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ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018
Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3225 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Την 31η Οκτωβρίου έληξαν τα δεύτερα ΟΔΥΣΣΕΙΑ, δηλαδή οι φετινές 11ήμερες εκδηλώσεις του προγράμματος «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ – ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΟ-
ΠΙΚΟ ΣΥΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ» που ξεκίνησαν την 21η Οκτωβρίου.
Τις εκδηλώσεις οργάνωσε ο ομώνυμος σύλλογος μαζί με τους Δήμους Ιθάκης, ‘Αμφισσας και Πύλου – Νέστορος και την  Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, 
με την υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του Συλλόγου Φίλων του Ομήρου Ιθάκης, του Οργανισμού για την 
Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, του ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, της Ελληνοβρετανικής 
Εκπαιδευτικής και πολλών εθελοντών. 
Φέτος οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν κυρίως αναγνώσεις όλων ή μερικών Ραψωδιών της Οδύσσειας που έγιναν στην Αθήνα, σε άλλα ελληνικά σχολεία, στην 
Ιθάκη, την Πύλο, την Άμφισσα, την Κέρκυρα καθώς και σε πανεπιστήμια, σχολεία και συλλόγους του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων στην Βαρκελώνη, την 
Σόφια, την Τουλούζη, το Τούρκου. Λεπτομέρειες για όλη την δράση καθώς και φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις από αυτές τις εκδηλώσεις υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα μας, στο YouΤube και στο Facebook.
Θυμίζουμε ότι οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων, που συμπίπτουν με τις πραγματικές ημερομηνίες των γεγονότων που περιγράφονται στην Οδύσσεια, 
βασίζονται στην ανακοίνωση σε επιστημονικό περιοδικό μιας ομάδας Ελλήνων επιστημόνων, η οποία προσδιορίζει την 30η Οκτωβρίου 1207 π.Χ. ως την 
ημερομηνία της μνηστηροκτονίας. Η σχετική ανακοίνωση στα αγγλικά υπάρχει στον ακόλουθο σύνδεσμο : http://maajournal.com/Issues/2012/Vol12-1/
Full9.pdf. Η ίδια ανακοίνωση παρουσιάστηκε στην Ακαδημία Αθηνών την 19η Οκτωβρίου 2017 και μπορείτε να την διαβάσετε μέσα από την ιστοσελίδα μας 
www.thereturnofodyseus.gr .
Εμείς ξεκινώντας από αυτή την ημερομηνία και διαβάζοντας το ποίημα καταρτίσαμε ένα σχετικό ημερολόγιο παρακολουθώντας τις πορείες του Οδυσσέα και 
του Τηλεμάχου. Το ημερολόγιο παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα μας και θα είμαστε ευτυχείς να δεχθούμε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις.
Θυμίζουμε επίσης, ότι τα βασικά στοιχεία του όλου προγράμματος, όπως φαίνεται και από τον τίτλο του, είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων με βάση το κείμενο 
του ποιήματος, οι οποίες γίνονται στους πραγματικούς τόπους (Ιθάκη, Πύλο, Σπάρτη, Κέρκυρα, Άμφισσα) και τις πραγματικές ημερομηνίες κατά τις οποίες 
έγιναν τα περιγραφόμενα γεγονότα. Επίσης κύρια στοιχεία είναι και η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση των όποιων εκδηλώσεων και η δημιουργία ενός 
διεθνικού Οδυσσειακού Δικτύου.
Είμαστε ενθουσιασμένοι, γιατί καταφέραμε να ολοκληρώσουμε για δεύτερη χρονιά με ακόμη περισσότερες συμμετοχές αυτό το εντεκαήμερο εορταστικό 
πρόγραμμα για την Επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη του.
Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τα τρίτα ΟΔΥΣΣΕΙΑ, που θα διεξαχθούν από 21 – 31 Οκτωβρίου 2019.
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ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στην Αθήνα έγιναν και φέτος πολλές απαγγελίες της Οδύσσειας στα πλαίσια των ΟΔΥΣΣΕΙΩΝ 2018. Συ-
γκεκριμένα, κάθε μέρα από την 21η  Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, παλιοί και νέοι 
μαθητές, καθηγητές, συνεργάτες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος» 
και της Ελληνοβρετανικής Εκπαιδευτικής, συμμετείχαν στις απαγγελίες ραψωδιών της Οδύσσειας.
Τα αποσπάσματα της κάθε ραψωδίας διαβάζονταν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, έτσι όπως αυτές 
έχουν προσδιοριστεί από τον διευθυντή μας κο Κ. Καρκανιά με βάση τον προσδιορισμό της ημέρας της 
μνηστηροκτονίας (30 Οκτωβρίου 1207 π.Χ.), σύμφωνα με την σχετική επιστημονική μελέτη.
(Περισσότερες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των ημερομηνιών της Οδύσσειας μπορείτε να βρείτε 
στην σελίδα μας www.thereturnofodysseus.gr)
Φέτος οι απαγγελίες έγιναν σε 11 γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες για πρώτη φορά ήταν τα περσικά και 
τα κινεζικά.
Τα ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018 ολοκληρώθηκαν με μία μεγάλη γιορτή κατά την οποία απήγγειλαν αποσπάσματα της 
τελευταίας ραψωδίας εκτός από τους μαθητές και καθηγητές μας και γείτονες από την περιοχή του 
Πεδίου του Άρεως.
Καθηγητές, μαθητές, περίοικοι και φίλοι του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Μέγας Αλέ-
ξανδρος» και της Ελληνοβρετανικής Εκπαιδευτικής συγκεντρώθηκαν για να απαγγείλουν την τελευταία 
ραψωδία της Οδύσσειας σε εορταστικό κλίμα. Η γιορτή οργανώθηκε γιατί στην τελευταία ραψωδία οι 
συγγενείς των σκοτωμένων μνηστήρων προσπαθούν να πείσουν τον λαό της Ιθάκης να κινηθεί εναντίον 
του Οδυσσέα και όταν δεν το καταφέρνουν ξεκινούν την μάχη μόνοι τους εναντίον του Οδυσσέα, του 
πατέρα του Λαέρτη, του Τηλεμάχου και των δικών τους. Ο Λαέρτης μάλιστα σκοτώνει στην αρχή της 
μάχης τον πατέρα του Αντίνοου.  Σε αυτό όμως το σημείο επεμβαίνει η Αθηνά και επέρχεται η ειρήνη 
στην Ιθάκη και έτσι ο Οδυσσέας μπορεί μετά από 20 χρόνια να κοιμηθεί ήσυχος χωρίς προβλήματα με 
την γυναίκα του στο παλάτι του.
Όταν τελείωσαν οι απαγγελίες όσοι συμμετέσχαν απόλαυσαν το κρασί και τα φαγητά που είχαν ετοι-
μαστεί και έμειναν έως αργά συζητώντας για τον αιώνιο Έλληνα ήρωά μας τον Οδυσσέα.  Η βασική 
μουσική συνοδεία ήταν τα τραγούδια από τον δίσκο «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» του Μίκη Θεοδωράκη, σε ποίηση Κώστα 
Καρτελιά, τα οποία ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

Την 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μια πολύ ωραία εκδήλωση για τον Οδυσ-
σέα και το περίφημο κυνήγι αγριόχοιρου στον Παρνασσό, στο οποίο έλαβε μέρος μετά από 
πρόσκληση του παππού του (και νονού του) του Αυτόλυκου.
Η εκδήλωση έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου και οργανώθηκε από τον Σύλλογό  μας (Η 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ), τον Δήμο Δελφών, την Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας, το Μουσικό 
Σχολείο Άμφισσας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας.
Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πρόεδρός μας κος Κ. Καρκανιάς, η αρχαιολόγος κυρία Ανθούλα Τσα-
ρούχα και οι φιλόλογοι Γιάννης Κολιάβας (Διευθυντής του Γυμνασίου Άμφισσας) και Δημήτρης 
Παλούκης (Συγγραφέας του βιβλίου «Οδυσσεύς Ομήρου – Ελλήνων Οδύσσεια»).
Τον συντονισμό έκανε η φιλόλογος Νάνσυ Ζαχαροπούλου και αποσπάσματα από την Οδύσσεια 
διάβασαν οι φιλόλογοι, μαθητές και δημότες.
Την εκδήλωση πλούτισαν με τα τραγούδια τους οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας 
Θανάσης Πρέντι και Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο πρώτος με κιθάρα και τραγούδι και ο δεύ-
τερος στο πιάνο.
Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική εκδήλωση, που αποτελεί το θεμέλιο για την επανάληψή της το 
2019 με ακόμη καλύτερο και ευρύτερο πρόγραμμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκειά της και παρουσία του Αντιδημάρχου Άμφισσας Αρι-
στείδη Αγγελόπουλου παρουσιάστηκαν από τον Κ. Καρκανιά οι ιδέες της κατασκευής ενός 
αγάλματος που να παρουσιάζει το κυνήγι και τον τραυματισμό του Οδυσσέα (ένα θέμα για το 
οποίο υπάρχουν πολλές απεικονίσεις σε αρχαία αγγεία) και της πρόσκλησης για συμμετοχή 
στις εκδηλώσεις του 2019 τόσο στον τοπικό κυνηγετικό σύλλογο όσο και στην Πανελλήνια 
Κυνηγετική Συνομοσπονδία. 
Η προετοιμασία για τις εκδηλώσεις του 2019 θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο όπως ήδη συζη-
τήθηκε με τους συνδιοργανωτές των φετινών εκδηλώσεων.



 

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018 ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Στα φετινά ΟΔΥΣΣΕΙΑ έγιναν πολλές ωραίες εκδηλώσεις με την συνεργασία του συλλόγου «Η 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ», του Δήμου Ιθάκης και του Συλλόγου Φιλομήρων Ιθάκης.
Τον Δήμο Ιθάκης εκπροσωπούσε ο Νικ. Ραδίτσας απόστρατος αξιωματικός του Λιμενικού, ο 
οποίος συμμετέσχε στην οργάνωση όλων των εκδηλώσεων και μίλησε προλογίζοντας.
Έτσι την 27 Οκτωβρίου στην παραλία, όπου οι Φαίακες ναυτικοί απέθεσαν τον κοιμισμένο 
Οδυσσέα μαζί με τα πλούσια δώρα που οι άρχοντες Φαίακες του είχαν δώσει, πέντε μαθητές 
του Γυμνασίου Ιθάκης απήγγειλαν την Ραψωδία ν, η οποία περιγράφει την άφιξη του Οδυσσέα 
στην Ιθάκη. Η παραλία είναι στο λιμάνι του Φόρκυνα, το λιμάνι, της πρωτεύουσας της σημε-
ρινής Ιθάκης Βαθύ.
Η 27η είναι ακριβώς η ημερομηνία της επιστροφής του Οδυσσέα σύμφωνα με το ημερολόγιο, 
που προσδιόρισε ο Κ. Καρκανιάς με βάση την ημερομηνία της μνηστηροκτονίας (30 Οκτωβρίου 
1207 π.Χ.), όπως την προσδιόρισε η γνωστή επιστημονική ομάδα των Στ. Παπαμαρινόπουλου, 
Π. Πρέκα – Παπαδήμα, Π. Αντωνοπούλου, E. Μητροπέτρου, Α. Τσιρώνη και Π. Μητροπέτρου.

Το βίντεο των απαγγελιών και της εισαγωγής από τον Σπ. Αρσένη, πρόεδρο του Συλλόγου Φιλομήρων Ιθάκης θα αναρτηθεί στο YouTube σύντομα.
Την 28η Οκτωβρίου στον Δημοτικό Κινηματογράφο Ιθάκης, έγινε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου του Χρ. Κουβαρά «ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ ΕΠΙ 
ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ».
Αξίζει να δείτε το βίντεο «Η Ιθάκη στον Χρόνο» του Χρ. Κουβαρά. Αυτό επίσης θα αναρτηθεί σύντομα.
Εξ άλλου σε αυτές τις εκδηλώσεις προστέθηκε και η θεατρική εκδήλωση της 21ης Οκτωβρίου για τους Ιθακήσιους ναυτικούς, η οποία οργανώθηκε από το 
Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, με τίτλο «Ιστορίες της Θάλασσας - MARINEROS» σε σκηνοθεσία της Αθηνάς Αρσένη με τους ερασιτέχνες 
ηθοποιούς της εφηβικής σκηνής Ιθάκης «Θ.Ε.Σ». Η παράσταση βασίστηκε σε συνεντεύξεις με Ιθακήσιους ναυτικούς.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ ΤΗΝ 28-10-2018

Την 28/10/2018 παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Κινημα-
τογράφο Ιθάκης το βιβλίο του Χρ. Κουβαρά «ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ».
Η παρουσίαση ήταν μέρος των εκδηλώσεων ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018 που ξεκίνησαν 
την 21/10/2018 και τελειώνουν την 31/10/2018 και συνδιοργανώθηκε από 
τους συλλόγους «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ» και «ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» με 
την στήριξη του Δήμου Ιθάκης.
Θυμίζουμε ότι στην Ιθάκη οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την θεατρική – μουσι-
κή παράσταση «Ιστορίες της θάλασσας - Marineros», σε σκηνοθεσία Αθηνάς 
Αρσένη, που έγινε την 21η Οκτωβρίου με μεγάλη επιτυχία και συνεχίστηκαν 
με απαγγελίες των Ραψωδιών Ν την 27/10 (άφιξη του Οδυσσέα στην Ιθάκη), 
Ο (άφιξη του Τηλεμάχου στην Ιθάκη) και Χ (φόνος των μνηστήρων) από μα-
θητές του Γυμνασίου Ιθάκης.
Την παρουσίαση συντόνισε ο Σπ. Αρσένης, πρόεδρος των «ΦΙΛΟΜΗΡΩΝ» και 
χαιρέτισε εκ μέρους του Δήμου ο κος Ν. Ραδίτσας.
Ο Κ. Καρκανιάς, πρόεδρος του Συλλόγου «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ» πα-
ρουσίασε το γενικό πρόγραμμα της δράσης «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ» και 

τα οφέλη που προκύπτουν και για την ενίσχυση των Κλασικών Γραμμάτων 
και για την οικονομία του νησιού. 
Στην συνέχεια παρουσίασε τον συγγραφέα και το βιβλίο επιμένοντας ιδιαίτε-
ρα στον απλό τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας αποδεικνύει την ταύτιση της 
Οδύσσειας με την σημερινή Ιθάκη με βάση το κείμενο της Οδύσσειας.
Στην συνέχεια ο συγγραφέας εξήγησε με την βοήθεια φωτογραφιών μερι-
κούς βασικούς ισχυρισμούς του, που υποστηρίζουν την ανωτέρω θέση και 
καταρρίπτουν τις απόψεις εκείνων που επιχειρούν να ταυτίσουν την Ομηρική 
Ιθάκη με την Λευκάδα ή την Κεφαλονιά.
Στην παρουσίαση παρευρίσκονταν πολλοί ακροατές, μεταξύ των οποίων ο 
έπαρχος Ιθάκης κος Σπ. Τσιντήλας και πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι.
Σύντομα θα αναρτηθούν τα κείμενα και βίντεο από τις εκδηλώσεις.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο Σπ. Αρσένης απένειμε στον Κ. Καρκανιά και τον 
Χρ, Κουβαρά αναμνηστικά αγαλματίδια με τον Οδυσσέα και τους δώρισε βι-
βλία εκδόσεως του Συλλόγου Φιλομήρων Ιθάκης.
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ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Με τεράστια επιτυχία έγιναν την 23η Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις για τα ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018 στην Χώρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος, που οργανώθηκαν από τον 
σύλλογό μας (Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ) σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Στην οργάνωση των εκδηλώσεων συνεργάστηκαν ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χώρας, ο Σύλλογος Γυναικών Χώρας, το θεατρικό τμήμα του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Μουζακίου, τα Δημοτικά Σχολεία καθώς και το Γυμνάσιο και το Λύκειο Χώρας, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Χώρας καθώς και δημότες.
Το πρωί της 23ης Οκτωβρίου με λεωφορεία, που είχε διαθέσει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος μεταφέρθηκαν όλοι οι μαθητές καθώς και οι δάσκαλοι και οι καθη-
γητές των σχολείων στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Πύλου, όπου τους ξενάγησε με μεγάλη λεπτομέρεια και ζωντάνια ο Αντιδήμαρχος Πύλου και επί 
σειρά ετών Δήμαρχος της Χώρας κύριος Παν. Πετρόπουλος. 
Κατά την διάρκεια της ξενάγησης ο Κ. Καρκανιάς έκανε μια σύντομη παρέμβαση αναφερόμενος στον Μιχαήλ Βέντρις, ο οποίος ο γνωστόν αποκρυπτογράφησε 
την Γραμμική Β’ και χάρισε στην Ελληνική Γλώσσα σχεδόν 1000 χρόνια πρόσθετης γραπτής ιστορίας.
Στην συνέχεια είχε προγραμματιστεί μια εκπληκτικής εμπνεύσεως δράση στην παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, όπου έφτασε ο Τηλέμαχος πριν από 3225 χρόνια, 
κατά την οποία θα εκτυλισσόταν ένα θεατρικό δρώμενο με τον Τηλέμαχο να αποβιβάζεται από πλοίο στην παραλία. Δυστυχώς ο καιρός δεν το επέτρεψε και 
έτσι η όλη αυτή εκδήλωση έγινε σε κλειστό χώρο στην μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου ΜΕΛΙΒΟΙΑ.
Κατ’ αυτήν μέλη του Συλλόγου Γυναικών Χώρας απήγγειλαν τμήματα της Ραψωδίας Γ’ της Οδύσσειας ενώ η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μουζακίου με στολές αρχαϊκές έπαιξε απαγγέλλοντας τα κομμάτια της ίδιας Ραψωδίας,  που αντιστοιχούσαν στον Τηλέμαχο, τον Νέστορα, τον Μέντορα. Ήταν 
μια πραγματικά εκπληκτική παράσταση οι συντελεστές της οποίας καταχειροκροτήθηκαν από τους σχεδόν 200 θεατές (μαθητές, καθηγητές, γονείς και μέλη 
των συλλόγων). Πριν αρχίσει η παράσταση έκαναν σύντομους χαιρετισμούς ο Αντιδήμαρχος κύριος Παν.  Πετρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κύριος Γ. 
Μπαχούμας, ο πρόεδρος του Συλλόγου «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ» Κων. Καρκανιάς, η πρόεδρος του Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Χώρας Αγγελική 
Κοκκίνου, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Χώρας κυρία Γεροκώστα, ο διευθυντής του Λυκείου κύριος Π. Αναγνωστόπουλος, η διευθύντρια του Γυμνασίου 
κυρία Ζωή Καρδαρά, ο διευθυντής του Β’ Δημοτικού Σχολείου κύριος Φ. Μπογιατζής. Στο τέλος της εκδήλωσης έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό και ο Δήμαρχος 
Δήμου Πύλου-Νέστορος κύριος Δ. Καφαντάρης, ο οποίος και φωτογραφήθηκε με όλους τους συντελεστές των εκδηλώσεων και τους καθηγητές και μαθητές 
των σχολείων. Μετά την παράσταση παρατέθηκε γεύμα με εδέσματα που έμοιαζαν στα Μυκηναϊκά φαγητά, που προετοιμάστηκε από τον Σύλλογο Γυναικών 
Χώρας με την υποστήριξη του Δήμου για όλους τους παρόντες μαθητές και καθηγητές. 
Μετά από λίγες ώρες ξεκούρασης την 19:30 παρουσιάστηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Χώρας η εκδήλωση «ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ» η οποία ορ-
γανώθηκε από τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο Χώρας σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
«Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ» και την υποστήριξη του Δήμου και της Εφορείας Αρχαιο-
τήτων Μεσσηνίας.
Στην αρχή της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος κος 
Καφαντάρης και η πρόεδρος του Λαογραφικού – Πολιτιστικού Συλλόγου κυρία Κοκκίνου. 
Στην συνέχεια μίλησαν ο κος Κ. Καρκανιάς με θέμα «Ο Τηλέμαχος στην Πύλο μετά από 
3225 χρόνια» και ο αρχαιολόγος κύριος Σταμάτης Φριτζήλας με θέμα «O Τηλέμαχος στην 
Αρχαία Πύλο».  
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ τις προτάσεις του Κ. Καρκανιά προς τον Δήμο :
1. Να μετονομαστεί η παραλία της Βοϊδοκοιλιάς σε Ακτή Τηλεμάχου
2. Να κατασκευαστεί προτομή του Ομήρου με τον χρησμό του Μαντείου
    Δελφών προς τον Αδριανό σχετικά με την καταγωγή του Ομήρου
3. Να κατασκευαστεί άγαλμα του Τηλεμάχου, που φθάνει στην Αρχαία Πύλο
Στην συνέχεια ακολούθησε μια σειρά αρχαϊκών χορών από εννιά κοπέλες και δύο άντρες 
του χορευτικού τμήματος του Ομίλου. Παραλλήλως η μία μετά την άλλη από τις κοπέ-
λες διάβαζαν τμήματα του πολύ γνωστού Γαλλικού έργου του Φενελόν (δημοσιεύθηκε το 
1690) με τίτλο «Οι περιπέτειες του Τηλεμάχου» σε σκηνοθεσία και με την καθοδήγηση 
της ηθοποιού Κατερίνας Γκατζόγια.
Τέλος η ίδια ηθοποιός απήγγειλε αποσπάσματα ποιημάτων σχετικά με την Οδύσσεια των  
Τίτου Πατρίκιου «Tο ταξίδι του Τηλέμαχου», Λουί Σαραγκόν «Oι περιπέτειες του Τηλέ-
μαχου»,  Γιάννη Ρίτσου «Tο ξύπνημα του Τηλέμαχου»,  Δημήτρη Δημητριάδη «Ιθάκη»,   
Δημήτρη Μίγγα «Τότε……..» και  «Ζηλεύω τους παλιούς».  Την συνολική σκηνοθεσία της 
παράστασης την επιμελήθηκε η Λίζυ Ξανθοπούλου.
Την εκδήλωση έκλεισε ο αντιδήμαρχος Παιδείας κος Μπαχούμας.
Ήταν μια πραγματικά εκπληκτική σειρά εκδηλώσεων, η οποία θα αποτελέσει την βάση 
για τους εορτασμούς που θα γίνουν του χρόνου με τίτλο ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2019 – Ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ και οπωσδήποτε δεν θα ολοκληρώνονται σε μία ημέρα αλλά σε περισσότερες, 
ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε επισκέψεις ελλήνων και ξένων στην περιοχή για 
περισσότερες από μία ημέρες.
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ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018 ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Για πρώτη φορά φέτος είχαμε συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την «Επιστροφή του Οδυσσέα» από ένα γυμνάσιο της Βαρκελώνης.
Συγκεκριμένα στο Institut Ventura Gassol  https://agora.xtec.cat/iesventuragassol/) η καθηγήτρια Αρχαίων Ελληνικών κα Concepcion Hernandez με τους 
μαθητές της απήγγειλαν σε τρεις συνεχόμενες ημέρες την Ραψωδία Ι της Οδύσσειας, η οποία περιλαμβάνει το πρώτο μέρος της διήγησης του Οδυσσέα 
μπροστά στους Φαίακες για το δεκάχρονο ταξίδι του. Η καθηγήτρια γνωρίζει αρκετά καλά Νέα Ελληνικά, τα οποία έμαθε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος», το οποίο είναι κύριος υποστηρικτής των δράσεών μας από την αρχή των προσπαθειών μας. 

Ακολουθούν οι πρώτοι στίχοι της Ραψωδίας στα Αρχαία Ελληνικά, τα Νέα Ελληνικά και τα Ισπανικά:

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018 - ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Το Γυμνάσιο Αρχαίων Γλωσσών και Πολιτισμών είναι το μοναδικό σχολείο στην Βουλγαρία στο οποίο διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά και 
θεωρείται ότι ίσως είναι το καλύτερο σχολείο στην Βουλγαρία.
Συζητούσαμε από πέρυσι την συμμετοχή τους στις δράσεις για την «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ» αλλά μόνο φέτος καταφέραμε να συνεργαστούμε πραγματικά 
με ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. 
Η συντονίστρια των εκδηλώσεων καθηγήτρια λατινικών (στο Γυμνάσιο και στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας) Μάρτα Μετοντίεβα (Marta Alexandrova Metodieva) 
μαζί με τον Κράσιμιρ Ιβάνοβ (Krassinir Dimitrov Ivanov), επίσης καθηγητή λατινικών στο σχολείο, διαμόρφωσαν μια εντελώς πρωτότυπη δράση στην οποία 
συμμετείχαν μαθητές και καθηγητές.  
Συγκεκριμένα, μια ομάδα πέντε μαθητών υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους, απήγγειλε τραγουδιστά κομμάτια από την Οδύσσεια.  Μπορείτε να δείτε 
την απαγγελία στο σχετικό βίντεο αλλά οπωσδήποτε θα δυσκολευτείτε να καταλάβετε τα λόγια αφ’ ενός μεν γιατί τραγουδιούνται αφ’ ετέρου δε γιατί οι 
μαθητές γνωρίζουν την ερασμειακή προφορά.  Οι μαθητές που συμμετέσχαν ήταν: 
1. Μαξίμ Ποπόφ (Maxim Dejanov Popov)
2. Μαρκ Τόμοφ (Mark Stefanov Tomov)
3. Κρίστιαν Στράτεβ (Christian Miroslavov Stratev)
4. Ελεονόρα Αλεξάνδροβα (Eleonora Alexandrova Alexandrova)
5. Μπετίνα Γιανέβα (Betina Vladimirova Yaneva - φοιτήτρια από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας)
Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος δύο μαθητές υποδύθηκαν την Πηνελόπη (Ιβάνα Ασένοβα  - Ivana Stojanova Assenova) και τον Οδυσσέα (Μιχαήλ Ζαρέβ  
- Michail Yulianov Zarev) και απήγγειλαν την επιστολή της Πηνελόπης προς τον Οδυσσέα από τις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου και μια πιθανή απάντηση του 
Οδυσσέα στα λατινικά. Όσοι γνωρίζουν λατινικά θα μπορέσουν να καταλάβουν πιο εύκολα τα σχετικά κείμενα.  
Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία σύνθεση, η οποία θα αποτελέσει την βάση για τις εκδηλώσεις του ερχομένου έτους, τις οποίες αρχίσαμε να ετοιμάζουμε 
από τώρα. Ακολουθούν οι πρώτοι στίχοι του Οβιδίου :
P. OVIDI NASONIS EPISTVLAE HEROIDVM
I. Penelope Vlixi
Haec tua Penelope lento tibi mittit, Ulixe
nil mihi rescribas attinet: ipse veni!
Troia iacet certe, Danais invisa puellis;
vix Priamus tanti totaque Troia fuit.
o utinam tum, cum Lacedaemona classe petebat,
obrutus insanis esset adulter aquis!

Άνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον,
ὃς μάλα πόλλα πλάγχθη,

ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν: 
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων

ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω

Για τον άντρα, Μούσα, τον πολύτροπο τραγούδα μου,
που πολύ περιπλανήθηκε,

αφού εκπόρθησε της Τροίας το ιερό φρούριο, 
και πολιτείες πολλών ανθρώπων εγνώρισε,

και την νοοτροπία τους

Canta ¡ oh Musa ! aquel héroe siempre varia
Sagaz, astuto y en ardid fecund,

Que habiendo ya los muros abatido 
De la sagrada Troya; por mil pueblos
Errante anduvo y prófugo, estudiando

Sus índoles sus usos y sus leyes
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Η Επιστροφή του Οδυσσέα στην Τουλούζη

Εδώ και πολλά χρόνια ο Ελληνογαλλικός Σύλλογος   (Association Franco – Hellénique de 
Midi-Pyrénées) συνεργάζεται με το Κέντρο  Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Μέγας Αλέ-
ξανδρος»  με ανταλλαγή βιβλίων, εκπαιδευτικών μεθόδων κλπ. Ο σύλλογος έχει έδρα την 
Τουλούζη και τα μέλη του είναι Έλληνες ή Γάλλοι που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Πολλοί 
από αυτούς μαθαίνουν ελληνικά σε φροντιστήρια που οργανώνει ο σύλλογος.
Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί μαθητές  του Ελληνογαλλικού Συλλόγου έχουν έρθει στην Ελλάδα. 
Tον Απρίλιο του 2018 επισκέφθηκαν το Μεσολόγγι μετά από πρόσκληση του κου Κ. Καρκανιά, 
Διευθυντού του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος» και Προ-
έδρου του Συλλόγου μας, ο οποίος είχε διαμορφώσει το σχετικό πρόγραμμα σε συνεργασία 
με τον Γιάννη Μακρή, πρόεδρο της Αδελφότητας Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων. 
Ο σύλλογος οργανώνει κάθε χρόνο ένα ταξίδι στην Ελλάδα σε τοποθεσίες ιστορικού ενδια-
φέροντος.
Έτσι, ήταν φυσικό ότι θα συνεργαστούμε και στο πρόγραμμα «Η Επιστροφή του Οδυσσέα».
Την 21/10/2018 μαθητές του Συνδέσμου απήγγειλαν στα Νέα Ελληνικά την Ραψωδία Α’, στην 
οποία η Αθηνά με τη μορφή του Μέντη (φίλου του Οδυσσέα) συναντάται με τον Τηλέμαχο και 
τον συμβουλεύει πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχουν δημιουργήσει οι μνηστήρες 
στο ανάκτορο του Οδυσσέα.
Από τώρα έχουμε συμφωνήσει ότι του χρόνου θα έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη εκδήλωση 
στην Τουλούζη με ακόμα περισσότερους συμμετέχοντες και δράσεις.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2018 ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΟΥ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

Κατά την διάρκεια της εβδομάδας 15-21 Οκτωβρίου 2018 οργανώθηκαν αναγνώσεις της 
Οδύσσειας στο Τούρκου της Φινλανδίας.  Το Τούρκου είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της 
Φινλανδίας και η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας.
Στο Τούρκου λειτουργεί Ελληνο - Φινλανδικός σύλλογος, «Σχολείο» διδασκαλίας της ελληνι-
κής γλώσσας με την αλληλοδιδακτική μέθοδο καθώς και ανεξάρτητο σεμινάριο διδασκαλίας 
της Αρχαίας ελληνικής σε ενηλίκους στο σχολείο Turun Suomenkielinen Τyöväenopisto. 
Στο πρώτο συντονιστής είναι ο φαρμακοποιός Jukka Heiskanen ενώ στο δεύτερο την Αρχαία 
Ελληνική διδάσκει ο Velli Matti Rissanen, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου. 
Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν με την βοήθεια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτι-
σμού ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του οποίου εξαιρετικός μαθητής είναι ο Jukka Heiskanen.  
Στο πρώτο σχολείο οι αναγνώσεις έγιναν στα Φινλανδικά ενώ στο δεύτερο στα Αρχαία Ελλη-
νικά και τα Φινλανδικά.  
Όλοι όσοι συμμετέσχαν είναι ενθουσιασμένοι και από τώρα σκεφτόμαστε πώς θα αναπτύ-
ξουμε περισσότερο αυτή την σειρά εκδηλώσεων, ώστε να λάβουν μέρος και φοιτητές από το 
Πανεπιστήμιο αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του Ομήρου και του Οδυσσέα 
παρ’ ότι έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε που έζησαν.  
Ακολουθούν μερικοί στίχοι από την πρώτη Ραψωδία (α)της Οδύσσειας, στα Αρχαία Ελληνικά 
και τα Φινλανδικά από την οθόνη της αίθουσας, στην οποία έγινε η απαγγελία στο Τούρκου.
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Υποστηρικτές:

Συμμετέχοντες:

Συνδιοργανωτές:

Σύλλογος Φιλομήρων Ιθάκης «ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ»

Σύλλογος «Η Επιστροφή του Οδυσσέα»
Μαυρομματαίων 25 ,104 34, Αθήνα   •   Τηλ: 210-8254165

Εmail: thereturnofodysseus@gmail.com
Website: www.thereturnofodysseus.gr

Σύλλογος Φιλομήρων Ιθάκης

Εφηβική Σκηνή της Ιθάκης «Θ.Ε.Σ.»

Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χώρας – Νέστορος

Σύλλογος Γυναικών Χώρας Νέστορος

Πολιτιστικός Σύλλογος Μουζακίου Μεσσηνίας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας

Μουσικό Σχολείο Άμφισσας

Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας

Ελληνο – Γαλλικός Σύλλογος Μέσων Πυρηναίων (Τουλούζη, Γαλλία)

Ελληνο – Φινλανδικός Σύλλογος (Τούρκου, Φινλανδία)

Ινστιτούτο Ventura Gassol (Βαρκελώνη, Ισπανία)

Γυμνάσιο Αρχαίων Γλωσσών & Πολιτισμών Σόφιας (Βουλγαρία)

Γυμνάσιο Χώρας Νέστορος

Γυμνάσιο Λευκίμμης

Λύκειο Χώρας Νέστορος

ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY


