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Me — ta — pa 

ΕΙς τα οπό του Ventris — Chadwick κατά το 1956 δημοσιευθέντα «Documents in 
Mycenaean Greek» Cambridge 1956 αναφέρεται δτι μεταξύ των είς τας πινακίδας 
αναγραφομένων καί άναγνωσθέντων ονομάτων δηλούντων πόλεις υπάρχει καΐ το δνομα 
Me - ta - pa. 'Υπό των είρημένων αρχαιολόγων σημειουται δτι είς τάς πινακίδας 
επανειλημμένως άπαντ$ το όνομα τούτο καί αναγνωρίζεται είς auto ή ελληνική λέξις 
Μέταπα. (Ventris—Chadwick ενθ* άν. 143). Ταύτην θεωρούν οί Ρηθέντες αρχαιολόγοι ώς 
δηλοΟσαν το δνομα ελληνικής πόλεως ήτις ώνομάζετο Μέταπα. Ό Στέφανος δ Βυζάν
τιος τοποθετεί τήν πόλιν ταύτην είς τήν Άκαρνανίαν. Ό γνωρίζων δμως τά πράγματα 
καλύτερον Ιστορικός Πολύβιος, είς δν παραπέμπει καί ό Στέφανος ό Βυζάντιος, τοπο
θετεί αυτήν είς τήν Αίτωλίαν γαάφων έν 5, 7, 13 «πόλιν τήν καλουμένην Μέταπαν, ή 
κείται μέν έπ* αυτής της Τριχωνίδος λίμνης καί των περί ταύτην στενών. "Εστί γαρ 
πας ό παρά τήν λίμνην τόπος ορεινός καί τραχύς συνηγμένος ταΐς δλαις>. Ό Ventris -
Chadwick λαμβάνοντες ύπ* δψει δτι τό τοπωνυμικόν δνομα Μετάπιοι τό δηλουν τους 
κατοίκους της πόλεως Μετάπης άπαντφ είς ήλειακήν έπιγραφήν έν 'Ολυμπία άναφερο-
μένην είς συνθήκην μεταξύ Άναίτων καί Μεταπίων ά/ονται είς τό συμπέρασμα δτι ή 
είς τάς πινακίδας Me - ta - pa πρέπει να ταυτισθή μέ τήν έν ΑΙτωλία Μέταπαν. 
'Επειδή δμως δυσκολεύονται να δεχθούν δτι ή έν ΑΙτωλία Μέταπα άπετέλει μέρος της 
επικρατείας του Πύλου, διατυπώνουν τήν ύπόθεσιν δτι θα πρόκειται περί πόλεως μέ τό 
αυτό δνομα κειμένης έν Τριφυλία προς τήν κατεύθυνσιν της "Ηλιδος. 

Ή υπό των Ventris - Chadwick εκφραζόμενη ύπόθεσις δτι ή Μέταπα, περί ής 
πρόκειται είς τάς πινακίδας της Πύλου, εκείτο είς τήν Τριφυλίαν, δέν ευρίσκει στήριγμα 
είς τήν παράδοσιν. Δέν υπάρχει αρχαία εϊδησις βεβαιούσα τήν οιταρξιν πόλεως υπό 
τό Ρηθέν δνομα έν Τριφυλία ή έν "Ηλιδι. "Αναφέρεται είς ψήφισμα των Άμφικτυόνων 
του §τους 216—15 πρόσωπον ύπό τό δνομα Δημόκριτος Μετάπιος, άλλ* οδτος φαίνεται 
ανήκων είς τήν αίτωλικήν Μέταπαν. "Οθεν πρέπει να ερευνηθώ άν είναι δυνατόν να 
σχετισθή τό μυκηναϊκόν τοπωνύμιον μέ τοπωνυμίαν δηλωτικήν πόλεως ή τοποθεσίας 
κειμένης εντός περιοχής υποκείμενης είς τήν έπικυριαρχίαν τής Πύλου. 

Τοπωνύμιον, δπερ παρέχει δυνατότητας ταυτισμοο, είναι ή ονομασία Ματαπδς, 
ήτις où μόνον έπιζή εΙσέτι είς τήν έπιχώριον χρήσιν των κατοίκων ώς δηλωτική του 
ακρωτηρίου Ταινάρου, άλλα καί αποτελεί τήν διεθνώς χρησιμοποιουμένην θαλασσο· 
Υραφικήν δνδειξιν Κάβο - Ματαπδς - Capo Matapan. 

Περί τής ετυμολογίας τής λέξεως Ματαπδς έπραγματεύθη ό καθηγητής του έν 
θεσσαλονίκη Πανεπιστημίου Ι. Κ. Βογιατζίδης (βλ. Παράρτ. <Έλληνικών> άρ. 4 θεσ
σαλονίκη 1953). Ή λέξις είναι σύνθετος έκ τής προθέσεως «μετά» καί τής ελληνικής 
λέξεως «δπα», (άρ άρχ. ίνδ.) ήτις δηλοί τό οδωρ. Ή πρόθεσις μετά είς τήν προκειμένην 
σόνθεσιν δχει τήν σημασίαν του μεταξύ. Κατ* άκολουθίαν ή λέξις είς τήν άρχικήν της 
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μορφήν Mei • αιτα έσήμαινε τήν μεταξύ δύο απών, δηλ. δύο κόλπων τοΟ Μεσσηνιακού 
καΐ Λακωνικού δκραν. 'Ακριβώς τον άρχικον τούτον τύπον Me - ta - pa διέσωσαν at οπό 
ToöVentris - Chadvick άναννωσθεΐσαι πινακίδες. Ή επελθούσα μετατροπή τοΟ αρχικού 
ε είς α Μέ - τα πα—Μάταπα εξηγείται ύπό του Βογιατζίδου ώς προελθοΟσα έξ αφο
μοιώσεως κατά τήν έποχήν της Δωρικής κατακτήσεως ή καΐ είς ύστερωτέρους χρόνους. 
ΚαΙ κατά τους αρχαίους χρόνους παρατηρείται τοιαύτη άφομοίωσις. ΕΙς τάς έπιγρα· 
φας αντί «μεγαρικός» γράφεται <μαγαρικός>, αντί €θεραπεύω» <θαραπεύω>, "Οτι ήτο 
δυνατόν να σχηματισθή έκ της ανωτέρω σημειωθείσης συνθέσεως ή λέξις €Μέταπα» 
αποδεικνύεται έκ τοΟ γεγονόνος δτι μέ το δνομα τούτο ώνομάσθη καΐ ή αΐτωλική πό· 
λις €Μέταπα>, ήτις κατά τήν μαρτυρίαν του Πολυβίου Εκείτο <έπ" αυτής της Τριχωνί-
δος λίμνης>, ήτο πόλις έκτισμένη μεταξύ τών υδάτων. Ό Βογιατζίδης είς τήν μνημο-
νευθεΐσαν διατριβήν του σελ. 137 αποδεικνύει δτι τό δεύτερον συνθετικόν άπα σημαίνε! 
τό οδωρ προσάγων προς άπόδειξιν τό όνομα Άναπος, μέ τό όποιον ώνομάζετο πάρα 
πόταμος δστις είχε πολύ ολίγον οδωρ καΐ έχύνετο είς τον Άχελώον. Κατά τό θέρος 
ή κοίτη του ποταμού τούτου έστερεϊτο οδατος. Περαιτέρω ό Βογιατζίδης τήν άρχαίαν 
προσωνυμίαν τής Πελοποννήσου ήτις έκαλείτο καΐ "Απία, ερμηνεύει ώς δηλοΟσαν χω
ράν περιβρεχομένην πάντοθεν ύπό τών θαλασσίων υδάτων. Ειδικώτερον τό τοπωνύμιον 
Άπία έσήμαινε καΐ τό έν Πελοποννήσω "Αργός είς τήν πεδιάδα του οποίου οί ποτα
μοί "Ιναχος καΐ Έρασΐνος έσχημάτιζον Ελος. 

ΚαΙ είς τό πρώτον συνθετικόν του ονόματος του θεσσαλικού ποταμού *Απι - δανού 
βλέπει δ Βογιατζίδης τήν λέξιν άπα τήν δηλοΟσαν τό οδωρ· 'Επίσης μνημονεύει δτι 
κατά Στέφανον τον Βυζάντιον ή Άπία έλέγετο καΐ 'Απίς, δθεν τό δνομα *Απιδόνες= 
"Αργεΐοι. 'Αναφέρεται προσέτι καΐ ποταμός ονόματι Άπιδών έν 'Αρκαδία. 

Έπί τη βάσει τών προσαχθέντων στοιχείων δυνάμεθα να δεχθώμεν τήν λέξιν 
Μέταπαν ώς δηλωτικήν χωρογραφικής περιοχής ή καΐ οίκισμοΟ κειμένου μεταξύ υδά
των ή δύο θαλασσών. Τό Ταίναρον ήτο δυνατόν να κληθή Μέταπα άκρα ώς έν 'Ακαρ
νανία υπήρξε Μέταπα πόλις. Δια τής συχνής γλωσσικής χρήσεως κατέστη δυνατόν να 
χρσσιμοποιήται ή λέξις ώς ούσιαστικόν Μέταπα. *Η μετατροπή του είς άρσενικόν γένος 
είς τήν νέαν έλληνικήν έχει ώς παράλληλον όμοίαν μετατροπήν του αντιστοίχου 
του έν Λακωνική ακρωτηρίου. ΚαΙ τό άνατολικόν άκρωτήριον έκαλείτο Μάλεια (άκρα 
ή πέτρα) είς δέ τήν νέαν έλληνικήν μετετράπη είς Μαλέας—Μαλιδς—Κάβο Μαλιδς. 
Όμοίως καΐ ή Μέταπα άκρα μετετράπη είς Μέταπαν—Μάταπαν, έξ οδ τό νεοελληνικόν 
Ματαπδς, δπερ άνεγράφη είς τα Ιταλικά ναυτικά εγχειρίδια τα περιγράφοντα τους πε
ρίπλους τών παραλίων (Portolani) ώς Capo Matapan. 

Δ — ke — re — wa 

Μεταξύ τών άναγνωσθέντων ύιχό τών Ventris - Chadwick τοπωνυμίων τών δη
λούντων κατ' αυτούς πόλεις είναι καΐ τό δνομα A-ke-re-wa. Αύτη αναφέρεται καΐ 
είς τήν πινακίδα τήν άναγράφουσαν τα ονόματα εννέα πόλεων άλλα καΐ είς έτέραν 
στρατιωτικού περιεχομένου. ΟΙ αυτοί αρχαιολόγοι δέχονται δτι τό άναγνωσθέν ύπ* αυ
τών είς πινακίδας ευρεθείσας έν Κνωσσφ καΐ έν Πύλφ δνομα Α - ki - re · u ταυτίζεται 
μέ τό κύριον έλληνικόν δνομα 'Αχιλλεύς. Κατόπιν τούτου θα ήτο δυνατόν να ύποθέ-
σωμεν δτι καΐ τό τοπωνύμιον A-ke-re-wa πρέπει να είναι σχετικόν μέ τό κύριον 
δνομα Α - ki - re · u Άχιλλεύς. Ή δυσχέρεια δμως ήτις ανακύπτει έναντι τής τοιαύ
της υποθέσεως προέρχεται έκ τής διαφοράς τής. παρατηρούμενης ώς προς τό φωνήεν 
τής δευτέρας συλλαβής, τό όποιον είς μέν τό κύριον δνομα είναι i είς τό τοπωνυμικόν 
δμως e. 'Εάν προς στιγμήν παραβλέψωμεν τήν όηθεΐσαν δυσχέρειαν δυνάμεθα να 
διΐδωμεν είς τό A-ke-re-wa τοπωνυμικόν μέ τήν μορφήν 'Αχίλλεια (**Αχίλεια 
••Αχέλεια). 
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Είς τήν περιοχών του Ταινάρου παρέχει τήν είδησιν ό Παυσανίας δτι ύπήρχον 
δύο λιμένες, έξ ών ό είς έκαλεϊτο 'Αχίλλειος- «άκρα Ταίναρον, καΐ λιμένες δτε 'Αχίλ
λειος έσα καί ΨαμαθοΟς» Παυσαν. III, 25,4. Τυγχάνει άξιον πολλής προσοχής δτι 
ώς έπληροφόρησεν ημάς ό άριστος φιλόλογος Άνάργ. Κουτσιλιέρης, 6 είδικώς ασχο
λούμενος μέ τά παραταινάρια άρχαιοπινή τοπωνύμια, είς τήν περιοχήν τοΟ Ταινάρου 
διασφζονται είσέτι είς τήν λαϊκήν γλωσσική ν χρήσιν αμφότερα τά ύπό του Παυσανίου 
μνημονευόμενα ονόματα των λιμένων. Το δνομα του ενός έκ τών λιμένων Ψαμαθους 

διεσώθη ύπό τον τύπον «Ψωμά θιδς», ό δέ 'Αχίλλειος όνομάζετοι σήμερον «'Αχιλλού-
τσικος».^"Οθεν είναι δυνατόν νά άναγνωρίσωμεν είς τό Α - ke - re - wa τό παραταινάριον 
τοπωνομιον 'Αχίλλειος λιμήν, δπερ έπεβίωσεν είς τό είσέτι χρησιμοποιούμενον Άχιλ-
λούτσικος. Ώ ς προς τήν σημειωθεΐσαν φθογγολογικόν διαφοράν ε>ι είναι δυνατόν νά 
δεχθώμεν δτι ή πρώτη μορφή του τοπωνυμίου εΤχε τον μέ τό ε τύπον Άχελεία είς 
ύστερωτέραν δέ περίοδον κατά παρετυμολογίαν συνεσχετίσθη ή λέξις μέ τό δνομα τοΟ 
ήρωος καί Ιλαβε τον τύπον Άχιλλεία (**Αχίλειος). Ή χρήσις είς τήν άρχαίαν έλληνι· 
κήν τών τύπων «'Αχίλλειος», «Άχιλλεία» έπιβεβαιοοται ύπό της παραδόσεως (βλ. σχε
τικώς Λεξ. Liddell - Scott • Jones 'Αχίλλειος). 

Ka - ra — do — ro 

Τό μεταξύ τών εννέα τοπωνυμίων συμπεριλαμβανόμενον Ka - ra - do · ro ύπολαμ-
βάνουν ό Ventris - Chadwick ώς ένδεικτικόν τοποθεσίας καί αντιστοιχούν προς τό έλ-
ληνικόν Χάραδρος. Ύπό τό δνομα τοΟτο μνημονεύει ό Παυσανίας τεσσάρας ποταμούς. 
Περί του πρώτου έξ αυτών ποιείται μνείαν είς τό II, 25, 2 τοποθετών αυτόν είς τήν 
'Αργολίδα. Περί του δευτέρου, δν τοποθετεί είς τήν βόρειον Μεσσηνίαν, κάμνει λόγον 
κατά τήν περιγραφή ν της Μεσσηνιακής χώρας έν IV 33, 5. Είς τό VII βιβλ. 22, 11 καί 
23, 1 μνημονεύει τον έν 'Αχαΐα Χάραδρον, είς δέ τό Χ, 33, 6 τον έν Φωκίδι. Περί τού
του σημειοί ό Παυσανίας «καί μοι τό δνομα άπό του ποταμού φαίνεται τεθήναι του 
Χαράδρου τη πόλει». 'Εάν ήθέλομεν νά συσχετίσωμεν τό άναγνωσθέν Ka · ra - do - ro 
λαμβάνοντες αυτό ώς Ενδειξιν τοπωνυμικήν, είναι δυνατόν νά άναγνωρίσωμεν είς αυτό 
τον έν άνω Μεσσηνία ποταμόν Χάραδρον, περί οδ δ Παυσανίας γράφει «ρει δέ ποτα
μός παρά τό Καρνάσιον Χάραδρος», Ol Ventris • Chadwick σημειουν δτι είναι δυνα
τόν νά αναφέρεται τό Ka - ra - do - ro είς τον Μεσσηνιακόν Χάραδρον ή νά σχετίζεται 
μέ τους έν ήλειακη επιγραφή αναγραφόμενους Χαλαδρίους. Δυνάμεθα δμως νά προ 
χωρήσωμεν πέρα της όηθείσης συσχετίσεως λαμβάνοντες ύπ' δψει τήν παράδοσιν, ήν 
αναφέρει ό Στράβων έν Η 369 £νθα κάμνει λόγον περί τών πόλεων Γερηνίας, Λεύκτρου 
καί θαλαμών, at τίνες δκειντο έπί της βορείας ακτής της δυτικής πλευράς της Λακωνι
κής χερσονήσου. Είς τάς πόλεις ταύτας προσθέτει καί έτέραν ονομαζόμενης «Χαρά-
δραν» γράφων τά ακόλουθα «οίκίσαι δέ λέγεται Πέλοψ τό τε Λευκτρον καί Χ α ρ ά -
δ ρ α ν καί θαλάμας, τους νυν Βοιωτούς καλουμένους, τήν άδελφήν Νιόβην έκδούς 
Άμφίονι καί έκ της Βοιωτίας άγαγόμενός τινας». Πιστουται δια του χωρίου τούτου 
οιταρξις έπί του βορείου τμήματος της δυτικής Λακωνικής παραλίας πόλεως Χαράδρας 
σχετιζόμενης μέ άναγομένας είς τήν άρχαιοτάτην περίοδον θρυλικάς παραδόσεις, θα 
ήτο κατά ταύτα δυνατόν να άναγνωρίσωμεν τήν οπαρξιν σχέσεως μεταξύ του άνα-
γνωσθέντος Ka - ra - do - ro καί της Ρηθείσης πόλεως Χαράδρας. Ή πόλις αοτη, δπως 
καί ή έν τη Φωκίδι, ήτο δυνατόν νά λάβη τό δνομά της τούτο έξ υπάρχοντος πλησίον 
αυτής χειμάρρου ρέοντος διά τίνος χαράδρας. Δέον νά ληφθή ύπ* δψει δτι τό έ'δαφος 
της δυτικής ακτής τής Λακωνίας τυγχάνει λίαν όρεινόν καί διακόπτεται διαρκώς ύπό 
χαραδρώσεων. 

"Οθεν, έάν ot γενόμενοι ταυτισμοί τυγχάνουν ορθοί, Ιχομεν αναγνωρίσει είς τάς 
πινακίδας τής Πύλου τρία τοπωνύμια τοοποθετούμενα δύο μέν (Me - ta - pa, A - ke - re -

20 
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wa) etc τήν περιοχήν του Ταινάρου, §ν δέ (Ka • ra - do - ro) είς το βόρειον τμήμα της 
δυτικής Λακωνικής ακτής. 

Σνσχέηαις των άνα/νωσθβντων τοπωνυμίων προς τήν Όμηρικήν 
παράδοσιν 

Έκ τής γενομένης imo τοΟ Ventris - Chadwick άναγνώσες των ενεπίγραφων πλα
κών του είς τον "Ανω Έγγλιανόν άνακαλυφθέντος μυκηναϊκού μεγάρου πιστουται δτι 
το έν Πύλω βασίλειαν ήλεγχε σημαντικόν κατ* Ικτασιν τμήμα τής νοτιοδυτικής Πελο
ποννήσου. Ή διαπίστωσις αΰτη ευρίσκει στήριγμα καί είς τάς παλαιάς παραδόσεις. 
Ό Στράβων διαμνημονεύει άρχαίαν παράδοσιν, καθ' ήν ή Μεσσηνία είχε περιέλθει μετά 
τον θάνατον του Μενελάου είς τήν δυναστείαν των Νηλειδών «Μετά δέ τήν Μενελάου 
τελευτήν, έξασθενησάντων των διαδεξαμένων τήν Λακωνικήν, ol Νηλείδαι τής Μεσση
νίας έπήρχον> Στρ. 359. 'Αλλ' αϊ σχέσεις τής δυναστείας των Νηλειδών μέ τήν Λα
κωνικήν ύποδηλουνται καί δια τής προσωνυμίας <Γερήνιος> τής αποδιδομένης υπό 
του 'Ομήρου είς τον Νέστορα. 

Ό Παυσανίας (ΠΙ 26, 8) αναφερών τήν οπαρξιν επί τών ήμερων του πόλεως Γε· 
ρηνίας, ήν ταυτίζει μέ τήν Όμηρικήν πόλιν Ένόπην, γράφει «έν ταύτη τη πόλει Νέ
στορα ol μέν τραφήνα λέγουσιν,Ι ol δέ ές τοΟτο έλθεΐν φεύγοντα το χωρίον, ήνίκα 
Πύλος ήλίσκετο υπό Ήρακλέους>. 

Ή πηγή τών μυθολογικών τούτων παραδόσεων ανάγεται είς έποχήν, καθ' ήν το 
βασίλειον τής Πύλου εΐχεν εκτείνει τήν κυριαρχίαν του où μόνον έπί τής Μεσσηνίας 
αλλά καί έπί τής Λακωνικής χερσονήσου. Ή άνάγνωσις τών πινακίδων άπεκάλυψεν 
εννέα ονόματα πόλεων, έφ' ών ήσκει τήν κυριαρχίαν του το βασίλειον τής Πύλου. 
Ταύτα συμφώνως προς τήν άνάγνωσιν τών Ventris · Chadwick (Μνθ* άν. σελ. 142) 
είναι τα έξης 

Ιον Pi, 2ον Me • ta - pa, 3ον Pe - to - no, 4ov Pa - ki • ja, 5ov A - pu, 6ov A - ke -
re - wa, 7ov E - ra - to, 8ov Ka - ra - do - ro, 9ov Ri - jo. 

Ot Ventris • Chadwick αναγνωρίζουν είς τήν λέξιν Ri • jo το άκρωτήριον 'Ρίον, 
έπί του όποιου υπάρχει σήμερον ή πόλις Κορώνη (αρχαία Ασίνη). Ό ταυτισμός στη-
ρίζεται έπί μαρτυρίας τοΟ Στράβωνος (Η 360) «άπό δέ τής θουρίας καί θουριάτης 
κόλπος, έν ώ πόλισμα ήν 'Ρίον τοονομα άπεναντίον Ταινάρου». Κατά πληροφορίαν 
του Εφόρου (παρά Στράβωνι Η 351) μία έκ τών πέντε διοικητικών περιφερειών, είς ας 
ό βασιλεύς Κρεσφόντης είχε διαιρέσει τήν Μεσσηνίαν έκαλείτο "Ρίον «Έφορος δέ τον 
Κρεσφόντην, επειδή εΐλε Μεσσήνην, διελείν φησιν είς πέντε πόλεις αυτήν . . . Στενύ-
κλαρον, Πύλον, 'Ρίον κ[αΙ Μεσόλαν καί] Ύαμεΐτιν». 

Ή Pa - ki - ja ταυτίζεται υπό τών ανωτέρω αρχαιολόγων μέ τήν νήσον Σφακτη. 
ρίαν, τήν καί άλλως Σφαγίαν καλουμένην, ή Me • ta - pa τοποθετείται ώς ήδη ελέχθη 
ανωτέρω υπ* αυτών έν Τριφυλία προς τήν διεύθυνσιν τής τής "Ηλιδος. ΕΙς τήν Pi -
(Pi - ja) είναι δυνατόν, λέγουν ot Ρηθέντες αρχαιολόγοι, να ύπολανθάνη ή πόλις ΦειαΙ 
ή κειμένη είς τήν Πισάτιδα τής "Ηλιδος δπου νυν τό Κατάκωλον (Στράβ. Η 350, 351), 
επειδή δμως δέν πιστεύουν δτι έξετείνετο έπί τοσούτον τό βασίλειον τής Πύλου, απο
κλίνουν προς τήν γνώμην δτι πρόκειται περί τών Φεών πόλεως μεταξύ Πύλου, καί 
"Ηλιδος, ήν παρέπλευσεν ό Τηλέμαχος επανερχόμενος είς Ίθάκην (Όμ. Όδύσσ. ο 297). 

Άντιπαραβάλλοντες oi Ventris καί Chadwick τον έκ τής αναγνώσεως τών πι
νακίδων τής Πύλου προς τον ύπό του 'Ομήρου παρεχόμενον (Ίλ. Β 591) κατάλογον 
πιστοποιούν δτι υπάρχει αντιστοιχία ώς προς τον αριθμόν τών αναφερομένων πόλεων. 

Τό όμηρικόν κείμενον έ*χει ώς έξης: 
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tot δέ Πύλον τ" ένέμοντο καΐ Άρήνην έρταεινήν 
καΐ θρύ_ν, Άλφειοΐο πόρον, καΐ εοκτιτον Abtù 
καΐ Κυπαρισσήεντα καΐ Άμφιγένειαν Μναιον 
καί Πτελεον καΐ "Ελος καί Δώριον 

των αδθ' ηγεμόνευε Γερήνιος ίππότα Νέστωρ 
τφ δ' ένενήκοντα γλαφυραΐ νέες έστιχόωντο». 

Ή διαίρεσις της επικρατείας του Νέστορος είς εννέα περιοχάς άπαντα" καί είς 
τήν Όδύσσειαν (y 7). Ό Τηλέμαχος φθάσας εις Πύλον εδρε τον Νέστορα καί τους 
υπηκόους του να προσφέρουν θυσίσν εις τον Ποσειδώνα διηρημένοι είς εννέα ομάδος 

«εννέα δ' Μδραι εΌαν, πεντακόσιοι δ' έν έκαστη 
εϊατο, καί προϋχοντο έκάστοθι εννέα ταύρους». 

"Η κατ' αριθμόν σύμπτωσις μεταξύ του καταλόγου τών πινακίδων καί των ομη
ρικών κειμένων θεωρείται από τους όηθέντας αρχαιολόγους ώς αξιοπρόσεκτος καί ώς 
δυναμένη να έ"χη Ιστορικήν σημασίαν. Σημειουται δμως δτι δέν υπάρχει αντιστοιχία 
τών ομηρικών τοπω\υμιοδν προς τος τών πινακίδων, Μόνον το τοπωνύμιον Α - pu, 
δύναται να ταυτιοθη μέ το όμηρικόν «Αΐπύ». Έκ τών άλλων τοπωνυμιών σχετι 
καν είναι το τοπωνυμικον δνομα Kuparissioi (Kuparisìjo 56=An 657) προς το δνομα 
της ύπό του 'Ομήρου μνημονευομένης Κυπαρισσήεντος. Επίσης καί το άναγνωσθέν 
επί πινακίδος Α - pi - ke · ne · a θα ήτο δυνατόν να ταυτισθη μέ τήν Όμηρικήν "Αμφι
γένειαν καί ή δοτική Ε • re - e μέ τό "Ελος (Ventr - Chadwick 143). 

Ά ν θεωρήσωμεν ώς ορθόν τον προτεινόμενον ταυτισμόν του Ri · jo μέ τό άκρω· 
τήριον, έφ* οδ έ*χει κτισθή ή σημερινή Κορώνη καί του μυκηναϊκού Me - ta · pa μέ τό 
Ματαπδς καί θεωρήσωμεν τοοτο ώς δηλωτικόν του ακρωτηρίου Ταινάρου, έ"χομεν τα 
δύο ακραία προς νότον σημεία, είς α κατέληγεν ή επικράτεια τοΟ βασιλείου της Πύ. 
λου. Τό συμπέρασμα τούτο επιβοηθείται άπό τον ταυτισμόν της Α - ke - re - wa μέ τό 
δνομα 'Αχιλλεία δπερ κατά τήν αρχαιότητα διεσφζετο ώς ονομασία «'Αχίλλειος λι 
μήν» του δυτικού παραταιναρίου λιμενίσκου. Οδτος μέ τον αντιστοίχως υπάρχοντα προς 
ανατολάς κατά τήν αρχαιότητα καλούμενον ΨαμαθοΟντα λιμένα, περισφίγγουν τήν μι
κράν χερσόνησον του Ταινάρου επί τοΟ οποίου ήτο Ιδρυμένος ό ναός του Ποσειδώνος, νυν 
δέ υπάρχει ναυτικός φάρος. Ή έπιχώριος διάλεκτος διετήρησε αμφότερα τά τοπωνύμια 

ύπό τήν μορφήν «άχιλλούτσικος» καί ψωμαθιά» (')· Περί του «'Αχίλλειου λιμένος» 
παρέχει άξιόπιστον εϊδησιν ού μόνον ό Παυσανίας του 'οποίου τήν μαρτυρίαν ανωτέρω 
παρεθέσαμεν, άλλα καί ό Σκύλαξ ό Καρυανδεύς γράφων «'Αχίλλειος λιμήν καί αντί« 
ζυγός τούτου Ψαμαθους λιμήν* έν τφ μέσω προέχον είς τήν θάλασσαν Ιερόν Ποσειδώ
νος Ταίναρος». 

Ή συμπλησίασις αμφοτέρων τών λιμένων άπετέλει μικρόν Ισθμόν νοτίως του 
οποίου έπροχώρει καί κατέληγε προς τήν θάλασσαν ή μικρά χερσόνησος του Ταινά-
ρον. Κατ' άκολουθίαν ή τοποθεσία αοτη εΐχε στρατιωτικήν σημασίαν οδσα κατάλλη
λος προς άπόκρουσιν επιχειρούμενης εις τό Ταίναρον άποβάσεως. Ή τοιαύτη σημαν-

1) Κατ'ανακοίνωσιν του φιλολόγου καθηγητού Άναργ. Κοοτσιλιέρη είς τήν παραταινάριον 
περιοχήν διεσώθησαν πλείστα άρχαιοπινή" τοπωνύμια. Ταύτα είναι, κατά τον ανωτέρω κα&ηγη-
τήν τα ακόλουθ-α άτινα ε&ρίσκονται εισέτι είς χρ^σιν προς Ινδειξιν τοποθεσιών ελάχιστα άπεχου-

σών του Ταινάρου. Βάσσος (Δωρ. βαθύς—βάσσων) Νώ ρια (Νεώρια* εις τήν vöv έπιχώριον Αα· 

κωνικήν διάλεκτον προφέρεται μετ" έπενθέσεως του ι) Ψωμά θια (Ψαμαθ-οΰς, τό νότιον αμμώ

δες τμήμα τοΰ λιμένος Ψαμαθοοντος νδν Πόρτο - Κάγιο) Άχιλλούτσικος ('Αχίλλειος λιμήν) χά

ρακες (χάραξ, αρχαϊον οχύρωμα) Πολιάνι. Βλέπ. Άναργ. Κοοτσιλιέρη «Παραταινάρια 'Αρχαίο-

πινή καί Βυζαντινά τοπωνύμια» «Πλάτων» τεύχ. 19/20, 1958 σελ. 240 κέ. 
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τικότης του Ταινάρου του αντιστοιχούντος προς τό μυκηναΐκον τοπωνύμιον Me - ta - pa 
παρέχει ήδη λαβήν να σκεφθώμεν δτι τα άναγνωσθέντα εις τάς πινακίδας εννέα ονό
ματα είναι δυνατόν να ήσαν δηλωτικά ού μόνον πόλεων άλλα καΐ τοποθεσιών επικαί
ρων δια τήν δμυναν τοΟ βασιλείου της Πύλου. Ώ ς ένισχυτικόν της τοιαύτης υποθέσεως 
στοιχεΐον δύναται να χρησιμοποιηθώ το δτι, δπως σημειώνουν ol Ventris · Chadwick, το 
τοπωνύμιον Α · ke · ra • wa αναφέρεται μετά του Ro · ο · wa είς πινακίδας στρατιω
τικού περιεχομένου (Ventris - Chadwick ενθ* άν. σελ. 186 καί 187), Έσημειώσαμεν ανω
τέρω δτι ώς προς τον ταυτισμόν της Α - ke · re • wa προς το έλληνικον Άχιλλεία 
έτιπροσθεΐ ώς δυσχέρεια ή φθογγολογική διαφορά e)i. Είναι δμως δυνατόν είς τό 
Άχιλλεία να ύπέκειτο άρχήθεν ή λέξις Άχέλεια κατά παρετυμολογίαν δέ Μπειτα λόγφ 
τΓ]ς φήμης, ήν περιεβλήθη τό δνομα του ήρωος Άχιλλέως, να μετετράπη είς Άχιλλείαν. 
Τό θέμα Άχελ · "Αχερ—ώς ένδεικτικόν πλησμονής οδατος παρουσιάζεται είς τάς ελ
ληνικός λέξις Αχελώος, Άχέρων άχερωΐς (=λεύκη). Τό Α - ke - re - wa ώς *Άχέρεια 
θα ήτο δυνατόν να άπετέλει τήν άρχικήν μορφήν τοπωνυμίου, δπερ θα έδήλου περιοχήν 
υδάτων πλησίον τοΟ Ά δ ο υ κειμένην. Τό Ταίναρον κατά παλαιόν μυθολογικόν θρΟλον 
έλογίζετο ώς τόπος είς δν υπήρχε είσοδος φέρουσα είς τον Ά δ η ν . Τό οδωρ εθεωρείτο 
κ*τά τάς παλαιάς δεισιδαιμονίας ώς φέρον είς τήν ζώσαν ψυχήν τον δλεθρον καί τήν 
έξαφάνισιν. Άπήχησιν του τοιούτου προ του οδατος δεισιδαίμονος φόβου είναι καί 
το ύπ* αριθ. 36 απόσπασμα του 'Ηρακλείτου «ψυχησι θάνατος οδωρ γενέσθαι, οδατι 
δέ θάνατος γήν γενέσθαι, έκ γης δέ οδωρ γίγνεται, έξ οδατος δέ ψυχή». Σχετική προς 
τήν έν λόγφ δεισιδαιμονίαν είναι καί ή σημασία τοΟ λατινικού ρήματος neco ούτινος ή 
αρχική σημασία ήτο πνίγειν(')» "Επί τη βάσει των προσαγομένων στοιχείων ήτο δυνατόν 
ό παραταινάριος λιμήν, όστις Ιλαβεν Επειτα τό δνομα του Άχιλλέως, έν άρχη νά είχε τό 
δνομα *Άχέρεια—*Άχέλεια (A-ke re-wa) ώς κείμενος παρά τό είς τό Ταίναρον κείμενον 
στόμιον του Άδου. Τό θέμα \[αχξ.ρ υπόκειται καί είς τό δνομα του ποταμού Άχέρον-
τος, δ ν Ιδεί νά διαβούν οί νεκροί κατά τάς μυθολογικός παραδόσεις, δια νά είσέλθουν 
είς τόν Ά δ η ν καί είς τό δνομα της Αχερουσίας λίμνης. Τό ίιένδρον τό όνομαζόμενον κοινώς 
λεύκη έκαλειτο δια της λέξεως άχερωΐς επειδή είναι όδρόφιλον. Έμυθολογεΐτο δέ περί 
αύτου δτι εΐχε κομισθή aitò τόν Ήρακλέα άπό τάς οχθας του έν Θεσπρωτία ποταμού Ά χ έ · 
ροντος. Ό Παυσανίας παρέχει μαρτυρίαν περί του έν λόγφ θρύλου γράφων έν V, 14 
2 «τήν δέ λεύκην Ô 'Ηρακλής πεφυκυίαν παρά τόν Αχέροντα εδρε τόν έν Θεσπρωτία 
ποταμόν, καί τοοδε Μνεκά φασιν αυτήν Άχερωΐδα οπό του 'Ομήρου κεκλήσθαι*. Τό 
α5τό θέμα "»αχερ—ένεφανίζετο καί υπό τήν μορφήν Υαχελ—δπως δηλουται έκ τοΟ ονό
ματος του μεγίστου των έν τη Στερεά" 'Ελλάδι ποταμών Άχελφου Πρέπει επίσης νά 
ληφθη ύπ* δψιν δτι τά ονόματα Άχελφος καί Άχέρων δέν προσιδιάζουν ώς δνομασίαι 
αποκλειστικώς είς Ινα καί μόνον ποταμόν. Οδτω τό δνομα Άχέρων δέν δηλοΐ μόνον 
τόν έν θεπρωτία κατ' εξοχήν καλουμενον Αχέροντα Ό Στράβων αναφέρει υπό τό 
αυτό δνομα ποταμόν έν "Ηλιδι «καί ποταμοί δέ δύο εγγύς ρέουσιν δ τε Δάλιος καί ό 
Άχέρων. Ό δέ Άχέρων κατά τήν προς τόν Ά δ η ν οίκειότητα ώνόμασται' έκτετίμηται 
γαρ δή σφόδρα τά τε της Δήμητρος καί της Κόρης Ιερά ενταύθα καί τό του Άδου» 
(Στρ. Η 344). Αναφέρει δέ (256) καί έν τη χώρα τών έν "Ιταλία Βρεττίων ποταμόν 
Αχέροντα. Του έν Θεσπρωτία Άχέροντος ποιείται μνείαν έν Ζ 324 Ό Απολλώνιος 
ό 'Ρόδιος (II 351—355 καί 745) αναφέρει δτι είς τήν χώραν τών Μαριανδυνών υπάρχει 
προεξέχον άκρωτήριον όνομαζόμενον Αχερουσίας, δια μέσου του οποίου έκβάλλει είς 
τήν θάλασσαν του Πόντου ποταμός ονομαζόμενος Άχέρων. 'Ομοίως καί τό δνομα 
Αχελώος δέν έδήλου μόνον τόν έκ της Μολοσσίδος πηγάζοντα ποταμόν καί ρέοντα 
δια μέσου της Αίτωλίας.'Ο "Ομηρος (Ί\. Ω 616) γνωρίζει Άχελφον ποταμόν πηγάζοντα 

1) Πρβλ. «Πλάτων». Τεδχ. 23)24 ëtouç I960, σβλ. 288. 
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έκ του Σιπύλου της Φρυγίας. Ό Στράβων αναφέρει προσέτι Άχελφον ποταμον έν 
Δύμπ της 'Αχαΐας (Η 342) καΐ έτερον παρά τήν ΛαμΙαν (θ 434). 

Είναι γνωστόν δτι ot ποιηταΐ έχρησιμοποίουν το όνομα του Άχελφου ως δη-
λωτικον της λέξεως οδωρ. Οοτω δ Εοριπ. είς τάς Βάκχας 625 τήν δκφρασιν «Άχε
λφον φέρειν» λαμβάνει ώς δηλοΟσαν €Οδωρ φέρειν»' δ Λατίνος συγγραφεύς Macrobnis 
(Sat, 5, 18, 4, 5) διέσωσε απόσπασμα του 'Αριστοφάνους ένθα άπαντφ ή αυτή σημα
σιολογική χρήσις cotvoç où μείξας πόμα Άχελφφ». Μεταξύ των θεμάτων των δύο 
ποταμών υπάρχει φθογγολογική διαφορά ώς προς τήν έναλλογήν του ρ>λ. Αοτη δύνα
ται Ισως να έξηγη0η ώς προελθουσα έξ άνομοιώσεως, είς περιπτώσεις, καθ' δς είς δνο-
ματικούς σχηματισμούς έπηκολούθει δ αΰτδς φθόγγος, ώς συνέβη είς τάς λέξεις 
'Αλίαρτος αντί Άρίαρτος, Χαλάδριοι αντί Χαράδριοι. 

Έάν άναγνωρίσωμεν είς τδ τοπωνύμιον Me - ta - pa των πινακίδων το επιζήσαν 
μέχρι σήμερον ώς δηλωτικδν του Ταινάρου δνομα Ματαπας διευκολυνόμεθα ώς προς 
τήν διευκρίνησιν χωρίου της Ίλιάδος, δπερ πολλάς μέχρι τούδε παρέσχε δυσχερείας 
είς τους έρμηνευτάς. Είς τήν ύπδ στοιχείον Ε φαψφδίαν της Ίλιάδος στίχ. 395—396 ή 
θεά Διώνη παρηγορούσα τήν τραυματισθεΐσαν ΰπδ του Διομήδους Άφροδίτην λέγει είς 
αυτήν δτι καΐ δ "Αδης είς τήν κατοικίαν των νεκρών έπληγώθη δια βέλους ύπδ του 
Ηρακλέους 

«τλή δ' Άίδης έν τοΐσι πελώριος ώκύν διστόν, 
εΰτέ μιν ωύτός άνήρ, υΐδς Διός αίγιόχοιο, 
έν Πύλφ έν νεκύεσσι βαλών δδύνησιν Ιδωκεν». 

Ό Άρίσταρχος διώρθωνε τήν παραδεδομένην y ραφή ν γράφων «έν πύλφ> καΐ 
λαμβάνων τήν λέξιν ώς σημαίνουσαν τήν πύλην τοΟ Άδου, είς δν είσήρχετο δ 'Ηρα
κλής δια να άπαγάγη τον Κέρβερον (Ίλ. θ 367). Είναι δμως προφανές δτι ή τοιαύτη 
διόρθωσις είναι δλως βεβιασμένη. Είχε προσέτι πλασθή ώς έξηγητική δικαιολόγησις 
του χωρίου τούτου ή ύπδ του Παυσανίου (VT, 25, 3) καΐ τοΟ Απολλοδώρου (II, 7, 3) 
μνημονευομένη παράδοσις, καθ* ήν δ Ηρακλής έτραυμάτισε τδν *Αδην, δταν οοτος 
ήλθεν είς βοήθειαν των Πυλίων, καθ' ών έξεστράτευσιν δ ήρως. 'Αλλά καΐ ή παράδο-
σις αοτη δέν παρέχει επαρκή διασαφήνισιν ώς προς τδ προ οφθαλμών δμηρικδν χω
ρίον. ΕΙς τούτο λέγεται δτι δ τραυματισμός του Άδου έγένετο δχι μόνον «έν Πύλφ» 
άλλα καΐ «έν νεκύεσσι» δηλ. είς τήν περιοχήν του κάτω κόσμου, όπου ευρίσκονται ol 
θανόντες. Κατά ταύτα πρέπει να εύρεθή ερμηνεία συμβιβάζουσα άμφοτέρας τάς ανα
γραφόμενος τοπικάς ενδείξεις. 

Έάν έξετάσωμεν τάς σημασιολογικός έκδοχάς ύπδ τάς οποίας λαμβάνει τδ το
πωνύμιον Πύλος δ "Ομηρος είς τήν Ίλιάδα, θα ΐδωμεν δτι δέν νοεί μόνον αυτό ώς 
ένδεικτικόν πόλεως. Ό Wilamowitz (Die Ilias und Homer» σελ. 207) έ*χει ήδη σημειώ
σει δτι έν στίχφ 712 τής ύπό στοιχείον Λ δαψφδίας τής Ίλιάδος ή λέξις Πύλος δέν 
είναι ενδεικτική τής πόλεως Πύλου άλλα τής τοπικής περιοχής, ήτις υπάγεται είς τήν 
έπικυριαρχίαν της. ΟΙ σχετικοί στίχοι έχουν ώς ακολούθως : 

«"Εστί δέ τις θρυόεσσα πόλις, αίπεία κολώνη, 
τηλου έπ" 'Αλφειού, νεάτη Πύλου ήμαθόεντος». 

Τήν αυτήν σημασίαν ε*χει καΐ είς τον 682 τής αυτής Ραψωδίας, ένθα πρόκειται 
περί λείας Ιππων βοών καΐ προβάτων, ατινα ot Πύλιοι είσβαλόντες είς τήν "Ηλιδα ώδή-
γησαν είς τήν Ιδικήν των περιοχήν 

«καΐ τα μέν ήλασάμεσθα Πύλον Νηλήιον είσω» 
Λαμβάνοντες τήν έν τφ Όμηρικφ στίχω ένδειξιν «έν Πύλφ» ύπό τήν ανωτέρω 

σημειωθεΐσαν σημασίαν δυνάμεθα να εϋρωμεν συμβιβασμόν μέ τήν άκριβεστέραν ένδει
ξιν «έν νεκύεσσι». Δια του «έν Πύλφ» σημαίνεται ή επικράτεια τοΟ έν Πύλφ εγκαθι
δρυμένου βασιλείου. Δια του «έν νεκύεσσι» σημαίνεται άκριβέστερον δ τόπος, ένθα ή 
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μυθολογική παράδοσις έτοποθέτει το στόμιον του "Αδου δηλ. ή Μεταπία άκρα, τό Ταί-
νορον, δ νυν Μααακάς δπου έφαντάζετο ώς έπισϋμβάντα τον τραυματισμόν του θεού 
"Αδου ύπό τοΟ 'Ηρακλέους. 

Ουδεμία δυσχέρεια προκύπτει έκ της τοποθετήσεως της παραταιναρίου περιοχής 
είς τήν έπικράτειαν του έν Πύλω βασιλείου. 

Ό Όμηρος αποδίδει είς τον Νέστορα σταθερώς τό έπίθετον «Γερήνιος». ΚαΙ δ 
Στράβων (σελ. 339, 353, 360) καΐ ό Παυσανίας πιστοποιούν τήν ΰπαρξιν της πόλεως 
Γερηνίας κειμένης ολίγον νοτιώτερον της βαθείας σχισμής του εδάφους ήτις ώνομάζετο 
κατά τήν αρχαιότητα «Χοίριος νάπη» καί άπετέλει το δριον μεταξύ Λακωνίας καΐ Μεσ
σηνίας επί της εποχής του περιηγητου Παυσανίου (Μεσσ, 1, 1). Τό άρχαΐον δνομα τής 
Γερηνίας διεσώθη μέχρι σήμερον είς τήν Ινδειξιν «κόλπος του γερανού», δι* ής ονομάζεται 
ή προ της ρηθείσης τοποθεσίας θαλασσία περιοχή. Ό Στέφανος ό Βυζάντιος έν λήματι 
«Αχίλλειος δρόμος s αναφέρει δτι Οπό το δνομα 'Αχίλλειον υπάρχει «καί κώμη καί 
λιμήν Μεσσήνης». Προφανώς πρόκειται περί του παραταιναρίου λιμένος, περί οΰ έγέ-
νετο λόγος ανωτέρω. Ή πληροφορία του έν λόγω γεωγράφου Εχει τήν προέλευσίν της 
είς έποχήν, καθ' ήν τό βασίλειον τής Πύλου έξετείνεται δχι μόνον επί τής Μεσσηνίας 
άλλα καί επί τής Λακωνικής χερσονήσου. Ή ύφ' ήαών προτεινομένη ταύτισις των μυ
κηναϊκών τοπωνυμιών Me - ta - pa, A - ke - re · wa καί Ka · ra • do · ro μέ τό Tai· 
vapov, τόν 'Αχίλλειον λιμένα καί τήν υπό του Στράβωνος μνημονευομένην περιοχήν 
τής Λακωνικής πόλεως Χαράδρας παρέχει τό δικαίωμα να δεχθώμεν τήν έπικυριαρχίαν 
του βασιλείου τής Πύλου καί επί τής Λακωνικής χερσονήσου. 

Προ ολίγων δεκαετηρίδων ύπό τήν έπίδρασιν τών εντυπώσεων, ας είχε προκαλέ
σει ή κυριαρχία τής αναλυτικής σχολής επί τής έρεύνης τών 'Ομηρικών έπων, κατεφρο-
νοΟντο ώς δλως πλασματικά! al πληροφορίαι al προερχόμενοι ύπό του τμήματος τής 
Β όαψωδίας τής Ίλιάδος, δπερ συνήθως ονομάζεται «Κατάλογος νεών». Ή Ερευνά τών 
τελευταίων ετών τείνει να απόδειξη δτι τό τμήμα τούτο παρέχει έκ γεωγραφικής καί 
εθνογραφικής έπόψεως πληροφορίας ακριβεστέρας εκείνων τάς οποίας παρέχουν είς 
ήμδς al λοιπαΐ όαφωδίαι. 

Ή άνακάλυψις τών ανακτόρων είς τόν Έγγλιανόν ήλθε να επιβεβαίωση δτι τό 
βασίλειον τής Πύλου έξετείνετο πέρα τών ορίων τής στενώς νοούμενης χωρογραφικής 
του περιοχής. Κατ' άκολουθίαν λαμβάνει Ιστορικόν κύρος ή εϊδησις ή παρεχομένη ύπό 
του «Καταλόγου τών νεών» καί πληροφορούσα ήμας δτι ή ναυτική δύναμις ήν ώδήγη-
σεν ό Νέστωρ προς τήν Τροίαν ή το ή δευτέρα είς αριθμόν πλοίων. Ήρίθμει 80 πλοία 
υπολειπόμενη μόνον του στόλου του 'Αγαμέμνονος δστις ήρίθμει 100 πλοία. 'Ομιλών δ 
καθηγητής κ. Μαρινάτος είς τήν Έλληνικήν Άκαδημίαν τών 'Επιστημών είπε κατά 
τόν λόγον öv έξεφώνησεν επί τη δεξιώσει του δτι πάν δ,τι αναφέρεται ύπό του 'Ομήρου 
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρώς ύπ' δψει καί ύπό Ιστορικήν Ιποψιν. Ό αριθμός τών 
πλοίων του Νέστορος Ô αναφερόμενος ύπό τοΟ «Καταλόγου» ευρίσκει τήν έπιβεβαίωσίν 
του δια τής κατόπιν τών ανασκαφών τής Πύλου αποκαλυφθείσης εκτάσεως του βασι
λείου του. ΠροχωροΟντες περαιτέρω είναι δυνατόν να είπωμεν δτι ή έκπροσώπησις 
ύπό του Νέστορος τοΟ Ιστορικού στοιχείου είς τό όμηρικόν Μπος καί ή ύπ' αύτου έν 
Ίλ. Δ 697 κέ. συνιστώμενη τακτική τής άρματομαχίας δέν είναι άπλα ποιητικά 
εφευρήματα άλλα κάτω άπό αυτά υπόκειται Ιστορικός τις πυρήν. Ή περαιτέρω πρόοδος 
είς τήν άνάγνωσιν τών πινακίδων τής γραμμικής γραφής Β θα έπιχύση περισσότερον 
φώς καί επί της διασαφηνίσεως τών ομηρικών προβλημάτων. 


