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Προσφορά της  ΕΜΑΕΜ

 



Αφιερώνεται στους 
φίλους

Γιάννη Μυλωνάκη,
Πάνο Θεοδωρακίδη,
Γιάννη Καραμολέγκο,

Δημήτρη Διαλέτη



Παναγιώτα Πρέκα-
Παπαδήμα, Παναγιώτης 

Αντωνόπουλος, 
Παναγιώτης Μητροπέτρος, 

Έλενα Μητροπέτρου



Στα Ομηρικά Έπη 
δεν υπάρχει σαφής 

διάκριση μεταξύ 
λόγου και μύθου.



Ο Όμηρος χρησιμοποιεί 
δύο μόνο φορές την λέξη 
«λόγος» και μάλιστα στον 

πληθυντικό, ίσως χάριν του 
μέτρου (IL.15.393, 

OD.1.56)



Ο συγγραφεύς 
χρησιμοποιεί 

εκατοντάδες φορές την 
λέξη «μύθος» (147 

φορές στην Ιλιάδα και 
151 στην Οδύσσεια).



Η ομηρική λέξη μύθος 
υποδηλώνει την 
αγόρευση, την 
συμβουλή, την 

συνομιλία, το λογικό 
επιχείρημα και άλλα.



Πλούταρχος Χαιρωνεύς
-Δελφικός ιερεύς

‘Περί των  εν Πλαταιές 
Δαιδάλων Απόσπασμα:

157. 16-21’



Η παλιά φυσική επιστήμη 
είναι φυσικός λόγος 

κρυμμένος βαθειά μέσα σε 
μύθους και απόκρυφη 
θεολογία: Πλούταρχος

(Fragmenta 157)











Tα χρόνια του Τρωικού 
Πολέμου π.Χ.

Πρώτο Έτος: 1227-1226
Δέκατο Έτος: 1218-1217

Eπιστροφή 

Οδυσσέως: 1208-1207
Είκοσι χρόνια μετά.



- «ἠέλιος δὲ οὐρανοῦ
ἐξαπόλωλε, κακὴ δ' 
ἐπιδέδρομεν ἀχλύς» 

(ΟD.20.350-357).



ο Ηράκλειτος εκ 
Πόντου (Ὁμηρικά

Προβλήματα, εἰς ἃ 
περὶ θεῶν Ὅμηρος

ἠλληγόρησεν (75,1,1–
9,3),



ο Πλούταρχος (Περὶ
τοῦ ἐμφαινομένου

προσώπου τῷ κύκλῳ
τῆς Σελήνης (931F)



ο Ευστάθιος (Παρεκβολαὶ εἰς τὴν
Ὁμήρου Ὀδύσσειαν (2,67,11-14,  

2,84,29-31,  2,204,3-5,  2,241, 3-6 
και 2,241,11-13) επισημαίνουν

ότι στην Οδύσσεια, κατά την 
μνηστηροφονία,  περιγράφεται 
μία ηλιακή έκλειψη (ΟD.20.350-

357).



Το χρονικό πλαίσιο 
της έρευνας ήταν 
από το 1400 π.Χ.

μέχρι το 1130 π.Χ.





H απαραίτητη συνθήκη 
προκειμένου να υπάρξει η ηλιακή 
έκλειψη, δηλαδή η φάση της Νέας 
Σελήνης, δηλώνεται με σαφήνεια 

στο χωρίο ΟD.14.161-164 όταν 
αναφέρεται ότι εκείνη την ημέρα 
ήταν «τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, 

τοῦ δὲ ἱσταμένοιο».



Η καταχνιά-‘ἀχλύς’ 
και όχι σκότος-‘ἠήρ’, 
υποδηλώνει μερική 
και όχι ολική ηλιακή 

έκλειψη



Στο χωρίο ΟD.15.391-392, ο 
Όμηρος αναφέρει,  

παραδείγματος χάριν, ότι οι 
νύκτες ήταν ‘ἀθέσφατοι’ 

[μεγάλης διάρκειας]. Αυτό 
σημαίνει ότι ο Οδυσσέας έφτασε 

στην Ιθάκη μετά την 
Φθινοπωρινή Ισημερία.



Φθινοπωρινή Ισημερία το 1207 π.Χ. ήταν  η 4η

Οκτωβρίου



Το κλίμα, οι συνήθειες 
των ανθρώπων, οι 

αγροτικές και οι 
βουκολικές 

ασχολίεςδείχνουν
Φθινόπωρο.



Οι αχλαδιές, μηλιές, συκιές, ροδιές, 
κληματαριές γεμάτες με σταφύλια 

καθώς και οι γεωργικές και 
κτηνοτροφικές ασχολίες (ΟD.5.68-69, 
ΟD.5.72-73, ΟD.7.114-116, ΟD.7.122, 
ΟD.7.124-126, ΟD.24.234, ΟD.24.246-
247, ΟD.24.340-344), όπως τρύγος και 

πατητήρια, πιστοποιούν το  

Φθινόπωρο.



Αλλά, η ταυτόχρονη παρουσία
στον νυχτερινό ουρανό του 

Βοώτη και των Πλειάδων 
συμβαίνει δύο συγκεκριμένες 
περιόδους: την Άνοιξη και το 

Φθινόπωρο
(ΟD.5.270-277) 



Επιπλέον, οι Πλειάδες την Άνοιξη
είναι δυτικά στον ορίζοντα και δύουν
λίγες ώρες μετά την δύση του Ηλίου. 
Συνεπώς δεν  μπορεί να είναι ορατές 

όλη την νύκτα. Ωστόσο, το Φθινόπωρο 
οι Πλειάδες φαίνονται όλη την νύχτα
να κινούνται από τα ανατολικά προς 

τα δυτικά, (ΟD.5.270-277) 



OD.5.270 – 277

‘αυτάρ ο πηδαλίω ιθύνετο
τεχνηέντως ήμενος, ουδέ οι 

ύπνος επί βλεφάροισιν
έπιπτεν, Πληιάδας τ᾽

ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα 
Βοώτην



Tα δύο άστρα του  Βοώτη παρέμειναν  όλη 
την νύκτα πάνω από τον ορίζοντα στις 10 
Οκτωβρίου του 1207 π.Χ. στον ουρανό του 

Παλέρμο. Σήμερα υπάρχει αλλαγή.   



Η κακή αχλύς συνέβη 
πολύ πιο πριν από το 
δόρπον δηλαδή πριν 
από το απογευματινό 

δείπνο 



OD.20.392-395 και OD.21.428-429

‘δόρπου δ’ ούκ άν πως αχαρίστερον άλλο γένοιτο οίον 
δη τάχ’ έμελλε θεά καί καρτερός ανήρ θησέμεναι.’

‘but no supper could be more graceless than the one a 
goddess and a strong man were soon to set before 

them.’

‘Νύν δ’ ώρη και δόρπον Αχαιοίσιν τετυκάσθαι εν
φάει,…’ 

‘but now it is time that supper too be made ready for 
the Achaeans, while yet there is light…’

* δόρπον=afternoon meal



O Όμηρος αναφέρει σε χωρία 
της Οδύσσειας πέντε πλήρη 

ημερόνυχτα ποικίλων 
δραστηριοτήτων στην Ιθάκη και 

την Πελοπόννησο, μετά τον 
ερχομό του Οδυσσέα



(ΟD.13.93-95, 
ΟD.15.56, ΟD.15.189-
193, ΟD.15.495-500, 

ΟD.17.1-5, ΟD. 20.91-
97)



Η εποχή είναι Φθινόπωρο
Η ώρα της έκλειψης είναι μεσημεριανή

Πέντε μέρες πριν την ημέρα της 
έκλειψης, κατά την άφιξη του Οδυσσέα  

στην Ιθάκη, η Αφροδίτη ήταν ορατή 
στον ανατολικό ορίζοντα πριν την  

ανατολή του Ηλίου (ΟD.13.93-95). 



Η πτώση της Τροίας 
έγινε το 1218 π.Χ. Είναι 

μέσα στην μέση τιμή 
των αρχαιολογικών 
χρονολογήσεων η 

οποία είναι 1250 π.Χ.



Searching for the eclipse 
64 ηλιακές εκλείψεις

Αutumn (September-November)

14 eclipses

Rise of Venus 5 days ago

5 eclipses

Rise (5 days ago) (LT)

Date (BC) Start of eclipse (LT) Mid eclipse (LT)
Maximum 

obscuration of solar 
disk

End of Eclipse (LT) Venus Sun

1298 Sep 17 13:38 14:01 0.82 % 14:23 4:30 6:04
1252 Sep 18 8:33 9:04 1.92 % 9:37 6:06
1234 Sep 30 18:06 under horizon - - 5:26 6:18
1207 Oct 30 14:31 (33ο) 16:03 (20ο) 74.7 % 17:23 (6ο) 5:13 6:50
1143 Nov 11 6:51 (-4ο) 7:58 (8ο) 51.5 % 9:11 6:06 7:04

1400-1130 π.Χ.



Το φαινόμενο ξεκίνησε 
στις 14.31, κορυφώθηκε 
στις 16.03 και τελείωσε 

στις 17.23. Λίγη ώρα 
μετά, στις 17.58, ο 

Ήλιος έδυσε.



Η θέση της μερικής ηλιακής έκλειψης της 
30ης Οκτωβρίου 1207 π.Χ. στον ουρανό των 

Ιονίων Νήσων

 





Η μερική ηλιακή 
έκλειψη είναι εν

συγχρονισμώ με την 
εμφάνιση της 

Αφροδίτης πέντε μέρες 
πριν



Ο ουρανός της Ιθάκης την 30η Οκτωβρίου 1207 π.Χ. κατά την
ηλιακή έκλειψη στις 16.00  τοπικός χρόνος και πέντε ημέρες πριν 

κατά την εμφάνιση  της Αφροδίτης στις 06.05 τοπικός χρόνος



Εμφάνιση της Αφροδίτης 5 μέρες, πριν την έκλειψη, 
ορατή στα Ιόνια νησιά στην Ανατολή τα χαράματα. 

 



Αφροδίτη-Εωσφόρος


