
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Το βιβλίο 
 
Πού βρίσκεται η Ιθάκη, που περιγράφεται με τόση λεπτομέρεια στην Οδύσσεια του 
Ομήρου;  
 
Το μυστήριο έχει προκαλέσει σύγχυση στους μελετητές για πάνω από δύο χιλιετίες, 
ιδιαίτερα επειδή οι περιγραφές του Ομήρου εμφανίζουν μικρή ομοιότητα με το 
σημερινό νησί που ονομάζεται Ιθάκη.  
 
Το βιβλίο αυτό 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, η οποία αντιστοιχεί σε τμήμα της 
σημερινής Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα στην χερσόνησο της Παλικής. 
 
Εξετάζοντας προσεκτικά  μια σειρά από φιλολογικά, αρχαιολογικά και γεωλογικά 
στοιχεία μπορούμε πλέον να εντοπίσουμε πραγματικές τοποθεσίες που ταιριάζουν 
απόλυτα με το ανάγλυφο που περιγράφεται στο έπος. Οι σελίδες της Οδύσσειας 
ζωντανεύουν, καθώς παρακολουθούμε τα γεγονότα της σ’ ένα φυσικό τοπίο που 
ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας με θαυμάσιες έγχρωμες φωτογραφίες και 
τρισδιάστατες δορυφορικές εικόνες.  
 
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. 
 
Οι συγγραφείς 
 
Ο  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. 



Ο James Diggle είναι Καθηγητής Αρχαιοελληνικής γραμματείας στο Πανεπιστήμιο 
του Κέμπριτζ και Εταίρος του Κολλεγίου Κουίνς και αντεπιστέλλων εταίρος της 
Ακαδημίας Αθηνών. 
Ο John Underhill είναι Καθηγητής Στρωματογραφίας στο Πανεπιστήμιο του 
Εδιμβούργου.  
 
 
… και οι κριτικές  

 
 «Αυτό το βιβλίο είναι ένα διαμάντι. Ο τρόπος με τον οποίο ανασυνθέτει την 
προϊστορική Ιθάκη διαθέτει μια πειστικά Ομηρική «οπτική και αίσθηση». Είναι 
απίθανο να ξαναδιαβάσουμε από δω και πέρα την Οδύσσεια με τον ίδιο τρόπο». 
Gregory Nagy, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας της έδρας Francis Jones του 
Πανεπιστημίου Harvard και Διευθυντής του Κεντρου Ελληνικών Σπουδών, Washington DC 
 
 «Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έφτασε στα συμπεράσματά του είναι 
ξεκάθαρη, συναρπαστική, εύθυμη και θαυμάσια εικονογραφημένη.» Mary Beard, 
Καθηγήτρια Κλασσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Cambridge 
 
«… οφείλω να πω ότι η εμπειρία ήταν απόλυτα συναρπαστική από την αρχή ως το 
τέλος […] Ο Bittlestone είχε το ευεργέτημα να δεχθεί τις εξειδικευμένες συμβουλές 
του James Diggle, ίσως του σπουδαιότερου εν ζωή ελληνιστή, και του John 
Underhill, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.»  
Frederico Lourenco, Καθηγητής Κλασσικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Λισαβόνας 
 
 
Κανείς πάντως δεν είχε φανταστεί ότι αυτός ο πάνοπλος οφθαλμός [σημ. η 
τεχνολογία World Wind της NASA] θα γινόταν μέρος της ομηρικής βιβλιογραφίας - 
εκτός από τον Bittlestone που τον εστίασε πάνω στην οδυσσειακή επικράτεια. 
Θεόδωρος Δ. Παπαγγελής, καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. 
 
«Αυτή είναι η πρότασή μου για το Βιβλίο της Χρονιάς του 2005» 
Peter Hargeaves, Seapaddler 
 
«Η ανταμοιβή του αναγνώστη είναι μια εξερεύνηση που κόβει την ανάσα, και 
υποστηρίζεται από συναρπαστική εικονογράφηση». 
Peter Skinner, Βραβείο ForeWord: Δέκα εξαιρετικά βιβλία από Πανεπιστημιακούς Εκδοτικούς 
Οίκους 2005. 
 
«Ένα σπουδαίο βιβλίο με κάθε μέτρο σύγκρισης […] ανοίγει ένα συναρπαστικό 
δρόμο για να τον ακολουθήσουν και να προχωρήσουν παραπέρα κι άλλοι.» 
Richard Hunter, Καθηγητής Κλασσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Cambridge 
 
«Πρόκειται για ένα έξοχο έργο, το οποίο, ακολουθώντας μια διεπιστημονική 
επιστημονική μεθοδολογία, ρίχνει φως σε σημαντικά ζητήματα Ιστορίας και 
Γεωγραφίας. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους πανεπιστημιακούς και ερευνητές που 
συνέβαλαν στον Οδυσσέα Λυόμενο.» Ελληνική Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Αθήνα 
 
«Η αφήγηση της προσπάθειάς του να αποδείξει την θεωρία του με τη χρήση 
γεωλογικών μαρτυριών, περπατώντας επιτόπου και ανατρέχοντας στο φιλολογικό 
υπόβαθρο, για το οποίο είχε τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων, καθηλώνει τον 
αναγνώστη.» Sir Roger Tomkys, Τhe Anglo-Hellenic Review 
 
 «Ο Οδυσσέας Λυόμενος παρουσιάζει μια εξαιρετικά ευχάριστη στην ανάγνωση 
προσωπική περιγραφή σχετικά με το τί μπορεί να συμβεί όταν ένας ενθουσιώδης 
άνθρωπος με συναρπαστικά συνθετική ματιά, συλλαμβάνει μια λύση που δεν 
μπορεί να δει κανένας ειδικός».  
Ted Nield, Αρχισυντάκτης του Geoscientist και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βρετανών 
Συγγραφέων Επιστημονικών Βιβλίων 


