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Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες σας, ιδιαιτέρως τους δήμους και πιο ειδικά τους 

αντιδημάρχους που είναι εδώ, τον Λουκά Αναγνωστάτο από την Ιθάκη και τον Παναγιώτη 

Πετρόπουλο από τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, επίσης 

 

  - Την Ελληνοβρετανική 

  -  Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος 

  - Τον Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας  

  - Το Αρχείον Πολιτισμού 

  - Την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση 

  - Τον Λαογραφικό – Πολιτιστικό Όμιλο Χώρας – Νέστορος 

  - Την ΜΚΟ Λωτοφάγοι 

  - Τον Σύλλογο Φίλων του Ομήρου στην Ιθάκη 

  - Το Γυμνάσιο και τα Δημοτικά Σχολεία στην Χώρα Νέστορος 

 

  - Τα μέλη του Συλλόγου μας 

  - Τους εθελοντές 

 

 

  Ονειρευόμουν από πολλά χρόνια ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να 

εορτάσουμε το Ταξίδι και ιδιαιτέρως την Επιστροφή του Οδυσσέα, άλλωστε όλο το ταξίδι 

ήταν μια επιστροφή. 

  Φέτος τα καταφέραμε, οργανώσαμε τα πρώτα ΟΔΥΣΣΕΙΑ, τα ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2017, τα 

οποία σχεδιάσαμε σαν ένα 11-ήμερο εορτών από 21 έως 31 Οκτωβρίου 2017 και έτσι θα 

συνεχίσουμε κάθε χρόνο. 

 Την βάση για αυτόν τον χρονικό προσδιορισμό μας έδωσε η επιστημονική 

ανακοίνωση μιας ομάδας Ελλήνων επιστημόνων το 2012, οι οποίοι κατέληξαν στην ακριβή 

χρονολόγηση της μνηστηροκτονίας, 30 Οκτωβρίου 1207 π. Χ. 

 Τα ονόματά τους Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, Παναγιώτα Πρέκα – Παπαδήμα, 

Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Ελένη Μητροπέτρου, Αλεξάνδρα Τσιρώνη και Παναγιώτης 

Μητροπέτρος. 

 Σήμερα θα μιλήσει εδώ από την ομάδα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Στ. 

Παπαμαρινόπουλος. 

 

 

Εμείς ξεκινώντας από την ανωτέρω ημερομηνία και διαβάζοντας την Οδύσσεια 

προσδιορίσαμε και τις άλλες ημερομηνίες π.χ. 

 21 Οκτωβρίου  η Αθηνά συναντά τον Τηλέμαχο στην Ιθάκη 

 23 Οκτωβρίου  ο Τηλέμαχος φθάνει στην Πύλο 

 24 Οκτωβρίου  ο Οδυσσέας συναντά την Ναυσικά 



 27 Οκτωβρίου    ο Οδυσσέας φθάνει στο λιμάνι του Φόρκυνα 

 28 Οκτωβρίου ο Τηλέμαχος βρίσκεται πάλι στην Ιθάκη 

 30 Οκτωβρίου ο Οδυσσέας φονεύει τους μνηστήρες 

 31 Οκτωβρίου ο Οδυσσέας αντιμετωπίζει τους συγγενείς των μνηστήρων 

 

 

Δυστυχώς οι περισσότεροι από όσους έχουν διδαχθεί ή διδάσκονται την Οδύσσεια, 

διαβάζουν μικρά τμήματα υπό πίεση και πολλές φορές σαν καθάρσιο: 

 Είναι καλό – Πιές το – Ας είναι πικρό 

Πραγματικά οι δυσκολίες της γραμματικής, του συντακτικού, του λεξιλογίου δυσκόλευσαν 

και δυσκολεύουν όλους μας. 

Και οι δάσκαλοί μας επιμένουν για γραμματική αναγνώριση, κλίσεις ρημάτων κλπ. 

Έτσι συνήθως χάνουμε την ομορφιά του κειμένου, την ομορφιά της απαγγελίας και της 

ακρόασης αυτών των τόσο όμορφων στίχων. 

Σκέπτομαι και το είχα δοκιμάσει και με μαθητές μας, ότι μπορούμε να διαβάζουμε την 

Οδύσσεια και ας μην καταλαβαίνουμε όλες τις λέξεις και να απολαμβάνουμε την ομορφιά 

των στίχων, όπως κάνουμε όταν ακούμε ένα ωραίο ξενόγλωσσο τραγούδι χωρίς να το 

καταλαβαίνουμε πλήρως αλλά το μουρμουρίζουμε και το χορεύουμε. 

Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε εφέτος απαγγέλλοντας την Οδύσσεια μαζί με μαθητές και 
με όσους άλλους μετείχαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Εξ άλλου εγώ, και άλλοι πολλοί πιστεύω, ότι όσα γράφηκαν στην Οδύσσεια δεν είναι 
μύθος. Ο Όμηρος ή όποιοι άλλοι δημιούργησαν το ποίημα στην αρχική του μορφή 
περιγράφουν ένα ταξίδι που έγινε πολλές φορές. 
Ταξίδι ανακαλύψεων για εμπορικούς σκοπούς. 
Κατά την γνώμη μου λοιπόν ο Οδυσσέας είναι ένας από τους πρώτους «Κολόμβους». 
Ας μην ξεχνούμε τον τρίτο στίχο της πρώτης Ραψωδίας·  
Πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καί νόον ἔγνω. 
Για αυτό όμως το θέμα θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. 

 

Θέλω να επαναλάβω το ποιοι ήταν και είναι οι απώτεροι στόχοι μας με την οργάνωση κάθε 
χρόνο των ΟΔΥΣΣΕΙΩΝ. 

Α) Η ενίσχυση των κλασικών σπουδών – ιδιαιτέρως των Ομηρικών 
  

Β) Υπενθύμιση (πινέζα στον χάρτη) ότι: 
 η Ιθάκη είναι εδώ 
 η Πύλος είναι εδώ 

Γ) Διάβασμα της Οδύσσειας ολόκληρης και ιδιαιτέρως στα σημεία που πάντα  
παραλείπονταν – πολλά είναι τόσο όμορφα 
 π.χ. το τραγούδι για τον Άρη και την Αφροδίτη και τον χορό των νέων Φαιάκων 

Δ) Οργάνωση και άλλων αθλητικών, μουσικών, θεατρικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με 
την Οδύσσεια 

Ε) Προσέλκυση πιο πολλών και “καλών” επισκεπτών στην Ελλάδα και μάλιστα σε αυτούς 
του τόπους 
  

Ας έλθω τώρα στο  τι προσπαθήσαμε να κάνουμε κατά το 2017  και τι κάναμε: 
 Να απαγγείλουμε την Οδύσσεια από 21 έως 31 Οκτωβρίου, κάθε μέρα την 
Ραψωδία που περιγράφει τα γεγονότα της ημέρας οπουδήποτε και ει δυνατόν στους 



τόπους όπου έγιναν. 
  Αυτό το καταφέραμε . 

              Υπολογίζω ότι μετείχαν περίπου 800 άνθρωποι, που προέρχονταν από το δικό μας 
σχολείο, άλλα σχολεία όπως το Γυμνάσιο Χώρας Νέστορος, την ΜΚΟ Λωτοφάγοι στην 
Ιθάκη, τον Λαογραφικό – Πολιτιστικό Όμιλο Χώρας-Νέστορος, το Πανεπιστήμιο του Κιότο, 
το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης, το Κλασικό Λύκειο της Λιουμπλιάνας 

  Είναι ενδιαφέρον να δείτε και μια σύντομη παρουσίαση, που προετοιμάσαμε σε 
μορφή Powerpoint. 
 Τελειώνοντας αυτή την σύντομη αναφορά ανακοινώνω, ότι ξεκινήσαμε ήδη την 
προετοιμασία για τα ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018. 
 Περιμένουμε ιδέες και προτάσεις από όλους. 
 Πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε το προκαταρκτικό πρόγραμμα. 

Σας ευχαριστώ όλους και πάλι. 


