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Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Το βιβλίο «Οδυσσέας Λυόµενος» (εκδ. «Πολύτροπον»)
παρουσιάζεται σήµερα το βράδυ στο Μουσείο Μπενάκη από
τους συγγραφείς του. Ενας Βρετανός επιχειρηµατίας και
δύο καθηγητές βρετανικών πανεπιστηµίων, έπειτα από
πενταετή έρευνα, δηλώνουν µε αυτοπεποίθηση ότι η θέση
της οµηρικής Ιθάκης είναι στη σύγχρονη Κεφαλονιά. Μια
υπόθεση που έχει ήδη ξεσηκώσει θόρυβο στον παγκόσµιο
Τύπο, αφού αποτέλεσε αντικείµενο ενθουσιωδών κριτικών αλλά και
σηµαντικών ενστάσεων. Μένει να δούµε αν τελικά θα οδηγήσει και σε
έναν ενδο-επτανησιακό εµφύλιο µεταξύ Ιθάκης και Κεφαλονιάς, για
το ποια από τα δύο νησιά είχε την τιµή να φιλοξενεί το βασίλειο του
τραγουδισµένου από τον Οµηρο πολυµήχανου ήρωα...
Πρόκειται για ένα πανάρχαιο αίνιγµα, έναν
σκοτεινό γρίφο: Ποια η ακριβής τοποθεσία
της οµηρικής Ιθάκης, πατρίδας του
Οδυσσέα. Πολλές εναλλακτικές υποθέσεις
έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς,
προτείνοντας τοποθεσίες που κυµαίνονται
από τη µια άκρη της Γης (Λευκάδα,
Κεφαλονιά) στην... άλλη (Βαλτική,
Σκοτία). Η µέχρι σήµερα επικρατέστερη
εκδοχή ήταν ότι το βασίλειο της Ιθάκης
βρισκόταν στο οµώνυµο νησί του Ιονίου.
Αλλά όχι πια...
Κεφαλονιά ή Ιθάκη; Ποια ήταν η
πατρίδα του Οδυσσέα; Στη
φωτογραφία (πάνω), τα δύο νησιά
από εντυπωσιακή δορυφορική
λήψη

Ο Ρόµπερτ Μπιτλστόουν είναι
επιχειρηµατίας, ιδρυτής µιας εταιρείας
επεξεργασίας συστηµάτων έγκαιρης
προειδοποίησης, που εδρεύει στη Βρετανία, µε εµπειρία στην ανάλυση και
οπτικοποίηση περίπλοκων δεδοµένων.

Με διαρκές ενδιαφέρον για την αρχαία Ελλάδα
και τους κλασικούς, ο Μπιτλστόουν γοητεύτηκε
από το γρίφο της οµηρικής Ιθάκης κατά τη
διάρκεια διακοπών του στην Ελλάδα. Εν
συνεχεία, πέρασε στη δράση. Οργάνωσε µια
οµάδα έρευνας και ασχολήθηκε επί αρκετά
χρόνια µε το θέµα. Με τη συνδροµή δύο έγκυρων
πανεπιστηµιακών, του καθηγητή Αρχαίων
Ελληνικών και Λατινικών στο Πανεπιστήµιο του
Κέιµπριτζ Τζέιµς Ντιγκλ και του γεωλόγου,
καθηγητή Στρωµατογραφίας στο Πανεπιστήµιο
του Εδιµβούργου, Τζον Αντερχιλ, η οµάδα του
Μπιτλστόουν έφτασε στο συµπέρασµα ότι η
τοποθεσία της οµηρικής Ιθάκης είναι η Παλική,
Ο Ρόµπερτ Μπιτλστόουν,
µια χερσόνησος στο νησί της Κεφαλονιάς, δυτικά
παθιασµένος Βρετανός
της Ιθάκης. Το βασικό κοµµάτι της έρευνάς τους
αρχαιολάτρης, δηλώνει
ήταν µια γεώτρηση βάθους 122 µέτρων στον
αισιόδοξος για την αλήθεια
ισθµό που ενώνει την Παλική µε την υπόλοιπη
της υπόθεσής του ότι η
Κεφαλλονιά. Τα ευρήµατα τούς οδήγησαν στην
οµηρική Ιθάκη ήταν η
σηµερινή Κεφαλονιά
υπόθεση ότι η Παλική ενδεχοµένως κάποτε να
ήταν αυτόνοµο νησί και στην πορεία σεισµοί και
κατολισθήσεις βράχων γέµισαν το αρχαίο θαλάσσιο κανάλι, δηµιουργώντας τη
σηµερινή εικόνα.
Ο Μπιτλστόουν δηλώνει αισιόδοξος ότι οι επερχόµενες δοκιµές, που θα γίνουν
κατά µήκος του ισθµού, θα επιβεβαιώσουν τη θεωρία του.
«Υπάρχουν όλες οι αποδείξεις ότι
βαδίζουµε στη σωστή πλευρά» λέει. «Για
χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο
Οµηρος έκανε λάθος στην περιγραφή της
Ιθάκης. Εγώ πιστεύω ότι είχε δίκιο αλλά
δεν µπορούσαµε να το αντιληφθούµε
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επειδή το τοπίο έχει αλλάξει. Είµαστε ένα
βήµα µακριά από τη λύση ενός πανάρχαιου
µυστηρίου».

«Σύστηµα Αθήνα»

∆εν... διστάζει µάλιστα να κάνει και
χιούµορ, µε αφορµή την ανακάλυψή του:
«Αν η υπόθεσή µου αποδειχθεί αληθινή, οι
Κεφαλονίτες θα έχουν λύσει ένα
µακροχρόνιο αίνιγµα: τον λόγο που οι
κάτοικοι του Αργοστολίου έχουν τόσες
διαφορές µε τους κατοίκους του
Φωτογραφία από τη γεώτρηση
Ληξουρίου....».
βάθους 122 µ., που
πραγµατοποιήθηκε από την οµάδα

Εν τέλει, ο ενθουσιώδης ερευνητής, το
του Μπιτλστόουν στην Κεφαλονιά
φιλοσοφεί: «Μπορεί να µην υπήρξε καν
Οδυσσέας, µπορεί ο Οµηρος να τα φαντάστηκε όλα και η Οδύσσεια να ήταν
100% φανταστική, κάτι σαν "Αρχοντας των δαχτυλιδιών" της αρχαιότητας.
Οµως, ξέρουµε ότι πολλά από τα µέρη που ανέφερε ο Οµηρος υπήρξαν, το
κοινό ήξερε για τι µιλούσε ο βάρδος, ξέρουµε ότι υπήρξε Τρωικός Πόλεµος και
Τροία...»
Ενδιαφέρον φυσικά για την όλη υπόθεση έδειξαν και οι Τούρκοι. Η
αγγλόφωνη εφηµερίδα «Turkish Daily News» σε δηµοσίευµά της στις αρχές
Φεβρουαρίου και αφού παρουσίασε ένα σύντοµο χρονικό των ερευνών του κ.
Μπιτλστόουν και των συνεργατών του κατέληγε: «Η ανακάλυψη της Ιθάκης
µπορεί να θεωρηθεί εφάµιλλη της ανακάλυψης της αρχαίας Τροίας στα
τουρκικά παράλια, τη δεκαετία του 1870. Κανείς δεν µπορεί να είναι βέβαιος
ότι ο Οδυσσέας ή η πόλη του πράγµατι υπήρξαν. Αλλά η ανακάλυψη των
ερειπίων της Τροίας, όπου ο Οδυσσέας και οι υπόλοιποι θρυλικοί Ελληνες
ήρωες πολέµησαν, έχει οδηγήσει τους µελετητές να πιστεύουν ότι οι ιστορίες
του Οµήρου δεν ανήκουν µόνο στη σφαίρα του θρύλου».
Οι έρευνες της οµάδας Μπιτλστόουν αλλά και τα
συµπεράσµατα στα οποία οδηγήθηκαν
συµπεριλαµβάνονται στο βιβλίο «Οδυσσέας
λυόµενος» (εκδ. «Πολύτροπον») που
κυκλοφόρησε στις αρχές Ιανουαρίου στην
Ελλάδα. Αναµφίβολα, πρόκειται για µια
χορταστική έκδοση που αποζηµιώνει απόλυτα
τον αναγνώστη που αποφασίζει να εντρυφήσει
στο πανάρχαιο αίνιγµα. Πλούσιο εικονογραφικό
υλικό περιγράφει τη συναρπαστική ιστορία της
ανακάλυψης, µέσα από µια διαδροµή που
συνδυάζει φιλολογικά, γεωλογικά και
αρχαιολογικά ίχνη. ∆εκάδες εντυπωσιακές
έγχρωµες φωτογραφίες, καθώς και
τρισδιάστατες δορυφορικές εικόνες, δίνουν ζωή
στις σελίδες της Οδύσσειας, συνδέοντας τις περιπέτειες του Οδυσσέα µε το
σύγχρονο τοπίο.
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Η πρώτη έκδοση του βιβλίου στο εξωτερικό εξαντλήθηκε µέσα σε µερικούς
µήνες, αποσπώντας θετικές έως ενθουσιώδεις κριτικές από το διεθνή Τύπο,
ενώ η υπόθεση «Οδυσσέας Λυόµενος» µετατράπηκε σε µίνι φαινόµενο για
τους ακαδηµαϊκούς κύκλους, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις και
εµπνέοντας τηλεοπτικά ντοκιµαντέρ, από το BBC ώς το History Channel.
Ασφαλώς, σηµαντικό ρόλο στην υποδοχή της θεωρίας του Μπιτλστόουν παίζει
το γεγονός ότι κατόρθωσε να εξασφαλίσει την έµπρακτη συµβολή αξιόπιστων
εκπροσώπων της επιστηµονικής κοινότητας, δηλαδή των συν-συγγραφέων
του πονήµατός του (που τυπώθηκε από τις περίβλεπτες πανεπιστηµιακές
εκδόσεις του Κέιµπριτζ), του κλασικιστή Τζέιµς Ντιγκλ, καθηγητή του
Κέιµπριτζ, και του καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου,
Τζον Αντερχιλ.
Τέλος, από την εκτενή διεθνή και ελληνική
βιβλιογραφία που παρατίθεται στις πίσω
σελίδες του «Οδυσσέα», ο Μπιτλστόουν
αναφέρει ότι το µόνο βιβλίο που περιέχει
τον ίδιο ισχυρισµό µε τον δικό του είναι η
«Κριτική µελέτη περί οµηρικής Ιθάκης»
του Γ. Βολτέρα, το οποίο δηµοσιεύτηκε
στην Αθήνα το 1903.
Η δουλειά του Μπίτλστοουν είναι ενθουσιώδης, εύκολα προσβάσιµη και, ίσως
και εξαιτίας αυτών, σχεδόν πείθει ότι η υπόθεσή του είναι αληθής. Αλλά κι αν
ακόµη αυτή τελικά διαψευστεί, ας ελπίσουµε ότι η ενασχόλησή του µε τον
συγκεκριµένο τόπο και το συγκεκριµένο πρόσωπο, να του έµαθε ότι, στη ζωή,
το ταξίδι συχνά παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον προορισµό...
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* Το βιβλίο παρουσιάζεται σήµερα, Παρασκευή 14 Μαρτίου, ώρα 19.00, στο
Μουσείο Μπενάκη (κεντρικό κτίριο - Κουµπάρη 1 και Βασιλίσσης Σοφίας,
Κολωνάκι). Θα µιλήσουν οι: ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΠΙΤΛ-ΣΤΟΟΥΝ (Robert Bittlestone),
ιδρυτής της Metapraxis Ltd.
Ο ΤΖΕΪΜΣ ΝΤΙΓΚΛ (James Diggle), καθηγητής Αρχαίων Ελληνικών και
Λατινικών στο Πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ
Ο ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΣ (µεταφραστής), ο διευθυντής της Κοργιαλενείου
Βιβλιοθήκης Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά
Αύριο, Σάββατο 15 Μαρτίου, στις 11.30 π.µ., στο βιβλιοπωλείο
«Ελευθερουδάκη», Πανεπιστηµίου 17, Αθήνα, οι συγγραφείς θα γνωρίσουν
από κοντά το αναγνωστικό κοινό και την οµάδα του βιβλιοπωλείου και θα
υπογράψουν το βιβλίο τους.
giannis@enet.gr
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