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Ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας μου, ποὺ θὰ ἀκολουθήσει, εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ἀνακοίνωση ἔχει διεπιστημονικὸ χαρακτήρα, δηλαδὴ εἶναι γνωστικὸ ἀντικείμενο πολλῶν ἐπιστημῶν, προεχόντως ὅμως τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸν τίτλο της καὶ τὶς διάφορες εἰδικότητες
τῶν συντακτῶν τῆς ἐπιστημονικῆς αὐτῆς ὁμάδας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται: ἀπὸ
τὸν γεωφυσικὸ Σταῦρο Παπαμαρινόπουλο, καθηγητὴ Πανεπιστημίου Πατρῶν, ἰσόβιο ἑταῖρο τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, τὸν ὁποῖο πρότεινε στὴν
Ἑταιρεία τὸ 1988 ὁ ἀείμνηστος Ἀκαδημαϊκὸς Γεώργιος Μυλωνᾶς, τὴν ἐπίκουρη καθηγήτρια Ἀστροφυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Παναγιώτα
Πρέκα-Παπαδήμα, καθὼς καὶ εἰδικοὺς τῆς φιλολογίας, τῆς ἀστρονομίας,
τῆς ἀρχαιολογίας, τῆς ἀτμοσφαιρικῆς φυσικῆς, τῆς πληροφορικῆς καὶ τῆς
γεωλογίας.
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Εἰσαγωγὴ
Στὰ ὁμηρικὰ ἔπη δὲν ὑπάρχει σαφὴς διάκριση μεταξὺ λόγου καὶ μύθου.
Ὁ ποιητὴς χρησιμοποιεῖ δύο μόνο φορὲς τὴ λέξη «λόγος» καὶ μάλιστα στὸν
πληθυντικό, ἴσως χάριν τοῦ μέτρου (Ο 393, α 56) καὶ ἑκατοντάδες φορὲς τὴ
λέξη «μύθος» (147 φορὲς στὴν Ἰλιάδα καὶ 151 στὴν Ὀδύσσεια). Στὴν
πραγματικότητα ἡ λέξη «μύθος» στὸν Ὅμηρο ἔχει ὅλες τὶς σημασίες ποὺ
προσέλαβε ἀργότερα ἡ λέξη «λόγος», καὶ ἡ ἀκριβὴς κάθε φορὰ ἔννοια τῆς
λέξης ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ συμφραζόμενα. Ἔτσι, σὲ κάποια ἀπὸ αὐτὰ σημαίνει λόγια, κουβεντούλα, ἀφήγηση ἢ ἀκόμη ἀγόρευση, συμβουλή, συνομιλία, γνώμη καὶ λογικὸ ἐπιχείρημα.
Ἡ σημαντικὴ σχέση μεταξὺ μύθου καὶ λόγου φαίνεται στὴν ἀναφορὰ
τοῦ Πλουτάρχου: «῞Οτι μὲν οὖν ἡ παλαιὰ φυσιολογία καὶ παρ’ ῞Ελλησι καὶ
βαρβάροις λόγος ἦν φυσικὸς ἐγκεκαλυμμένος μύθοις, τὰ πολλὰ δι’ αἰνιγμάτων καὶ ὑπονοιῶν ἐπίκρυφος, καὶ μυστηριώδης θεολογία τά τε λαλούμενα τῶν σιγωμένων ἀσαφέστερα τοῖς πολλοῖς ἔχουσα καὶ τὰ σιγώμενα τῶν
λαλουμένων ὑποπτότερα, κατάδηλόν ἐστιν» (Περὶ τῶν ἐν Πλαταιαῖς Δαιδάλων, ἀπ. 157, 16-21).
[Εἶναι ὁλοφάνερο, λοιπόν, ὅτι ἡ παλαιὰ φυσικὴ ἐπιστήμη καὶ στοὺς
Ἕλληνες καὶ στοὺς βαρβάρους ἦταν φυσικὸς λόγος κρυμμένος βαθιὰ μέσα
σὲ μύθους, καὶ ἀπόκρυφη καὶ μυστηριώδης θεολογία, ποὺ ἐκφράζεται ὡς
ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲ αἰνιγματικὰ λόγια καὶ ὑπονοούμενα, καὶ ἡ ὁποία κάνει,
γιὰ τοὺς πολλούς, καὶ τὰ λεγόμενα νὰ εἶναι ἀσαφέστερα ἀπὸ ὅσα ἀποσιωπῶνται καὶ τὰ ἀποσιωπώμενα νὰ εἶναι πιὸ ἀμφίβολα ἀπὸ τὰ λεγόμενα.]
Ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα γνωρίζει τὴν ἄποψη τῆς ἀρχαιολόγου E. S.
Sherratt (1990) ὅτι τὰ ἔπη περιέχουν ἀναχρονισμοὺς καὶ βρίθουν ἀπὸ παραδοξότητες. Ὡστόσο, ἡ ὁμάδα γνωρίζει καὶ τὴν ἄποψη τοῦ γεωλόγου John
Kraft καὶ τῶν συνεργατῶν του (2003), ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὸν ἱστορικὸ John
Luce τῆς ἴδιας συγγραφικῆς ὁμάδας ἐγκωμίασαν τὸν Ὅμηρο γιὰ τὴν ἀκρίβεια μερικῶν ἐκ τῶν ἐξετασθέντων χωρίων του, ποὺ ἀφοροῦν θέματα ἱστορικῆς τοπογραφίας καὶ γεωμορφολογίας τῆς Τρωάδος, μετὰ ἀπὸ γεωλογικὲς ἔρευνες πεδίου εἴκοσι καὶ πλέον χρόνων. Ὁ E. Cline (2013) ἔχει
συγκεντρώσει ὅλα τὰ ἀποτελέσματα ποὺ προέκυψαν τὰ τελευταῖα 23 χρόνια
μετὰ τὸ 1990 ἀπὸ τὶς ἀρχαιολογικὲς καὶ λοιπὲς μελέτες σχετικὰ μὲ τὸν
Τρωικὸ Πόλεμο. Ὅπως ἐπισημαίνεται, οἱ διάφορες περιγραφὲς (γιὰ τὰ ἅρ-
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ματα, τὸν ἐξοπλισμὸ ἢ τὴν τακτικὴ τοῦ πολέμου) οἱ ὁποῖες ἀνήκουν σὲ
ἄλλες ἐποχὲς πρὶν ἢ μετὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ ἀρχαιολογικὲς μελέτες δίνουν
γιὰ τὸν Τρωικὸ Πόλεμο μποροῦν κάλλιστα νὰ ἀποδοθοῦν στοὺς αἰῶνες προφορικῆς παράδοσης ποὺ μεσολάβησαν καὶ πού, ὅπως ἦταν φυσικό, ἀλλοίωσαν κάποια στοιχεῖα ἥσσονος σημασίας. Σὲ ἀντιδιαστολὴ ὁ συγγραφέας
παραθέτει ὁμηρικὲς περιγραφὲς ποὺ ἀνήκουν ἀποκλειστικὰ στὸ τέλος τοῦ
13ου αἰώνα π.Χ., δηλαδὴ στὴν ἐποχὴ ποὺ περιγράφεται αὐτὸς ὁ πόλεμος.
Ἔτσι, στὸν κατάλογο τοῦ στόλου ποὺ ἀναφέρεται στὴν Ἰλιάδα, περιλαμβάνονται πόλεις ποὺ κατοικοῦντο μόνο ἐκείνη τὴν ἐποχὴ καὶ ὄχι τὴν ἐποχὴ
κατὰ τὴν ὁποία θεωρεῖται ὅτι ἔζησε ὁ Ὅμηρος (8ος αἰώνας π.Χ.). Ἀναφέρονται τοποθεσίες ποὺ ἦταν θαμμένες τὴν ὁμηρικὴ ἐποχή, δηλαδὴ τὸν 8ο
αἰώνα π.Χ., οἱ ὁποῖες ἀνακαλύφθηκαν μὲ τὶς ἀνασκαφὲς τὸν 20ὸ αἰώνα.
Στὴν Ἰλιάδα, γιὰ παράδειγμα, ὁ Πάτροκλος σκαρφαλώνει τρεῖς φορὲς στὰ
(ἐξωτερικὰ) τείχη τῆς Τροίας. Οἱ ἀνασκαφὲς ἀπέδειξαν ὅτι ὑπάρχει μέρος
τῶν (ἐσωτερικῶν) τειχῶν ὑπὸ κατάλληλη κλίση καὶ ἀνοίγματα ἀνάμεσα
στοὺς δομικοὺς λίθους τὰ ὁποῖα θὰ διευκόλυναν κάποιον νὰ σκαρφαλώσει.
Ὅμως, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἔζησε ὁ Ὅμηρος τὰ τείχη αὐτὰ ἦταν θαμμένα κάτω
ἀπὸ τὸ ἔδαφος σὲ μεγάλο βάθος.
Εἶναι φανερὸ ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς ἀπόψεις, διαφορετικὲς μεταξύ τους,
ὡς πρὸς τὴν ἑρμηνεία τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν.

Ὁμηρικὰ ἔπη καὶ ἀστρονομικὰ φαινόμενα
Στὰ ὁμηρικὰ ἔπη ὑπάρχουν ἀναφορὲς σὲ ἀστερισμούς, ἀστέρες καὶ
ἀστρονομικὰ φαινόμενα. Ἀναφερόμενοι στὰ τελευταῖα, ὁ Ἡράκλειτος ἐκ
Πόντου [Ὁμηρικὰ προβλήματα, εἰς ἃ περὶ θεῶν Ὅμηρος ἠλληγόρησεν
(75,1,1 καὶ 9,3)], ὁ Πλούταρχος [Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ
κύκλῳ τῆς Σελήνης (931F)] καὶ ὁ Εὐστάθιος [Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου
Ὀδύσσειαν (2,67,11-14, 2,84,29-31, 2,204,3-5, 2,241,3-6 καὶ 11-13)]
ἐπισημαίνουν ὅτι στὴν Ὀδύσσεια, κατὰ τὴ μνηστηροφονία, περιγράφεται
μιὰ ἡλιακὴ ἔκλειψη (υ 350-357). Στοὺς στίχους αὐτούς, ὁ μ
 άντης Θεοκλύμενος, λίγη ὥρα πρὶν συμβεῖ ἡ μνηστηροφονία, προφητεύει ὅτι ὁ ἥλιος θὰ
ἔχει χαθεῖ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ θὰ ἔχει κάνει τὴν ἐμφάνισή της μιὰ «κακὴ
ἀχλύς» κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μνηστηροφονίας, δηλαδὴ μιὰ κακὴ καταχνιὰ
(καὶ ὄχι μιὰ ἁπλὴ συννεφιά): «ἠέλιος δὲ οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ’ ἐπιδέδρομεν ἀχλὺς» (υ 356-357). Τὰ ἀναφερόμενα γεγονότα συμβαίνουν μεση-
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μεριανὴ ὥρα σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο, διότι τὸ συμβὰν λαμβάνει χώρα μετὰ
τὸ μεσημεριανὸ φαγητὸ καὶ πρὶν ἀπὸ τὸ ἀπογευματινὸ «δόρπον», δηλαδὴ
πρὶν νυχτώσει. Ἡ ἐμφάνιση «κακῆς» καταχνιᾶς καὶ ὄχι συνηθισμένης συννεφιᾶς ἢ σκότους ὑποδηλώνει ὅτι ἡ ἡλιακὴ ἔκλειψη εἶναι μερικὴ καὶ
ὄχι ὁλική, καθόσον στὴν ὁλικὴ ἔκλειψη ἐπικρατεῖ σκότος γιὰ λίγα λεπτὰ
τῆς ὥρας.
Λόγῳ τῆς περιοδικότητας τῶν ἐκλείψεων, ἕνας ἐρευνητὴς μπορεῖ μὲ
κατάλληλους ἀλγορίθμους νὰ ἐντοπίσει ἐκλείψεις ποὺ συνέβησαν κατὰ τὸ
παρελθὸν ἢ πρόκειται νὰ συμβοῦν στὸ μέλλον, ἀρκεῖ νὰ ἔχει κάποια στοιχεῖα. Καὶ αὐτὰ δίδονται ἀπὸ τὸν Ὅμηρο καὶ εἶναι τὰ ἑξῆς:
1. Ἡ ἐποχὴ εἶναι φθινόπωρο.
2. Ἡ ὥρα τῆς ἔκλειψης εἶναι μεσημεριανή.
3. Πέντε ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἔκλειψης, κατὰ τὴν ἄφιξη τοῦ
Ὀδυσσέα στὴν Ἰθάκη, ἡ Ἀφροδίτη ἦταν ὁρατὴ στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα
πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου.
Ἐπίσης, ἡ ἀπαραίτητη συνθήκη προκειμένου νὰ ὑπάρξει ἡ ἡλιακὴ
ἔκλειψη, δηλαδὴ ἡ φάση τῆς Νέας Σελήνης, δηλώνεται μὲ σαφήνεια στὸ
χωρίο ξ 161-164 ὅταν ἀναφέρεται ὅτι ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἦταν «τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δὲ ἱσταμένοιο». Αὐτὴ ἡ συγκεκριμένη παρατήρηση μάλιστα ἀνήκει ἐπίσης στὸν Ἡράκλειτο ἐκ Πόντου.
Ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα ἐπέλεξε τὸ διάστημα 1400-1130 π.Χ. ὡς τὴ χρονικὴ περίοδο τῆς ἀναζήτησης αὐτῆς τῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης γιὰ λόγους ποὺ
θὰ ἐξηγηθοῦν παρακάτω.

 ρονολόγηση τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ὀδυσσέα βάσει
Χ
ἡλιακῆς ἔκλειψης στὴν Ὀδύσσεια
Ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα χρονολόγησε τὴν ἐν λόγῳ ἡλιακὴ ἔκλειψη,
ὅπως θὰ ἐκτεθεῖ στὴ συνέχεια, μὲ βάση τὰ προαναφερθέντα στοιχεῖα, ὅπως
περιγράφονται στὴν Ὀδύσσεια καὶ στὴν Ἰλιάδα, χρησιμοποιώντας τὸ πρόγραμμα Starry Night καὶ τὸν κατάλογο τῶν ἐκλείψεων τῆς NASA (Espenak
- Meeus 2006, 2009a,b,c).
Θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι οἱ πρῶτες προσπάθειες ἐντοπισμοῦ αὐτῆς
τῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης ἔγιναν ἀπὸ τὸν Schoch (1926) καὶ ἀπὸ τοὺς Baikouzis
- Magnasco (2008), οἱ ὁποῖοι τὴν ταύτισαν μὲ τὴν ὁλικὴ ἡλιακὴ ἔκλειψη
τῆς 16ης Ἀπριλίου 1178 π.Χ. Στὴ δημοσίευση τῆς ὁμάδας (Papamarino
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et al. 2012), ἀπορρίπτεται τεκμηριωμένα γιὰ πολλοὺς λόγους ἡ προ-

ταθεῖσα ἡμερομηνία, διότι μεταξὺ ἄλλων ὄχι τὸ σκότος («ἠήρ»), ἀλλὰ ἡ
καταχνιὰ (ἀχλὺς) εἶναι ποὺ ὑποδηλώνει μερική, καὶ ὄχι ὁλική, ἡλιακὴ
ἔκλειψη. Ἐπιπλέον οἱ προηγούμενοι ἐρευνητὲς δὲν ἑρμήνευσαν σωστὰ τὴν
ἐποχή, ἡ ὁποία πασιφανῶς ἦταν φθινόπωρο καὶ ὄχι ἄνοιξη. Τοῦτο ἀποδεικνύεται ἀπὸ πληθώρα ὁμηρικῶν περιγραφῶν, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τὸ
κλίμα, τὶς συνήθειες τῶν ἀνθρώπων, τὶς ἀγροτικὲς καὶ βουκολικὲς ἀσχολίες, τὰ ὀπωροφόρα δένδρα, τὴ μεγάλη διάρκεια τῶν νυχτῶν κ.λπ. Στὸ
χωρίο ο 391-392 ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει, παραδείγματος χάριν, ὅτι οἱ νύκτες
ἦταν «ἀθέσφατοι» (μεγάλης διάρκειας). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Ὀδυσσέας
ἔφτασε στὴν Ἰθάκη μετὰ τὴ φθινοπωρινὴ ἰσημερία, ποὺ τότε ἦταν στὶς 4
Ὀκτωβρίου, μετατοπισμένη σὲ σχέση μὲ σήμερα ἐξαιτίας τοῦ φαινομένου
τῆς μετάπτωσης τῶν ἰσημεριῶν.
Κατόπιν προσεκτικῆς ἀνάγνωσης τῆς Ὀδύσσειας ἡ ὁμάδα ἐντόπισε
ἀναφορὰ σὲ ψυχρὲς συνθῆκες καὶ βαριὰ σκεπάσματα, στὸ ἄναμμα φωτιᾶς
γιὰ νὰ ζεσταθοῦν οἱ ἄνθρωποι στὴν Ἰθάκη κ.λπ.
Ἐπίσης ὅλα τὰ ἀναφερόμενα φυτὰ (ἀχλαδιές, μηλιές, συκιές, ροδιές,
κληματαριὲς γεμάτες μὲ σταφύλια κ.λπ.) καὶ οἱ γεωργικὲς καὶ κτηνοτροφικὲς ἀσχολίες (ε 68-69 καὶ 72-73, η 114-116, 122 καὶ 124-126, ω 234,
246-247 καὶ 340-344), ὅπως τρύγος καὶ πατητήρια, πιστοποιοῦν τὸ φθινόπωρο. Στὸ ἴδιο συμπέρασμα καταλήγει ἡ ὁμάδα καὶ ἀπὸ τὰ πολλὰ πεσμένα
φύλλα ποὺ συναντᾶ ὁ Ὀδυσσέας στὴ Σχερία (ε 480-487).
Ἐπίσης, οἱ ἀστερισμοὶ ποὺ ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν Ὅμηρο (ε 270-277)
καὶ ὁδηγοῦν τὸν Ὀδυσσέα στὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς (Πλειάδες, Βοώτης,
Ἄρκτος, Ὠρίων) συνάδουν μὲ νυχτερινὸ φθινοπωρινὸ οὐρανὸ γιὰ γεωγραφικὰ πλάτη Μεσογείου Θαλάσσης, εἴτε ἐντὸς εἴτε ἐκτὸς αὐτῆς. Ἡ Μεγάλη
Ἄρκτος παρουσιάζεται ὡς ἀειφανὴς ἀστερισμὸς ποὺ βοηθοῦσε στὸν προσδιορισμὸ τοῦ Βορρᾶ, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἄρατος στὸ ἔργο του Φαινόμενα καὶ
διοσημεῖα. Ἐπειδὴ ἡ Μεγάλη Ἄρκτος ἔπρεπε νὰ εἶναι στὰ ἀριστερὰ τοῦ
πλοίου τοῦ Ὀδυσσέα, ὑποχρεωτικῶς ἡ πορεία τοῦ τελευταίου ἦταν ἀπὸ τὰ
δυτικὰ πρὸς τὰ ἀνατολικά. Οἱ Πλειάδες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀστρικὸ σμῆνος,
ἀναφέρονται ὡς ἀστερισμὸς ἀπὸ τὸν Ἐρατοσθένη καὶ τὸν Ἄρατο στὰ ἔργα
τους Καταστερισμοὶ καὶ Φαινόμενα καὶ διοσημεῖα ἀντιστοίχως. Τὸ ὁμηρικὸ κείμενο ἀναφέρεται στὸν Βοώτη ὡς «ὀψὲ δ ύοντα».
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Ἀλλὰ ἡ ταυτόχρονη παρουσία στὸν νυχτερινὸ οὐρανὸ τοῦ Βοώτη καὶ
τῶν Πλειάδων συμβαίνει δύο συγκεκριμένες περιόδους: τὴν ἄνοιξη καὶ τὸ
φθινόπωρο. Ἡ ἄνοιξη ἀποκλείεται λόγῳ τῶν προαναφερθεισῶν ὁμηρικῶν
περιγραφῶν, καὶ εἰδικὰ λόγῳ τῆς μεγάλης διάρκειας τῆς νύχτας. Ἐπίσης, ἡ
ἀναφορὰ στὸν Βοώτη ὡς «ὀψὲ δύοντα», σύμφωνα μὲ τὸν Ἄρατο, ἀφορᾶ τὸ
φθινόπωρο (Φαινόμενα καὶ διοσημεῖα, 579-585). Ἐπιπλέον, οἱ Πλειάδες
τὴν ἄνοιξη εἶναι δυτικὰ στὸν ὁρίζοντα καὶ δύουν λίγες ὧρες μετὰ τὴ δύση
τοῦ Ἡλίου. Συνεπῶς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὁρατὲς ὅλη τὴ νύχτα. Ὡστόσο τὸ
φθινόπωρο οἱ Πλειάδες φαίνονται ὅλη τὴ νύχτα νὰ κινοῦνται ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ πρὸς τὰ δυτικά.
Ὁ Βοώτης τὴν ἄνοιξη εἶναι πρὸς τὰ ἀνατολικά, ἐνῶ τὸ φθινόπωρο
εἶναι πρὸς τὰ δυτικά, ὁδεύοντας ἀργὰ πρὸς τὴ δύση, δηλαδὴ εἶναι «ὀψὲ δύων
Βοώτης». Ὅπως ἔδειξε τὸ πρόγραμμα Starry Νight, σὲ ἐκεῖνο τὸν παρελθόντα χρόνο, ὁ Βοώτης δὲν ἔδυε τελείως στὸν φθινοπωρινὸ οὐρανὸ σὲ γεωγραφικὰ πλάτη τῆς Μεσογείου Θαλάσσης μέχρι καὶ σὲ πλάτη νοτίως τῶν
Βρετανικῶν Νήσων. Τὰ δύο ἀστέρια του (β καὶ γ) παρέμεναν ὁριακὰ πάνω
ἀπὸ τὸν ὁρίζοντα, ἐνῶ ὁλόκληρος ὁ ἀστερισμὸς φαινόταν νὰ κινεῖται ὅλη τὴ
νύχτα ἀπὸ τὰ ΒΔ πρὸς τὰ ΒΑ. Μὲ ἄλλα λόγια, ἐνισχύεται καὶ ἀστρονομικῶς
ἡ ἐκδοχὴ τοῦ φθινοπώρου τόσο ἀπὸ τὶς Πλειάδες, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν μὴ δύοντα
πλήρως Βοώτη.
Τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς ἀναζήτησης αὐτῆς τῆς ὁμηρικῆς ἡλιακῆς
ἔκλειψης ἦταν ἀρχικὰ ἀπὸ τὸ 1300 ἕως τὸ 1130 π.Χ. Τὸ τελευταῖο καθορίζεται ἀφ’ ἑνὸς ἀπὸ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα τῶν ἀνασκαφῶν στὴν Τροία
καὶ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὶς ἐπίμονες ἐπιστημονικὲς
μελέτες τῶν ἀρχαιολόγων, οἱ ὁποῖοι χρονολογοῦν τὶς γεωλογικὲς ζῶνες καταστροφῆς τῆς Τροίας, τὶς καλούμενες Troy VΙ (ἀπὸ σεισμὸ) καὶ Τroy VIIa
(ἀπὸ ἐμπρησμὸ λόγῳ πολέμου), μετὰ τὸ 1300 π.Χ., καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἀπὸ τὴν
καταστροφὴ τῶν μυκηναϊκῶν κέντρων καὶ τὴν ἔναρξη τῶν λεγομένων
«σκοτεινῶν χρόνων». Ἐπισημαίνεται ὅτι στὸ ἴδιο περίπου χρονικὸ πλαίσιο
κυμαίνονται καὶ οἱ ἀναφορὲς διαφόρων ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων ὡς
πρὸς τὴ χρονολόγηση τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου.

Ἡλιακὲς ἐκλείψεις στὴν Ἰθάκη καὶ στὴν Τροία
Σύμφωνα μὲ τὸν κατάλογο τῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων τῆς NASA
(Espenak - Meeus 2006, 2009a,b,c), 64 ἡλιακὲς ἐκλείψεις (ὁλικές, μερικὲς
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καὶ δακτυλιοειδεῖς), ὁρατὲς στὰ Ἰόνια Νησιά, ἔλαβαν χώρα μέσα σὲ αὐτὸ τὸ
χρονικὸ πλαίσιο. Ἐὰν ὅμως περιοριστοῦμε στὸ φθινόπωρο, ὅπου μᾶς ὁδηγεῖ
ὑποχρεωτικῶς ὁ Ὅμηρος, οἱ ἐκλείψεις αὐτὲς μειώνονται σὲ 14. Ὅμως τὸ
ὁμηρικὸ κείμενο δίνει ἄλλη μιὰ χρήσιμη ἀστρονομικὴ πληροφορία, ἡ ὁποία
ἐλήφθη ὑπ’ ὄψη ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ὁμάδα. Ὁ πλανήτης Ἀφροδίτη κατὰ
τὴν ἄφιξη τοῦ Ὀδυσσέα -πέντε ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ μνηστηροφονία, μὴ
συμπεριλαμβανομένης τῆς ἡμέρας τῆς μνηστηροφονίας- ἦταν καλὰ ὁρατὸς
στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου (ν 93-95).
Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει σὲ διαφορετικὰ ἀποσπάσματα τῆς Ὀδύσσειας
πέντε πλήρη ἡμερόνυχτα ὡς χρονικὰ διαστήματα ποικίλων δραστηριοτήτων στὴν Ἰθάκη καὶ τὴν Πελοπόννησο μετὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ὀδυσσέα. Ἡ
ἐπιστημονικὴ ὁμάδα ἐντόπισε αὐτὰ τὰ ἀντίστοιχα ὁμηρικὰ ἀποσπάσματα
διαδοχικῶν χαραυγῶν, δηλαδὴ τῶν χρονικῶν διαστημάτων πρὶν ἀπὸ τὴν
ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου μέχρι καὶ τὴν ἡμέρα τῆς μνηστηροφονίας, τὰ ὁποῖα
εἶναι τὰ ἑξῆς: ν 93-95, ο 56, 189-193 καὶ 495-500, ρ 1-5, υ 91-97.
Ὁ ἔλεγχος τῶν 14 ἡμερομηνιῶν ἡλιακῶν ἐκλείψεων σὲ σχέση καὶ μὲ
τὴν ἐμφάνιση τῆς Ἀφροδίτης στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα ἔδειξε ὅτι μόνο πέντε
ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἡμερομηνίες εἶχαν αὐτὴ τὴν ὁμηρικὴ προϋπόθεση. Ἐξ αὐτῶν,
οἱ τρεῖς δὲν ἔγιναν κἂν ἀντιληπτές, καθόσον ἡ κάλυψη τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου
ἦταν μόλις 1-2% ἢ διότι τὸ συμβὰν ἔγινε μετὰ τὴ δύση τοῦ Ἡλίου. Ἡ τέταρτη συνέβη γύρω στὶς 8 π.μ., γεγονὸς τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι συμβατὸ μὲ τὴν
ὁμηρικὴ περιγραφὴ τῆς μνηστηροφονίας, ἡ ὁποία ἔγινε μετὰ τὸ μεσημεριανὸ φαγητό.
Ὡστόσο, ἡ πέμπτη ἡμερομηνία ἡλιακῆς ἔκλειψης εἶναι σύμφωνη μὲ
ὅλες τὶς ὁμηρικὲς περιγραφές. Πρόκειται γιὰ τὴ μερικὴ ἡλιακὴ ἔκλειψη
τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 1207 π.Χ., μὲ σημαντικὴ κάλυψη τῶν ¾ τοῦ
ἡλιακοῦ δίσκου (74,7%). Τὸ φαινόμενο ξεκίνησε στὶς 14.31, κορυφώθηκε
στὶς 16.03 καὶ τελείωσε στὶς 17.23. Ἡ ἡλιακὴ ἔκλειψη συνέβη στὰ δυτικά,
σὲ ὕψος 20 μοιρῶν ἀπὸ τὸν ὁρίζοντα, στὴν περιοχὴ τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ
Σκορπιοῦ. Λίγη ὥρα μετά, στὶς 17.58, ὁ Ἥλιος ἔδυσε, καὶ γι’ αὐτό, ὅπως
περιγράφεται στὸ ὁμηρικὸ κείμενο, ἀμέσως οἱ ὑπηρέτριες ἔφεραν φῶς
(χ 497). Τὴ θέση τῆς ἐν λόγῳ ἡλιακῆς ἔκλειψης στὸν οὐρανὸ τῶν Ἰονίων
Νήσων τὴν ἀπεικονίζει ἡ Εἰκόνα 1.
Ἡ ἀκρίβεια τοῦ Ὁμήρου ὡς πρὸς τὴν ἐμφάνιση τῆς Ἀφροδίτης κατὰ
τὴν ἄφιξη τοῦ Ὀδυσσέα περιγράφεται στὸ ἀπόσπασμα ν 93-95. Πράγματι,
ἡ Ἀφροδίτη ἦταν στὴν ἀνατολή, στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Ζυγοῦ, σὲ ὕψος 18
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Εἰκόνα 1: Ἡ
 μερικὴ ἡλιακὴ ἔκλειψη, μὲ κάλυψη κατὰ 74,7% τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου,
τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου τοῦ 1207 π.Χ., ὁρατὴ στὸν οὐρανὸ τῶν Ἰονίων
Νήσων, ὁριοθετεῖται σὲ περιοχὴ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοὺς ἀστερισμοὺς τοῦ
Σκορπιοῦ, τοῦ Ζυγοῦ (ἢ Χηλῶν τοῦ Σκορπιοῦ) καὶ τοῦ Ὀφιούχου.

μοιρῶν πάνω ἀπὸ τὸν ὁρίζοντα, γιὰ μιάμιση ὥρα καλῶς ὁρατή, πρὶν ἀπὸ
τὴν ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου (ἡ ἀνατολὴ Ἡλίου ἔγινε στὶς 6.50, ἐνῶ ἡ ἀνατολὴ
τῆς Ἀφροδίτης ἔγινε στὶς 5.13 τοπικὴ ὥρα). Ἡ Ἀφροδίτη (Venus) φαίνεται
στὴν Εἰκόνα 2 στὴν Ἀνατολὴ (East), πρὸς τὴ δεξιὰ πλευρὰ τῆς εἰκόνας.
Ἐπιπλέον, ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα ἐπισημαίνει ὅτι δύο ἀστρονομικὰ φαινόμενα, ἡ ἡλιακὴ ἔκλειψη καὶ μιὰ βροχὴ διαττόντων ἀστέρων (πεφταστέρια), περιγράφονται στὴν Ὀδύσσεια ὡς προφητεῖες τοῦ μάντη Θεοκλύμενου, ποὺ τὸ ὄνομά του σημαίνει «ὁ ἀκούων τὰ θεῖα», καθώς, σύμφωνα μὲ
τὶς δοξασίες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, τὰ ἔκτακτα αὐτὰ ἀστρονομικὰ φαινόμενα
συνεδέοντο μὲ θεότητες (Papamarinopoulos et al. 2013).
Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει πολλὲς φορὲς ὅτι ὁ Τρωικὸς Πόλεμος διήρκεσε
δέκα ἔτη καὶ ὅτι ὁ Ὀδυσσέας ἐπέστρεψε στὴν Ἰθάκη εἴκοσι ἔτη μετὰ τὴν
ἀναχώρησή του. Τρία χωρία τῆς Ἰλιάδας (Β 134-138, 295-296 καὶ 328-330)
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Εἰκόνα 2: Ἡ
 ἐμφάνιση τῆς Ἀφροδίτης (Venus) τὰ χαράματα στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα τοῦ οὐρανοῦ τῶν Ἰονίων Νήσων τὴν 25η Ὀκτωβρίου τοῦ 1207
π.Χ., ὅταν ὁ Ὀδυσσέας ἔφθασε στὸ νησί του. Ἡ Ἀφροδίτη φαίνεται στὰ
δεξιὰ τῆς εἰκόνας.

ἀναφέρουν τὸν Κάλχα, τὸν Ἀγαμέμνονα καὶ τὸν Ὀδυσσέα νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὴ δεκαετὴ διάρκεια τοῦ πολέμου καὶ νὰ προσθέτουν ὅτι τὰ περιγραφόμενα γεγονότα στὴν Ἰλιάδα ἔγιναν στὴν ἀρχὴ τοῦ δέκατου «ἔτους τοῦ
πολέμου» στὴν Τροία.
Στὴ συνέχεια ἐντοπίστηκε καὶ ἄλλη μία ἡλιακὴ ἔκλειψη, ποὺ περιγράφεται στὴν Ἰλιάδα (στὸ χρονικὸ διάστημα ἀναζήτησης 1400-1130 π.Χ.).
Τὰ στοιχεῖα ποὺ δίνονται ἀπὸ τὸν Ὅμηρο γιὰ τὸν ἐντοπισμό της εἶναι:
1. Ἡ ἐποχὴ ἦταν καλοκαίρι (περιγραφὴ πολλῆς ζέστης καὶ παρουσίας
ἐρωδιοῦ).
2. Ἡ ὥρα τῆς ἔκλειψης ἦταν ἀργὰ τὸ μεσημέρι (θάνατος Πατρόκλου).
3. Ἡ Ἀφροδίτη ἦταν στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα ὁρατὴ πρὶν ἀπὸ τὴν
ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου, τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὴν ἔκλειψη καὶ τὸν θάνατο τοῦ
Πατρόκλου, κατὰ τὴν ἡμέρα ποὺ ξημέρωσε μετὰ τὴν καύση τῆς σοροῦ του.
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4. Ἡ ἔκλειψη αὐτὴ ἔπρεπε νὰ εἶχε προϋπάρξει δέκα χρόνια πρὶν ἀπὸ
τὴν ἔκλειψη ποὺ ἀναφέρεται στὴν Ὀδύσσεια.
Ἡ πρώτη ἀναφορὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἡλιακὴ ἔκλειψη ἔγινε ἀπὸ τὸν Σουηδὸ
ἀστρονόμο Knut Lundmark σὲ ὁμιλία του περὶ τὸ 1940 (Henriksson 2012).
Συγκεκριμένα, οἱ ἐρευνητές, κατὰ τὴ μελέτη τοῦ ὁμηρικοῦ κειμένου,
ἐντόπισαν τὴν περιγραφὴ μίας ἀκόμη μερικῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης ὁρατῆς
στὴν Τροία κατὰ τὴν προϊστορικὴ ἐποχὴ καὶ τὴν ἐπιβεβαίωσαν στοὺς καταλόγους τῶν ἐκλείψεων τῆς NASA (Papamarinopoulos et al. 2014). Ἡ
περιγραφόμενη ἀπόλυτη σκοτεινιὰ τῆς νύχτας (Θ 500-511, Κ 275-277,
297, 394 καὶ 468) πρὶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα θανάτου τοῦ Πατρόκλου εἶναι συμβατὴ μὲ τὴν ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς φάσεως Νέας Σελήνης, προκειμένου νὰ συμβεῖ μιὰ ἡλιακὴ ἔκλειψη. Ἐπιπλέον ἡ ὕπαρξη τοῦ ἐρωδιοῦ
(Κ 274-275), ποὺ εἶναι ἀποδημητικὸ πτηνό, καθὼς καὶ οἱ σκηνὲς ποὺ ἀναφέρονται καὶ ἀντιστοιχοῦν σὲ συνθῆκες ὑψηλῆς θερμοκρασίας (Κ 572-575,
Λ 621-622, 642-643 καὶ 811-812), ὑποδηλώνουν ὅτι ἡ ἐποχὴ ἦταν εἴτε
προχωρημένη ἄνοιξη εἴτε ἀρχὴ καλοκαιριοῦ.

 ἡλιακὴ ἔκλειψη στὴν Τροία καὶ ὁ θάνατος
Ἡ
τοῦ Πατρόκλου
Παρακολουθώντας τὴν ὁμηρικὴ ἀφήγηση τῆς μάχης, φαίνεται ὅτι περιγράφεται ἕνα σταδιακὸ σκοτείνιασμα (τὸ ὁποῖο προκαλεῖ ὁ Ζεύς), ποὺ
ξεκινᾶ τὸ μεσημέρι, τὴν ὥρα θανάτου τοῦ Σαρπηδόνα (Π 567-568), καὶ
κορυφώνεται μετὰ τὴν ὥρα θανάτου τοῦ Πατρόκλου (Ρ 269-270).
Δὲν πρόκειται γιὰ ὁλικὴ ἡλιακὴ ἔκλειψη, καθὼς ὑπάρχει ὁρατότητα καὶ
ἡ σκληρότατη μάχη συνεχίζεται κανονικὰ γύρω ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ
Πατρόκλου. Μάλιστα στοὺς στίχους: «῝Ως οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρός,
οὐδέ κε φαίης οὔτέ ποτ’ ἠέλιον σῶν ἔμμεναι οὔτε σελήνην» (Ρ 366-377)
ὑποδηλώνεται ἡ «συνύπαρξη» Ἡλίου καὶ Σελήνης. Θὰ ἦταν λογικὸ νὰ γίνει
ἀναφορὰ μόνο στὸν Ἥλιο καὶ ὄχι καὶ στὴ Σελήνη τὸ μεσημέρι ποὺ διεξάγεται αὐτὴ ἡ μάχη. Βεβαίως μπορεῖ κανεὶς νὰ διακρίνει ἀχνὰ καὶ τὴ Σελήνη
σὲ ἡμερήσιο φῶς, ἀλλὰ ὄχι κάτω ἀπὸ τὸν ἔντονο ἡλιακὸ φωτισμὸ ἑνὸς ζεστοῦ καλοκαιρινοῦ μεσημεριοῦ ὅπως αὐτὸ ποὺ περιγράφεται. Κατόπιν συνδυασμοῦ τῶν παραπάνω περιγραφῶν ἔγινε ἀντιληπτὸ ὅτι ὁ ποιητὴς περιγράφει μιὰ μερικὴ ἡλιακὴ ἔκλειψη, ὅπου ὁ σκοτεινὸς δίσκος τῆς Σελήνης
βρίσκεται ἀκριβῶς δίπλα καὶ ἐν μέρει καλύπτει τὸν φωτεινὸ ἡλιακὸ δίσκο.
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Ἡ περιγραφὴ μάλιστα συνεχίζεται (Ρ 366-377) μὲ τὴ διευκρίνιση ὅτι
τὸ φαινόμενο τῆς συνύπαρξης τῶν δύο οὐρανίων σωμάτων δὲν γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ ὅσους μάχονται σκληρὰ γύρω ἀπὸ τὸν νεκρὸ Πάτροκλο, οἱ ὁποῖοι
βρίσκονται ἐνδιαμέσως τῶν στρατευμάτων, καθὼς «ἠέρι γὰρ κατέχοντο
μάχης ἐπὶ θ’ ὅσσον ἄριστοι ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ κατατεθνηῶτι». Δηλαδὴ αὐτοὺς τοὺς κάλυπτε τὸ σκοτάδι τῆς μάχης («ἠέρι μάχης»), συνεκδοχικὰ ἡ σκοτεινιὰ τοῦ πολέμου, καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸ οὐράνιο φαινόμενο· σὲ ἀντίθεση μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους μαχομένους, στὴν ἴδια βεβαίως
πεδιάδα, οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν κάτω ἀπὸ αἴθριο οὐρανό, μὲ ὀξύ, διαπεραστικό,
ἐκτυφλωτικὸ ἡλιακὸ φῶς, ἐνῶ «δὲν φαίνεται πουθενὰ σύννεφο, οὔτε στὴ γῆ
οὔτε στὰ ὄρη» («οἳ δ’ ἄλλοι Τρῶες καὶ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ εὔκηλοι πολέμιζον
ὑπ’ αἰθέρι, πέπτατο δ’ αὐγὴ ἠελίου ὀξεῖα, νέφος δ’ οὐ φαίνετο πάσης γαίης
οὐδ’ ὀρέων»).
Ἡ τελευταία ἐπισήμανση ὑποδηλώνει τὴν ὕπαρξη μιᾶς «σκοτεινιᾶς»,
ὅπως ὅταν ὑπάρχει νέφωση, χωρὶς ὅμως, στὴ συγκεκριμένη περίπτωση,
τὴν ὕπαρξη νεφῶν. Πρόκειται γιὰ τὸ σκοτείνιασμα ποὺ ἐπιφέρει μιὰ μερικὴ
ἡλιακὴ ἔκλειψη. Τὸ ὀξὺ ἐκτυφλωτικὸ ἡλιακὸ φῶς προέρχεται ἀπὸ τὸ ἐναπομεῖναν μικρὸ τμῆμα τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου ποὺ δὲν ἔχει καλυφθεῖ ἀπὸ τὸν
σεληνιακὸ δίσκο.
Στὴ συνέχεια καὶ ἐνῶ ἡ μάχη συνεχίζεται, ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ ὡς πορφυρὴ
νεφέλη κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους (Ρ 544-555), καλύπτοντας
τὰ στρατεύματα, ὁπότε ἡ μάχη διακόπτεται λόγῳ μὴ ὁρατότητας, ὅπως
δηλώνεται διὰ στόματος τοῦ Αἴαντα (Ρ 643-650). Δηλαδὴ τὸ μειωμένο
ἡλιακὸ φῶς, λόγῳ τῆς ἔκλειψης, ἐπιβαρύνεται ἀπὸ τὴν προσθήκη αὐτοῦ τοῦ
κόκκινου νέφους.
Γιὰ τὴν ἑρμηνεία αὐτοῦ τοῦ κόκκινου νέφους, καθὼς καὶ γιὰ τὴν πτώση
στὴ γῆ αἱμάτινων δροσοσταλίδων [«αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν
ἔραζε» (Π 459)], ποὺ προηγήθηκαν στὸ πεδίο τῆς μάχης, παρέχεται ἐπιστημονικὴ ἐξήγηση σὲ ὅρους ἀστροφυσικῆς καὶ ἀτμοσφαιρικῆς φυσικῆς σὲ
πρόσφατη δημοσιευμένη ἐργασία τῆς ὁμάδας (Papamarinopoulos et al.
2016). Ἡ ἐξήγηση, ἡ ὁποία δίδεται, ἀφορᾶ τὴ δημιουργία συνθηκῶν (οἱ
ὁποῖες ἀναλύονται), προγενεστέρως τῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης, ποὺ ὁδήγησαν
στὴν παρουσία ἑνὸς ἐρυθροῦ σύννεφου καὶ τὴν κάθοδό του ἐπὶ τοῦ ἐδάφους
ὡς ὁμίχλης στὸ πεδίο τῆς μάχης, τὴν ὥρα τῆς μέγιστης φάσης τῆς ἡλιακῆς
ἔκλειψης, λόγῳ τῆς ἀπότομης μεταβολῆς τῆς θερμοκρασίας καὶ τῆς ὑγρασίας στὴν πεδιάδα τῶν μαχῶν, ἐξ αἰτίας ἀκριβῶς τῆς ὕπαρξης τῆς ἡλιακῆς
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ἔκλειψης. Ἡ συνύπαρξη τῶν δύο φαινομένων τονίζεται μέσα στὸ ὁμηρικὸ
κείμενο ὡς ἡ αἰτία τῆς παντελοῦς ἔλλειψης ὁρατότητας γιὰ λίγα λεπτά.
Ὁ Αἴας προσεύχεται στὸν Δία νὰ ἐπαναφέρει τὸ φῶς καὶ ἐκεῖνος ἀντα
ποκρίνεται ἄμεσα. Πράγματι, ἡ μέγιστη φάση μιᾶς ἡλιακῆς ἔκλειψης κρατᾶ
μόνο μερικὰ λεπτά. Ἔτσι ὁ Ζεὺς ἐπιφέρει δύο συμβάντα, καθὼς ὑπῆρχαν
δύο φαινόμενα, «ἠέρα μὲν σκέδασε καὶ ἄπωσεν ὁμίχλην» (Ρ 649-650). Δηλαδὴ σκόρπισε τὸ σκοτάδι (λόγῳ τῆς ἔκλειψης) καὶ ἀπομάκρυνε καὶ τὴν
ὁμίχλη. Ὁπότε «ἠέλιος δὲ ἐπέλαμψε», δηλαδὴ ὁ Ἥλιος ἔλαμψε ψηλὰ στὸν
οὐρανό.
Ὁ ποιητὴς ὅμως δίνει καὶ ἄλλη μία χρήσιμη ἀστρονομικὴ πληροφορία.
Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Πατρόκλου (μὴ συμπεριλαμβανομένης τῆς ἡμέρας
θανάτου του), σὲ διαφορετικὰ ἀποσπάσματα τοῦ κειμένου ἀναφέρονται
τρεῖς χαραυγές. Ἡ ὁμάδα ἐντόπισε αὐτὲς τὶς τρεῖς διαδοχικὲς χαραυγές, οἱ
ὁποῖες περιγράφονται σὲ ἀντίστοιχα ἀποσπάσματα (Τ 1-2, Ψ 109-110 καὶ
226-228). Στὸ πρῶτο καὶ στὸ δεύτερο ἐξ αὐτῶν περιγράφεται ἡ πρώτη καὶ
ἡ δεύτερη χαραυγὴ ἀντιστοίχως μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Πατρόκλου. Στὸ
τρίτο περιγράφεται ἡ χαραυγὴ μετὰ τὸ τέλος τῆς διὰ πυρὸς καύσης τῆς
σοροῦ τοῦ ἥρωα, ὁπότε ἐπισημαίνεται ἡ ἐμφάνιση τῆς Ἀφροδίτης (Venus)
στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου.
Μὲ δεδομένη τὴν ὕπαρξη μίας ἀκόμη ἡλιακῆς ἔκλειψης ποὺ ἀναφέρεται στὴν Ὀδύσσεια, θὰ πρέπει ἡ ἔκλειψη τῆς Ἰλιάδας νὰ προηγεῖται κατὰ
δέκα ἔτη πολέμου, σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο τὸν Ὅμηρο. Συνεπῶς, ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα ὄφειλε νὰ ἀναζητήσει δύο ἡλιακὲς ἐκλείψεις (μέσα στὸ χρονικὸ
διάστημα 1400-1130 π.Χ.) ποὺ νὰ ἱκανοποιοῦν τὶς ἑξῆς ὁμηρικὲς προϋ
ποθέσεις:
-- Μιὰ ἔκλειψη ὁρατὴ στὴν Τροία, μεσημεριανὴ ὥρα, ποὺ συνέβη προχωρημένη ἄνοιξη ἢ καλοκαίρι. Ἐπὶ πλέον ὁ πλανήτης Ἀφροδίτη πρέπει νὰ
εἶναι ὁρατὸς στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου,
τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὴν ἡλιακὴ ἔκλειψη.
-- Μετὰ μία δεκαετία, μιὰ ἔκλειψη ὁρατὴ στὴν Ἰθάκη, μεσημεριανὴ
ὥρα, ποὺ συνέβη τὸ φθινόπωρο. Ἐπιπροσθέτως ὁ πλανήτης Ἀφροδίτη
πρέπει νὰ εἶναι ὁρατὸς στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ
Ἡλίου, πέντε ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἡλιακὴ ἔκλειψη.
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 ὸ πρόγραμμα Starry Νight καὶ οἱ κατάλογοι ἐκλείψεων
Τ
τῆς NASA
Μὲ χρήση τοῦ προγράμματος Starry Night καὶ τῶν καταλόγων τῶν
ἐκλείψεων τῆς NASA, ἐλέγχθηκε ὅλη ἡ χρονικὴ περίοδος ἀπὸ τὸ 1400 ἕως
τὸ 1130 π.Χ. Ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα ὄφειλε νὰ λάβει ὑπόψη τὴν ἔναρξη τῆς
ἄνθησης τοῦ μυκηναϊκοῦ πολιτισμοῦ τὸ 1400 π.Χ., καθὼς καὶ τὴν ἀκμὴ καὶ
τὸ τέλος τοῦ κόσμου τῶν Ἀχαιῶν τὸ 1130 π.Χ. Θὰ πρέπει ἀκόμη νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι θὰ ἦταν φοβερὰ ριψοκίνδυνο νὰ πραγματοποιηθεῖ μυκηναϊκὴ
ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς Τροίας κατὰ τὴν ἀκμὴ τῆς Χεττιτικῆς Αὐτοκρατορίας, γι’ αὐτὸ καὶ ἐκστρατεία πρέπει νὰ ἐπιχειρήθηκε μόνο ὅταν ἡ τελευταία ἔχασε τὴ δύναμή της μετὰ τὴν ἥττα της ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους στὴ
μάχη τοῦ Kadesh τὸ 1275/4 π.Χ. (Spalinger 2005) καὶ κυρίως μετὰ τὴν
ἥττα της ἀπὸ τοὺς Ἀσσυρίους στὴ μάχη τῆς Nihriya τὸ 1237 π.Χ. (Live
rani 2001). Ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα, ἀφοῦ ἔλαβε ὑπόψη της ὅλα τὰ προαναφερθέντα, ἐντόπισε τὴν ἡμερομηνία αὐτῆς τῆς μερικῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης, ποὺ
ἦταν ἡ 6η Ἰουνίου τοῦ 1218 π.Χ. Ἡ θέση τῆς συγκεκριμένης ἡλιακῆς ἔκλειψης
παρουσιάζεται στὴν Εἰκόνα 3, στὴν ἀριστερὴ πλευρά της.
Ἡ μερικὴ ἡλιακὴ ἔκλειψη τῆς 6ης Ἰουνίου 1218 π.Χ. στὴν Τροία, ἡ
ὁποία μετὰ ἀπὸ ἕναν ἕως δύο μῆνες ἁλώθηκε, ἱκανοποιεῖ τὴν ἀναφορὰ τοῦ
Ὁμήρου ὅτι προηγεῖται μία δεκαετία ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ὀδυσσέα, ποὺ
ἔγινε τὴν 25η Ὀκτωβρίου τοῦ 1207 π.Χ. - καὶ ἀκολούθησε ἡ ἔκλειψη τῆς
Ἰθάκης πέντε ἡμέρες μετά, δηλαδὴ τὴν 30ὴ Ὀκτωβρίου 1207 π.Χ. Τὸ
ζεῦγος αὐτῶν τῶν δύο ἡλιακῶν ἐκλείψεων εἶναι τὸ μοναδικὸ ποὺ ἱκανοποιεῖ
αὐτὸν τὸν ὁμηρικὸ ὅρο στὴ χρονικὴ περίοδο 1400-1130 π.Χ.
Ἡ μερικὴ ἡλιακὴ ἔκλειψη στὴν Τρωάδα συνέβη μεσημέρι, μὲ ἔναρξη
στὶς 14.10, μέγιστη φάση στὶς 15.45 καὶ λήξη στὶς 17.07, ἐνῶ ἡ κάλυψη
τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου ἦταν 75,2%. Ὁ συγχρονισμός της μὲ τὸν θάνατο τοῦ
Πατρόκλου εἶναι ἐμφανής.
Τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὴν ἔκλειψη, τὰ χαράματα τῆς 9ης Ἰουνίου, ἡ
Ἀφροδίτη ἦταν πολὺ καλὰ ὁρατὴ στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα, καθὼς ἀνέτειλε
στὶς 3.12, ἐνῶ ὁ Ἥλιος ἀνέτειλε στὶς 4.48, ὅπως φαίνεται στὴν Εἰκόνα 4
στὴ δεξιὰ πλευρὰ τοῦ χάρτη.
Ἡ εὑρεθεῖσα ἡλιακὴ ἔκλειψη τῆς 6ης Ἰουνίου τοῦ 1218 π.Χ. ὁριοθετεῖται, σὲ περιοχὴ τοῦ οὐρανοῦ τῆς Τρωάδας, ἀπὸ τοὺς ἀστερισμοὺς τοῦ
Ὠρίωνα, τοῦ Ταύρου (μὲ τὰ νεφελώματα Πλειάδες καὶ Ὑάδες) καὶ τῆς Με-
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Εἰκόνα 3: Ἡ ἔκλειψη Ἡλίου τῆς 6ης Ἰουνίου 1218 π.Χ. στὴν Τρωάδα, μὲ κάλυψη
τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου 75,2%, ἔγινε σὲ περιοχὴ τοῦ οὐρανοῦ ἡ ὁποία ὁριοθετεῖται ἀπὸ τοὺς ἀστερισμοὺς τοῦ Ταύρου, τοῦ Ὠρίωνα καὶ τῆς Μεγάλης
Ἄρκτου καὶ ἐμφανίζεται στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ τῆς εἰκόνας. Αὐτοὶ
ἀκριβῶς οἱ ἀστερισμοὶ περιγράφονται στὴ δεύτερη ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέα!

γάλης Ἄρκτου. Τὸ χωρίο τῆς Ἰλιάδας Σ 483-489 ἀναφέρει αὐτοὺς ἀκριβῶς
τοὺς ἀστερισμούς, οἱ ὁποῖοι δίκην στεφάνου κυκλώνουν τὴν οὐράνια περιοχὴ
ὅπου ἔγινε ἡ ἔκλειψη. Οἱ ἀστερισμοὶ αὐτοὶ ἀναφέρονται στὴν περιγραφὴ τῆς
δεύτερης ἀσπίδας τοῦ Ἀχιλλέα, δεδομένου ὅτι ἡ πρώτη λαφυραγωγήθηκε
ἀπὸ τοὺς Τρῶες ὅταν σκότωσαν τὸν Πάτροκλο. Ἡ ἤδη παρουσιασθεῖσα
Εἰκόνα 3 δείχνει τὸν οὐρανὸ τῆς Τροίας τὴν ὥρα τῆς ἔκλειψης, ἡ ὁποία
ἔλαβε χώρα στὸν ἀστερισμὸ τῶν Διδύμων καὶ εἶναι ὁριοθετημένη ἀπὸ τοὺς
συγκεκριμένους ἀστερισμοὺς οἱ ὁποῖοι -ἀναφέρεται ὅτι- ἀπεικονίζονταν
πάνω στὴν ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέα.
Ἐπιπροσθέτως, στὴ δημοσίευση τῆς ὁμάδας Papamarinopoulos et al.
(2014) ἀπορρίπτεται τεκμηριωμένα καὶ γιὰ πολλοὺς λόγους ἡ ὁλικὴ ἡλιακὴ
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Εἰκόνα 4: Ἡ
 ἐμφάνιση τῆς Ἀφροδίτης (Venus) στὸν ἀνατολικὸ ὁρίζοντα τοῦ οὐρανοῦ
τῆς Τροίας, τὰ χαράματα τῆς 9ης Ἰουνίου τοῦ 1218 π.Χ., τρεῖς ἡμέρες
μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Πατρόκλου, φαίνεται στὴ δεξιὰ πλευρὰ τῆς εἰκόνας.

ἔκλειψη τῆς 11ης Ἰουνίου 1312 π.Χ. ἢ τῆς 24ης Ἰουνίου τοῦ 1312 π.Χ., σὲ
γρηγοριανὸ καὶ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο ἀντιστοίχως, τὴν ὁποία πρότεινε ὁ
Henriksson (2012). Ἡ ὅλη περιγραφὴ τοῦ ὁμηρικοῦ κειμένου ἀντιστοιχεῖ
σὲ μερικὴ καὶ ὄχι σὲ ὁλικὴ ἡλιακὴ ἔκλειψη, ὅπως προτείνει ὁ ἐν λόγῳ
ἐρευνητής. Ἐπίσης ὑπάρχουν ἐπιστημονικῶς ἀσυγχώρητες ἀσυμβατότητες
στὸ ὅλο σκεπτικὸ ποὺ παρουσιάζει προκειμένου νὰ δικαιολογήσει τὴν ἐπιλογή του.
Ἡ περιγραφόμενη στὸ ὁμηρικὸ κείμενο ζέστη καὶ ἡ προαναφερθεῖσα
ἐμφάνιση τοῦ ἀποδημητικοῦ πτηνοῦ ἐρωδιοῦ στὴ δέκατη ραψωδία τῆς
Ἰλιάδας ταιριάζουν ἀπόλυτα στὶς ἀρχὲς Ἰουνίου, ἕναν περίπου μήνα πρὶν
ἀπὸ τὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο, ποὺ τότε (λόγῳ τοῦ φαινομένου τῆς μετάπτωσης)
ἦταν τὴν 4η Ἰουλίου.
Ὡς γνωστόν, ἡ κοινὴ ἀποδοχὴ τῆς χρονικῆς ἀναφορᾶς τῆς πρώτης
τέλεσης τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τὸ ἔτος 776 π.Χ. ἐκ μέρους τοῦ κρά-
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τους τῆς Ἤλιδας ἔγινε πρὸς τὰ μέσα τοῦ 3ου αἰώνα π.Χ. Ἡ ὁμάδα παραθέτει ἐννέα ἀποσπάσματα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὴ χρονολόγηση γεγονότων
μὲ βάση τὶς Ὀλυμπιάδες ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 3ου αἰώνα π.Χ. Συγκεκριμένα,
τρία ἀπὸ τὸν Διόδωρο Σικελιώτη (Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 1,4,7 - 1,68, 5,1
καὶ 6-7), τρία ἀπὸ τὸν Διονύσιο Ἁλικαρνασσέα (Ῥωμαϊκαὶ ἀρχαιότητες,
1,74,1 - 1,74,4 - 3,1,4) καὶ τρία ἀπὸ τὸν Πολύβιο Μεγαλοπολίτη (Ἱστορίαι, 3,17,1 - 4,26,1 - 5,105,3).
Κατὰ τὴν κλασικὴ ἐποχὴ στὴν Ἑλλάδα οἱ χρονολογικὲς ἀφετηρίες
ἦταν διαφορετικές. Στὴν Ἀθήνα, γιὰ παράδειγμα, τὰ ἔτη καθορίζονταν ἀπὸ
τὸν ἐπώνυμο ἄρχοντα, στὴ Σπάρτη ἀπὸ τὸν ἐπώνυμο ἔφορο καὶ στὸ Ἄργος
ἀπὸ τὴν ἰσόβια ἱέρεια τῆς Ἥρας.
Ἐπίσης, γιὰ τὴν ὕπαρξη διαφορετικῆς ἀρχῆς τοῦ ἔτους στὶς ἑλληνικὲς
πόλεις κατὰ τοὺς αἰῶνες πρὶν ἀπὸ τὴ χρονολόγηση μὲ βάση τὶς Ὀλυμπιάδες,
παρατίθενται τὰ ἑξῆς ἀποσπάσματα: Φώτιος, Λεξικόν, 291 καὶ Πλούταρχος, Πελοπίδας, 25. Ἐπὶ πλέον ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἄλλα περιγραφόμενα στὴ βιβλιογραφία, ὅπως λόγου χάριν ἀναφέρονται ἀπὸ τοὺς Μάνο
Δανέζη καὶ Στράτο Θεοδοσίου στὸ βιβλίο τους Ἡ Ὀδύσσεια τῶν ἡμερολογίων (1995).
Εἶναι ἀναμενόμενο ὅτι γιὰ τοὺς προγενέστερους αἰῶνες, ὅπως γιὰ τὸ
τέλος τοῦ 13ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 12ου αἰώνα π.Χ. παραδείγματος χάριν,
δὲν ὑπῆρχε κοινὸ ἡμερολόγιο γιὰ τὰ βασίλεια τῶν Ἀχαιῶν. Συνήθως ἡ πρωτοχρονιὰ εἶχε σχέση μὲ κάποιο ἡλιοστάσιο ἢ κάποια ἰσημερία, ἀλλὰ διέφερε
ἀπὸ περιοχὴ σὲ περιοχή. Κατὰ συνέπεια ὁ Ὅμηρος δὲν θὰ μποροῦσε νὰ
δίνει τὴ δεκαετία τοῦ πολέμου μὲ βάση ἕνα κοινὸ ἡμερολόγιο, μία κοινὴ
πρωτοχρονιά. Ὡς ἐκ τούτου ὁ κοινὸς χρόνος γιὰ ὅλους τοὺς μαχομένους
ἦταν «πόσα ἔτη πολεμοῦν», δηλαδὴ τὰ «ἔτη πολέμου». Πράγματι, ὁ
Κάλχας, ὁ Ἀγαμέμνονας καὶ ὁ Ὀδυσσέας (Β 134-135, 295-296 καὶ 328-329,
ἀντιστοίχως), ἀλλὰ καὶ ἄλλοι, ἀναφέρουν ὅτι ἔχουν ἤδη πολεμήσει ἐννέα
ἔτη καὶ τώρα βρίσκονται στὴν ἀρχὴ τοῦ δέκατου ἔτους τοῦ πολέμου.
Ἐπιπροσθέτως, ἡ ὁμάδα, στηριζόμενη σὲ κείμενα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας τῶν μεταγενέστερων περιόδων, ἀποδεικνύει ὅτι οἱ ἐκστρατεῖες ξεκινοῦσαν τὴν ἄνοιξη ἢ ἀμέσως μετὰ τὴν ἄνοιξη. Παραθέτει δὲ
πολλὰ ἀποσπάσματα ἀρχαίων ἱστορικῶν καὶ ἄλλων συγγραφέων, καὶ συγ
κεκριμένα: δύο ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτο (Ἱστορίαι, 6,106-107 - 7,206), δεκαεπτὰ
ἀπὸ τὸν Θουκυδίδη (Ἱστορίαι, 1,30,4 - 2,2,1 - 2,34,1 - 2,102,2 - 2,103,1
- 4,117,1 - 5,20,3 - 5,26,1 - 6,8,1 - 6,88,5 - 6,88,6 - 6,94,1 - 7,15,2 -
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7,17,1 - 8,2,4 - 8,7,1 - 8,61,1), δύο ἀπὸ τὸν Ξενοφώντα (Ἑλληνικά, 3,2,6
- 5,3,1), ἑπτὰ ἀπὸ τὸν Ἀρριανὸ (Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις, 1,1,4 - 1,11,3 3,6,1 - 4,7,1 - 4,18,2 καὶ 4 - 4,22,3) καὶ τρία ἀπὸ τὸν Δίωνα τὸν Κάσσιο
(Ῥωμαϊκαὶ ἱστορίαι, 36,5,1 - 49,31,4 - 54,33,1).
Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἐκστρατεῖες ξεκινοῦσαν κατὰ κανόνα εἴτε τὴν ἄνοιξη εἴτε ἀμέσως μετὰ ἀπὸ αὐτήν. Κατὰ συνέπεια ἡ ἴδια
λογικὴ τῆς διεξαγωγῆς τῶν πολέμων καὶ τῆς ἐπιμελητείας τῶν ἐκστρατειῶν κατὰ τὴν κλασική, τὴν ἑλληνιστικὴ καὶ τὴ ρωμαϊκὴ ἐποχὴ θὰ πρέπει
νὰ προεκταθεῖ καὶ κατὰ τὴ μυκηναϊκὴ περίοδο, ποὺ συμπίπτει μὲ τὴν
ὕστερη ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ.
Ἕνα, λοιπόν, «ἔτος πολέμου» στὴν Τροία ἄρχιζε τὴν ἄνοιξη ἑνὸς ἔτους
καὶ τελείωνε τὴν ἄνοιξη τοῦ ἑπομένου ἔτους. Συνεπῶς, μὲ σημερινὴ χρονολόγηση, τὸ πρῶτο «ἔτος πολέμου» ἦταν μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1227-1226 π.Χ.
καὶ τὸ δέκατο «ἔτος πολέμου» ἦταν μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1218-1217 π.Χ. Ἡ
ἅλωση τῆς Τροίας ἔλαβε χώρα στὴν ἀρχὴ τοῦ δέκατου «ἔτους τοῦ πολέμου», ὅπως γράφει ὁ Ὅμηρος, δηλαδὴ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1218 π.Χ., ὅπως
προτείνει ἡ ὁμάδα.
Ὁ Ὀδυσσέας ἀναχώρησε ἀπὸ τὴν Ἰθάκη τὸ 1228-1227 π.Χ. καὶ ἐπέστρεψε τὸ εἰκοστὸ ἔτος, δηλαδὴ τὸ 1208-1207 π.Χ.
Ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα παραθέτει στὸν Πίνακα 1 τὰ ἔτη πολέμου (ἀπὸ
ἄνοιξη σὲ ἄνοιξη) καὶ τὸ ἔτος ἐπιστροφῆς τοῦ Ὀδυσσέα.
1227-1226 π.Χ. Πρῶτο ἔτος πολέμου
1218-1217 π.Χ. Δέκατο ἔτος πολέμου
1208-1207 π.Χ. Εἰκοστὸ ἔτος - Ἐπιστροφὴ Ὀδυσσέα στὴν Ἰθάκη
Πίνακας 1: Τὰ ἔτη τοῦ πολέμου καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ὀδυσσέα.

 ρονολογήσεις τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου
Χ
ἀπὸ ἱστορικοὺς καὶ ἀρχαιολόγους
Ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα παραθέτει ἐπίσης καὶ τὸν Πίνακα 2, ὁ ὁποῖος
περιέχει τὶς ἀπόψεις τῶν ἀρχαίων ἱστορικῶν γιὰ τὴ χρονολόγηση τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου. Οἱ ἱστορικοὶ χρονολογοῦν τὸν Τρωικὸ Πόλεμο ποὺ περιγράφεται ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸ χρονικὸ διάστημα μετὰ τὸ 1300 π.Χ. (ἐκτὸς ἀπὸ
τὸν Δούρη τὸν Σάμιο) μέχρι τὸ 1171 π.Χ.
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Ὄνομα συγγραφέως

Ἔτος π.Χ.

Δούρις Σάμιος (Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρωματεῖς, 1960)

1454 ἢ 1514

Κλείταρχος Ἀλεξανδρεὺς (Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρωματεῖς, 1960)

1274 ἢ 1334

Τίμαιος Ταυρομενίτης (Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρωματεῖς, 1960)

1274 ἢ 1334

Ἐρατοσθένης Ἀλεξανδρεὺς (Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρωματεῖς,
1960)

1184 ἢ 1228
ἢ 1288

Ἔφορος Κυμαῖος (Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρωματεῖς, 1960)

1189 ἢ 1249

Φανίας Ἐρέσιος (Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρωματεῖς, 1960)

1169 ἢ 1229

Ἡρόδοτος Ἁλικαρνασσεὺς (Ἱστορίαι, 1968)

περὶ τὸ 1250

Δικαίαρχος Σικελιώτης (Fragmenta, 1888-1906)

1212

Πάριον Χρονικὸν (Παράγραφος 24 τοῦ κειμένου, 2001)

1208

Σωσίβιος Λάκων (Censorinus, De die natali, 1810)

1171

Πίνακας 2: Ο
 ἱ ἀπόψεις τῶν ἀρχαίων ἱστορικῶν (σημείωση: Ἐντὸς παρενθέσεων
εἶναι οἱ πηγὲς ποὺ ἀναφέρουν τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς).

Ἡ ὁμάδα παραθέτει ἐπίσης καὶ τὸν Πίνακα 3, στὸν ὁποῖο παρουσιά
ζονται οἱ ἀπόψεις τῶν ἀρχαιολόγων σχετικῶς μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς
Τροίας, ποὺ καλύπτουν τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1270 μέχρι τὸ 1180
π.Χ., ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ τὴ γεωαρχαιολογικὴ ζώνη Τroy VIIa, ἡ ὁποία
φέρει σαφῆ ἴχνη καταστροφῆς ἀπὸ πυρκαγιὰ καὶ ἡ ὁποία γιὰ ἕνα μεγάλο
μέρος τῶν ἀρχαιολόγων ἀντιστοιχεῖ στὴν ὁμηρικὴ Τροία.
Ὄνομα
συγγραφέως

Γεωαρχαιολογικὴ
ζώνη (στρῶμα)

C. Nylander (1963)

Τροία VI

M. Finley et al.

Τροία VI

(1964)

Ἡ καταστροφὴ τῆς Τροίας
σὲ ἔτος π.Χ.
Θεωρεῖ ὅτι ὁ Τρωικὸς Πόλεμος
δὲν εἶναι ἱστορικὸ γεγονὸς
Θεωρεῖ ὅτι ὁ Τρωικὸς Πόλεμος
δὲν εἶναι ἱστορικὸ γεγονὸς

W. Dörpfeld
(Zengel, 1990)

Τροία VI

περίπου 1250, ἀλλὰ μετὰ τὴ μάχη
τοῦ Kadesh

C. Blegen

Τροία VIIa

1270-1240

Τροία VIIa

1230-1250

(Zengel, 1990)
V. R. d’A. Desborough (1966)
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Ὄνομα
συγγραφέως

Γεωαρχαιολογικὴ
ζώνη (στρῶμα)

Ἡ καταστροφὴ τῆς Τροίας
σὲ ἔτος π.Χ.
1250-1260

M. Wood (1998)

Τροία VI

S. Hiller (1991)

Τροία VIh
Τροία VIIa

G. Mylonas (1964)

Τροία VIIa

Στὸ μέσον τοῦ 13ου αἰώνα
Στὸ τέλος τοῦ 13ου καὶ στὴν ἀρχὴ
τοῦ 12ου αἰώνα
περίπου 1200

P. A. Mountjoy
(1999a,b)

Τροία VIIa
Τροία VIh

περίπου 1210
περίπου 1300

M. Korfmann
(2004a,b)

Τροία VIIa/VIIb1

1200-1180

S. Hood (1998)

Τροία VIIb2

10ος αἰώνας

Πίνακας 3: Οἱ ἀπόψεις τῶν ἀρχαιολόγων.

Ἡ πρώτη ὁμάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους Νylander καὶ
Finley, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀποδέχονται τὴν ἱστορικότητα τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου.
Ἡ δεύτερη ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς Dörpfeld καὶ Blegen, Desborough,
Wood καὶ Ηiller, οἱ ὁποῖοι χρονολογοῦν τὴν καταστροφὴ τῆς Τροίας περὶ τὸ
1250 π.Χ.
Ἡ τρίτη ὁμάδα ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν Μυλωνᾶ, τὴ Mountjoy, τὸν Korfmann καὶ τὸν Hood, οἱ ὁποῖοι χρονολογοῦν τὴν καταστροφὴ τῆς Τροίας
περὶ τὸ 1200 π.Χ., περὶ τὸ 1210 π.Χ., μεταξὺ τοῦ 1200 καὶ 1180 π.Χ. καὶ
τὸν 10ο αἰώνα π.Χ. ἀντιστοίχως.

Συμπεράσματα
Ἡ ἐπισήμανση τοῦ Πλουτάρχου ὅτι «ἡ παλαιὰ φυσικὴ ἐπιστήμη»
ἦταν «φυσικὸς λόγος» κρυμμένος μέσα σὲ «μύθους» καὶ «μυστηριώδη θεολογία» ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ ὁμηρικὰ ἔπη, ποὺ περιγράφουν γεγονότα τὰ ὁποῖα
συνέβησαν στὸ τέλος τοῦ 13ου αἰώνα π.Χ. Ἡ «φυσικὴ ἐπιστήμη», καὶ στὴ
συγκεκριμένη περίπτωση τὸ ἀστρονομικὸ φαινόμενο τῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης,
ὑποκρύπτεται μέσα στὴν ποιητικὴ ἀφήγηση καὶ ἀποδίδεται σὲ θεότητες,
στὸν Δία, στὴν Ἀθηνᾶ ἢ στὸν Ἀπόλλωνα.
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Ἡ ἐν θέματι ἐπιστημονικὴ ὁμάδα, σὲ σειρὰ ἐργασιῶν της (Papamari
nopoulos et al. 2012, 2013, 2014 καὶ 2016) στὸ περιοδικὸ Mediterranean
Archaeology and Archaeometry, χρονολόγησε τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ὀδυσσέα
στὴν Ἰθάκη καὶ τὴν πτώση τῆς Τροίας μὲ βάση τὰ ἀστρονομικὰ στοιχεῖα
τῶν δύο ἐπῶν. Ἡ ὁμάδα μὲ ὅρους ἀστροφυσικῆς, ἀτμοσφαιρικῆς φυσικῆς
καὶ γεωφυσικῆς, ἐντόπισε, ἀνέλυσε καὶ ἑρμήνευσε καὶ ἄλλα φαινόμενα ποὺ
ὑπάρχουν ἐντὸς τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν.
Ἡ ἀστρονομικὴ χρονολόγηση τῆς πτώσης τῆς Τροίας τὸ 1218 π.Χ.
εἶναι πολὺ κοντὰ στὴν ὁμάδα τῶν ἱστορικῶν, ὅπως τοῦ Δικαιάρχου ἀπὸ τὴ
Σικελία, ὁ ὁποῖος τὴ χρονολογεῖ τὸ 1212 π.Χ., καὶ τοῦ Πάριου Χρονικοῦ,
ὅπου ἄγνωστος ἱστορικὸς τὴ χρονολογεῖ τὸ 1208 π.Χ.
Τὸ ἔτος 1218 π.Χ. εἶναι ἐπίσης πολὺ κοντὰ στὴ χρονολόγηση τῆς τρίτης
ὁμάδας τῶν ἀρχαιολόγων, ὅπως τοῦ ἀειμνήστου Ἀκαδημαϊκοῦ Γεωργίου Μυλωνᾶ, ὁ ὁποῖος χρονολογεῖ τὸ στρῶμα Troy VIIa, δηλαδὴ τὴ γεωαρχαιολογικὴ
ζώνη μὲ ἴχνη καταστροφῆς, ἀπὸ ἐμπρησμὸ λόγῳ πολέμου, περίπου τὸ 1200
π.Χ., καὶ τῆς P. A. Mountjoy, ἡ ὁποία τὸ χρονολογεῖ περίπου τὸ 1210 π.Χ.
Ἡ ὁμάδα ἐπισημαίνει ὅτι ἡ «μέση τιμὴ» χρονολόγησης αὐτῆς τῆς γεωαρχαιολογικῆς ζώνης Troy VIIa, ἡ ὁποία φέρει ἴχνη πυρκαγιᾶς, εἶναι περίπου τὸ 1250 π.Χ. Ἡ μέση αὐτὴ τιμὴ ἔχει προκύψει ἀπὸ τὶς ἀνασκαφικὲς
μελέτες τῶν ἀρχαιολόγων, οἱ ὁποῖοι στηρίχθηκαν κυρίως στὴν κεραμικὴ
καὶ ἐν μέρει σὲ χρονολογήσεις μὲ ἄνθρακα 14. Αὐτὴ ἡ τιμὴ ἔχει εὖρος σφάλματος, δηλαδὴ ἕνα σὺν καὶ ἕνα πλήν, μερικῶν ἐτῶν ἢ μερικῶν δεκαετιῶν, τὸ
ὁποῖο ὑποχρεωτικῶς εἴτε προστίθεται εἴτε ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὸ 1250 π.Χ. Τὸ
σφάλμα ὑποδηλώνει τὸν βαθμὸ ἀβεβαιότητας τῶν ἐκτιμήσεων καὶ ὀφείλεται στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο γίνονται οἱ χρονολογήσεις. Ἡ χρονολόγηση,
ὅμως, ἡ ὁποία προέκυψε ἀπὸ τὰ ἀστρονομικὰ στοιχεῖα τῶν δύο ἐπῶν ἔχει
μηδαμινὸ σφάλμα ἀβεβαιότητας καὶ βρίσκεται ἐντὸς τοῦ πλαισίου χρονολόγησης τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας καὶ τῶν ἀναφορῶν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
συγγραφέων.
Ἦταν ἡ 6η Ἰουνίου τοῦ 1218 π.Χ. ὅταν σκοτώθηκε ὁ Πάτροκλος, ὑπὸ
τὴ σκιὰ μιᾶς μερικῆς ἡλιακῆς ἔκλειψης, ἐνῶ ἡ πτώση τῆς Τροίας ἐπῆλθε
περίπου μετὰ ἕναν δύο μῆνες. Ὁ Ὀδυσσέας ἐπέστρεψε στὴν Ἰθάκη τὴν 25η
Ὀκτωβρίου τοῦ 1207 π.Χ. καὶ φόνευσε τοὺς διεκδικητὲς τοῦ θρόνου του τὴν
30ὴ Ὀκτωβρίου τοῦ 1207 π.Χ., ὑπὸ τὴ σκιὰ μιᾶς ἄλλης μερικῆς ἡλιακῆς
ἔκλειψης. Τὰ γεγονότα αὐτά, σημαντικὰ ἀπὸ μόνα τους, συνδέθηκαν ἀνα-
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πόφευκτα μὲ τὰ ἀστρονομικὰ φαινόμενα τῶν ἐκλείψεων, σύμφωνα μὲ τὶς
δοξασίες ἐκείνης τῆς μακρινῆς ἐποχῆς, καὶ παρέμειναν ἔντονα χαραγμένα
στὴ μνήμη τῶν ἀνθρώπων ὡς ἕνα παρελθὸν ἡρώων, τὸ ὁποῖο προφορικῶς
καὶ ἐμμέτρως τὸ μετέφεραν ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά. Ἦταν φυσικὸ ἐπακόλουθο
ἡ Μούσα νὰ παραλάβει τοὺς θρύλους καὶ νὰ τοὺς μετατρέψει σὲ ἐπικὸ ἔμμετρο ποίημα. Ἄλλωστε ἡ ἐπικὴ ποίηση περιγράφει κατορθώματα ἡρώων
καὶ γεγονότα ποὺ συνέβησαν σὲ παρελθόντα χρόνο.
Σημείωση:
The SAO/NASA Astrophysics Data System
(http://adsabs.harvard.edu/)
http://adsabs.harvard.edu/abs/2014MAA....14...93P
http://adsabs.harvard.edu/abs/2013MAA....13...69P
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012MAA....12...117P

SUMMARY
Astronomical dating of the Trojan War’s end
and of the Odysseus’ return

(Athens Academy plenary session, 19.10.2017)
Public announcement of Stavros Papamarinopoulos, Panagiota Preka-Papadema, Panagiotis Mitropetros, Helena Mitropetrou, Panagiotis Antono
poulos, Giorgos Saranditis, Kosmas Gazeas, Panagiotis Nastos, Kostas Kiriakopoulos and Alexandra Tsironi
through Academician Professor Antonios Kounadis
The study of the Epics (Iliad and Odyssey) proved the existence of a
unique pair of two partial solar eclipses spaced 10 years apart, observed in
prehistoric Troy and in Ithaca, respectively. The identified eclipses, within
the time span 1400-1130 B.C., were on the 6th of June of 1218 B.C. in Troy
(IL. 16.567-568 and 786-810), during which Patroclus was killed, and on
the 30th of 1207 B.C. in Ithaca (ΟD. 20.350-357), during which Odysseus
killed the suitors. The obscuration of the solar disc was 75% in both cases.
Also, three successive dawns were identified within the Iliad which had
occurred after Patroclus’ death (IL. 19.1-2, IL. 23.109-110 and 226-228).
In the third, after the end of fire which consumed Patroclus’ body, Venus
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appeared in the Troy’s East horizon, before the sunrise. The latter was proved
by the Starry Night software.
In the Odyssey five dawns were identified too after Odysseus’ arrival in
Ithaca (ΟD. 13.93-95, ΟD. 15.56, 189-193 and 495-500, ΟD. 17.1-5,
ΟD. 20.91-97). In the first dawn, when Odysseus reached Ithaca, Venus
appeared in the East Horizon. The latter was proved by the Starry Night
software as well.
The synchronised astronomical events, solar eclipses and Venus’ ‘respective appearances’, fit fully with seasonal Homeric descriptions and people’s
habits in Troy and Ithaca, and made the two astronomical datings compelling
since they satisfy Homer’s descriptions fully, inducing a zero error uncertainty bar which C-14 and ceramic datings cannot perform.
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