* * * Κυκλοφορία της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου Οδυσσέας Λυόµενος: Η Αναζήτηση
της Οµηρικής Ιθάκης * * *

Καλωσορίσατε στο Οδυσσέας Λυόµενος
Πού βρίσκεται η Ιθάκη που περιγράφεται µε τόση λεπτοµέρεια στην
Οδύσσεια του Οµήρου; Το µυστήριο έχει µπερδέψει τους λόγιους για
πάνω από δύο χιλιετίες επειδή οι περιγραφές του Οµήρου έχουν
ελάχιστη οµοιότητα µε το σύγχρονο νησί που ονοµάζεται Ιθάκη, ένα από
τα Επτάνησα κοντά στην ακτή της δυτικής Ελλάδας. Θεωρείται ότι ο
ίδιος ο Όµηρος ζούσε µακριά από εκεί στη Μικρά Ασία (δυτική Τουρκία)
αρκετές εκατοντάδες χρόνια µετά από τα γεγονότα της Οδύσσειας, έτσι
οι περισσότεροι εµπειρογνώµονες νοµίζουν ότι βάσισε το ποίηµά του
στις ιστορίες που είχε ακούσει για την απόµακρη Ιθάκη. Η γεωγραφική
απόκλιση στα ποιήµατά του ίσως οφείλεται σε µία έλλειψη στις γνώσεις
του των Επτανήσων, µαζί µε το γεγονός ότι σύνθετε ένα ποίηµα και όχι
έναν οδηγό ταξιδιού.
Αλλά το 2003 προτάθηκε µια ριζικά εναλλακτική λύση. Τι και αν ο Όµηρος είχε δίκιο από την αρχή; Αν αυτά τα
αταίριαστα γεωγραφικά σηµεία έχουν εµφανιστεί όχι λόγω των γεωγραφικών λαθών του ποιητή, αλλά λόγω
γεωλογικών αλλαγών στο τοπίο; Θα µπορούσε κάτι πρωτοφανές να έχει αλλάξει το σχεδιάγραµµα αυτών των
νησιών µετά από την εποχή του Τρωικού Πολέµου του 1200 π.Χ. περίπου; Από το 2003 µια διεπιστηµονική
οµάδα προγράµµατος η οποία αποτελείται από γεωλόγους, κλασικιστούς και αρχαιολόγους εξετάζει αυτήν την
υπόθεση και τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει είναι εκπληκτικά. Έχουµε καταφέρει να αναδηµιουργήσουµε
το προηγούµενο σχεδιάγραµµα αυτών των νησιών και αυτό µας δίνει µια συναρπαστική λύση στο µακροχρόνιο
αίνιγµα της τοποθεσίας της Ιθάκης του Οµήρου.
Σε αυτόν τον ιστοχώρο µπορείτε να µάθετε περισσότερα για αυτήν την καταπληκτική ανακάλυψη. Μπορείτε να
δείτε πώς έγινε αυτή η σηµαντική ανακάλυψη και να µάθετε για το βιβλίο που έχει γραφτεί για να την
περιγράψει: το Οδυσσέας Λυόµενος: Η Αναζήτηση της Οµηρικής Ιθάκης. Μπορείτε να διαβάσετε τις πιο
πρόσφατες ειδήσεις για το πρόγραµµα από τότε που εκδόθηκε το βιβλίο και για την τεχνολογία που
χρησιµοποιείται για να διαλευκάνει το µυστήριο αυτής της σειράς λογοτεχνικών, γεωλογικών και αρχαιολογικών
ενδείξεων. Εάν είστε γεωλόγος, κλασικιστής ή αρχαιολόγος και θα επιθυµούσατε να µας βοηθήσετε, ή εάν είστε
µια επιχείρηση µε έµπειρες γνώσεις που θα µπορούσαν να συµβάλλουν σε αυτό το εξαιρετικό ταξίδι της
ανακάλυψης, η σελίδα Επικοινωνία σας εξηγεί πώς µπορείτε να έρθετε σε επαφή µαζί µας.
Το νησί του Οδυσσέα δεν είναι πλέον φαντασία. Πάνω από έναν αιώνα µετά από την αποκάλυψη της Τροίας από
τον Schliemann, αυτή η σηµαντική διαπίστωση θα αλλάξει ριζικά την αντίληψή µας των κειµένων του Οµήρου
καθώς επίσης και των πολιτιστικών προγόνων µας της Ελλάδας της Εποχής του Ορειχάλκου.
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- Περιγραφή
Πού βρίσκεται η Ιθάκη, που περιγράφεται µε τόση λεπτοµέρεια στην Οδύσσεια του Οµήρου; Το βιβλίο
αυτό, µε πλούσια εικονογράφηση, µας αφηγείται µια παράξενη ιστορία: πώς η πίστη του συγγραφέα ότι
«Ο Όµηρος έλεγε την αλήθεια» πυροδότησε την ανακάλυψη µιας εντελώς νέας τοποθεσίας για το
βασίλειο του Οδυσσέα. Μια σειρά από φιλολογικά, αρχαιολογικά και γεωλογικά στοιχεία εξετάζονται
προσεκτικά καθώς αναζητείται η λύση ενός µυστηρίου που έχει προβληµατίσει τους µελετητές για πάνω
από δύο χιλιετίες. Μπορούµε πλέον να εντοπίσουµε πραγµατικές τοποθεσίες που ταιριάζουν απόλυτα µε
το ανάγλυφο που περιγράφεται στο έπος – ακόµη και το χώρο όπου βρισκόταν το ίδιο το ανάκτορο του
Οδυσσέα. Πάνω από έναν αιώνα µετά την ανακάλυψη της Τροίας από τον Σλίµαν, το βιβλίο αυτό
αποτελεί τοµή, που επιφέρει επαναστατική µεταβολή στον τρόπο µε τον οποίο κατανοούµε τον Όµηρο,
και τους πολιτιστικούς µας προγόνους, στην Ελλάδα της εποχής του χαλκού.

Ο Ρoµπερτ Μπiτλστοουν (Robert Bittlestone) έλαβε κλασικές σπουδές και αντίστοιχες στις θετικές
επιστήµες, πριν από τις κύριες σπουδές του στα Οικονοµικά, στο Πανεπιστήµιο του Κέµπριτζ. Είναι ο
ιδρυτής της Metapraxis Ltd., εταιρείας που ειδικεύεται στην ανίχνευση έγκαιρων προειδοποιήσεων για
πολυεθνικές εταιρείες. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα σχετικά µε τη σηµασία της οπτικοποίησης
(visualization) και έχει εφαρµόσει τις αρχές αυτές στην προσπάθεια επίλυσης του αινίγµατος που
περιγράφεται στο βιβλίο αυτό. Είναι παντρεµένος, µε τέσσερα παιδιά και περιγράφει τον εαυτό του ως
«ενθουσιώδη πλην ανεπαρκή σκιέρ, ιστιοπλόο και σέρφερ».
Ο Τζέιµς Ντιγκλ (James Diggle) είναι Καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών στο Πανεπιστήµιο
του Κέµπριτζ και Μέλος (Fellow) του Κολεγίου Κουίνς. Στις δηµοσιεύσεις του περιλαµβάνονται τα έργα:
The Oxford Classical Text of Euripides (Οξφόρδη, 1981-94), Euripidea: Collected Essays (Οξφόρδη,
1994) και Theophrastus: Characters (Κέµπριτζ, 2004). ∆ιατέλεσε πανεπιστηµιακός ρήτωρ (University
Orator) στο Κέµπριτζ για έντεκα χρόνια, και δηµοσίευσε επιλεγµένες διαλέξεις του στο έργο Cambridge
Orations (Κέµπριτζ, 1994). Είναι αντεπιστέλλων εταίρος της Ακαδηµίας Αθηνών.
Ο Τζον Aντερχιλ (John Underhill) είναι Καθηγητής Στρωµατογραφίας στο Πανεπιστήµιο του
Εδιµβούργου. Το πρωταρχικό ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην αξιοποίηση της γεωλογικής
έρευνας πεδίου και των γεωφυσικών µεθόδων για τη διερεύνηση της δοµής και της στρωµατογραφίας
των ιζηµατογενών λεκανών. Έχει ερευνήσει συστηµατικά και έχει φέρει στο φως πολλά νέα στοιχεία για
τη γεωλογία των Ιόνιων νησιών, στη δυτική Ελλάδα, από το έτος 1982. Είναι Μέλος (Fellow) της
Βασιλικής Ακαδηµίας του Εδιµβούργου. Επίσης, διαιτητεύει σε αγώνες επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και
το 2001 εντάχθηκε στον Κατάλογο ∆ιεθνών ∆ιαιτητών της FIFA.
- Περισσότερες Πληροφορίες
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- Σχετικοί τίτλοι

Κριτικές Βιβλίου
Γράψτε µια κριτική και µοιραστείτε τις σκέψεις σας µε τα άλλα µέλη.
∆εν υπάρχουν κριτικές για το προϊόν.
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