δμοιοι τρόποι παραστάσεως της επικής Ιδέας, δμοια επίθετα, δμοια σύνθετα, δμοιαι πα
ρομοιώσεις καί παραβολαί, δμοια σχήματα κλπ. καί επί πδσιν όμοία τέχνη καί τεχνική 
καί ένιαϊον οφος), ώστε να δύναται κανείς να εϊπη, δτι δέν είναι δυνατόν ή 'Οδύσσεια 
να εΤχεν άλλον δημιουργόν άπό τον ποιητήν της Ίλιάδος. "Αν δέν άποδεχθώμεν κοι
νήν πατρότητα είς τά δύο έπη, είμεθα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν ή δτι ύπήρξεν είς άλ
λος ποιητής ίσης δυνάμεως καί αξίας καί έγραψε τήν Όδύσσειαν (Lesky κ. ά.) ή εις, ό 
όποιος ήδυνήθη νά μιμηθη τον "Ομηρον μέ τόσην τέχνην, ώστε νά δώση έργον Ισάξιον 
καί πολύ δμοιον μέ τήν Ίλιάδα. 'Αλλά καί αί δύο υποθέσεις δέν Μχουν ανάλογα παρα
δείγματα καί δέν έπιβεβαιοΰνται άπό τήν Ίστορίαν της τέχνης καί της ποιήσεως. Ή άρ· 
χαιότης, ή οποία ήτο έγγύτερον προς τον "Ομηρον καί τήν δμηρικήν παράδοσιν, μέ το 
στόμα του ονομαστού τεχνογράφου Λογγίνου, Ιδωσε, νομίζω, τήν έξήγησιν τών παρα
τηρουμένων διαφορών καί τήν άπάντησιν είς τους παλαιούς καί νεωτέρους χωρίζοντας 
μέ τήν παρατήρησιν δτι: «Ό "Ομηρος τήν Ίλιάδα τήν έγραψε στην ακμή του πνεύματος 
του καί γι ' αυτό παρουσιάζεται ολόκληρο τό έ*ργο δραματικό καί γεμάτο κίνηση, ένώ ή 
περισσότερη 'Οδύσσεια είναι διηγηματική, πράγμα πού ταιριάζει στα γηρατειά. Κι' Ετσι 
στην 'Οδύσσεια μπορούμε νά παρομοιάσουμε τον "Ομηρο σαν τον ίίλιο πού βασιλεύει, 
δτε διατηρεί τό μέγεθος, άν καί δέν Ιχουν πια τή δύναμη τους οί ακτίνες» (»). 

β) Ή άντίληψις τών α ν α λ υ τ ι κ ώ ν δια τά «διάφορα φσματα» καί τήν «άρ-
χικήν μορφήν» της Ίλιάδος καί της Όδυσσείας, ί^τις ήλλοιώθη μέ μικροτέρας ή μεγαλύ
τερος προσθήκας, τάς οποίας οί φιλόλογοι ένόμισαν δτι άνεκάλυψαν καί οοτω αποκα
τέστησαν, ό καθείς μέ τον ίδικόν του τρόπον, τά δύο έπη είς τήν άληθινήν άρχικήν των 

1) Γενικώς ως προς τα επιχειρήματα, πού έπικαλοδνται οί χωρίζονιες τα δύο Ιπη, π.χ. 
διαφορά ηθικών, θρησκευτικών, κοινωνικών αντιλήψεων ή καί μερικών εξωτερικών αντιφάσεων (δ 
Ζευς π.χ. προστατεύει τους Τρώας πού κατεπάτησαν τον δρκον των καί τον ίερόν νόμον τής 
φιλοξενίας κλπ.) ο-ήμ^ρον επικρατεί ή άντίληψις δτι αύται δέν είναι μεγάλαι καί αγεφύρωτοι 
(τά δτι π χ. ό Ζευς προστατεύει τους Τρώας δικαιολογείται έκ τοδ δτι θέλει να τιμωρήση τους 
'Αχαιούς καί τον 'Αγαμέμνονα, συμφώνως προς τήν δπόσχεσιν πού Ιδωκεν είς τήν Θέτιδα καί 
δχι επειδή αμείβει τήν άδικίαν). Κατά πρώτον δέν δύναται κανείς να άποκλείση τήν δυνατό
τητα, δτι μέσα είς τον Ιδιον ποιητήν σιγα-σιγα υψώθ-η ή ηθική καί ή θρηκευτική άντίληψις. 
"Γστερον καί είς τήν Όδύσσειαν, δποο παρατηρείται σχετικώς ανωτέρα αντίληψις δια τήν ήθ·ι· 
κήν τών θ-εών, Ιχομεν δείγματα δχι ήθ-ικής ανωτερότητος τών θεών (ανηλεής καί απηνής κα-
ταδίωξις τοδ 'Οδυσσέως από τον Ποσειδώνα). «Συνέπεια απόλυτη σέ μια δποια πίστη μπορεί να 
παρουσίαση μια σχετική θεωρητική πραγματεία, ποτέ μια ποίηση... "Ενας απόλυτος χωρισμός 
τής 'Οδύσσειας από τήν Ίλιάδα σχετικά μέ τή θ-ρησκευτική αντίληψη δέν μπορεί να γίνη». Ι. 
θ. Κακριδή, "Ο ποιητής καί ή μυΟ-ική παράδοση, 37. 

2) Διονυσίου η Λογγίνου, Περί δψους, μετάφρ. Δ. Κιουσοποόλου, 12, 13. 
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μορφή ν, χάνει διαρκώς Ιδαψος μέ τήν έξήγησιν ώρισμένων βασικών αποριών καΐ επι
φυλάξεων τών «αναλυτικών», 

a) Εδόθη Ικανοποιητική καΐ αναντίρρητος έξήγησις είς το θέμα τών συχνών επα
ναλήψεων είς τον "Ομηρον, το όποιον τόσον έσκανδάλιζε καΐ ήρέθιζε τό νεώτερον αί
σθημα ('). b) Τό σοβαρόν πρόβλημα της διαστρωματώσεως τών στοιχείων του πολιτισμού 
και τών παλαιών γλωσσικών αίολικων στοιχείων Εχει αρκετά διαφωτισθή μέ έπιστημο-
νικήν μέθοδον καΐ έπιχειρηματολογίαν. e) Ό «κατάλογος νεών», ό όποιος άπό τους αρ
χαίους έθεωρήθη γνήσιος, ένφ άπό τους νεωτέρους έθεωρήθη νόθος, σήμερον μέ τάς με
λετάς τοΟ V. Burr αποδεικνύεται γνήσιος καί μάλιστα προσδιορίζεται καί δτι ό "Ομη
ρος ώς πηνήν του είχε γραπτον κατάλογον, παρόμοιοι του οποίου ευρέθησαν είς τ ή ν 

σφηνοειδή γραφήν τών Σουμερίων (*). 
Ά λ λ α τό σοβαρώτερον καί συντριπτικώτερον επιχείρημα, τό όποιον λύει πολλά 

προβλήματα του Όμηρου καί ανατρέπει τό ίσχυρότερον έρεισμα τών αναλυτικών, δτι, 
επειδή δέν κατεγράφησαν τα ομηρικά έπη, ήτο δυνατόν να υποστούν διαφόρους αλλοιώ
σεις καί προσθήκας, είναι ή διαπίστωσις της σημερινής επιστήμης, δτι κατά τους ομη
ρικούς χρόνους καί πολύ ένωρίτερον υπήρχε γραφή καί δτι είναι, ημπορεί να είπη κα
νείς, σχεδόν βέβαιον, δτι ό "Ομηρος κατέγραψε τα ποιήματα του (Β). Μαζί μέ τήν οπαρ-

1) /. Θ. Κακριδή, Τό θ-έμα τ % διπλές επαναλήψεως στον "Ομηρο, «Ελληνικά», τόμ. 
15, 172—183. 

2) Victor Burr, Νέων κατάλογος. Untersuchungen zum homerischen Schiffskataloge»-
Leipzig, 1944, 18—108 (τα τοπικά δεδομένα τοϋ καταλόγου τών Αχαιών), 109—131 (αί πη-
γαί του δμηρικου καταλόγου τών Αχαιών) καί 136 «δ σκελετός του καταλόγου τών νεών ήτο 
δ^ε M x̂pt τής μυκηναϊκής εποχές αναγόμενος πίναξ ονομάτων, τόν όποιον έπεξειργάσθη ό "Ομη
ρος». Έ κ τών μνημονευομένων είς τον Κατάλογον «τών νεών» 164 πόλεων, παρατηρεί δ Burr, 
μερικαί, δπως τό Δώριον, ή Πόλος, ή Πυθώ, ή Κρίσσα, δέν υπήρχαν κατά τήν έποχήν τοδ 
'Ομήρου, όπερ δεικνύει, δτι δ «Κατάλογος> ήτο παλαιότερος τοδ ποιητοδ. Τό δτι πάλιν ελλεί
πουν τα ονόματα πόλεων, δπως αί θήβαι, τα Μέγαρα, ή Λάρισα, τών δποίων αί άρχαί 
ανάγονται εις τόν 8ον αι., είναι άπόδειξις, δτι δ "Ομηρος δέν τας έγνώριζε καί δτι δ ποιητής 
Ιζησε καί έγραψε δχι άργότερον άπό τόν 8ον αιώνα. Ό Günther Jaehmann, Der homerische 
Schiffskatalog und die Ilias, 1958, 169—196) δέν συμφωνεί καθ·' δλα μέ τα συμπεράσματα 
τοϋ Burr, βλ. J. Kakrìdìs, G. Jachmann, Der homerische Schiffskatalog und die Ilias, 
1958, Gnomon 32 (1960). 

3) Σήμερον, δστερα άπό τήν ανακάλυψη» τής κλειδός τής γραφής διαφόρων παλαιότατων 
επιγραφών έπί πινακίδων καί άλλων αντικειμένων, αποτελεί πλέον κατάκτησιν τής επιστήμης, 
δτι ή γραφή ήτο γνωστή, τουλάχιστον άπό του 1300 ή 1400 π. Χ. 01 προέλληνβς Πελασγοί, ol 
Κρήτες (δίσκος τής Φαιστοδ), ot Κύπριοι καί άργότερον οί Χεταΐοι, οί Άκκάδιοι, οί Σουμέριοι, 
οι Αιγύπτιοι καί οί Φοίνικες ανέπτυξαν τήν δευτέραν βαθμίδα τής γραφής, τήν εικονογραφική ν. 
Τό 1939 εδρέθ-ησαν είς τήν Πόλον, ενεπίγραφοι πινακίδες {Κ. Kourouniotis and G. W. Bie
gen, είς τό American Journal of Archaiology 43 (1939) 557 κ.έξ). Τάς έπιγραφάς αυτάς άνέ-
γνωσεν δ "Αγγλος Ventris, δ δποΐος κατατάσσει τήν γραφήν τών πινακίδων εις τήν Έλληνι-
κήν γραμμικήν γραφήν Β. Ή γραφή αδτη, μέ 80 διάφορα σημεία καί μέ είκονικάς παραστά
σεις, αποδίδει τήν προομηρικήν Έλληνικήν γλώσσαν κατά τήν περίοδον 1400 §ως 1200 π. Χ. 
(The Journal of Hellenic Studies, 1953.—<Πλάτων> θ', τεδχ. Β' (1957) 256—266, Γ, τεδχ. 
Α' καί Β" (1958) 41—52.—Πρβλ. Richard Earder, Die Meisterung der Schrift durch die 
Griechen I 1942, 91.—Ernst Biekel, Homer, Die Lösung der homerischen Frage, Bonn 
1949, 62— 63.— Κ L. Lorimer, Μ. Α., Homer and the Monuments, London, 1950, 122— 
131.— Garl W. Biegen, The Pylos Tablets, 1955.—Af. Ventris—J. Gkadwick, AI. Wage, 
Documents in Mycenaean Greek, Cambridge, 1956.—Ernst Grumaeh, F.B.A., Minoica» 
Berlin, 1958, 116—122.—Michel Lejeune, Mémoir de Philologie Mycénienne, Paris, 1958. 
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ξιν της γραφής, νομίζω, έξ ίσου ίσχυρον καΐ άττοφασιστικόν επιχείρημα κατά της ανα
λυτικής τάσεως είναι ή θαυμαστή εσωτερική ένατης και οργάνωσις (*)> τήν οποίαν εμφα
νίζει ή Ίλιάς και ή 'Οδύσσεια καΐ τήν οποίαν δέν συναντφ κανείς εις επικά ή άλλα Ιργα 
μικροτέρας εκτάσεως, δπως είς τήν Αίνειάδα του Βεργιλίου ("), τήν Ελευθερωμένη ν Ιερου
σαλήμ τοΟ Τουρκοάτο Τάσσο, τον Orlando Furioso τοΟ Άριόστο (β), εις τον Έρωτό-
κριτον ή εις τον Φάουστ του Γκαίτε. 

Είς τον "Ομηρον πουθενά δέν βλέπει κανείς συρραφήν ή συγκόλλησιν, άλλα όργα 
νικήν ενότητα και ëva ομοιογενές μέταλλον καΐ τον Ιδιον μεγάλον τεχνίτην να το επε
ξεργάζεται αριστοτεχνικός. 

3. Ή νεοαναλυτική μέθοδος. 

'Από τήν αντίθεσιν των α ν α λ υ τ ι κ ώ ν και ε ν ω τ ι κ ώ ν προήλθε τελευ· 

1) Μία ισχυρότατη καί αδιαμφισβήτητος άπόδειξις τής εσωτερικές ένότητος τών επών 
είναι αί τεχνικώταται ν ύ ξ ε ι ς , τάς οποίας συχνά κάμνει δ ποιητής, δια να σύνδεση τα πα
ρόντα μέ τα προηγούμενα ή μέ τα επέμενα, και αί δποΤαι αποτελούν χρυσούς εσωτερικούς αρ
μούς, οί όποιοι δένουν στερεά το μεγάλο οικοδόμημα του Ιπους. Αεπτόταται «ίσθητικώς καΐ 
τεχνικώταται είναι αί ν ύ ξ ε ι ς , που γίνονται είς κάθε δαψψδίαν, από το Β—Ρ, δια να ενθυ
μίζουν διαρκώς τον απουσιάζοντα ήρωα 'Αχιλλέα, τοΰ οποίου ή «μήνις» αποτελεί τήν κυρίαν 
ίδέαν καί τον κεντρικόν άξονα της Ίλιάδος. Εκπλήσσεται κανείς, δταν προσέξη, δτι μέσα είς 
τήν δίνην τών γεγονότων του πολέμου καί των μαχών δ ποιητής, δ δποϊος δέν χάνει οδτε 
στιγμήν από τα μάτια του τήν κεντρικήν ίδέαν τοδ ποιήματος, ευρίσκει εύκαιρίαν να κάμη μίαν 
φοράν είς κάθε ραψφδίαν (είς έλαχίστας ραψωδίας δύο ή τρεις φοράς) ξμμεσον ή άμεσον νύξιν, 
δια να σύρη προς στιγμήν τήν αυλαίαν καί φωτίση φευγαλέως τον κεντρικόν ήρωα τοδ ποιή
ματος. Είναι δέ αί άριστοτεχνικώταται αύταί ν ύ ξ ε ι ς οδτω όργανικώς δεδεμέναι, ώστε να 
μήν ημπορώ να λεχθ·ή, δτι δέν είναι ενός μεγάλου άρχιτέκτονος καί δημιουργού το δλον Ιπος.— 
"Αλλα εκείνο το δποΐον είναι ακόμη πλέον άξιοθ-αύμαστον καί καταπλήσσει πραγματικώς είναι 
ή τ ε χ ν ι κ ω τ ά τ η καί σ ο φ ώ ς έ σ χ ε δ ι α σ μ έ ν η σ ύ ν θ ε σ ι ς : Είς τό Α τής 
Ίλιάδος θ-εμελιώνεται ή κεντρική ιδέα του ποιήματος, ή €μήνις» του Άχιλλέως (είσαγωγή). 
Είς τήν ενότητα ΒΓΔ αρχίζουν αί μάχαι (α' φάσις). Είς τό ΕΖΗ αί μάχαι γίνονται μάλλον 
έντονοι (β' φάσις). Είς τό ΘΙΚ σημειώνεται τεχνικώτατα μία ανάπαυλα άπό τάς μάχας καί 
φωτίζονται άλλα σημεία. (Έδώ τελειώνει ή π ρ ώ τ η π ρ à ξ ι ς τ ο δ δ ρ ά μ α τ ο ς ) . 
Εις τό ΑΜΝ al μάχαι διεξάγονται γύρω από τό τείχος καί τα πλοία τών 'Αχαιών (γ' φάσις). 
Tè Ε, μέ τήν άποκοίμισιν τοδ Διός, Ισταται ώς ωραία παρένθεσις καί ανάπαυλα. Είς τό ODP 
διεξάγονται ζωηραί καί αποφασιστικά! μάχαι (δ' φάσις). ( Δ ε υ τ έ ρ α π ρ ά ξ ι ς τ ο δ δ ρ ά 
μ α τ ο ς ) . Τό 2, ή ασπίς τοδ "Αχιλλέως, αποτελεί ώραιοτάτην καί τεχνικήν παρένθ-εσιν. Εις 
τό ΤΓΦ γίνονται πεισματώδεις μάχαι περί τό τείχος τής Τροίας καί φονεύεται δ "Εκτωρ (8' 
φάσις). Kai τό Ψ καί τό Ω συνιστούν ώραίαν κατακλείδα καί πλαίσιον τής τελευταίας πρά
ξεως, αλλά καί δλου τοδ Ιπους. ( Τ ρ ί τ η π ρ à ξ ι ς τ ο δ δ ρ ά μ α τ ο ς ) . (Ή άπό τρία ή 
τέσσαρα μέρη σύνθ-εσις Θεωρείται από τον Drerup ώς συμμετρική καί αρίστη, 440—441). Αί 
τέσσαρες φάσεις τών μαχών αποτελούν μίαν σοφώς ύπολογισμένην κλιμάκωσιν τής δράσεως 
καί μίαν προχωρητικήν άνιοδσαν δια τήν ίκανοποίησιν τής κεντρικής Ιδέας του ποιήματος καί 
τήν δλοκλήρωσιν τής συνθέσεως. Έξ ίσου σοφή καί τεχνικωτάτη είναι καί ή σύνθ-εσις τής 
'Οδύσσειας. 

2) «Έ Αίνειάς τοδ Βεργιλίου γέμει αντιφάσεων Ιν χ% διηγήσει, έν τή χρονολογία, έν %% 
γενεολογία, έν τή εμφανίσει καί δράσει τών θ-εών. Έντολαί δεν φέρονται εις πέρας, μαντεύματα 
αντιφάσκουν...». (Άντ. Χ. Χατζή, Περί τοδ αρχαίου έλληνικοΒ Ιπους, 1950, 6). 

3) Είς τον Orlando Furioso δ Ballustrio, ένψ αποθνήσκει, εμφανίζεται παρακάτω δύο 
φοράς ζωντανός καί δρών (Bernays). 
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ταίως ή ν έ ο α ν α λ υ τ ι κ ή μέθοδος, ήτις θεμελιοΰται επί της αρχής, δτι και τα δύο 
έπη τα διακρίνει εσωτερική ένότης καΐ το καθένα έχει τόν Ιδικόν του ποιητήν ή καΐ τά 
δύο ένα ποιητήν. Ή ν έ ο α ν α λ υ τ ι κ ή μέθοδος γεφυρώνει τάς δύο αντιθέσεις καΐ 
θεμελιώνει επί ορθής βάσεως τήν δμηρικήν έρευναν. Ό Καθηγητής Ι. θ Κακριδής εις 
τάς εργασίας του «"Ομηρικές έρευνες» καΐ «'Ομηρικά θέματα» έδειξε μέ συστηματικήν 
έξέτασιν, ποια στοιχεία έδανείσθη ό "Ομηρος άπό τήν Μελεαγρίδα και δτι «οί άτεχνίες 
καΐ ol λογικές αντιφάσεις» των σκηνών του Ζ, τής σκηνής των Νηρηίδων στο Σ καΐ τής 
σκηνής των άνεμων στο Ψ κλπ. είναι φαινομενικές καί δέν αποδεικνύουν, δτι ή Ίλιάδα 
εΤναι συμπίλημα διαφόρων έπων ('). καί είς τήν έργασ1αν του «Το θέμα τής διπλής επα
νάληψης στον "Ομηρο» (*) εξήγησε το πολύκροτον θέμα των επαναλαμβανόμενων στίχων 
καί σκηνών είς τον ποιητήν, ένφ μέ τήν έξαίρετον μελέτην τής κ. "Ολγας Κομνηνού— 
Κακριδή δια τήν ενότητα τής Ίλιάδος (a) δίδεται μία πειστικωτάτη άπάντησις είς εκεί
νους, οί όποιοι βλέπουν άτεχνίας καί συρραφάς είς τήν Ίλιάδα. Ό W. Kulimann, έφαρ-
μόζων τήν ν ε ο α ν α λ υ τ ι κ ή ν μέθσδον, είς μίαν τελευταίαν έργασίαν του, έδειξε, 

1) /. Θ. Κακριδή, 'Ομηρικές έρευνες, 'Αθήναι 1944, 78—142 κέξ. Δια τήν εύκολίαν, μέ 
τήν οποίαν Ισπευδον να ευρίσκουν λογικάς ή αλλάς αντιφάσεις είς τον ποιητήν, σημειώνομεν 
το χωρίον π 4, δπου βλέπουν άντίφασιν είς τό δτι, ένφ δ "Ομηρος χαρακτηρίζει τους κύνας μέ 
τό έπίθετον ΐνλακόμωροι> (=γαυγ£ζοντες), αμέσως λέγει, δτι κουνούσαν τήν ούράν καί δέν έγαό-
γιζαν τόν Τηλέμαχον. "Αν δέν έγνώριζον πώς κάνουν ot <νλακόμωροι κννες> είς γνώριμα ή 
άγνωστα πρόσωπα καί δέν ημπορούσαν να αντιληφθούν τήν ώραίαν αντίθεσιν, πού δποβάλλει 
τό *νλακόμωροι> καί το €ονχ νλαον>, θά είχον τήν άπάντησιν είς τήν απορίαν των αμέσως 
παρακοίτω, εις τους στίχους 8 καί 9, δπου δ 'Οδυσσεύς λέγει είς τόν Εδμαιον, δτι κάποιος πολύ 
γνωστός έρχεται καί δι' αδτό δέν τόν γαυγίζουν τα σκυλιά τα *νλακόμωρα*. 

"Ως προς τόν περιβόητον στίχον «sv ονρανφ αοτρα φαεινήν άμφι σελήνην φαίνετ άριπρε-
πέα» Θ 555, θά ήτο έτοιμος κανείς να συμφωνήση μέ τό Quantoque dortnitat bonus Home
rus, άν σταματούσε μόνον είς τήν εκφρασιν αυτήν καί δέν είχε προ οφθαλμών δλων τήν εικόνα. 
Ό "Ομηρος, δια να αίσθητοποιήση τήν έντύπωσιν τών «χιλίων πυρώνι, που άναψαν καί έκαιγαν 
οί Τρώες, τάς παραβάλλει μέ τα άπειρα άστρα του ούρανοδ, πού φέγγουν γύρω καί μαζί μέ 
τήν σελήνην σέ μιά βραδιά που λάμπει δλος δ ουρανός άπό τόν «αιθέρα >, <ονρανό&εν δ* δρ' 
νπερράγη ασπετος αί&ήρ* 558. Τό κύριον στοιχείον τής παραβολής είναι τα άπειρα φωτεινά 
άστρα καί ή φωτεινή ανταύγεια του αιθέρος, πού είναι τόσον μεγάλη, ώστε να φέγγουν τά 
άστρα μαζί μέ τήν σελήνην (μέ μίαν σελήνην, άς εϊπωμεν, μηνοειδή), €ον τήν πασιφανή νοητεον* 
(Ευστάθιος). Τό περίφημον χωρίον τό έθεσα δπ' δφει του καθηγητοδ τής 'Αστρονομίας κ. Γ. 
Κοντοπούλου, δ δποϊος έβεβαίωσεν δτι, δταν είναι νηνεμία καί ή ατμόσφαιρα καθαρή (πρβλ. 
άπλετο νήνεμος αϊ&ήρ—νπερράγη ασπετος αι&ήρ) liai δέν ύπάρχη <ατίλβη», τότε πράγματι ή 
φωταύγεια τών άστρων είναι μεγάλη καί ήμποροδν να φέγγουν πολύ, συγχρόνως καί μέ μίαν 
σελήνην μηνοειδή (πρβλ. Α. Σ. Άναστασιάδον, Σύμπαν, 618, εις τήν λ. «στίλβη»). Καί δ Ευστά
θιος έγνώριζε τό φαινόμενον αυτό καί έδικαιολόγει τήν παραβολήν «τό δέ «ort νήνεμος αί&ήρ* 
ασφαλίζεται τήν παραβολήν, ώς τών άστρων τηνικαδτα λαμπόντων μάλιστα» {Ενοχα&ϊον, Πα-
ρεκβολαί είς Ίλιάδα, 1827, 11, 231). Μέ τήν διαπίστωσιν αυτήν δχι μόνον έδικαιώθη πανηγύρι-
κώς τό έπίμαχον ^ΐύρίον καί έφάνη πόσον επιπόλαια καί αβασάνιστος ήτο ή κριτική δι* αυτό 
καί δια τάς αλλάς «άτελείας», άλλα καί εδόθη, μέ τήν διαβεβαίωσιν τής επιστήμης, τό μέτρον 
τής αξίας τής παρατηρήσεως τοδ ποιητοδ, ή δποία είναι πράγματι αξιοθαύμαστος καί άπιστεύ-
τως σοφωτέρα τής ιδικής μας. 

Δια τήν άναίρεσιν καί έξήγησιν τών αντιφάσεων είς τόν ποιητήν γενικώτερον, βλ. δσα 
πολύ αξιόλογα καί πειστικά γράφει δ Καθηγητής /. θ. Κακριδής είς τήν έργασίαν του «"Ομη
ρικά Θέματα», 177—195. 

2) «Ελληνικά» 15 (1957), 172—183. 
3) "Ολγας Κομνηνού—Κακριδή, Σχέδιο καί τεχνική τής Ίλιάδας, 'Αθήνα, 1947. 
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δτι δια τάς ουσιαστικός ανωμαλίας των πρώτων σκηνών τοΟ Β δέν ευθύνεται κανείς 
αδέξιος διασκευαστής f\ συμπιλητής' ευθύνεται δ ϊδιος δ "Ομηρος, πού έδανείσθη Ινα 
θέμα άπδ τα Κύπρια §πη, χωρίς να κατορθώση να όποτάξη δλας τάς λεπτομέρειας της 
δανεισμένης καΐ μετασχηματισμένης σκηνής είς το tôiKOv του ποιητικδν σχέδιον (')· 

1) W. Kuttmann, Die Probe des Achaierheeres in der Ilias, Mus. Helvet. 12 (1955) 
2§3 χέξ. 


