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ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Οι επικράτειες που αναφέρονται στον «Νηών κατάλογο», της ραψωδίας Β’ 
στην Ιλιάδα, επί των σημερινών νησιών Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.
ΑΙΓΙΛΙΠΑ και ΚΡΟΚΥΛΕΙΑ, με βάση τη θεωρία του Νίκου Λιβαδά Τουμασάτου.
ΣΑΜΗ, με βάση τις περισσότερες από τις θεωρίες της Κεφαλλονιάς, 
της Λευκάδας και το τοπωνύμιο «Σαμικό» στον Άγιο Αθανάσιο ν. Ιθάκης.
ΤΑΦΙΟΙ, με βάση διατηρημένα εκεί τοπωνύμια μέχρι σήμερα.
ΙΘΑΚΗ, με βάση όλες τις θεωρίες της δυτικής Κεφαλλονιάς (Λιβιεράτος, 
Βολτέρας, Λιβαδάς, Jil le Noan, Καμπάνης, Bittlestone, Λυκούδης).
ΔΟΥΛΙΧΙΟ, με βάση την επέκταση και προς τη νότια Κεφαλλονιά της θεωρίας 
του Νίκου Λιβαδά Τουμασάτου από εμένα.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΟΥΛΙΧΙΟ, από την έρευνά μας. Βάση ιδέας και 
δημοσιεύσεις στην Αιχμή: Rodi de Fuca.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΙΘΑΚΗ, με βάση ΚΑΙ το χρησμό του Τειρεσία για Τάφο 
του Οδυσσέα μακριά από την πατρίδα αλλά στο ίδιο νησί ΚΑΙ από 
την οπισθοχώρηση των Αχαιών και τη μεταφορά των οστών του Άνακτα κατά 
την επέλαση των Δωριέων.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΑΜΗ περιελάμβανε πιθανόν ΚΑΙ τα Ομηρικά Κροκύλεια ΚΑΙ 
την Ομηρική Αιγίλιπα.
ΟΜΗΡΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ.
ΟΙ ΕΠΕΙΟΙ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ και
Το σύνολο της διείσδυσης του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΟΥΛΙΧΙΟΥ 
στο Κεντρικό Ιόνιο (Λευκάδα, Ακαρνανία, Εχινάδες, Κεφαλλονιά).

ΕΙΚΟΝΑ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΥ

Εικόνα από το λόφο του Ερμή (Ομηρική Ιθάκη) όπου διακρίνονται ο κοίλος 
γιαλός της πόλης και το δύσκολο πέρασμα για έναν πεζό από το δήμο 
Κεφαλλήνων στην Ιθάκη της Οδύσσειας.
Στην εργασία αυτή πρωτοστατεί ο συνεργάτης μας Rodi de FUCA.
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ΤΑ ΔΕΚΑΕΞΙ ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ/ΣΗΜΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΛΥΣΗ: 

ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1. Η Ιθάκη που περιγράφεται στην Οδύσσεια είναι 
στο κεντρικό Ιόνιο, γιατί ο λαός του Οδυσσέα,   τον οποίο 
οδήγησε ως αρχηγός στον πόλεμο της Τροίας, ήταν 
Κεφαλλονίτες.                                Ομήρου Ιλιάδα Β΄ 631:
«…Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλήνας μεγαθύμους…» 
Επίσης ο Λαέρτης, ο πατέρας του Οδυσσέα, ήταν ο άνακτας 
των Κεφαλλήνων σε προηγούμενο πόλεμο για την κατάληψη 
της Νηρίκου πόλεως, καθ’ ημάς η σημερινή Κράνη, μια 
γενιά πιο πριν.                  Ομήρου Οδύσσεια ω΄ 377-378:

«…οἷος Νήρικον εἷλον, ἐυκτίμενον πτολίεθρον,
ἀκτὴν ἠπείροιο, Κεφαλλήνεσσιν ἀνάσσων ,…»

   Ο λαός των Κεφαλλήνων είχε βάση την κυρίως Κεφαλονιά, διότι η πλειοψηφία 
των ταφικών συμπλεγμάτων της Μυκηναϊκής εποχής βρίσκεται στην Κεφαλονιά 
και εξουσίαζε Ζάκυνθο και Σάμη, δηλαδή το σημερινό Θιάκι.
   Με το επιχείρημα αυτό αποκλείεται Ομηρική Ιθάκη να είναι η Λευκάδα.

ΚΡΑΝΗ, Η ΝΗΡΙΚΟΣ ΠΟΛΗ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ 

δεν χωράει σε κανένα άλλο νησί 
παρά μόνο στην Κεφαλλονιά.

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
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2. Ενώπιον της Ομηρικής Ιθάκης είναι ένα μεγάλο βουνό, το Νήριτο, 
σημερινός Αίνος, τόσο εντυπωσιακό που ο Όμηρος το συνοδεύει με δυο επίθετα: 
‘‘εἰνοσίφυλλον, ἀριπρεπές’’ = με σειόμενα φύλλα δένδρων, μεγαλοπρεπές . 
   Ολόγυρά του ήταν εκτός της Ιθάκης, η Σάμη (σημερινό Θιάκι), το Δουλίχιον 
και η Ζάκυνθος.                                                      Ομήρου Οδύσσεια ι΄ 21-24:

«…Ναιετάω δ᾿ Ἰθάκην ἐυδείελον· ἐν δ᾿ ὂρος αὐτῇ
Νήριτον εἰνοσίφυλλον, ἀριπρεπές· ἀμφὶ δὲ νῆσοι

πολλαὶ ναιετάουσι μάλα σχεδὸν ἀλλήλῃσιν,
Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος….»

Με το επιχείρημα αυτό αποκλείεται Ομηρική Ιθάκη να είναι η Λευκάδα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ - ΜÝíôùñ
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3. Από όλα τούτα, το πιο δυτικό είναι η Ιθάκη και γι’ αυτό πιο πριν τη λέει 
‘‘ Ἰθάκην ἐυδείελον ’’. Ομήρου Οδύσσεια ι΄ 25-26:

«…Αὐτὴ δε χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται
πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ᾿ ἂνευθε πρὸς ἠῶ τ᾿ ἠέλιόν τε,…»

   Και το τονίζει: Όλες οι άλλες υποψήφιες 
Ιθάκες είναι προς τον Ήλιο και σε αυτήν 
η ανατολή έρχεται αργότερα, αφού την κρύβει 
ο Αίνος !
   Και είναι χαμηλή, όπως η Παλική σε σύγκριση 
με την υπόλοιπη Κεφαλονιά.
   Με το επιχείρημα αυτό αποκλείεται 
κατηγορηματικά, Ομηρική Ιθάκη να είναι 
ο Πόρος και το Θιάκι, ενώ θα ήταν η Λευκάδα 
ή η Άσσος αν γυρίζαμε τον χάρτη λίγο προς 
τα αριστερά...

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
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4. Τα υπόλοιπα νησιά, εκτός της Ιθάκης, ευρίσκονται ανάμεσα σε αυτήν και 
στην Ηλεία.                
 Ομήρου Οδύσσεια φ’ 346-347:

«οὔθ᾿ ὅσσοι κραναὴν Ἰθάκην κάτα κοιρανέουσιν,
οὔθ᾿ ὅσσοι νήσοισι πρὸς Ἤλιδος ἱπποβότοιο»

Με το επιχείρημα αυτό αποκλείεται κατηγορηματικά, Ομηρική Ιθάκη να είναι 
ο Πόρος και το Θιάκι.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ - ΜÝíôùñ
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5. Το σκυλί του Οδυσσέα ο Άργος, όταν οι νέοι τον έβγαζαν για κυνήγι στα 
νιάτα του, εκτός από λαγούς, κυνηγούσε ζαρκάδια και αίγαγρους! Τέτοια ζωντανά 
πού να υπάρχουν στη σημερινή Ιθάκη ή τους Παξούς; Τις οποίες αυτό 
το επιχείρημα τις διαγράφει οριστικά από διεκδικητές της Ομηρικής Ιθάκης. 

Ομήρου Οδύσσεια ρ’ 294,295:
«…Τὸν δὲ πάροιθεν ἀγίνεσκον νέοι ἄνδρες

αἶγας ἐπ᾽ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγωούς· ...»
... Αυτόν(α) πιο παλιά οι νέοι άνδρες συνοδεύαν στα κυνήγια 

αιγάγρους μα και ζαρκάδια και λαγούς... 

Τέτοια πανίδα μόνο η Κεφαλλονιά θα μπορούσε να διαθέτει κατά την Ομηρική 
εποχή και άρα, ο Άργος μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι Ομηρική Ιθάκη είναι 
μόνο η Κεφαλλονιά.

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ 
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ.

ΆΡΓΟΣ ΤΟ ΣΚΥΛΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ



10

6. Από το δήμο Κεφαλλήνων πέρναγες στο δήμο Ιθάκης με απλές σχεδίες, 
όπως περνούσε καθημερινά ο βουκόλος του Οδυσσέα, ο Φιλοίτιος. Βουκόλος, 
που από μικρός είχε τα κοπάδια του στον δήμο Κεφαλλήνων. 
Ομήρου Οδύσσεια υ’ 187, 209-210

«…πορθμῆες δ᾽ ἄρα τούς γε διήγαγον,…», 
«… ὤ μοι ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅς μ᾽ ἐπὶ βουσὶν 

εἷσ᾽ ἔτι τυτθὸν ἐόντα Κεφαλλήνων ἐνὶ δήμῳ….».
   Με το επιχείρημα αυτό καταργούνται οι θεωρίες της Ερύσσου, Άσσος και 
Φισκάρδο και του Πόρου γιατί από την Κεφαλονιά στην Κεφαλονιά 
δεν περνάς με σχεδία. Η θεωρία της Λευκάδας καταργείται γιατί απέναντι 
είναι η Ακαρνανία και όχι ο δήμος Κεφαλλήνων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ - ΜÝíôùñ
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 Το προς βορράν λιμάνι της Ομηρικής 
Ιθάκης κοιτάει ευθεία προς τη Σχερία 
των Φαιάκων, δηλαδή την Κέρκυρα.
   Σε αυτή την παραλία η κοκκομετρία 
της άμμου, επέτρεψε να συρθεί το μισό 
πλοίο στη στεριά με τη φόρα 
των κωπηλατών. Αυτό ισχύει μόνο 
στον Αθέρα Παλικής Κεφαλληνίας. 
Και ενώ οι Αφάλες στο Θιάκι και 
η Άσσος Ερύσσου Κεφαλληνίας 
κοιτάζουν προς βορρά, οι θεωρίες 
του Φισκάρδου, του Πόρου και 
της Λευκάδας απορρίπτονται.

7.                «…ἠπείρῳ ἐπέκελσεν, ὅσον τ᾿ ἐπὶ ἥμισυ πάσης,
       σπερχομένη: τοῖον γὰρ ἐπείγετο χέρσ᾿ ἐρετάων…»

Οδύσσεια ν’ 114-115:

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
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από όπου δεν φαίνετα ι  το λ ιμάν ι  κα ι  ποτέ  ο χο ιροβοσκός δεν 
αντιλαμβάνεται αφίξεις πλοίων, όπου συναντά τον πατέρα του (ο΄ 554-557 και 
π΄ 1-4, στίχοι 8, διάρκεια μία ώρα). Επίσης η αργή πρόσβαση στο σημείο 
επιβεβαιώνεται και από την αναφορά για τα πέδιλα, που έδεσε καλά 
στα πόδια του ο Τηλέμαχος,                                       ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ
β΄. Τον χρόνο που διήρκεσαν τα καλωσορίσματα, το γεύμα και κάποιες 
συζητήσεις: Ρωτάει για τη μάνα του, τρώνε...
-‘‘Ποιος ο ξένος;’’, περιγραφή περί Κρήτης και Θεσπρωτίας,
-‘‘Να μην έρθει στην πόλη ο ξένος, θα στείλω εφόδια’’.
Ο ζητιάνος παίρνει τον λόγο επί μακρόν. Ο Τηλέμαχος εξηγεί ότι έχει τον λαό 
με το μέρος του. Αναλύει το πρόβλημα με τους μνηστήρες, στέλνει 
τον Εύμαιο στην Πηνελόπη, αλλά εκείνος ζητά οδηγίες ποιον να δει και 
ποιον να αποφύγει. Γιατί ασφαλώς δεν θέλει να τον δει ο Λαέρτης. 
(π΄ 5-155, στίχοι 151, μία περίπου ώρα)                   ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ
γ΄. Τον χρόνο τέλος που χρειάζεται ο Εύμαιος - 3 ώρες δρόμο - για να μεταβεί 
στο παλάτι όπου εκεί συναντά τον κήρυκα που μόλις έφτασε απ’ το πλοίο, το οποίο 
είχε φτάσει λίγο πριν, ενώ συγχρόνως γίνονται τα εξής γεγονότα στη χοιρόμαντρα: 
Η Αθηνά καλεί και μεταμορφώνει τον Οδυσσέα. Ο Τηλέμαχος τον περνά 
για θεό, αλλά εκείνος βεβαιώνει ότι τον έχει μεταμορφώσει η Αθηνά.
   Πολύωρο κλάμα αναγνώρισης (θα βράδιαζε).
- Πώς ήλθες; Πεζός;
- Φαίακες με έφεραν, και κρύψαμε τα δώρα με την Αθηνά, καταστρώσαμε σχέδιο.
- Μπορούμε μόνοι μας;
- Έχουμε Αθηνά με τον μπαμπά της!...

8. Το μέγεθος της Ιθάκης πρέπει να 
είναι τόσο ώστε το πλοίο του Τηλεμάχου 
αφού τον αποβίβασε στην πρώτη ακτή 
να είναι υποχρεωμένο να δαπανήσει 
τον ίδιο χρόνο, μέχρι να φτάσει 
στον ημέτερο λιμένα, με το χρόνο 
που απαιτείται για τα εξής:
α΄. Τον χρόνο που ο Τηλέμαχος έκανε
να ανέβει στην πλαγιά για να πάει 
στην καλύβα του Εύμαιου, σε σημείο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ - ΜÝíôùñ
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   Οδηγίες για μετάβαση στην πόλη και καρτερικότητα στους εξευτελισμούς, 
απόκρυψη οπλοστασίου οικίας, σχέδιο κρυφά από όλους, δοκιμασία των πάντων 
αν είναι πιστοί. Λοιπές λεπτομέρειες. (π΄ 156-322, στίχοι 167, περίπου τρεις ώρες).
Συνολική διάρκεια αυτών των γεγονότων, περίπου 5 ώρες, στίχοι από ο΄ 554- 
π΄322, 326 στίχοι συνολικά.
   Πάντως ο Οδυσσέας, σαν ζητιάνος με μπαστούνι, περπατώντας πίσω 
από τον Εύμαιο, κατά μήκος της αρισφαλούς οδού κρυφά, έκανε τέσσερις 
ώρες (έφυγαν μετά το μεσημεριανό και έφτασαν πριν το βραδινό φαγητό !).
   Είναι εμφανές πως η διάρκεια του δρομολογίου του πλοίου είναι πολύ μεγάλη. 
Όσο και η διάρκεια των γεγονότων από τη στιγμή που άφησε τον Τηλέμαχο
κι εκείνος πήρε τον ανήφορο από την παραλία ώσπου να γίνουν οι συζητήσεις,
να φτάσει στο παλάτι ο Εύμαιος και να συναντήσει τον κήρυκα ενώπιον της Πηνελόπης.
Αντίθετα, η απόσταση Σύβοτα - Νυδρί είναι πολύ μικρή...
...ενώ οι πιθανές αποστάσεις στο Θιάκι, ελάχιστες.
Μόνο ο γύρος της Παλικής μπορεί να καλύψει αυτές τις προδιαγραφές.
Τρεις περιπτώσεις αποκλείονται από αυτή την ανάλυση:
- Η διαδρομή Άγιος Νικήτας - Νυδρί, γιατί ούτε λιμάνι με προβλήτες υπήρχε 
στον Άγιο Νικήτα, ούτε θα μπορούσε από εκεί ο Οδυσσέας να φτάσει στον Εύμαιο  
λίγο έξω από το Νυδρί με πολύωρη ορειβασία.
- Το Βαθύ στο Θιάκι και η διαδρομή Αφάλες, Φρίκες, Σταυρός, Βαθύ, γιατί 
η οδική επικοινωνία για να ‘‘πετάγεται’’ ο Εύμαιος κάθε λίγο και λιγάκι από 
τα υπόλοιπα στο Βαθύ, αποκλείεται.
- Καραβόμυλος-Μελισσάνη, Πόρος-Τζανάτα, Σκάλα-‘‘Πρώτη ακτή’’, ούτε 
συσχετίζονται ούτε συζητούνται.
Μελετήστε παρακαλώ πολύ αυτό το σημείο, αν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί 
σε άλλη υποψήφια Ομηρική Ιθάκη.
Και όμως όλα αυτά ταιριάζουν απόλυτα στην Παλική!

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
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9. Το όνομα Ιθάκη προέρχεται από τη λέξη ιθύς της Ομηρικής, που σημαίνει 
ευθύς. Αυτό επιβάλλει να υποθέσουμε ότι οι παραλίες της Ιθάκης θα πρέπει 
να αποτελούνται από ευθύγραμμες ακτογραμμές.

10. Το επίθετο που χρησιμοποιεί ο Όμηρος 
για την Αθηνά σε στιγμές που υποστηρίζει 
σκανδαλωδώς, ας πούμε  σαν συντοπίτης, 
τους Οδυσσέα, Τηλέμαχο και Πηνελόπη,
είναι το ΠΑΛΛΑΣ και γιαυτόν ακόμα τον λόγο, 
Ομηρική Ιθάκη είναι η Παλική Κεφαλληνίας.
Άλλωστε Παλ-λάς σημαίνει παλλόμενος λίθος, 
δηλαδή Κουνό-πετρα.

Ο μόνος λόγος στον οποίον οφείλει την ονομασία ΙΘΑΚΗ τα Ομηρικά χρόνια
η χερσόνησος ΠΑΛΙΚΗ της Κεφαλλονιάς είναι αυτή η ευθυγράμμιση,

γιατί η λέξη ΙΘΥΣ σημαίνει ευθύς.
Οι φωτογραφίες είναι από τα Λέπεδα και το Λογγό κοντά στο ΛΗΞΟΥΡΙ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ - ΜÝíôùñ
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11. Το ταξίδι του Τηλεμάχου στην Πύλο, διήρκεσε ένα βράδυ να πάει και, ένα 
βράδυ συν μισή μέρα για να επιστρέψει, γιατί αποβιβάστηκε σε άλλο λιμάνι 
της Ιθάκης. 

    Η απόσταση μεταξύ των δυο λιμανιών, όπως αναλύσαμε στη ραψωδία π’, 
είναι όντως μισή μέρα.
   Το επιχείρημα αυτό καταρρίπτει  σχεδόν όλες τις θεωρίες, γιατί τοποθετούν 
τα δυο λιμάνια κοντά το ένα με τ’ άλλο (Λευκάδα). Η νέα Ιθάκη και οι Παξοί, 
όπως επίσης και η Άσσος της Ερύσσου είναι πολύ ‘‘μικροί’’ τόποι για να 
χωρέσουν αυτή τη διαφορά, ενώ ο Πόρος πρωτοτυπεί και πάλι, αφού τοποθετεί 
την άφιξη του Τηλεμάχου στη Σκάλα, διοργανώνει ‘‘Τηλεμάχιους δρόμους’’ 
εκεί και πιο κοντά στην Πύλο! Που αυτό σημαίνει ότι θα επιθυμούσε η αναχώρηση 
του Τηλεμάχου να διαρκεί περισσότερο από την επιστροφή. Το αντίθετο δηλαδή.
   Η Παλική και ο Τηλέμαχος ακολουθούν την εντολή της Αθηνάς, κατευθύνουν  
το πλοίο στην αρχή προς Εχινάδες, Αρκούδι-Άτοκο, διοπτεύουν το άλλο πρωί 
Φισκάρδο, αποφεύγουν το καρτέρι της Αστερίδας αριστερά στο βάθος 
εντός του επικίνδυνου διαύλου και, καταλήγουν στον Αθέρα, ώστε σκανδαλωδώς 
να συμπέσουν με την άφιξη του Οδυσσέα από βορράν, ερχόμενος 
από Σχερία-Κέρκυρα μια μέρα πριν, ώστε να γίνει η συνάντηση στην καλύβα 
του Εύμαιου [στις εσχατιές της Ιθάκης (Αθέρας) την πρώτη ακτή προς βορράν] 
και να αναγνωριστούν με την ησυχία τους μακριά από την πόλη. 
…Να πουν δυο λόγια σαν άνθρωποι, να οργανώσουν και τη μνηστηροφονία.

   Αν είναι έργο ενός η Οδύσσεια; Ασύλληπτο και απαραβίαστο (ἀάατο) 
σε σκηνοθεσία θεατρικό έργο, σε πραγματικό τόπο, χρόνο και γεγονότα. 
Έργο του μεγίστου ΚΑΙ σκηνοθέτη, του Ομήρου.

Το ταξίδι του Τηλεμάχου
στην Πύλο
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Το ταξίδι του Τηλεμάχου
από την Πύλο

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
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12. Η Σχερία έχουμε αποδείξει ότι είναι η Κέρκυρα. …Και λόγω αποστάσεων 
στο εσωτερικό της, λόγω και της απόστασης από την Ομηρική Ιθάκη, λόγω 
και της γειτνίασης με Θεσπρωτία και Δωδώνη, καιρικών φαινομένων, 
θαλασσίων ρευμάτων, κλιματικών συνθηκών και, λόγω απόστασης από 
τα νησιά της Μητριαρχικής κοινωνίας σε Μάλτα και Γκόζο. …Είναι προς 
βορράν της Ιθάκης, έρχονται οι Φαίακες να αφήσουν τον Οδυσσέα σε παραλία 
που τη γνώριζαν από πριν κι έτσι κάποιες θεωρίες καταρρίπτονται από μόνες 
τους γιατί δεν δέχονται την πραγματική υπόσταση των Φαιάκων.
   Με το επιχείρημα αυτό καταρρίπτονται όχι μόνο οι θεωρίες περί Σιβότων 
και Νυδρίου, της θεωρίας της Λευκάδας, αλλά και η θεωρία των Παξών γιατί 
είναι πολύ κοντά και όχι ‘‘μια νύχτα δρόμο’’ του απήδαλου πλοίου. Από τις υπόλοιπες
θεωρίες, όσες θεωρούν φανταστικούς τους Φαίακες είναι ασυμβίβαστες 
με την Ομηρική σκέψη.

   Το επιχείρημα αυτό σε συνάρτηση 
με το έβδομο επιχείρημα στο σύνολό του, 
για την Παλική είναι από τα πιο ισχυρά, 
γιατί ο Αθέρας ‘‘κοιτάζει’’ κατευθείαν προς 
Κέρκυρα… ‘‘μια νύχτα δρόμο’’!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ - ΜÝíôùñ
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13. Οι Τάφιοι και οι Ιθακήσιοι ήταν γείτονες. Μάλιστα ο πατέρας του 
Αντίνοου είχε κάνει  μια πειρατική αλητεία εναντίον των Θεσπρωτών μαζί 
με Τάφιους σαλταδόρους (που πήρε απ’ την πιάτσα εκεί κοντά στη Spiazza),

κι όταν εκείνοι ΕΡΧΟΝΤΑΝ 
προς Τάφο και Ιθάκη δίπλα-δίπλα, 
να τους τσακίσουν οι Θεσπρωτοί 
(να τους κρεμάσουν ανάποδα; 
Κάτι λέει να τους αφαιρέσουν 
εν ζωή την καρδιά όπως οι Ίνκας), 
ο Οδυσσέας τους αναχαίτισε.
    Ο Ταφιός είναι στο πίσω μέρος 
της Παλικής.      
   Τα χρόνια του Λαέρτη εκεί 
γίνονταν όργια λαθρεμπορίου και 
άλλα στα κρυφά. Το όνομα είχε 
σωθεί τυχαία, από χριστιανικές 
πηγές, οι οποίες ασφαλώς δεν 
τοποθέτησαν το όνομα για να 
κατασκευάσουν καμιά  Ιθάκη και 
να ξαναζωντανέψουν την Αθηνά 
που υποστηρίζει τον Οδυσσέα. 
Σώθηκε κατά τύχη.
  Αυτό το αγνοούν ΟΛΟΙ και 
τοποθετούν τους Ταφίους όπου 
να ‘ναι, διότι ξέχασαν ότι η αλήθεια 
βρίσκεται μόνο στις περιγραφές 
του Ομήρου κι όχι στην φαντασίωση 
του καθενός που τον παραφράζει.
  Και μια παράκληση προς τους 
ιδίους: «Μην παίζετε με Ταφιούς 
λαθρέμπορους και σωματέμπορους 
(αυτοί πούλησαν τον Εύμαιο 
μικρό στον Λαέρτη), γιατί θα 
σαλτάρουν και θα σας βουλιάξουν 
το καράβι!»

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
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14. Τα ρυάκια τα ολόχρονα, που αναφέραμε σε προηγούμενο σημείωμα 
καταρρίπτουν τις θεωρίες της άνυδρης σημερινής Ιθάκης. 
   Λέει η Αθηνά στον Οδυσσέα.

«… ἐν δ’ ἀρδμοὶ ἐπηετανοὶ παρέασι.
τῶ τοι, ξεῖν’, Ἰθάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ’ ἵκει…»

Οδύσσεια ν΄ 247-248:
…Ότι δηλαδή υπάρχουν σε αυτήν ρυάκια που τρέχουν νερό όλο τον χρόνο.
   Άλλωστε τα πήλινα Κορινθιακά κεραμικά στο μουσείο του Βαθέως, 
προερχόμενα από τη μητρόπολη αυτής της Κορινθιακής αποικίας, αυτό 
αποκαλύπτουν, ότι και στα αρχαϊκά χρόνια και στην κλασική αρχαιότητα 
το Θιάκι εισήγαγε νερό από αλλού τοποθετημένο σε Κορινθιακά πιθάρια και 
μάλιστα σε χώρο που οι ιδιοκτήτες του νησιού ήταν αντίπαλοι των Αθηναίων, 
συμμάχων Κεφαλονιάς και Κέρκυρας από αρχαιοτάτων χρόνων.

Η ονομασία των Πετανών στη δυτική Παλική Κεφαλληνίας προέρχεται
από την Ομηρική λέξη ‘‘ἐπηετανοὶ’’, που έχει σχέση με το έτος,

το ετήσιο, το επί ένα έτος, το ολόχρονο, το άφθονο.
Στην παραλία αυτή η υδροφορία γίνεται φανερή από την πλούσια χλωρίδα

και λίγο αν σκάψεις στην άμμο βρίσκεις υφάλμυρο νερό.
Απέναντι και αριστερά των Πετανών είναι η πανέμορφη μικρή παραλία

της Αγίας Ελένης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ - ΜÝíôùñ
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15. Στην Ομηρική Ιθάκη από απέναντι πας και ΠΕΖΟΣ !
   Εκτός από μακρινούς τόπους που από την Ιθάκη προσεγγίζονται πάντα 
με πλοίο όπως η Σικελία.

«… τοὺς ξείνους ἐν νηῒ πολυκλήϊδι
βαλόντες ἐς Σικελοὺς πέμψωμεν, …»

Οδύσσεια υ΄ 382, 383: 
… Όπως έρχονται από μακριά φίλοι του Οδυσσέα.

«… ἀπὸ Σικανίης δεῦρ’ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
νηῦς δέ μοι ἥδ’ ἕστηκεν ἐπ’ ἀγροῦ νόσφι πόληος. …»

Οδύσσεια ω΄ 307-308:
… Όπως η μετάβαση στον βασιλιά Έχετον.

«… ἄφαρ δέ σε νηῒ μελαίνῃ εἰς Ἔχετον βασιλῆα, …»
Οδύσσεια φ΄ 307,308:

… Όπως το ταξίδι του Τηλεμάχου και η επιστροφή από την Πύλο (βλέπε 
ραψ, β΄, γ΄ και ο΄), όπως ήλθε ο Οδυσσέας από τους Φαίακες (βλέπε ραψ. ν΄)…
… Η Ιθάκη ανήκει σε μεγάλη γεωγραφική ενότητα από όπου ένας περιπλανώμενος 
ζητιάνος μπορεί να έλθει και με πλοίο και δια ξηράς ΠΕΖΟΣ.
   Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα της Λευκάδας και καταρρίπτει τελείως
τις θεωρίες από το Θιάκι και τους Παξούς. Οι θεωρίες του Πόρου και της Άσσου, 
απλά επιβιώνουν, ενώ η μόνη θεωρία που μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμα
και τη Λευκάδα ‘‘μέσα στο ίδιο της 
το σπίτι’’, μέσα στο δικό της επιχείρημα 
είναι η Παλική! Και η αιτία είναι η εξής:
Η μετάβαση στην Ιθάκη με τα πόδια 
αναφέρεται ως κάτι δύσκολο, τόσο στη 
ραψωδία α΄ για έναν Ταφιό ηγέτη από 
την άλλη άκρη του νησιού, όσο και 
στις ραψωδίες ξ΄ και π΄ (δυο φορές) για 
έναν περιπλανώμενο ζητιάνο. Και ενώ 
για τη Λευκάδα η προσέγγιση από 
απέναντι είναι  πανεύκολη, στην Παλική 
από την υπόλοιπη Κεφαλονιά είναι πολύ 
δύσκολη γιατί μεσολαβούν οι γκρεμοί 
και τα βράχια του Σκαβδολίτη.

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

Το εύκολο πέρασμα στη Λευκάδα
από απέναντι...

...Το δύσκολο πέρασμα
από απέναντι στην Παλική

Σκαβδολίτης
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16. Το καρτέρι της Αστερίδας. Οδύσσεια δ΄ 670-671 και δ΄ 844-847:
«… ὄφρα μιν αὖτις ἰόντα λοχήσομαι ἠδὲ φυλάξω 

ἐν πορθμῷ Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,. …»
και                  «… ἔστι δέ τις νῆσος μέσσῃ ἁλὶ πετρήεσσα,

μεσσηγὺς Ἰθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης,
Ἀστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες δ’ ἔνι ναύλοχοι αὐτῇ

ἀμφίδυμοι· τῇ τόν γε μένον λοχόωντες Ἀχαιοί. …»
   Όπως βλέπετε το καρτέρι των μνηστήρων γίνεται σε βραχονησίδα 
εντός ΠΟΡΘΜΟΥ. Το ‘‘ἔνι’’=ενώπιον, προσδιορίζει ότι ενώπιον της βραχονησίδας 
υπάρχουν δυο υπήνεμα λιμάνια που να μπορείς να στήσεις καρτέρι, 
να καραδοκείς, όπως η Δολίχα (1)  και το Παλαιοκάραβο (2)  στη δική μας θεωρία.
   Εμείς έχουμε αυτήν την Αστερίδα του Δασκαλιού (3). Την έχουν επίσης 
οι Θιακοί, την έχει και η Άσσος. Έχουμε Αστερίδα σε ΠΟΡΘΜΟ...

...την προσπερνάει ο Τηλέμαχος από πάνω ερχόμενος από τις Εχινάδες και 
μετά μια ώρα καταλήγει στην πρώτη ακτή από βορρά της Ιθάκης.
Ποιος δεν έχει πορθμό;
   Οι θεωρίες της Λευκάδας, που τοποθετούν Αστερίδα μεσοπέλαγα στο Αρκούδι 
και στην Άτοκο και, ο Πόρος, που την τοποθετεί, όπου να ‘ναι, ανοιχτά της Πάτρας!!!
   Αυτές ακριβώς οι θεωρίες θυμίζουν άλλες αλλοπρόσαλλες ξένων και 
εγχωρίων θεσιθήρων που  αντιτίθενται στον ρεαλισμό των επών τοποθετώντας 
υπερατλαντικά σημεία στην Ομηρική γεωγραφία. Όπως την Αστερίδα! 
Η Αστερίδα είναι σε πορθμό. Ανάμεσα στην Ομηρική Ιθάκη και τη Σάμη, 
το σημερινό Θιάκι. Εκεί που την έχουμε από καιρό τοποθετήσει.

Η παράσταση έλαβε τέλος!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ - ΜÝíôùñ
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Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΒΕ ΤΕΛΟΣ

   Ολοκληρώσαμε την έρευνά μας σχετικά με την Ομηρική Ιθάκη, δηλαδή 
για τη θέση της Ιθάκης που περιγράφεται στην Οδύσσεια.
   Η Ιθάκη, όπως διαπιστώνεται από την Ιλιάδα και κυρίως την Οδύσσεια 
πρέπει να πληροί μεταξύ άλλων και αυτές τις δεκαέξι ατράνταχτες  προϋποθέσεις:
1. Η Ιθάκη πρέπει να είναι στο κεντρικό Ιόνιο πέλαγος και να είναι μέρος 
της Αυτοκρατορίας του Οδυσσέα, του οποίου ο λαός είναι Κεφαλλήνες.
2. Ενώπιον αυτής είναι ένα μεγάλο βουνό, το Νήριτο βαθύσκιωτο και 
μεγαλοπρεπές.
3. Οι Ιθακήσιοι κατοικούν στο πιο δυτικό σημείο της Αυτοκρατορίας 
του Οδυσσέα, ο τόπος τους είναι χαμηλός και έχει όμορφα δειλινά.
4. Τα υπόλοιπα νησιά του Οδυσσέα είναι πιο ανατολικά και βλέπουν 
προς τον ήλιο.
5. Το σκυλί του Οδυσσέα ο Άργος κινείται σε μεγάλο χώρο και κυνηγά 
εκτός από λαγούς, αίγαγρους και ζαρκάδια.
6. Από το δήμο Κεφαλλήνων στο δήμο Ιθάκης περνάς με σχεδία, μαζί με αρνιά, 
κατσίκια και βόδια.
7. Από τη Σχερία-Κέρκυρα οι Φαίακες φέρνουν τον Οδυσσέα σε παραλία 
με συμπαγή άμμο, που τη γνώριζαν από πριν κατευθείαν και το πλοίο, 
με τη φόρα των κωπηλατών βγαίνει το μισό στη στεριά.
8. Η απόσταση μεταξύ χοιρόμαντρας και παλατιού είναι 4 ώρες από μονοπάτι 
και 2,5 ώρες από τον κανονικό δρόμο. Η Ιθάκη πρέπει να είναι μεγάλη γιατί
το ίδιο δρομολόγιο με πλοίο διαρκεί από το πρωί μέχρι το απομεσήμερο.
9. Η Ιθάκη πρέπει να έχει ευθύγραμμες ακτογραμμές, διότι η λέξη Ιθάκη 
προέρχεται από το ιθύς = ευθύς.
10. Η Αθηνά όταν υποστηρίζει σκανδαλωδώς Οδυσσέα, Τηλέμαχο και Πηνελόπη 
έχει το επίθετο Παλ-λάς, λέξη που θυμίζει Παλική και κουνό-πετρα.
11. Η μετάβαση στην Πύλο από την Ιθάκη διαρκεί μια νύχτα.
     Η επιστροφή από την Πύλο στην Ιθάκη διαρκεί μισή μέρα συν μια νύχτα. Άρα 
λαβαίνουν χώρα σε διαφορετικά λιμάνια που απέχουν μεταξύ τους μεγάλη απόσταση.
12. Η Σχερία είναι ένας τόπος που απέχει από την Ιθάκη όσο περίπου 
η Θεσπρωτία, από όπου ξεκινάει ο δρόμος για το μαντείο της Δωδώνης.    
Άρα είναι η Κέρκυρα.

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
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13. Οι Τάφιοι είναι γείτονες με τους Ιθακησίους στο ίδιο νησί, αφού από 
εκεί πας πεζός στην Ιθάκη.
14. Το νησί της Ιθάκης έχει πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, μεγάλη υδροφορία 
και τα ρυάκια της ρέουν όλο το χρόνο.
15. Η Ιθάκη είναι τόπος σαν χερσόνησος που επικοινωνεί με μεγάλη στεριά 
από την οποία μπορείς να περάσεις εκεί πεζός με μεγάλη δυσκολία.
16. Το καρτέρι των μνηστήρων για να σκοτώσουν τον Τηλέμαχο, όπως γυρίζει 
από την Πύλο στην Ιθάκη, γίνεται σε λιμάνια πίσω από βραχονησίδα μέσα 
σε πορθμό, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε Ομηρική Ιθάκη και Ομηρική Σάμη. 
Η βραχονησίδα πρέπει να είναι προς το μέρος της Ομηρικής Ιθάκης, 
ανάμεσά τους και εγγύς σε αυτήν, μεσσηγύς.

   Εξετάσαμε τις εξής υποψήφιες περιοχές: Παξούς, Λευκάδα, Άσσο και 
Φισκάρδο Κεφαλληνίας, σημερινή Ιθάκη (Θιάκι), Παλική Κεφαλληνίας και 
Πόρο Κεφαλληνίας, μέσα από ειδικές περιγραφές της Ιλιάδας και της Οδύσσειας 
και καταλήξαμε στα δεκαέξι σημεία του καταλόγου που δημοσιεύσαμε σε τρεις 
συνέχειες στα εγχώρια και ξένα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανόμενης και μιας ειδικής 
έρευνας για τους Φαίακες, με βάση τα οποία, οι περισσότερες είναι ασύμβατες 
με τις περιγραφές των Επών, πλην της Παλικής.
   Εξετάσαμε και την θεωρία των Εγγλέζων για την Παλική (Odysseus Unbound 
- 2005), όπου λόγω διαμόρφωσης, και ειδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών 
ΔΕΝ αποδεικνύεται ότι η Παλική ήταν αποκομμένη από την υπόλοιπη Κεφαλλονιά 
ως ξεχωριστή νήσος. Και ενώ φαίνεται ότι ομοιάζει με τη δική μας θεωρία, 
αυτό και κάποια άλλα την κάνει να υστερεί σε 4 σημεία συνολικά, πολύ 
καλύτερη από άλλες που υστερούν σε πάνω από 10 σημεία.
   Την έρευνα του Γάλλου Jul Le Noan, ως συνέχεια της έρευνας του Γεράσιμου 
Βολτέρα για την Παλική τη θεωρούμε καλύτερη από τη θεωρία των Άγγλων, 
διότι ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, διαφοροποιείται στο ειδικό εκείνο σημείο 
και ΔΕΝ θεωρεί την Παλική ξεχωριστό νησί, αλλά χερσόνησο, σωστά.
   Το συμπέρασμα είναι ότι, Ομηρική Ιθάκη είναι η Παλική Κεφαλληνίας 
και μάλιστα έχοντας ο Νίκος Λιβαδάς αποφύγει ακόμα και το δύσκολο σημείο 
της Αστερίδας, η θεωρία μας ισχύει σε όλα τα σημεία. Αφού δεχόμενος 
ως γενική ονομασία για τις κτήσεις του Οδυσσέα τον όρο ‘‘Ιθάκη’’ και φτάνοντας 
αυτός τις κτήσεις του μέχρι Αιγίλιπα και Κροκύλεια στην Έρυσσο, τότε 
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πράγματι το καρτέρι στην Αστερίδα, είχε την Ιθάκη από εδώ και απέναντι 
την απόκρημνη Σάμη σε πορθμό.

Αναλυτικά:
   Σχεδόν όλος ο κατάλογος αποκλείει τους Παξούς και ειδικά το σημείο που 
η Ιθάκη χρειάζεται μεγάλες εκτάσεις και χώρο όπου υπάρχει η δυνατότητα 
για κυνήγι ζαρκαδιού και αίγαγρου, θέλει λαό Κεφαλλήνες, βουνό Νήριτο, 
να περνάς από το δήμο Κεφαλλήνων με σχεδίες και να πηγαίνεις πεζός 
στην Ιθάκη.
   Λίγο καλύτερη θεωρία και δεύτερη από το τέλος είναι της σημερινής 
Ιθάκης που ‘‘κρατάει’’το όνομα εξ αιτίας της λανθασμένης αντίληψης ότι 
η Ομηρική Ιθάκη ήταν ‘‘μικρός’’ χώρος. Οι αίγαγροι και τα ζαρκάδια 
του επιχειρήματος 5, αποδεικνύουν το αντίθετο. Επίσης οι ελάχιστοι μνηστήρες 
εξηγούνται άνετα από το ότι Ιθάκη είναι ‘’το σπίτι’’ του Τηλεμάχου, του Οδυσσέα 
και των αδίστακτων Αντίνοου και Ευρύμαχου. Ποιος άλλος θα μπορούσε να 
έχει τύχες μνηστείας; Συντριπτικό το 4, αλλά και τα υπόλοιπα επιχειρήματα.
   Ακολουθούν οι θεωρίες της Λευκάδας ως πιο πλήρεις. Αν και η Λευκάδα 
θυμίζει στο σχήμα την Παλική και έτσι μπορεί να αφομοιώσει Ομηρικές 
ιδιότητες, τα δυο πρώτα επιχειρήματα του καταλόγου και η ταύτιση της ίδιας 
της Παλικής με πολλά άλλα την εξουδετερώνουν, ΟΜΩΣ, έναντι  των άλλων 
θεωριών, η Λευκάδα, παραμένει κάπως συναγωνίσιμη .
   Τέταρτη καλύτερη θεωρία, μετά τη δική μας, των Εγγλέζων, και της Άσσου 
είναι ο Πόρος. Για εννέα λόγους και ειδικά επειδή δεν έχει νησιά ανάμεσά του 
και στην Ηλεία, δεν είναι χαμηλός και στα δυτικά, δεν πάει με σχεδίες 
στο δήμο Κεφαλλήνων, θέλει για να γυρίσει από την Πύλο λιγότερο χρόνο απ’ ότι 
να πάει και δεν έχει Αστερίδα σε πορθμό, αποκλείεται ο Πόρος και εάν μάλιστα 
στο σφραγιδόλιθο δεν υπήρχε σκυλί, το οικόσημο του Οδυσσέα, αλλά λιοντάρι, 
αποκλείεται ΚΑΙ ο Τάφος να ήταν του Οδυσσέα.
   Η έκπληξη είναι ότι βρήκαμε λιγότερα επιχειρήματα εναντίον της Άσσου 
και του Φισκάρδου από όλες τις άλλες θεωρίες, αν και το ότι από εκεί δεν πας 
σε κανένα δήμο Κεφαλλήνων με σχεδίες, την αφαιρεί από μόνο του από 
τον κατάλογο των υποψηφίων. Η Έρυσσος επίσης δεν είναι ‘‘χθαμαλή’’. Και 
ενώ ο χρόνος του ταξιδιού για την επιστροφή από την Πύλο σχεδόν ταιριάζει 
(βλ. Παλική), κατά την αναχώρηση η απόσταση ξεφεύγει, είτε για το Φισκάρδο 

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ



24

μέσω διαύλου, είτε για την Άσσο περιπλέοντας την Παλική, σχεδόν το ίδιο 
κατά 220 μίλια.
   Οι Εγγλέζοι της Παλικής έχουν ελάχιστες αποκλείσεις από αυτά που 
λέει ο Όμηρος και το μόνο τους ελάττωμα είναι αυτό που δημιούργησαν 
μόνοι τους: Απέκοψαν την Παλλική και έτσι ΔΕΝ μπορεί να πάει κανείς ΠΕΖΟΣ 
στην Ιθάκη. Ανάμεσα στα κάποια προβλήματα που παρουσιάζει η θεωρία 
αυτή είναι και το ότι τοποθετούν το καρτέρι της Αστερίδας στο Φανάρι
των Αγίων Θεοδώρων, μετά τη Λάσση. 

Ανακεφαλαίωση.
Με βάση τα εξής επιχειρήματα καταρρίπτονται οι εξής θεωρίες:
1.  Παξοί: 7,8.9.10,11,12,13,14 και κυρίως 1, 2, 5, 6, 15. 
2.  Θιάκι: 2,3,8,9,10,11,13,14,15 και κυρίως 4 και 5. 
3.  Λευκάδα: 7,8,9,10,11,12,13,16 και κυρίως 1 και 2.
4.  Πόρος: 7,8,9,10 και κυρίως 3, 4,6,11,16.  
5.  Άσσος: 3,8,9,10,11,13 και κυρίως το 6.  
6. ‘‘Οδυσσέας λυόμενος’’: 9,10,16 και κυρίως το 15.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όλες αυτές είναι απλά θεωρίες και γεωγραφικές Ομηρικές 
προσεγγίσεις. Όλες, εκτός από μια που πάντοτε θα αποτελεί μια ιστορική 
διαστρέβλωση κι ένα ακαλαίσθητο αστείο, τοποθέτησης ονόματος σε νησί 
που ελάχιστα ταιριάζει με αυτά που λέει ο Όμηρος.
   Οι 70 θεωρίες για την Ομηρική Ιθάκη που έχουν όλοι δημιουργήσει οφείλονται 
στο γεγονός ότι το νησί που πήρε αυθαίρετα αυτό το όνομα απέχει από αυτά 
που λέει ο Όμηρος σε 11 σημεία, περισσότερα δηλαδή από όλους πλην 
των Παξών.
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   H προτροπή για την ιδέα της δημιουργίας 
του βιβλίου και η συμπαράσταση για την έκδοσή του 
είναι του συνεργάτη μας στη Βαρκελώνη
Rodi de FUCA, in memoriam της ελληνίστριας 
και λάτρισσας της Κεφαλονιάς Marise Rite.
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