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'Η προϊστορική Άρτάκη καί αί περιπλανήσεις τοΰ Όδυσσέως

AE 1955

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει δτι κατά τούς
προϊστορικούς χρόνους ύπήρχεν ή πόλις Άρί-

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΤΑΚΗ

σβη

ΚAI

ομώνυμος

προς την μητέρα τοΰ

Άσίου

και ήτις ήτο και ή έδρα τοΰ Άσίου, ενώ πι

ΑΙ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

θανώς ό “Υρτακος έμενεν έν Άρτάκη. Ή πό
Εντός

τής Προποντίδος καί εις

τά

ΝΔ.

λις Άρίσβη έκειτο παρά τον ποταμόν

Σελλή-

τής Κυζίκου κεΐται

εντα ου μακράν τής Άβΰδου' κατά τούς ιστο

ή Άρτάκη. Είναι πόλις αρχαιότατη χρονολο

ρικούς χρόνους έθεωρεΐτο αποικία τών Μιλη-

παράλια τής Χερσονήσου

γούμενη από τών προϊστορικών χρόνων. Απολ

σίων ή τών Μυτιληναίων. Εις την πόλιν ταΰ-

λώνιος ό Ρόδιος περιγραφών (Άργοναυτ. Α,

την

έπορεύθη δ Μ. Αλέξανδρος μετά τό

τέ-

Είκ. 1. Ή Άρτακία Κρήνη, τό σύγχρονον «ΠάγαΰΌ».

1047), τον διά τής Προποντίδος πλοϋν

λος τών έν Ίλίιρ εορτών προς συνάντησιν τοΰ

τών Αργοναυτών αναφέρει τον Άρτακέα, πρό-

υπό τον Παρμενίωνα έστρατοπεδευμένου στρα

Απολλόδωρος Ιν τή Μυθο

τού (Αρριανος, Άνάβασις Αλεξάνδρου I 12, 6).

στίχ.

μον άνδρών, ό δέ

λογική Βιβλιοθήκη αυτού (Γ 12, 5)
τον “Υρτακον

σύγχρονον

τοΰ

αναφέρει

Πριάμου

τής

Κατά

τούς

Βαρίσπη,

Βυζαντινούς

Τροίας καί συζευχθέντα την πρώτην σύζυγον

επισκοπών

τούτου : Πρίαμος δε Άρίσβην εκ δον ς ' Υρτάκω

Κ. Σ. Μάκρη,

δεντέραν

εγημεν 'Εκάβην

Δνμαντος. Έκ τής

Άρίσβης δ "Υρτακος εσχε δύο υιούς τον Άσιον καί

τον Νίσον τον

χρόνους

Βάρη ή Βάρις καί

ωνομάζετο
μία

τών

Μητροπόλεως

Κυζίκου

(ίδέ

Εκκλησιαστική

Ιστορία

τής

τής

ήτο

Μητροπόλεως Κυζίκου, Μικρασιατικά Χρονικά
ΣΤ', σ. 285 καί 290).

πρώτον εύρίσκομεν
Ποϋ

μνημονευόμενον εις τό Β τής Τλιάδος (στ. 835839) ως σύμμαχον τών Τρώων :

έκειτο

ή

προϊστορική

Ή προϊστορική Άρτάκη, τό

Άρτάκη.

«Άστυ Ύρτά-

κου», δεν ήτο δυνατόν νά έκειτο επί τής θέΟΐ δ αρα ΙΊερκώτην καί Πράκτιον άμφενέμοντο,

σεως τής σημερινής Άρτάκης ελλείψει χώρου,

καί Σηστδν καί"Αβυδον εχον καί δίαν 'Άρίσβην,

διότι

τών ανϋ-'Ύρτακίδης ήρχΆοιος,δρχαμος άνδρών,

Άρτάκης

"Λάιος ‘ Υρτακίδης, ον Άρίσβη&εν φέρον ίπποι

Τσιγούρας, τής θαλάσσης είσχωρούσης

αΐϋχονες μεγάλοι, ποταμού άπο Σελλήεντος.

τατα μέχρι τών προπόδων τών όρέων καί κα-

τότε

δεν ύπήρχον
κοιλάδες,

αί

εκατέρωθεν

τής

αί τής Κανάβας καί τής
βαθύ

2
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Ίπποκράτους

ταλειπούσης
τελείως

στενόν και άνυδρον

άνεπιτήδειον δι5 ϊδρυσιν

Κ.

Καί πρώτον περί τών βίαιων ανέμων. Είς

άκρωτήριον
Αί

τό δυτικόν μέρος τών βορείων ακτών τής Κυ

κοιλάδες αΰται έσχηματίσθησαν βραδύτερον διά

ζίκου ύπάρχουσι δυο χωνοειδείς κοιλάδες, ή τοΰ

προσχώσεων

των παραρρεόντων ποταμών, ως

χωρίου Δρακοίντα καί ή τοΰ χωρίου Βαθύ (Ϊδέ

μαρτυρεί τό έδαφος αυτών, βαθμηδόν

χάρτην ακτών Κυζικηνής χερσονήσου, είκ. 5).

σαφώς

πόλεως.

ΑΕ 1955

Μάκρη

έκτοτε επεκτεινόμενον προς την θάλασσαν. Πι

Αύται

θανότατα ή

τοΰ όρους, κειμένην ύπεράνω τοΰ χωρίου Γω

προϊστορική Άρτάκη εκειτο ολί

καταλήγουσιν

γον βορειότερον καί μεσογειότερον εις τούς πρό-

νιά

ποδας τοΰ όρους επί μικροί υψώματος,

κειμένων, άτινα ονομάζονται

επί

τών ημερών ημών

ώνομάζετο

δπερ

«Γλάρος»

καί

είς κοινήν

επί

εντομήν

δύο ακρωτηρίων ολίγον

τοΰ

όρους εντομή

επί

βορειότερον

«Καρύδια».

ονομάζεται

Ή

«Όρμή».

καί όπου φαίνονται ογκόλιθοι. Όλίγον κάτω"

“Οταν άρχίση νά πνέη Βορράς, δστις

τέρω τής τοποθεσίας ταύτης υπάρχει άφθονω-

χοΰ άλλαχοΰ είναι ήπιος, ενταύθα

τάτη πηγή ποσίμου ΰδατος ονομαζόμενη «Πα-

δλονέν

γάθο»,

προερχο-

τών δύο τούτων κοιλάδων, δταν δέ φθάση εις

πηγήν.

τήν «‘Ορμήν» ακάθεκτος καί δινήεις έκχύνεται

κρήνη

προς τήν θάλασσαν ως από άλλης Χαρύβδεως

πόλις

άνακυκών τό θαλάσσιον ΰδωρ. Τό μέρος τούτο

πιθανώς τής λέξεως

ταυτης

μένης εκ τοΰ «Παγά», δπερ σημαίνει
Πιθανότατα

έκεΐ

εκειτο

ή

Άρτακία

καλλιρέε'&ρος, εξ ής ύδρεΰετο ή αρχαία

ορμητικότερος

παντα-

καθίσταται

περισφιγγόμενος εντός

είναι γνωστόν ύπο τών ναυτικών τής ιστιοφό

(είκ. Γ ΐδέ καί χάρτην είκ. 4).

Απολλώνιος ό Ρόδιος περιγραφών τήν προσ-

ρου

ναυτιλίας

έγγισιν τών Αργοναυτών είς τήν Κΰζικον ανα

ριζε

δέ τούτο καί ό ένδοξος πυρπολητής

φέρει τήν Άρτακίαν Κρήνην ( Αργόν, στίχ. 955)

1821

κειμένην εντός καλοί λιμένος, προ τής οποίας

τοΰ γράφοντος ήτο μαθητής τοΰ γυμνασίου έν

οί Άργοναίται έρριψαν τήν λιθίνην άγκυραν

Άθήναις καί ώς συμμαθητής τοΰ έγγονοΰ τοΰ

ώς

κινδυνωδέστατον.

Κωνσταντίνος Κανάρης:

Έ γνώ
τοΰ

δταν ό πατήρ

κα

πυρπολητοΰ, Κωνσταντίνου καί τούτου όνομα-

τόπιν ιστορικούς χρόνους έφυλάσσετο εντός τοΰ

ζομένου, μετέβαινεν είς τήν οικίαν αυτού προς

Πρυτανείου τής Κυζίκου, ως αναφέρει ό Πλι-

έπίσκεψιν καί συνήντα τον γέροντα πυρπολη

(ίδέ Κ. Σ. Μάκρη, Τοπογραφία, 'Ιστο

τήν, ούτος τον ήρώτα : «φυσούν ακόμη τά Κα

τής Άργους. Ή άγκυρα αυτή κατά τούς

νιος

ρία καί Αρχαιολογία τής Κυζίκου, είς ΛΒ' τό

ρύδια ; Φυσά ή Γωνιά;».
ΙΊρίν ή προχωρήσω περαιτέρω πρέπει νά

μον τοΰ περιοδικοί τοΰ Ελληνικοί. Φιλολογι

εΐπω δύο λέξεις περί τοΰ ονόματος «Καρύδια»

κοί Συλίώγου Κων/πόλεως, σ. 177).
Περί τής Άρτακίας κρήνης γίνεται λόγος

τών δύο τούτων ακρωτηρίων. Ταΰτα ούτε προς

καί εις τό κ τής Όδυσσείας (στίχ. 107 - 108)

καρύδια δύνανται νά προσομοιωθώσιν, ούτε κα

Λαιστρυγόνων,

ρυδιές υπάρχουν ή ήτο δυνατόν νά υπάρξουν διότι

δπου ό Όδυσσεύς έφθασε προωθηθείς υπό τών

τό έδαφος είναι βράχος γυμνός καί άνυδρος. Τολ

βιαίαιν άνεμων, οιτινες έξέφυγον εκ τών δια-

μώ νάέκφράσω τήν γνώμην δτι πιθανόν προήλ-

νοιγέντων ασκών τοΰ Αιόλου.

θεν

ώς κειμένης έν τή χώρςχ

τών

εκ παραφθοράς τής λέξεως

«Χαρύβδια»,

παράλια

διότι όντως, δταν φυσά Βορράς, ώς από άλλης

τής χερσονήσου τής Κυζίκου απότομοι, αιφνί

Χαρύβδεως άναταράσσεται τό θαλάσσιον ΰδωρ.

διοι καί

Οί

έπιχωριάζοντες είς τά δυτικά

Συνηγορεί

δέ υπέρ τής άπόψεως ταύτης

ομοιωθώσι προς τό άνοιγμα τών ασκών τοί

τό

ύπερκειμένη

Αιόλου,

πη

Βορρά πνέοντος, είναι πάντοτε νεφοσκεπής καί

γής ποσίμου ΰδατος, ή όμοιότη: μακρόθεν τών

πιθανώς διά τοΰτο ονομάζεται «Κλαψής», ακρι

ακτών τής Κυζίκου προς τάς τής

βώς δπως υπό τοΰ Ομηρου (μ 74-75)

ή

βίαιοι άνεμοι

δυνάμενοι νά

προσ-

ή ΰπαρξις αυτόθι άφθονωτάτης

Ιθάκης καί

περιγραφή τών σχετικών τοπίων

υπό

τοΰ

δτι

ή

κορυφή

ριγράφεται ή κορυφή τοΰ

τοΰ

καί

όρους,'

πε-

σκοπέλου τής Χα

Όμηρου όμοιαζόντων καταπληκτικώς προς τά

ρύβδεως.

τής Άρτάκης παρεκίνησαν εμέ ΐνα περιγράψω

ή

ταύτα, έπαφιέμενος είς τούς αρμοδίους ΐνα κρί-

τοΰ σημερινοΰ Άρτακηνοΰ λαού σώζονται καί

νωσιν εάν αί απόψεις μου εύσταθώσιν ή ου.

άλλαι πανάρχαιαι λέξεις ώς αί λέξεις «άντιφά-
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άποψίς

Άς
μου

μή

φανή

αυτή,

ύπεράγαν

διότι

έν

τή

τολμηρά
γλώσση

Ή προϊστορική Άρτάκη καϊ «I περιπλανήσεις τβϋ Όδυσσέως

AE 1955

11

της» και «ληστρυγόνας», αΐτινες ως επίθετα δη-

γαλήνη»

λοΰσιν ή μέν πρώτη τον μέγαν τον άκαταγώ-

χος έν τή θαλάσση, από τού οποίου δένονται

νιστον, ή δέ δεύτερα τον άρπαγα. Ή

πρώτη

πλοιάρια,

των λέξεων τούτων σώζεται και εις τό

στόμα

τάς

τοΰ

συγχρόνου Προκοννησιακοϋ λαοϋ παρηλ-

έξωθεν δέ τοΰ λιμένος υπάρχει βρά
ώς πολλάκις έπραξε καί

γραμμάς

ταύτας περιπλέων

ό γράφων
τά

παράλια

έκεΐνα διά λέμβου.

λαγμένη ε'ις «άντίφατος» υπό την αυτήν σημα

Παραθέτομεν περαιτέρω σχεδιογράφημα τής

σίαν (ίδέ Inn. Μάκρη, Λαογραφικά Άρτάκης,

«Παναθύρας» καί φωτογραφίαν ληφθεΐσαν με-

Μικρασιατικά Χρονικά Ζ', σ. 247

ταγενεστέρως υπό φίλου μεταβάντος έκεΐ, ήτις

εν τιποση-

δμως, ώς

μειιόσει ύπ’ άριθ. 2).
‘Ομοιότητες της ‘Ομηρικής περιγραφής προς

ληφθεϊσα από τής ξηράς καί

ούχί

από θαλάσσης, είναι μετρίως ενδεικτική

(είκ.

2 καί 3).

τάς περί την Άρτάκην τοποθεσίας.

Ομηρος κ

Ό

28 διηγείται δτι ό Όδυσ-

σεύς άναχωρήσας έκ τής
έπί εννέα ημερονύκτια
δέκατη ν
αυτός

άνεφάνη

μέν

διάστημα
πλοϊον

ών

νήσου

τοΰ Αιόλου

έπλεεν όμαλώς την δέ

μακρόθεν

κατάκοπος

ώς

ή

’Ιθάκη'
καθ’

τότε

δλον τό

τοΰτο αυτοπροσώπως κυβερνών

τό

και βέβαιος δτι πλέον φθάνει εις

’Ιθάκην

την

έπεσε νά κοιμηθή, οί δέ οπαδοί αυ

τού περίεργοι νά ΐδωσι τί περιέχουσιν οί υπό
τοΰ Αιόλου δωρηθέντες σάκκοι ήνοιξαν αυτούς
καί έξέσπασε δεινή καταιγίς' άλλ’ άρά γε τούτο
έγινεν

ή παραπλέοντες τήν Κυζικηνήν

χερσό

νησον, ήτις, ώς εΐπομεν, καταπληκτικώς ομοιά
ζει προς τήν ’Ιθάκην, έφθασαν εις τό υπό τών
βιαίων ανέμων προσβαλλόμενον μέρος ; 'Οπωσ
δήποτε παρασΰρονται προς τήν νήσον τού Αιό
λου καί διωχθέντες υπό τούτου έξακολουθούσι
περιπλανώμενοι. Έν τέλει βλέπουσι μακρόθεν
τήν Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην, εις ήν δέν ήδυνήθησαν νά προσεγγίσωσιν αλλά πλέοντες πε
ραιτέρω φθάνουσιν
τού

εις ασφαλή λιμένα, εγγύς

οποίου υπήρχε πέτρα ήλίβατος διαμπερές

αμφοτέρωθεν.

Έάν

ύποθέσωμεν

ΕΙκ. 2. Ή Παναθύρα.

δτι Τηλέπυλος

ήτο

ή

προϊστορική Άρτάκη τά πράγματα εξηγούνται
φυσικώτατα, διότι ολίγον νοτιώτερον τής Άρ-

Άλλ’ ας ίδωμεν πώς ό Ομηρος (κ 87 έ.)
διηγείται τά πράγματα:

τάκης υπάρχει τό άκρωτήριον τού Αγίου Συμεώνος εις τό ανατολικόν άκρον αυτού βράχος

ενθ” έπεί ές λιμένα κλυτόν ήλθομεν, 8ν πέρι πέτρη

μέγας διάτρητος σχηματίζων αψίδα υπέρ

ήλίβατος τετύχηκε διαμπερές αμφοτέρωθεν,

τήν

θάλασσαν, δι’ ής δύνανται νά διέλθωσι λέμβοι

ακταϊ δέ προβλήτες έναντίαι άλλήλησιν

δι5 ο καί ή τοποθεσία αύτη ονομάζεται

έν ατό μάτι προνχουσιν, αραιή S' είσοδός έστιν

«Πα-

ναθύρα» ολίγον δέ περαιτέρω δ ασφαλέστατος
λιμήν τοΰ Άγιου Νικολάου, έν τφ όποίω πρά
γματι δέν

εισέρχεται κύμα ούτε μικρόν

μέγα άλλα πάντοτε έν αύτώ έπικρατεΐ

ούτε

«λευκή

“Οστις ίδή τό τοπίον τούτο καί
ση

τούς

άναγνώ-

ανωτέρω στίχους είναι αδύνατον νά

μή δμολογήση δτι πιστοτέρα άπεικόνισις, φω-
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'Ιπποκράτου ς

τογραφικωτέρα, είναι αδύνατον νά γίνχι.
Εις τον πρώτον των πρόσθεν στίχων νομίζομεν δτι τό πέρι πρέπει νά διορθωδή εις
παρά, διότι εάν δεχθώμεν τό πέρι πρέπει αί
διαμπερείς πέτραι νά ήσαν πολλαί καί πέριξ
τοϋ λιμένος αλλά δ Ομηρος όμιλε! περί μιας
πέτρας ήλιβάτου καί διαμπερούς καί ουχί περί
πολλών.
’Ίδωμεν ήδη την συνέχειαν (κ 91 έ.):

Κ.

Μάκρη

ΑΕ 1955

κής ένεκα παρεμβαλλομένου υψώματος (είκ. 4).
Τότε ό Όδυσσεύς έστειλε τρεις έκ τών συντρό
φων του (κ 100 έ.):
.................................................... πεΰϋ·εσϋ·αι ίόντας
οϊ τινες άνέρες έίεν επί χ&ονί σίτον έδοντες,
οϊ δ’ ΐσαν εκβάντες λείην οδόν, fj περ

άστυδ’ άφ’ υψηλών δρέων καταγίνεον ύλην.

ένιΤ οΐ γ* εΐσω πάντες έχον νέας άμφιελίσσας.

’Όντως δέ από τοϋ μέρους τουτου ή οδός

αί μεν αρ έντοοϋεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο

είναι

πληαίαν ον μεν γάρ ποτ άέξετο κνμά y έν αντώ,

δρου, κατά Στράβωνα, όρους Άρτάκη.

οντε μέγ’ οντ

αμαξαι

ολίγον, λευκή δ’ ήν άμφί γαλήνη,

ομαλή προς τούς πρόποδας τοϋ

εΰδέν-

Περαιτέρω δέ (κ ΙΟδ):

αύτάρ έγών οΐος οχέΌον έξω νήα μέλαιναν,
αυτόν επ’ εσχατιή, πέτρης εκ πείσματα δήσας'

κονρη δε ξύμβληντο προ αστεος νδρενουοη,

έστην δέ σκοπιήν ες παιπαλόεοοαν άνελύλών.

\)υγατέρ

ίφϋίμη Λαιατρυγόνος ’ Αντιφάταο.

ένϋα μεν ούτε βοών οντ άνδρών φαίνετο έργα,

ή μεν άρ’ ες κρήνην κατεβήαετο καλλιρέεϋρον

καπνόν δ’ οίον όρώμεν άπδ χθονδς άΐσσοντα.

’ Αρτακίην ένθεν γάρ ύδωρ προτϊ άστυ φέρεοκον
οι δε παριστάμενοι προσεφώνεον, έκ τ’ έρέοντο

Πράγματι πλησιέστατα τοϋ λιμένος τοΰτου
τοϋ 'Αγ. Νικολάου καί αμέσως προς τά

δς τις τώνδ’ εΐη βασιλεύς καί οϊσιν άνάοσοι.

ΝΔ.

ή δε μάλ’ αντίκα πατρός επέφραδεν ύψηρεψές

αϋτοϋ υπάρχει τό βραχώδες ύψωμα τοϋ 'Αγ.

δώ.

Συμεώνος, ύψους 110 μέτρων. Έκ τής κορυ

οί δ’ έπεί εισήλϋον κλυτά δώματα, την δε γυναίκα

φής τουτου είναι ορατή ή -θέσις τής σημερι

ευρον δσην τ’ δρεος κορυφήν, κατά δ’ έστνγον

νής Άρτάκης άλλ’ ουχί καί ή τής προϊστορι

αυτήν.
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Η προϊστορική Άρτάκη καί αί περιπλανήσεις τοϋ Όδυσσέως

ΕΙκ. 4.

Εκείνη δέ αμέσως εκάλει εκ τής αγοράς
τον Άντιφάτην, όστις φονεύει ένα των συντρό

φάτης καλεΐ τούς Λαιστρυγόνας, οίτινες εμφα
νίζονται (« 119):
άλλοι'}αν άλλος,

φων τοΰ Όδυσσέως οί δέ άλλοι τρέπονται εις
φυγήν προς τά πλοία καθ’ δν χρόνον ό Άντι-

μνρίοι, ονκ
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ανδρεσσιν έοικότες, άλλα Γίγαοιν.
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Ίπποκράτου ς

Κ.

ΑΕ 1955

Μάκρη

συντρί-

άλλα καί κοινοί άνθρωποι διά λίθων νά προσ-

βουσι τά εντός τοΰ λιμένος πλοία σώζεται δέ

βάλλωσι τά εντός τοΰ λιμένος πλοία, ήτο όμως

μόνον τό τοΰ Όδυσσέως, δπερ ήτο δεμένον εκ

δύσκολον

τής έκτος τοΰ λιμένος πέτρας. Ένταΰθα πρέπει

πλοΐον τοΰ Όδυσσέως. Μετά τό ύψωμα τοΰτο

Οΰτοι λοιπόν διά μεγάλων λίθων

νά

νά σημειώσωμεν οτι πέριξ τοΰ μικροΰ τοΰτου

ακολουθεί

λιμένος υπάρχει στενή αμμώδης παραλία αμέ

ύψούμενον.

σως δέ ύψοΰται καθέτως τό έδαφος σχηματί-

φθάσωσι τό έκτος τοΰ

τό

έδαφος όμαλώς καί

λιμένος

βαθμιαίως

Είναι τόσον πολλαί, τόσον κτυπηταί,
τογραφικοί, θά

τοΰ

τοπίων τούτων προς τά υπό τοΰ Όμηρου πε-

οποίου είναι εΰκολον ου μόνον

γίγαντες
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έλεγέ τις, αί ομοιότητες

φω

ζον ό'χθον ύψους τριών περίπου μέτρων, από

των

Ή προϊστορική Άρτάκη καί αΙ περιπλανήσει? τοΰ Όδυσσέως

AE 1955
ριγραφόμενα,

ώστε είναι δΰσκολον νά

δεχθή

τις δτι ό ποιητής δεν τα είχεν ύπ’ δψει του.
Είναι δέ φυσικόν το δτι ό Όδυσσεύς έτυχεν
έχθρικωτάτης υποδοχής, διότι οΐ κάτοικοι

τής

σεων
θηρα,
Τό

15

τοΰ Όδυσσέως, Κίκονες,
Κύκλωπες,

Μαλέας,

Κύ

Αίολος, Λαιστρυγόνες κτλ.

επιχείρημα θά ήτο άπροσμάχητον

εάν

ό

“Ομηρος έγραφεν ιστορίαν καί οΰχί έπος, δια-

χώρας ταυτης ως σύμμαχοι των Τρώων ήσαν

σωθέν

εχθροί των ’Αχαιών και μόλις ίδόντες τούτους

νεστέρως επί Πεισιστράτου, δεν αποκλείεται δέ

προφορικώς καί γραφέν πολύ

μεταγε-

επετέθησαν αγρίως καί δι’ δπλων οικείων προς

τό έπεισόδιον νά έγένετο προ τής άίώσεως τής

αυτούς' διότι είναι γνωστόν δτι είς την χώραν

Τροίας κατά τινα προγενεστέραν επιδρομήν δι’

ταύτην κατώκει λαός πολεμικώτατος καί ρωμα-

επισιτιστικούς ή καί ληστρικούς λόγους,

λαιότατος, οι

τική δέ άδεια περιελήφθη μεταξύ τών μεταγε

Έγχειρογάστορες,

οιτινες

προς

ένδειξιν τής ρωμαλεότητος αυτών εμυθολογοΰντο

νεστέρων γεγονότων.

ως έξάχειρες’ οΰτοι διά λίθων επετέθησαν καί

Τό

κεντρικόν

μέρος τών

απόψεων

κατά τής Άργους, δταν οί Άργοναΰται άνέβη-

τούτων ύπεβάλομεν κατά Μάρτιον

σαν εις τό ορος Δίνδυμον, ΐνα προσφέρωσι θυ

1940

σίαν
θεών
υπό

εις

την εκεί λατρευομένην

Ρέαν ή Κυβέλην,

άλλ’

μητέρα

ποιη

προς

τον τότε έν Λευκάδι

τοΰ

ημών
έτους

διαμένοντα

τών

διαπρεπή αρχαιολόγον Γουλιέλμον Δαίρπφελδ,

άπεκρούσθησαν

δστις έσχε τήν εύγενή καλωσύνην νά άπαντήση

τοΰ Ήρακλέους, δστις έμεινε τότε φρου

συναποστείλας καί τό σύγγραμμα αύτοΰ

περί

ρός τής Άργους. Τους Έγχειρογάστορας τού

τής ’Οδύσσειας. Κατά τήν γνώμην αύτοΰ ό Ό-

τους ταυτίζουσί τινες

δυσσεύς εκ τής Τροίας δεν έταξίδευσε προς τά

(ίδέ

Ιστορία

Μαρκαρτ,

Κυζίκου, σ. 69 έλλην. μεταφράσεως 1879

έν

ΒΑ. αλλά προς τά δυτικά (Dorpfeld, Homers

Κων/λει) προς τούς Μακριεΐς ή Μάκρωνας, έξ

Odyssee,

ών πιθανώς έλαβον τό ό'νομα ή Μάκρη τής Θρά

καί τάς αντιθέτους γνώμας τών Finsler, Wila-

κης

καί ή τής Λυκίας καί αί άνά τό

ελληνι

mowitz

Α'

σ.

καί

253 κ.έ·)

Bethe,

μνημονεύει

οιτινες

ταυτίζουσί

δμως
τήν

κόν οίκογένειαι Μακρή.Ένταΰθα δέ ό “Ομηρος

Άρτακίαν

προφανώς ΐνα δικαιολογήση τον Όδυσσέα διά

τήν τής Άρτάκης καί φρονοΰσιν δτι ό Όδυσ-

κρήνην

τών

Λαιστρυγόνων

προς

την δεινήν αύτοϋ ήτταν παρουσιάζει τούς έπι-

σεύς προσήγγισεν εις τήν Κύζικον (πρβ. καί

τεθέντας ως άνθρωποφάγους Λαιστρυγόνας τών

V. Berard,

Les navigations

ύπερβορείων χωρών.

σ.

Αί

Άντίρρησιν

κατά τής

ήμετέρας

αποτελεί καί ή γνωστή σειρά τών

άπόψεως

περιπλανή

226 κέ.).

d’Ulysse, IV

ήμέτεραι τοπογραφικαί πα

ρατηρήσεις ένισχύουσι τάς απόψεις τών συγγρα
φέων τούτων.

Ιπποκράτης Κ.
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