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Εισαγωγή 

 

 Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση δύο μυθολογικών 

πλασμάτων τα οποία είναι ευρέως γνωστά τόσο από την Ελληνική Μυθολογία όσο 

και από το έπος του Ομήρου, Οδύσσεια. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στη συνηθισμένη εικόνα των πλασμάτων ενώ στο δεύτερο Κεφάλαιο 

αναλύεται υπό διαφορετικό, επιστημονικό πλέον, πρίσμα η άποψη σχετικά με την 

πραγματική φύση των «τεράτων». Εν τέλει ο εκπονητής της εργασίας καταθέτει την 

δική του άποψη συμπληρώνοντας και ολοκληρώνοντάς της.  
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Κεφάλαιο 1ο

 

ΣΚΥΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΥΒΔΗ 

Η Σκύλλα και η Χάρυβδη ήταν δυο φοβερά τέρατα της θάλασσας. Οι ναυτικοί 

που κινδύνευαν στα ταξίδια τους από τα απειλητικά κύματα και τις θύελλες, έπλαθαν 

με τη φαντασία τους μυθικές μορφές, που λυσσομανούσαν και προσπαθούσαν 

αγριεμένες να τους καταστρέψουν. Έτσι γεννήθηκαν τα δυο τρομακτικά αυτά τέρατα. 

Οι θαλασσινοί έβαζαν με το νου τους πως δεν επρόκειτο απλώς για δυνατό άνεμο και 

για θεόρατα κύματα. Πίστευαν ότι κάτι περισσότερο κρύβεται πίσω απ' όλα αυτά, 

κάποιο πλάσμα κακό στην ψυχή και τρομερό στην όψη, που γύρευε το χαμό τους· 

αυτό προκαλούσε όλη τη φοβερή αναταραχή και η κακοκαιρία δεν ήταν τυχαία. 

Έλεγαν πως η Σκύλλα και η Χάρυβδη βρίσκονταν η μια απέναντι από την άλλη, σ' 

ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα που, σύμφωνα με τον Όμηρο, ονομαζόταν Πλαγκτές 

Πέτρες. Το πέρασμα αυτό ήταν εντελώς αδύνατο να το διασχίσει κανείς, λόγω της 

φοβερής κατάστασης που επικρατούσε εκεί από την παρουσία των δυο τεράτων - 

ούτε πουλί πετούμενο δε γλίτωνε, αν τολμούσε να το περάσει. Εκεί υπήρχαν πολλά 

απότομα βράχια, πολύ ψηλά και το κύμα έσκαγε πάνω τους με φοβερό θόρυβο. Το 

στενό αυτό το τοποθετούσαν σε διάφορα σημεία. Άλλοι έλεγαν πως ήταν ο 

Βόσπορος, άλλοι στο ακρωτήριο Ταίναρο κι άλλοι κοντά στα Κανάρια νησιά, εκτός 

Μεσογείου, δηλαδή. Οι πιο πολλοί πίστευαν πως η Σκύλλα και η Χάρυβδη 

κατοικούσαν στο στενό της Μεσσήνης, ανάμεσα στην Ιταλία και τη Σικελία. Τα δυο 

τέρατα ήταν εγκαταστημένα σε δυο σκοπέλους. Ο ένας ήταν τόσο ψηλός, που η 

κορυφή του χανόταν στον ουρανό και ήταν πάντα σκεπασμένη με πυκνά μαύρα 

σύννεφα. Τα σύννεφα δε διαλύονταν ούτε όταν ο καιρός ήταν καλός. Όλος ο βράχος 
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ήταν πάρα πολύ λείος, τόσο ώστε έμοιαζε σαν κάποιος να τον είχε τρίψει, για να 

γυαλίζει. Ήταν χαμένος κόπος να προσπαθήσει κάποιος να σκαρφαλώσει πάνω του. 

Στη μέση του υπήρχε μια βαθιά σπηλιά, τόσο βαθιά, που ούτε το βέλος ενός τοξότη 

δε θα έφτανε στο τέλος της, όπως λέει ο Όμηρος. Εκεί έμενε η φοβερή Σκύλλα. Προς 

τα δυτικά, η σπηλιά άνοιγε προς τη μεριά του αδιαπέραστου σκοταδιού, του Ερέβους. 

Όταν κανείς πλησίαζε, άκουγε τη Σκύλλα να ουρλιάζει συνεχώς, βγάζοντας μια 

κραυγή που έμοιαζε με κλαψουρίσματα νεαρού λιονταριού. 

Η Σκύλλα ήταν κρυμμένη μέχρι τη μέση της μέσα στο βάραθρο της σπηλιάς. 

Είχε δώδεκα παραμορφωμένα ποδάρια, που υψώνονταν στον αέρα κι έξι πάρα πολύ 

μακρείς λαιμούς. Τα έξι κεφάλια της ήταν φριχτά, με τρία σαγόνια το καθένα· δηλαδή 

το κάθε στόμα της είχε τρεις σειρές δόντια, που στάζανε δηλητήριο. Από τη σπηλιά 

πρόβαλλαν τα κεφάλια της, που βουτούσαν ολόγυρα στο βράχο και μέσα στο νερό: 

Άρπαζαν τα μεγάλα κήτη της θάλασσας, δελφίνια, σκυλόψαρα, φώκιες και τα 

καταβρόχθιζαν με μανία. Έτρωγαν όμως και ανθρώπους, αν κάποιο καράβι τολμούσε 

να διασχίσει το στενό. Η Σκύλλα άρπαζε τόσους κωπηλάτες, όσα ήταν και τα φοβερά 

της στόματα. Γονείς της Σκύλλας ήταν, σύμφωνα με μια παράδοση, ο Φόρκης και η 

Κητώ, η οποία είχε γονείς της τον Πόντο και τη Γαία. Παιδιά τους ήταν επίσης και 

άλλα θαλάσσια τέρατα, όπως η Έχιδνα, οι Σειρήνες και η Θόωσσα, που συμβόλιζε τη 

μανιασμένη θάλασσα. 

Άλλοι, πάλι, έλεγαν πως γονείς της Σκύλλας ήταν ο Φόρβας και η Εκάτη ή ο 

Φόρκης και η Εκάτη. Η Εκάτη ήταν κόρη του Δία, συνδεόταν όμως πιο πολύ με τους 

ανθρώπους, παρά με τους θεούς. To βασίλειό της ήταν η θάλασσα κι όταν δεν 

τριγυρνούσε, έμενε στη Σπηλιά της, όπως ακριβώς η κόρη της, η Σκύλλα. 
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Την Εκάτη την ονόμαζαν αλλιώς και Λάμια και ήταν μια όμορφη βασίλισσα 

στη Λιβύη, ευνοούμενη του Δία. Η Ήρα, για να την εκδικηθεί, τη μεταμόρφωσε σε 

απαίσιο τέρας, κι εκείνη γέννησε αργότερα τη Σκύλλα. Τέλος, μια άλλη παράδοση 

θεωρεί γονείς της τον Τυφωέα και την Έχιδνα. Η Χάρυβδη κατοικούσε στην απέναντι 

μεριά, όπου υπήρχε ένας δεύτερος σκόπελος, αλλά με μικρότερο ύψος. Πάνω του είχε 

φυτρώσει μια αγριοσυκιά και κάτω από το φύλλωμά της καθόταν το τέρας, που από 

το στόμα του ξερνούσε μαύρο νερό. Η Χάρυβδη μπορούσε να μετατρέπει το στενό 

πέρασμα σε μια τεράστια ρουφήχτρα· τρεις φορές τη μέρα ρουφούσε το νερό και 

τρεις φορές το ξανάβγαζε με φοβερή ταχύτητα. Έτσι, αν τύχαινε και βρισκόταν 

κανείς κοντά τις στιγμές που το ρουφούσε, δεν είχε ελπίδες να γλιτώσει. Ούτε καν ο 

ίδιος ο Ποσειδώνας δεν μπορούσε να επέμβει και να βοηθήσει τους 

προστατευόμενους του. Ο μύθος της Σκύλλας και της Χάρυβδης δημιουργήθηκε από 

τη φαντασία και τις διηγήσεις των ναυτικών, που πίστευαν ότι τα φοβερά καιρικά 
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φαινόμενα οφείλονταν στην ύπαρξη δυο φρικτών τεράτων. Με τον καιρό προέκυψαν 

και διάφορες ιστορίες σχετικά με την αρχική καταγωγή και τη μετέπειτα 

μεταμόρφωσή τους. Οι άνθρωποι, δηλαδή, όσο περνούσαν τα χρόνια προσπαθούσαν 

να εξηγήσουν πώς γεννήθηκαν - φαντάζονταν πως στην αρχή ήταν πλάσματα της 

στεριάς και κατά τη διάρκεια της ζωής τους για κάποιο λόγο, μεταμορφώθηκαν. 

Έπειτα έγιναν μόνιμοι κάτοικοι του υγρού στοιχείου. 
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Κεφάλαιο 2ο

Η καθιερωμένη αντίληψη πως η Χάρυβδη είναι τέρας, απέχει πολύ από την 

πραγματικότητα. 

Ας δούμε πρώτα τι λέει ο Όμηρος, στη μετάφραση του Δ. Ν. Μαρωνίτη, η 

Κίρκη συμβουλεύει τον Οδυσσέα πως να αποφύγει τη Σκύλλα και την Χάρυβδη και 

λέει για τη δεύτερη (μ,100-107): 

Ο άλλος τώρα σκόπελος, θα δεις, είναι, Οδυσσέα, πιο χαμηλός,  

όμως κοντά στον πρώτο - τόση απόσταση, που θα μπορούσες  

να τη φτάσεις και τοξεύοντας. 

Σ' αυτόν φουντώνει μια μεγάλη κι άγρια συκιά, με φύλλα καταπράσινα,  

κι εκεί στη ρίζα της η θεοτική η Χάρυβδη αναρροφά το μαύρο κύμα.  

Μέσα στην ίδια μέρα τρεις φορές ξερνά θαλάσσιο νερό, και τρεις φορές  

το απορροφά με πάταγο. Να μη σου τύχει να 'σαι εκεί, 

όταν εκείνη καταπίνει το νερό - δεν θα μπορούσε να σε σώσει  

μήτε ο Κοσμοσείστης. 

Ο Στέφανος Παϊπέτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο 

εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο του Η Άγνωστη Τεχνολογία στον Όμηρο, μεταφράζει ως 

εξής το ίδιο απόσπασμα: 

Και τον άλλο σκόπελο πιο χαμηλό θα δεις, Οδυσσέα, τον έναν κοντά  

στον άλλο - αυτόν μπορείς να τον φτάσεις με βέλος. Μέσα του υπάρχει  

μεγάλη αγριοσυκιά, με φύλλα κατάχλομα(;) και κάτω απ' αυτήν, η  

φοβερή Χάρυβδη καταπίνει το νερό. Γιατί τρεις φορές τη μέρα στέλνει  

προς τα πάνω το νερό, και τρεις φορές το ρουφάει με μεγάλη ταχύτητα,  

μακάρι εσύ να μη βρεθείς προς τα κει όταν θα ρουφάει το νερό. Γιατί δεν  

είναι δυνατό να σε προφυλάξει από την συμφορά ούτε ο Ποσειδώνας  

που σείει τη γη. 

Για την Σκύλλα, έχουμε πολύ πλούσια περιγραφή, σαφέστατα κατονομάζεται 

σαν τέρας με δώδεκα πόδια κι έξη κεφάλια και «γαβγίζει σαν σκύλα που θηλάζει». 

Αλλά στην περίπτωση της Χάρυβδης δεν έχουμε καμία περιγραφή. Μόνο λέει πως 
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τρεις φορές ρουφάει το νερό και τρεις φορές το «ξερνάει». Τι σόι τέρας είναι αυτό; 

Μια εξήγηση για το μπέρδεμα δίνεται λίγο πιο κάτω, όπου συγχέεται η Σκύλλα με 

την Χάρυβδη διότι έξη κεφάλια έχει η Σκύλλα, έξη συντρόφους άρπαξε στη συνέχεια, 

- κι εδώ είναι που συμβουλεύεται η τακτική αποφυγής τους (μτφρ Μαρωνίτη Μ,108-

111 και 123-130): 

Γι' αυτό σου λέω, πιο καλά κοντύτερα στον σκόπελο της Σκύλλας,  

κι όσο μπορείς πιο γρήγορα, με το καράβι σου να παραπλεύσεις.  

Γιατί συμφέρει περισσότερο να χάσεις έξι, παρά να μείνεις μόνος  

στο καράβι, ποθώντας όλους τους, συντρόφους. 

[...] 

Δεν ωφελεί λοιπόν εδώ η όποια αλκή, 

η γρήγορη φυγή, αυτό είναι το καλύτερο. 

Γιατί αν βραδύνεις πλάι στον βράχο, για να ντυθείς τον οπλισμό σου, 

φοβάμαι πως θα σε προλάβει και θα χυμήξει πάλι επάνω σου, 

κι όσα κεφάλια έχει [σ.σ. η Σκύλλα], τόσους συντρόφους θα σου αρπάξει.  

Για αυτό σου λέω, πέρασε γρήγορα όσο μπορείς [σ.σ. και από την  

Χάρυβδη αναφωνώντας «Κράταιη!» 

Είναι αυτή μάνα της Σκύλλας (σ.σ. η Χάρυβδη) που τη γέννησε  

κατάρατων θνητών ίσως εκείνη την μποδίσει, να μην ξαναχυμήξει. 

Στη συνέχεια, ο Οδυσσέας περιγράφει την πάλη του να ξεφύγει από το στενό 

μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης (Μ, 206-261). Πουθενά, σε κανένα σημείο της 

αφήγησης, δεν «βλέπουμε» την Χάρυβδη, μόνο εκείνος μιλάει κι επιμένει τρεις φορές 

για «καπνό και κύμα» καθώς και την σπηλιά που «ρουφούσε και ξέρναγε το νερό» με 

πάταγο. Αντιλαμβανόμαστε τώρα πως η φαινομενική σύγχυση του κειμένου στο Μ, 

123-130 είναι αυτή που χαρακτήρισε την Χάρυβδη ως τέρας, όμως οι δύο τελευταίοι 

στίχοι ήταν αυτοί που διαφωτίζουν το νόημα, η Χάρυβδη είναι μάνα της Σκύλλας με 

την έννοια πως είναι ο τόπος κατοικίας της. Κι όταν λέει πως «ίσως εκείνη την 

μποδίσει να μην ξαναχυμήξει», τι εννοεί; Ότι από πράξη ελέους η Χάρυβδη θα 
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συγκρατήσει τη Σκύλλα αφού πρώτα θα προσπαθήσει να κατασπαράξει η πρώτη τους 

συντρόφους του Οδυσσέα; Οξύμωρο δεν είναι; 

Η Χάρυβδη είναι ξεκάθαρα φυσικό φαινόμενο, για την ακρίβεια, κατά τον 

Παϊπέτη, παλιρροϊκός υδροστρόβιλος. Υπάρχουν δύο ξεκάθαρα στοιχεία που 

συνηγορούν σε αυτό. Το πρώτο, η περιοδικότητα της αναρρόφησης του νερού και το 

δεύτερο η τακτική αποφυγής του φαινομένου. Έχει υποστηριχθεί στο παρελθόν, κι 

όχι εντελώς άδικα, πως σε δύο γεωγραφικά σημεία ταιριάζει αυτή η περιγραφή. To 

ένα είναι το στενό της Μεσίνας, ανάμεσα στη Σικελία και την Ιταλία, και το δεύτερο, 

το στενό της Μάγχης, λόγω του ότι περιγράφεται το φαινόμενο της παλίρροιας και 

της άμπωτης. Πλην όμως είναι τόσο κραυγαλέα η βιαιότητα της ομηρικής σκηνής που 

δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε με ασφάλεια κάποια από τις δύο εκδοχές. Έτσι 

λοιπόν, εξετάζοντας το φαινόμενο ως μια εξαίρεση, μπορούμε να βγάλουμε πολλά 

συμπεράσματα και πληροφορίες από την άποψη πως ο Όμηρος δεν έκανε μόνο 

ποίηση αλλά κατέγραψε με ακρίβεια συνιστώσες που αφορούν μια εμπειρική όσο και 

ακριβής ναυτική γνώση. Με άλλα λόγια, το πεδίο της Φυσικής και της Μηχανικής 

των Υγρών εδώ έχει πλήρη εφαρμογή κι επιβεβαίωση, κάτι που αλλάζει ριζικά την 

αντίληψη πως τα ομηρικά έπη είναι φαντασιοπληξίες, πρόκειται για μια πλήρης και 

συστηματική καταγραφή πραγματικών συμβάντων, εμπειρικών γνώσεων και 

θεωρητικών σκέψεων με το ντύμα της μυθ-ιστορίας.  

Όταν ο Οδυσσέας μιλάει συνέχεια για καπνό και κύμα που σκάζουν στην 

σπηλιά της Χάρυβδης, δεν υπάρχει περίπτωση να του καταλογίσουμε ότι ψεύδεται. 

Είναι εμφανέστατο πως εδώ υπάρχει ρεύμα νερού που σε συνδυασμό με τις βίαιες 

αναρροφήσεις της (σπηλιάς, η θάλασσα κυριολεκτικά κοχλάζει (σ.σ. καπνός = τα 

σταγονίδια νερού που δημιουργούνται από τη βίαιη πρόσκρουση του κύματος σε 

βράχο). Πόσα ντοκυμαντέρ έχουμε δει με ακριβώς ολόιδιες σκηνές σαν κι αυτή που 
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περιγράφει ο Όμηρος; Θυμόσαστε την απόδραση του Στηβ Μακ Κουήν – 

«Πεταλούδα» στο τέλος της ομώνυμης ταινίας; Ο Οδυσσέας μιλάει επί λέξει (Μ, 245-

250): 

Κι οπότε το ξερνούσε (σ.σ. το νερό η Χάρυβδη) να βράζει ο τόπος και να  

αφρίζει, λες και ήτανε, 

λεβέτι σε δυνατή πυρά, κι η αλισάχνη να πετάγαται ψηλά,  

να πέφτει στις κορφές τον ενός και του άλλου βράχου. 

Κι όταν ξανά το αναρροφούσε το αλμυρό νερό της θάλασσας,  

έχασκε ο στρόβιλος κοχλάζοντας, βογκούσε ο βράχος κι έτριζε  

φριχτά, έβλεπες ξαφνικά στον πάτο να μαυρίζει η άμμος...[θυμηθείτε το 

«μάτι» του κυκλώνα για τη συνέχεια] 

Ο ελιγμός της αποφυγής έχει μόνο μία ονομασία: ονομάζεται βαρυτική 

εκσφενδόνιση και την χρησιμοποιεί η NASA προκειμένου τα διαστημικά οχήματά 

της να εκμεταλλεύονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ταχύτητά τους. Η 

Κίρκη συμβουλεύει τον Οδυσσέα, πράγμα που ο τελευταίος ακολουθεί κατά γράμμα: 

πιο καλά κοντύτερα στον σκόπελο της Σκύλλας, 

κι όσο μπορείς πιο γρήγορα και η γρήγορη φυγή, αυτό είναι το καλύτερο.  

Γιατί αν βραδύνεις πλάι στον βράχο, για να ντυθείς τον οπλισμό σου,  

φοβάμαι πως θα σε προλάβει και θα χυμήξει πάλι επάνω σου 

Γιατί κοντά στο «Θηρίο» να πλεύσει; Παλαβό με την πρώτη σκέψη, αλλά 

υπάρχει ικανοποιητικότατη φυσική εξήγηση. Αφού δείξαμε πως η Χάρυβδη είναι 

ένας παλιρροϊκός υδροστρόβιλος, βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα: 

Στη φάση αυτή, ο στρόβιλος αναπτύσσει έντονη κεντρομόλο δύναμη στο 

κέντρο του (σκεφτείτε το «μάτι» του κυκλώνα που προείπαμε), άρα εδώ η έλξη του 

στροβίλου δημιουργεί ένα ρεύμα στην περιφέρεια που ο καλύτερος τρόπος για να το 

εκμεταλλευτεί ο Οδυσσέας είναι να πλεύσει στην άκρη του στροβίλου και παράλληλα 

με το ρεύμα του για να εκμεταλλευτεί την ωστική δύναμή του. Παράλληλα, δεν πλέει 

κοντά στο κέντρο του στροβίλου για να μην παρασυρθεί κι έτσι ακροβατώντας στην 
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περιφέρεια, το καράβι να αποκτήσει φυγόκεντρο ορμή με τη βοήθεια των κουπιών 

του. Έτσι, με ωστική δύναμη εφικτή πλέον που να αντισταθμίζει και να ξεπερνά την 

ελκτική δύναμη του στροβίλου το καράβι του Οδυσσέα καταφέρνει να ξεφύγει. 

Η βαρυτική εκσφενδόνιση ακολουθεί την ίδια αρχή. Ένα αστρικό σκάφος θα 

περάσει δίπλα από τον Δία, έλκοντάς το. Αλλά επειδή ο πλανήτης κινείται σε σχέση 

με τον Ήλιο, η επίδραση της έλξης σε σχέση με την ταχύτητα του οχήματος, την 

σχετική ταχύτητα του Δία προς τον Ήλιο και την συνισταμένη εξόδου από την τροχιά 

του πλανήτη, θα αναγκάσει το όχημα να αυξήσει την ταχύτητά του προκειμένου να 

ξεπεράσει μόνο από αυτό το πέρασμα τα 13χλμ ανά δευτερόλεπτο! Θυμηθείτε το 

2010 τον Άρθουρ Κλαρκ, τόσο την ταινία όσο και τo βιβλίο, είναι παραστατικότατα 

στην εφαρμογή αυτής της πρακτικής. 

Μένει ένα εύλογο ερώτημα:. Τα ομηρικά έπη αναφέρονται μεταξύ 

μυκηναϊκής εποχής και των Σκοτεινών Αιώνων. Αν η θεωρία, από τις πολλές και 

παραπλήσιες, θέλει την έκρηξη της Θήρας ως κομβικό σημείο μεταξύ προελληνικής 

και ελληνικής ιστορίας, λογικό είναι να υποθέσουμε πως οι έντονες γεωλογικές 

ανακατατάξεις στη θάλασσα του Αιγαίου που συνέβαιναν εκείνες τις εποχές, πέρασαν 

στις επόμενες γενιές με τη μορφή διηγήσεων σαν της ομηρικής που παρουσίασα 

σήμερα. 
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Συμπεράσματα 

 

Η Ελληνική Μυθολογία και παράδοση είναι πλούσιες τόσο σε καταστάσεις 

όσο και σε οντότητες οι οποίες είναι τρομερά δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να γίνουν 

πιστευτές. Η περίπτωση που αναλύσαμε είναι μία από αυτές. Η δημιουργία της 

Σκύλλας και της Χάρυβδης αποτελεί μια ιστορία ενός ναυτικού λαού, του 

αρχαιοελληνικού, με σκοπό να εξηγηθούν κάποια ακραία καιρικά ή και φυσικά 

φαινόμενα της εποχής. Επιπρόσθετα η αναφορά σε ήρες οι οποίοι υπερπηδούσαν 

αυτά τα εμπόδια λειτουργούσαν ως μέσο τονωτικό των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, 

τόσο εμπορικών όσο και πολεμικών. Ένα είναι σίγουρο: όλοι αρεσκόμαστε σε 

ιστορίες τέτοιου τύπου ακόμη και αν η επιστήμη καταφέρνει να τις μετουσιώνει σε 

υπαρκτά φυσικά φαινόμενα.  
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