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Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, φίλες και φίλοι, 

 

Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να είμαι σήμερα ανάμεσά σας, μεταφέροντας 

τον χαιρετισμό του Δημάρχου και του Δήμου Ιθάκης στην εκδήλωση σας. 

 

Το project «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ» έχει ήδη δώσει δείγματα της δουλειάς 

του και στο νησί μας, το οποίο συμμετέχει με μεγάλο ενδιαφέρον στην πορεία 

των εργασιών του μέσα από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ - και θα 

έλεγα ότι έχει ήδη κινητοποιήσει σημαντικά το ενδιαφέρον πολλών 

συνδημοτών και συμπολιτών μας να ενημερωθούν περισσότερο και να 

συμμετέχουν στις δράσεις και το έργο του. 

 

Η Ιθάκη είναι τόπος συνυφασμένος με τα ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΑ και ο Δήμος Ιθάκης 

έχει ήδη επενδύσει σε μεγάλο βαθμό πάνω στο όνομα του Οδυσσέα.  

Συγκεκριμένα μπορώ να πω  ότι η σύνδεση  του νησιού μας  με την ΟΜΗΡΙΚΗ 

ΙΘΑΚΗ και τον ΟΔΥΣΣΕΑ, ως βασικού συστατικού της πολιτισμικής μας 

ταυτότητας, αποτελεί το επίκεντρο της  στρατηγικής κοινωνικο-οικονομικής 

ανάπτυξης του Δήμου μας. 

 

Όπως γνωρίζετε, η ΙΘΑΚΗ, ως φυσικός τόπος, αποτελεί σημείο αναφοράς όχι 

μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο και έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των αρχαιολόγων ήδη από τον 19ο αιώνα. Οι ανασκαφές που 

έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί όλο αυτό το διάστημα έχουν φέρει στο φως 

σημαντικές αρχαιότητες, εξαιρετικά δείγματα της τέχνης των προγόνων μας 

και της τεχνογνωσίας τους. Κάποια εξ' αυτών εκτίθενται στα δύο 

Αρχαιολογικά Μουσεία που λειτουργούν στο νησί.   

 

Συγκεκριμένα, η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως ευρήματα ήδη 

από την προϊστορική περίοδο, ενώ τα ευρήματα της ελλαδικής, της 

προγεωμετρικής - γεωμετρικής και της αρχαϊκής περιόδου είναι εντυπωσιακά 

και σπάνια στον ελλαδικό χώρο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ενός 

μεγάλου πλήθους κοινού και ειδικών, σε διεθνές επίπεδο.   

Μεταξύ των εκθεμάτων των Μουσείων μας περιλαμβάνονται ευρήματα της 

Μυκηναϊκής και Κορινθιακής περιόδου του νησιού, ειδικά του 13ου π.Χ. αιώνα, 

περίοδο κατά την οποία θεωρείται ότι έζησε ο Οδυσσέας. Και μόνον η 

λειτουργία δύο Μουσείων σε ένα νησί με μικρή έκταση όπως η Ιθάκη, είναι 

ενδεικτική της σημασίας που έχει η ιστορία του νησιού και τα μέχρι τώρα 

ευρήματα. 
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Γι’ αυτό τον λόγο, η δημοτική αρχή της Ιθάκης δουλεύει επίμονα και 

συστηματικά προς την κατεύθυνση της επανεκκίνησης των αρχαιολογικών 

ανασκαφών στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, μέσα από ένα μεγάλο 

πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών, καθώς και προς την κατεύθυνση της 

αναβάθμισης των αρχαιολογικών Μουσείων μας, την προστασία και την 

ανάδειξη των ομηρικών θέσεων και των αρχαιολογικών χώρων της Ιθάκης 

και την πάσης φύσεως ισχυροποίηση της διε-επιστημονικής παρουσίας των 

ειδικών περί τα Οδυσσειακά στο νησί μας.   

 

Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ο Δήμος Ιθάκης διέθεσε πρόσφατα 120.000 ευρώ από ίδιους 

πόρους  για την περίφραξη και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του 

Αγίου Αθανασίου. Όπου μετά τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις η υλοποίηση 

τους θα ξεκινήσει άμεσα. 

 

Συγχρόνως και παράλληλα με την διεκδίκηση της επανεκκίνησης των 

ανασκαφών στην Ιθάκη, μια σειρά αξιοσημείωτων δράσεων έρχεται να 

πλαισιώσει, αλλά και να καταδείξει την αφοσίωσή μας στον μεγάλο σκοπό 

της σύνδεσης  του νησιού μας  με την ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ και τον ΟΔΥΣΣΕΑ, ως 

βασικού συστατικού της πολιτισμικής μας ταυτότητας. 

 

Συγκεκριμένα, η απόδοση, μετά από διεκδικήσεις, στον Δήμο Ιθάκης 

δημοσίου κτιρίου ειδικά προορισμένου να στεγάσει πολιτιστικές και 

επιστημονικές δράσεις για τα ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΑ, η διοργάνωση του διεθνούς 

προβολής ετησίου Οδυσσειακού Συνεδρίου στην Ιθάκη, υπό την αιγίδα του 

Δήμου Ιθάκης, αλλά και η πρόσφατη πρόταση-παρέμβαση της Δημοτικής 

Αρχής προς στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ για την ίδρυση ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ με συμβολική ή/και οργανική 

έδρα το νησί της Ιθάκης, είναι κάποιες ακόμα από τις ενέργειές μας αυτά τα 

τελευταία δυο χρόνια. 

 

Ειδικά πάνω στην πρότασή μας προς το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της Κέρκυρας 

για την ίδρυση ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

στην Ιθάκη, ένα Πανεπιστήμιο το οποίο διακρίνεται διεθνώς για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία του στις Νέες Τεχνολογίες, πιστεύουμε 

ότι αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική αφορμή ανάδειξης 

σύγχρονων εκπαιδευτικών αλλά και μελετητικών προτύπων στον τομέα των 

αρχαιολογικών σπουδών συνολικότερα.  

 

Στόχος μας και μέρος της πρότασής μας προς το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ και τα 

τμήματα υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτει, όπως αυτά της Πληροφορικής και 
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των Οπτικοακουστικών Τεχνών, είναι τα Μουσεία της Ιθάκης να καταστούν 

διαδικτυακά μέσα από πλατφόρμες τρισδιάστατης απεικόνισης και εικονικής 

περιήγησης, έτσι ώστε οι φοιτητές και οι μελετητές να έχουν άμεση επαφή με 

το αντικείμενο της μελέτης τους, ενώ παράλληλα θα βλέπουν τα στάδια ενός 

αρχαίου αντικειμένου από την εύρεσή του μέχρι την έκθεσή του στο Μουσείο. 

 

Όμως οι δράσεις του project Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ δεν είναι μόνον 

ιστορικές. Είναι και λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές, αλλά και αθλητικές και 

εκπαιδευτικές. 

 

Ο Δήμος Ιθάκης έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την δημιουργία μιας 

κατά το δυνατόν συνεχόμενης και συστηματικής συνεργασίας με τους 

συντελεστές αυτού του project σε όλα τα πεδία της αναφοράς του, με 

εκδηλώσεις και διοργανώσεις πάνω στο νησί της Ιθάκης.  

 

Στα πλαίσια αυτής της προοπτικής είμαι στην ευχάριστη θέση να σας 

αναγγείλω ότι ο Δήμος Ιθάκης βρίσκεται στο στάδιο ανακατασκευής και 

διαμόρφωσης ενός μεγάλου, σύγχρονου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, 

στις εγκαταστάσεις του οποίου  μελλοντικά μπορούν άρτια να στεγαστούν 

εκδηλώσεις, εκθέσεις και συνέδρια.   

 

Στα πλαίσια των δράσεων του Συλλόγου «Η Επιστροφή του Οδυσσέα», λοιπόν 

και ειδικά των εργασιών «ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018», που έχουν ήδη προγραμματιστεί 

για τον Οκτώβριο του 2018 (21-31/10), ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να 

συναντηθούμε ξανά στο νησί μας.  

 

Πιστεύουμε, όπως κι εσείς, ότι η κινητοποίηση της κοινωνίας και η συμμετοχή 

όσο γίνεται περισσότερων, και ειδικά των νέων ανθρώπων, ώστε να 

γνωρίσουν τα Ομηρικά Έπη και την Οδύσσεια είναι ένας ευγενής σκοπός, με 

πολλά παράλληλα πολιτισμικά και κοινωνικά οφέλη. 

 

Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή επιτυχία 

στις εργασίες σας σήμερα. 

 

Η Ιθάκη σας περιμένει!  


