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ο“ΟΔΤΕΤ”
ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΩΝ ΔΝ ΠΑΣΡΑΙ ΙΘΑΚΗΙΩΝ

Απιθμόρ Φύλλος 20, B΄ Δξάμηνο 2017

Τα Νέα του Συλλόγου
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΙΘΑΚΗΙΩΝ ΠΑΣΡΑ
Σελ Ιζηνξία ηεο Ιζάθεο από ην 14 ν έωο ηνλ 20ν αηώλα κέζα από εμαηξεηηθό
θωηνγξαθηθό πιηθό παξνπζίαζε, ηελ Σεηάξηε 11 Οθηωβξίνπ 2017 ζηα γξαθεία ηνπ
πιιόγνπ ηωλ Ιζαθεζίωλ Πάηξαο, ν Δπαμεινώνδαρ Μοπφέζηρ. Σν θωηνγξαθηθό
πιηθό θαη νη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζίαζε είλαη πξνϊόλ ζνβαξήο θαη
καθξνρξόληαο κειέηεο ηνπ.
Όινη νη παξεπξηζθόκελνη ζπλεράξεζαλ ηνλ νκηιεηή γηα ηελ αξηηόηεηα ηωλ ζηνηρείωλ
ηεο έξεπλάο ηνπ, ηα νπνία απνηεινύλ ζεκαληηθέο πεγέο ιανγξαθηθήο πξνζέγγηζεο γηα
ηε δωή θαη ηελ ελδπκαζία ηωλ θαηνίθωλ ηνπ αγαπεκέλνπ καο Νεζηνύ αιιά θαη γηα
ηελ αξρηηεθηνληθή ηωλ θηηζκάηωλ ηνπ.
Πξάγκαηη ε παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπ Επακεηλώλδα Μνξθέζε έδωζε ηελ
επθαηξία ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ αζηείξεπην πινύην ηεο
δωήο ηωλ θαηνίθωλ ηεο παιηάο Ιζάθεο ζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα κλήκεο θαη
λνζηαιγίεο.
Σα κέιε ηνπ Δ.. ηνπ πιιόγνπ ηωλ Ιζαθεζίωλ ηεο Πάηξαο επραξηζηνύλ ζεξκά ηνλ
Επακεηλώλδα Μνξθέζε, πνπ κε κεγάιε πξνζπκία απνδέρηεθε ηελ πξόζθιεζή ηνπο
λα παξνπζηάζεη ζην θνηλό ηεο Πάηξαο ηελ εμαηξεηηθή εξγαζία ηνπ.
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ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΟΤ
ΤΛΛΟΓΟΤ ΙΘΑΚΗΙΩΝ ΠΑΣΡΑ ΣΙ 12/11/2017 ΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ
ΜΔΣΟΒΟ

.

Η ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΑ
αο πξνζθαινύκε ηελ Κπξηαθή 14 Ιαλνπαξίνπ θαη ώξα 6 κ.κ. ζην Ξελνδνρείν
«ΑΣΗΡ» ηεο Πάηξαο ζηελ θνπή ηεο πξωηνρξνληάηηθεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ καο.
Η όιε εθδήιωζε ζα επελδπζεί κε Μνπζηθή θαη ηξαγνύδη από ηελ Εύα Κνπηζνπβέιε
κε ηε ζπλνδεία δύν κνπζηθώλ.
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Οι Θιακοί γράφουν
ΔΙΧΣΤ ΚΑΙ ΗΙΜΠΙΛΙ
Γράφει θ τακοφλα Κόμθτα
Δίχτυ και ηιμπίλι, καλϊσ ιρκατε πάλι! Εναρμονιςμζνα ςτισ οπτικζσ απαιτιςεισ του ςιμερα!
Για μια πιο οικολογικι περιβαλλοντικι προςζγγιςθ! Εκατομμφρια τόνοι από πλαςτικζσ
ςακοφλεσ ζχουν διαταράξει τθν ιςορροπία του πλανιτθ μασ!
Ασ προςπακιςουμε κι εμείσ να ςυμβάλλουμε ςτον περιοριςμό τουσ. Με ζνα απλό αλλά
βαςικό βιμα: Φεφγοντασ για ψϊνια, ασ βάλουμε ςτθν τςάντα μασ τα δίχτυα ι τα πάνινα
ηιμπίλια μασ. Χωροφν πάρα πολλά πράγματα και με αυτό τον τρόπο κα βάλουμε κι εμείσ
ζνα λικαράκι ςτθ ςωτθρία του πολφπακου περιβάλλοντοσ!

ΣΟ ΕΚΚΛΘΑΚΙ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΑΝΔΡΕΑ
Γράφει θ τακοφλα Κόμθτα
Σθν θμζρα τθσ εορτισ του Αγίου Ανδρζα ςτο
νθςί μου γιορτάηει το εκκλθςάκι του Αγίου
Ανδρζα ςτο Πόρτο.
Ζνα μικρό, πανζμορφο, κάταςπρο ξωκλιςι
ςτο ζμπα του λιμανιοφ, που καλωςορίηει τον
επιςκζπτθ και ζχει γίνει ςιμα κατατεκζν για
το νθςί.
Κυριολεκτικά μζςα ςτο κφμα, ςτζκει εκεί αγζρωχο, παρά τισ δφςκολεσ καιρικζσ ςυνκικεσ
που το λοφηουν, και περιμζνει τουσ προςκυνθτζσ που το επιςκζπτονται όχι μόνο τθ μζρα τθσ
γιορτισ του, αλλά και όλο το χρόνο, είτε οδικϊσ από το μονοπάτι τθσ Λοφτςασ,
πεηοπορϊντασ περίπου 40 λεπτά, είτε μζςω καλάςςθσ με βάρκεσ.
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Παρουσιάσεις Βιβλίων
«Σο γλωςςικό ιδίωμα τθσ Ικάκθσ» του Δθμιτρθ ιμιρθ
Γράφει ο Γιάννθσ Καραντηισ
Κατ’ αρχάσ κζλω να εκφράςω τθ χαρά μου
που μου δίνεται θ ευκαιρία να παρουςιάςω
ςτο κοινό τθσ Λκάκθσ τθν επιςτθμονικι
εργαςία του ςυμπατριϊτθ μασ Δθμιτρθ
ιμιρθ, Φιλόλογου – Γλωςςολόγου με τίτλο
«Σο γλωςςικό ιδίωμα τθσ Λκάκθσ».
Ο Δθμιτρθσ, είναι ζνασ εξαιρετικόσ νζοσ
επιςτιμονασ με ικοσ, παρρθςία και
επιςτθμονικι διάκεςθ για ζρευνα και
αναηιτθςθ ςτον επιςτθμονικό χϊρο τθσ
Γλϊςςασ και τθσ Γλωςςολογίασ. Χαίρομαι ιδιαίτερα, όταν ςυναντϊ άτομα ςαν το Δθμιτρθ,
που κζτουν υψθλοφσ επιςτθμονικοφσ ςτόχουσ και προςπακοφν να τουσ υλοποιιςουν.
Είναι γνωςτό ότι θ γλϊςςα δεν είναι μια απλι διαδοχι λζξεων, είναι πάνω απ’ όλα δομι,
δθλαδι είναι ζνα οργανωμζνο αυτόνομο ςφςτθμα ςτοιχείων που ςυνδζονται με
ςυγκεκριμζνεσ ςχζςεισ και επιτελοφν οριςμζνεσ λειτουργίεσ, οι οποίεσ εξαρτϊνται από ζνα
ιδθ
διαμορφωμζνο
ςε
κάκε
γλϊςςα
γενικότερο
ςφςτθμα.
Θ γλϊςςα αποτελεί μια μεγάλθ κατάκτθςθ του ανκρϊπινου γζνουσ και ςφμφωνα με τον
Κακθγθτι Γλωςςολογίασ Γεϊργιο Μπαμπινιϊτθ δεν είναι μόνο ζνα απλό επικοινωνιακό
εργαλείο, αλλά πρϊτα και πάνω από όλα είναι μία αξία.
Αυτι θ αξιακι αντίλθψθ για τθ γλϊςςα τθν κακιςτά ζνα ςπουδαίο ςτοιχείο του πολιτιςμοφ,
τθσ ιςτορίασ, τθσ νοοτροπίασ, τθσ ψυχοςφνκεςθσ, τθσ ταυτότθτασ ενόσ λαοφ αλλά και τθσ
διαλεκτολογίασ, δθλαδι τθσ επιςτιμθσ που αςχολείται με τθν μελζτθ των διαλζκτων και
των ιδιωμάτων, προςδίδοντασ ζτςι ςτθ γλϊςςα τα χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ, τθσ
διαλεκτικισ αλλά και τθσ διαχρονικότθτασ.
Σα χαρακτθριςτικά αυτά ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ τθν ςυνδζουν και με τθν επιςτιμθ τθσ
Λαογραφίασ, γιατί μζςα από τισ διαλζκτουσ και τα ιδιϊματά τθσ αποκαλφπτονται οι ρίηεσ
του πολιτιςμοφ ενόσ λαοφ, τα ικθ, τα ζκιμα και θ παράδοςι του. Όλα τοφτα ςυνκζτουν τθν
ιςτορία και τον πολιτιςμό ενόσ τόπου, είναι ο ομφάλιοσ λϊροσ που ςυνδζει το ςιμερα με το
παρελκόν αλλά και το εφαλτιριο για το κτίςιμο των μελλοντικϊν αναηθτιςεων του ατόμου
για τθν ταυτότθτά του, τισ προγονικζσ του ρίηεσ, που κινδυνεφουν να τισ καλφψει θ λικθ και
να χακεί το άτομο μζςα ςε ζνα υπαρξιακό λαβφρινκο.
Τπό αυτιν τθν ζννοια καταδεικνφεται το ηωθρό ενδιαφζρον πολλϊν μελετθτϊν που
επιχειροφν ζνα ταξίδι ςτο παρελκόν εςτιάηοντασ τθ μελζτθ τουσ ςτθ γλϊςςα όχι μόνο τθσ
χϊρασ τουσ αλλά και τθσ ιδιαίτερθσ πατρίδασ τουσ, του τόπου αυτοφ που γεννικθκαν και
μεγάλωςαν.
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Και ασ ζρκουμε τϊρα ςτο ςυγκεκριμζνο βιβλίο του Δθμιτρθ ιμιρθ με τίτλο «Σο γλωςςικό
Λδίωμα τθσ Λκάκθσ».
Είπα προθγουμζνωσ ότι οι ερευνθτζσ τθσ γλϊςςασ και των ιδιωμάτων τθσ, όπωσ είναι και ο
Δθμιτρθσ ςτθν παροφςα περίπτωςθ, πραγματοποιοφν ζνα ταξίδι ςτο παρελκόν.
Αλικεια, όμωσ τι είδουσ ταξίδι είναι αυτό ςτισ ρίηεσ τθσ γλϊςςασ μασ; Είναι ταξίδι ποιοτικό;
Ζχει ενδιαφζρον επιςτθμονικό; Ι είναι ζνα ταξίδι απλισ λεξικολογικισ αναηιτθςθσ;
το ςθμείο αυτό κα προςπακιςω να απαντιςω δίνοντασ πρϊτα μία ερμθνεία ςτον
γλωςςικό αγγλικό όρο «ζρφιγκ», που ζχει ενταχκεί ςτον γλωςςικό κατάλογο πολλϊν
γλωςςϊν.
ζρφιγκ ςθμαίνει κυματοδρομία, πλεφςθ ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ προσ τθν
κατεφκυνςθ των κυμάτων και του ανζμου. Και από αυτόν τον όρο βγαίνει και θ λζξθ
«ςερφάριςμα», που ςτθ γλϊςςα τθσ πλθροφορικισ ςθμαίνει πλοιγθςθ ςτον κόςμο του
διαδικτφου, που είναι μια γριγορθ αναηιτθςθ επιφανειακϊν πλθροφοριϊν.
Θ αναηιτθςθ όμωσ του Δθμιτρθ ςτον κόςμο των ντόπιων γλωςςολογικϊν ιδιωμάτων είναι
ζνα ςερφάριςμα ςτο λεξιλόγιο τθσ κιακιάσ ντοπιολαλιάσ; ΟΧΛ προφανϊσ δεν είναι μια
επιφανειακι διαδικαςία αλλά βακφτερθ.
Ο Δθμιτρθσ δεν μζνει ςτθν επιφανειακι δομι των κιακϊν λεξιλογικϊν ιδιωμάτων, αλλά
ειςχωρεί ςε βακφτερα επίπεδα τθσ γλϊςςασ, όπωσ είναι θ φωνολογία και θ φωνθτικι, θ
μορφολογία, θ ςθμαςιολογία, θ ςφνταξθ και θ μελζτθ τθσ γλϊςςασ και των ιδιωμάτων τθσ
μζςα από τθν επιςτιμθ τθσ κοινωνιογλωςςολογίασ. Είναι μια αναηιτθςθ διειςδυτικι,
ερευνθτικι και επιςτθμονικι.
Αποτελεί, κα ζλεγα, ζνα οδοιπορικό ςτον χωροχρόνο με βακφ νόθμα, μια περιπλάνθςθ
προσ αναηιτθςθ λθςμονθμζνων αξιϊν. Αποτελεί το ζργο του, ςφμφωνα με τον ςυγγραφζα,
«τον καλφτερο δείκτθ τθσ ςυλλογικισ ευφυΐασ των Κιακϊν των περαςμζνων αιϊνων και
είναι πλαςμζνθ για να εκφράηει τισ ανάγκεσ, τουσ φόβουσ, τα ςυναιςκιματα, τον υλικό και
άυλο
κόςμο
των
Κιακϊν
μζςα
ςτο
πζραςμα
του
χρόνου».
Ο ςυγγραφζασ διακζτοντασ τθν απαραίτθτθ επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ και τθ ςτζρεθ
γλωςςολογικι υποδομι ολοκλιρωςε μια πολφ ςθμαντικι, χριςιμθ και ενδιαφζρουςα
εργαςία.
• Εντόπιςε, κατζγραψε και ταξινόμθςε ζνα εξαιρετικό και ογκϊδεσ υλικό. Ζτςι, αποδελτίωςε
ςχεδόν όλεσ τισ γραπτζσ πθγζσ που περιζχουν κιακό ιδίωμα και ςτισ οποίεσ
αντικατοπτρίηεται θ νοοτροπία του Κιακϊν μζςα από τθν ιδιαίτερι τουσ γλϊςςα.
• υγκζντρωςε γεωγραφικζσ, ιςτορικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ πλθροφορίεσ για το νθςί
μασ.
• υςχζτιςε ιςτορικά ςτοιχεία με τθ δθμιουργία του ιδιϊματοσ και τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά του, εξετάηοντασ κυρίωσ τθν επιρροι που άςκθςε θ Βενετοκρατία ςτθ
δθμιουργία του. Σζλοσ, ςυνζκρινε το γλωςςικό ιδίωμα των Λκακθςίων με άλλα ιδιϊματα του
ελλθνικοφ χϊρου, κυρίωσ με τα Επτανθςιακά.
Λζγεται ότι κάκε είδουσ τζχνθ για να εκπλθρϊςει τον ςτόχο τθσ πρζπει να ςε κερδίηει. Να
ςε απορροφά, να ςε ενςωματϊνει με τα δρϊμενα, να ςου προςφζρει εμβακφνςεισ
νοθμάτων, να ςου λφνει τισ απορίεσ, να ςε προβλθματίηει. Αυτό το επιτυγχάνει ο
ςυγγραφζασ χάρισ:
• τθ ςφαιρικι εξζταςθ του κζματοσ,
• ςτον άριςτο χειριςμό τθσ γλϊςςασ,
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• ςτθ μεκοδολογία τθσ επιςτθμονικισ του ζρευνασ,
• ςτθ πλοφςια βιβλιογραφία, που ςτθρίχκθκε ο ςυγγραφζασ, που μαρτυρά α)τον
επιςτθμονικό χαρακτιρα τθσ εργαςίασ του β)τισ βακφτερεσ γνϊςεισ του για τθν επιςτιμθ
του και γ) τθν αντικειμενικότθτα των απόψεων και των επιχειρθμάτων του, αφοφ αυτζσ
κεμελιϊνονται και ςυηθτοφνται με βάςθ αποδεδειγμζνεσ επιςτθμονικά κζςεισ.
Όμωσ για τθν καλά οργανωμζνθ και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ εργαςία του Δθμιτρθ
ςυνζβαλε καταλυτικά θ Κακθγιτρια τθσ Γλωςςολογίασ ςτο Πανεπιςτιμιο Πατρϊν κ.
Αγγελικι Ράλλθ, μια εξαιρετικι πανεπιςτθμιακι ςυνάδελφοσ καταξιωμζνθ διεκνϊσ για το
επιςτθμονικό τθσ ζργο. Θ εποπτεία και θ δωρεάν επιςτθμονικι τθσ επιμζλεια προςδίδει
ςτθν εργαςία του Δθμιτρθ κφροσ και μαρτυρά ότι θ εργαςία αυτι μπορεί να ςτακεί
αξιοπρεπϊσ
ςτον
επιςτθμονικό
χϊρο
τθσ
κοινωνιογλωςςολογίασ.
Πζρα όμωσ από τα επιςτθμονικά πλεονεκτιματα που ςυγκεντρϊνει θ παροφςα μελζτθ, θ
ζκκεςι τθσ ςε ζνα ευρφτερο κοινό (με τθν ευκαιρία τθσ ζκδοςι τθσ από τθ Δθμοτικι
Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου Λκάκθσ) κεωροφμε ότι κα χρθςιμεφςει ωσ ζνα εξαιρετικό
εργαλείο, που κα προβάλει τθ διαχρονικότθτα τθσ γλϊςςασ μασ, κα αποκαλφψει τισ
πατρογονικζσ μασ ρίηεσ και κα αποτελζςει ζνα ανάχωμα ενάντια ςτθ λικθ, κακϊσ ο
αδυςϊπθτοσ χρόνοσ ξεκωριάηει τισ μνιμεσ για πρόςωπα, γεγονότα και καταςτάςεισ του
παρελκόντοσ.
Εκλαϊκεφοντασ ο Δθμιτρθσ τθν εργαςία του, ςε ςθμείο όμωσ να μθ χάςει τθν
επιςτθμονικότθτά τθσ, δίνει τθ δυνατότθτα ςε κάκε πολίτθ τθσ Λκάκθσ και όχι μόνο να
καταφφγει ς’ αυτιν και να αντλιςει τισ επιςτθμονικά κεμελιωμζνεσ απόψεισ του
ςυγγραφζα, που ζχουν ςχζςθ με το γλωςςικό ιδίωμα τθσ Λκάκθσ.
Επιπροςκζτωσ, κεωροφμε ότι θ ςυμβολι τθσ παροφςασ εργαςίασ ςτθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά τθσ Λκάκθσ και τθσ Χϊρασ μασ γενικότερα είναι ςθμαντικι. Εκτόσ από το
γεγονόσ ότι κα εμπλουτίςει τθν πολιτιςτικι βιβλιοκικθ του Διμου μασ, κα ενιςχφςει το
διεκδικθτικό του πλαίςιο για μεγαλφτερο μερίδιο ςυμμετοχισ ςτο πολιτιςτικό πρόγραμμα
του Τπουργείου Πολιτιςμοφ. Αυτι θ απαίτθςθ ςε μια εποχι οικονομικισ, πολιτιςτικισ και
κοινωνικισ φφεςθσ που βιϊνει θ Χϊρα μασ, είναι θ καλφτερθ απόδειξθ ότι ο πολιτιςμόσ
είναι το ςτοιχείο εκείνο που μασ προβάλλει διεκνϊσ.
Θ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ του Διμου Λκάκθσ εκτιμϊντασ όλα τα παραπάνω
πλεονεκτιματα, που ςυγκεντρϊνει θ επιςτθμονικι αυτι εργαςία του Δθμιτρθ ιμιρθ
αποφάςιςε με ιδιαίτερθ χαρά να χρθματοδοτιςει τθν ζκδοςι τθσ. Επικροτϊ τθν κίνθςι τθσ
αυτι και ςυγχαίρω κερμά τον πρόεδρο, τα μζλθ τθσ και τον Διμαρχο.
Είμαι κετικόσ ότι οι διεκδικιςεισ τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ και του Διμου
μασ γενικότερα προσ το Τπουργείο Πολιτιςμοφ κα εντακοφν, κακϊσ θ Λκάκθ κα προβλθκεί
ςφντομα ζτι περιςςότερο και με τθν υλοποίθςθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ για τισ
αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ ςτθ χολι Ομιρου, που ιδθ ζχει υπογραφεί από όλουσ τουσ
φορείσ. Σο πιςτεφω και είμαι αιςιόδοξοσ γι’ αυτό. Είμαι άλλωςτε ευτυχισ, που ωσ πρόεδροσ
τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ του Διμου μασ για τθν προβολι και ανάδειξθ τθσ Ομθρικισ
Λκάκθσ, μαηί με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Επιτροπισ και τον Διμαρχο, φζραμε ςε πζρασ μια
προςπάκεια που είχε αρχίςει πριν αρκετά χρόνια. Αναμζνουμε το ξεκίνθμα άμεςα των
εργαςιϊν.
Σελειϊνοντασ ικελα να ςθμειϊςω και μια άλλθ ςθμαντικι παράμετρο, που εξυπακοφεται
ότι αναδφεται από τθν απόφαςθ τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ τθσ Λκάκθσ. Είναι
θ προςπάκεια του Διμου μασ να ςυμπράξει με τα ανϊτερα πνευματικά ιδρφματα τθσ
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Χϊρασ, κακϊσ εκδίδοντασ τθν παροφςα εργαςία, που ζχει εκπονθκεί ςτο πλαίςιο των
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του Δθμιτρθ ςτο Πανεπιςτιμιο Πατρϊν, προβάλλει το
επιςτθμονικό ζργο που ςυντελείται ςτα Πανεπιςτιμια τθσ Χϊρασ μασ.
υγχαίρω κερμά τον ςυμπατριϊτθ μασ Δθμιτρθ ιμιρθ για τθν πολφ ςπουδαία εργαςία
του, αλλά και για τθν προκυμία του να τθν παραδϊςει ςτθ Δθμοτικι Κοινωφελι Επιχείρθςθ
Λκάκθσ για να τθν εκδϊςει ς’ ζναν τόμο, ο οποίοσ κα κοςμιςει τθν πολιτιςτικι βιβλιοκικθ
του Διμου μασ, όπου κα ζχει πρόςβαςθ κάκε πολίτθσ ςτο χριςιμο περιεχόμενό τθσ.

ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΘΝ ΙΘΑΚΘ
τισ 21 Δεκεμβρίου 2017 και ςτθν αίκουςα του κινθματογράφου Λκάκθσ ζγινε θ
παρουςίαςθ του βιβλίου του Δθμιτρθ ιμιρθ «Το γλωςςικό ιδίωμα τησ Ιθάκησ». Θ
εκδιλωςθ είχε μεγάλθ επιτυχία και θ προςζλευςθ του κόςμου ιταν πολφ μεγάλθ.
Για το βιβλίο μίλθςαν: ο Νίκοσ Ραδίτςασ, πρόεδροσ τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ
Επιχείρθςθσ Λκάκθσ, ο Γιάννθσ Μαρμάρθσ και ο Γιάννθσ Καραντηισ.
Θ ζκδοςθ του βιβλίου ζγινε με δαπάνεσ τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ
Λκάκθσ. Θ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Λκάκθσ ζχει βάλει ωσ ςτόχο τθν ζκδοςθ
και άλλων βιβλίων που ζχουν ςχζςθ με τθν Λκάκθ, τθν ιςτορία τθσ και τθν παράδοςι
τθσ.
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Λογοτεχνικές Σελίδες
ΠΟΙΗΜΑΤΑ: Γρηγόρη Φιλιππάτου
Ζρωτασ
(από την ποιητική ςυλλογή του: «Δεκατρείσ Μικρζσ Λζξεισ»- εκδόςεισ «ΤΟ ΔΟΝΤΙ»)

Ο Ζρωτασ είναι φτερό, ειν’ ελαφρφ το άγγιγμα μα κοφτερό
ςυνάμα, ωςάν του βζλουσ τθν αιχμι.
Ο Ζρωτασ είναι ηωι, γουλιά απ’ το ποτιρι τθσ
δροςιά από τθν πθγι τθσ, πίνεισ καρρείσ και ξαποςτάσ,
μα θ πθγι ςτερεφει, και εςφ με βιμα πάντα αργό,
διψάσ μα ξεμακραίνεισ.
Αλικεια είναι ο Ζρωτασ
μα ποια ςτον κόςμο αλικεια
υπάρχει πιότερο ςκλθρι, απ’ τθν πλθγι ςτα ςτικια
που ο Ζρωτασ αυτόσ γεννά και μόνο αυτόσ γιατρεφει.
Ζρωτασ ειν’ θ πλάςθ, ειν’ το κακάριο το νερό
ειν’ του βουνοφ θ κορφι θ χιλιοειπωμζνθ
είναι αυτό που καρτερϊ, αυτό που υπομζνω.
Ζρωτασ είναι αερικό, με παίρνει με ςθκϊνει
μα πάλι κάτω με πετά, μαχαίρι μου καρφϊνει.
Μονάχοσ ςτζκω μονομιάσ τα δυο ςου μάτια αγγίηω
ρουφϊ βουβόσ το δάκρυ τουσ
και ανιμποροσ γυρίηω ευκφσ, και το άλλο μου μιςό
για να το κλζψει ο ζρωτασ.
* ----------------------- *
Ο Γρθγόρθσ Φιλιππάτοσ γεννικθκε ςτθν Λκάκθ το
1973 και ηει μόνιμα ςτθν Πάτρα. Θ ποίθςθ μπικε
ξαφνικά ςτθ ηωι του ςτα εφθβικά του χρόνια και δεν
ζφυγε ποτζ.
Οι «13 μικρζσ λζξεισ» είναι θ πρϊτθ του ποιθτικι
ςυλλογι.
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Κοντά στο Θιάκι και στους Θιακούς
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ
ΤΜΒΑΗ
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΓΙΑ
ΣΟΝ
ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ – ΥΟΛΗ ΟΜΗΡΟΤ ΣΗ ΙΘΑΚΗ

Γράφει ο Γιάννθσ Καραντηισ
ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΛΚΘ ΤΜΒΑΘ ΓΛΑ ΣΑ ΑΡΧΑΛΟΛΟΓΛΚΑ ΣΘ ΧΟΛΘ ΟΜΘΡΟΤ
ΣΘΝ
ΛΚΑΚΘ
Εκ μζρουσ τθσ Δθμοτικισ Επιτροπισ για τθν προςταςία και ανάδειξθ τθσ Ομθρικισ Λκάκθσ
είμαι ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊνω τθν υπογραφι τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ
για τα αρχαιολογικά τθσ χολισ Ομιρου-Άγιοσ Ακανάςιοσ ςτθν Λκάκθ. Θ ςφμβαςθ
υπογράφτθκε από τον Διμο Λκάκθσ, το Πανεπιςτιμιο Λωαννίνων, τθν Περιφζρεια Λονίων
Νιςων και το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και βρίςκεται ιδθ ςτο γραφείο του Δθμάρχου Λκάκθσ.
Με τθν ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ του Διμου αρχίηουν τα ζργα που προβλζπονται από
τθν ςφμβαςθ, ιτοι: Περίφραξθ αρχαιολογικοφ χϊρου, αποκατάςταςθ και αποψίλωςθ του
χϊρου, καταςκευι εςωτερικϊν δρόμων και φυλακίου, τοποκζτθςθσ πινακίδων και
καταγραφι και μελζτθ των ευρεκζντων αρχαιολογικϊν αντικειμζνων που βρίςκονται ςτο
μουςείο.
Σο ζργο χρθματοδοτικθκε από τον Διμο Λκάκθσ με το ποςό των 120.000 €
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Εν όψει τθσ λιξθσ και τθσ δεφτερθσ διετίασ του παρόντοσ Δ του υλλόγου μασ
δθμοςιεφουμε τα πεπραγμζνα τθσ 4ετίασ μασ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΛΛΟΓΟΤ ΙΘΑΚΘΙΩΝ ΠΑΣΡΑ «Ο Οδυςςεφσ»
2οσ/ 2014 – 1οσ/2018
ΠΑΡΑΣΑΕΙ – ΑΝΑΦΟΡΕ
1. Φεβρουάριοσ 2015: Αναφορά ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ για τθν
αποκατάςταςθ τθσ ακτοπλοϊκισ ςυγκοινωνίασ ςτθ γραμμι «ΠΑΣΡΑ-ΑΜΘΛΚΑΚΘ», με κοινοποίθςθ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο Διμου Πατρζων για τθν
πρόκλθςθ ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και απόφαςθ αυτοφ για
τθν επαναλειτουργία τθσ ακτοπλοϊκισ Γραμμισ.
2. 2016: Διαμαρτυρίεσ ςτον τοπικό και θλεκτρονικό τφπο για τθν
επαναλειτουργία τθσ ακτοπλοϊκισ γραμμισ «ΠΑΣΡΑ-ΑΜΘ- ΛΚΑΚΘ».
3. 2017: Αναφορά ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και παράςταςθ του προζδρου
ςτθν τελικι ςυνεδρίαςθ του Α, που τελικά εγκρίκθκε θ δρομολόγθςθ τθσ
γραμμισ ΠΑΣΡΑ-ΑΜΘ-ΛΚΑΚΘ από το πλοίο ¨ΝΘΟ ΚΕΦΑΛΟΝΛΑ».
ΧΟΡΟΕΠΕΡΙΔΕ
1. 18/2/ 2014: Αποκριάτικοσ Χορόσ ςτο κζντρο ΤΜΠΟΛΟ
2. 16/2/ 2017: Αποκριάτικοσ Χορόσ ςτο ξενοδοχείο ΣΗΑΚΛ
ΤΝΕΣΙΑΕΙ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΛΛΟΓΟΤ
1. 27/3/2014: «αρακοςτιανά»: ςτα γραφεία μασ,
2. Ιοφλιοσ 2014: Αποχαιρετιςτιρια ςυνάντθςθ των μελϊν και φίλων του
υλλόγου μασ ςτο κζντρο «Αργϊ»
3. 21/11/ 2014: «Μπουρμουρζλια»: το κζντρο ΑΛΑΜΠΡΑ,
4. 21/3/2015: «αρακοςτιανά» ςτα γραφεία μασ με ςυμμετοχι τθσ ορχιςτρασ
«Φιλικι Μουςικι υντροφιά Πάτρασ».
5. 15/6/2015 Αποχαιρετιςτιρια ςυνάντθςθ των μελϊν και φίλων του υλλόγου
μασ ςτο κζντρο «Αργϊ» με ςυμμετοχι τθσ ορχιςτρασ «Φιλικι Μουςικι
υντροφιά Πάτρασ».
6. 23/6/2016: Αποχαιρετιςτιρια ςυνάντθςθ των μελϊν και φίλων του
υλλόγου μασ ςτο κζντρο «Αργϊ»
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΘΛΩΕΙ
1. 1/6/2014: Εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν ζνωςθ τθσ Επτανιςου με τθν
Ελλάδα ςτον χϊρο του Αγίου Γεραςίμου με ςυμμετοχι Χορωδιϊν και
χορευτικϊν ςυγκροτθμάτων των υλλόγων Κεφαλλινων Λευκαδίων και του
Διμου Πατρζων. Σον πανθγυρικό τθσ θμζρασ εκφϊνθςε ο Πρόεδροσ του
υλλόγου μασ Γιάννθσ Καραντηισ.
2. 18/10/2014: υμμετοχι του υλλόγου μασ με τθ διάκεςθ των
παραδοςιακϊν ςτολϊν του ςτθν εκδιλωςθ: «50 χρόνια Πανεπιςτιμιο,
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πενιντα χοροί ελλθνικοί» που πραγματοποιικθκε ςτο υνεδριακό Κζντρο
του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν.
24/5/2015: Εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν ζνωςθ τθσ Επτανιςου με τθν
Ελλάδα ςτον χϊρο του Αγίου Γεραςίμου με ςυμμετοχι Χορωδιϊν και
χορευτικϊν ςυγκροτθμάτων των υλλόγων Κεφαλλινων, Λευκαδίων και του
Διμου Πατρζων.
23/5/2016: Εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν ζνωςθ τθσ Επτανιςου με τθν
Ελλάδα ςτο χϊρο του Αγίου Γεραςίμου με ςυμμετοχι Χορωδιϊν και
χορευτικϊν ςυγκροτθμάτων των υλλόγων Κεφαλλινων, Λευκαδίων και του
Διμου Πατρζων.
4/6/2016: Ο φλλογόσ μασ οργάνωςε κεατρικι βραδιά με τθ ςυμμετοχι τθσ
κεατρικισ ομάδασ τθσ Λκάκθσ «Φόρκυνα», θ οποία παρουςίαςε το κεατρικό
ζργο: «Οι γυναίκεσ τθσ Λκάκθσ» ςτο ΕΠΛΚΕΝΣΡΟ.
15 και 16/11/2016: Ο φλλογόσ μασ οργάνωςε κεατρικι βραδιά με τθ
ςυμμετοχι τθσ κεατρικισ ομάδασ τθσ Λκάκθσ «εν χορϊ», θ οποία
παρουςίαςε το κεατρικό ζργο: «Σάδε ζφθ Αίςωποσ» ςτο ΕΠΛΚΕΝΣΡΟ.
21/5/2017: Δοξολογία και ομιλία από τον Πρόεδρο του υλλόγου μασ Γιάννθ
Καραντηι, για τον εορταςμό τθσ Ζνωςθσ τθσ Επτανιςου με τθν Ελλάδα.
28/5/2017: υνδιοργάνωςθ ςυναυλίασ με τουσ υλλόγουσ Ηακυνκίων,
Κερκυραίων και Λευκαδίων ςτο υνεδριακό Κζντρο του Παν/μίου Πατρϊν τα
ζςοδα τθσ οποίασ δόκθκαν ςτο ίδρυμα «Κιβωτόσ τθσ Αγάπθσ». τθ ςυναυλία
ζλαβαν μζροσ θ Πολυφωνικι Πατρϊν με όλα τθσ τα ςφνολα και «οι
τραγουδιςτάδεσ τςθσ Ηάκυνκοσ».

ΕΚΘΕΕΙ – ΘΜΕΡΙΔΕ
1. Από 2/6/2014 ζωσ και 6/6/2014: Αρχαιολογικι Ζκκεςθ «Φωσ ςτθν Ομθρικι
Λκάκθ» του Δθμιτρθ Δανιά ςτο Μζγαρο Λόγου υπό τθν αιγίδα τθσ
Αντιπροεδρίασ Παιδείασ του Διμου Πατρζων.
2. 12/11/2016: Αρχαιολογικι Ζκκεςθ «Φωσ ςτθν Ομθρικι Λκάκθ» του Δθμιτρθ
Δανιά ςτθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ (για 2θ φορά ςτθν Πάτα)
3.
ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. 1/11/2014: Παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ ςυμπατριϊτιςςάσ μασ Ελζνθσ
Λιβάνθ-Παπαδοποφλου, “Μικρζσ ιςτορίεσ μαγειρικισ. Θ ΛΚΑΚΘ ΣΟ ΠΛΑΣΟ
ΜΑ” ςτον χϊρο του υλλόγου μασ.
2. 2/8/2014 και 3/8/2014: Παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ Αγγελοποφλου
Βικτωρίασ «Μεκυςμζνα Καράβια» ςτο Κιόνι και ςτο Βακφ τθσ Λκάκθσ.
3. 6/2/2017: Παρουςίαςθ τθσ ποιθτικισ ςυλλογισ του ωτιρθ Βαρνάβα
«Γράμματα εμπράγματα» ςτο ςυνεδριακό κζντρο «Αγορά Αργφρθ».
υνδιοργάνωςθ με τθν Ζνωςθ Κυπρίων του Νομοφ Αχαΐασ και τισ εκδόςεισ
Γαβριθλίδθ.
ΕΚΔΘΛΩΕΙ ΓΙΑ ΚΟΠΘ ΒΑΙΛΟΠΙΣΑ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΘΡ
1. 18/1/2015 με ςυμμετοχι τθσ Παιδικισ Πολυφωνικισ Χορωδίασ του Διμου
Πατρζων
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2. 16/1/ 2016 με ςυμμετοχι δφο χορευτϊν αργεντινζηικου ταγκϊ.
3. 22/1/2017 με ςυμμετοχι τθσ χορωδίασ Cantelena
4. 14/1/2018 με ςυμμετοχι μουςικϊν και τραγοφδι από τθν Εφα Κουτςουβζλθ.
ΕΚΔΡΟΜΕ - ΕΠΙΚΕΨΕΙ
1. 10/5/ 2015: Εκδρομι των μελϊν και φίλων του υλλόγου μασ ςτον Πόρο.
2. 29/5/2016: Εκδρομι των μελϊν και φίλων του υλλόγου μασ ςτθν Πάργα.
3. 10/3/2017: Επίςκεψθ ςτο Κατάκολο και ςτθ ςυνζχεια παρακολοφκθςθσ
χαιρετιςμϊν ςτο μοναςτιρι καφιδιάσ.
4. 14/5/2017: Εκδρομι των μελϊν και φίλων του υλλόγου μασ ςτθ Μεκϊνθ,
Ανάκτορο Νζςτωρα και Πφλο.
5. 12/11/2017: Εκδρομι των μελϊν και φίλων του υλλόγου μασ ςτα Λωάννινα
και Μζτςοβο.
ΒΡΑΒΕΤΕΙ
1. 25/10/2015: Βράβευςθ με τιμθτικι πλακζτα του διεκνοφσ φιμθσ
νευροεπιςτιμονα Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου Παξινοφ Γιϊργου ςτθν αίκουςα
εκδθλϊςεων του 64ου Δθμοτικοφ χολείου Πατρϊν. Σθν εκδιλωςθ
πλαιςίωςε και το χορευτικό υγκρότθμα του Διμου Πατρζων,.
2. 31/5/2015: Βράβευςθ με τιμθτικι Πλακζτα του Ναυτικοφ Ομίλου Πατρϊν
για τθν οργάνωςθ του ιςτιοπλοϊκοφ αγϊνα που άρχιςε από Μεςολόγγι και
τερμάτιςε ςτθν Λκάκθ. Θ απονομι ζγινε ςτθν Λκάκθ,.
ΟΜΙΛΙΕ
1. 2/12/2015: Ομιλία του Κακθγθτι Κοφκουρα Δθμιτρθ ςτον χϊρο του
υλλόγου μασ με κζμα: «Καρκίνοσ του μαςτοφ: Πρϊιμθ και ζγκαιρθ
διάγνωςθ».
2. 12/11/2016: Θμερίδα ςτθν οποία ζγιναν ειςθγιςεισ από τουσ
πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ κ. Παπαμαρινόπουλο και κ. Πρζκα με κζμα:
«Θ χρονολόγθςθ τθσ άφιξθσ του Οδυςςζα ςτθν Λκάκθ».
3. 11/3/2017: Ενθμερωτικι ομιλία του Δθμάρχου Λκάκθσ ςτα γραφεία του
υλλόγου μασ ςχετικά με τα πεπραγμζνα τθσ δθμοτικισ αρχισ
4. 11/10/2017: Ομιλία του Επαμεινϊνδα Μορφζςθ ςτα γραφεία του υλλόγου
μασ με κζμα: «Θ Λκάκθ από τον 14ο ζωσ τον 20ο αιϊνα»
ΕΚΔΘΛΩΕΙ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ – ΔΩΡΕΕ
1. 8, 11,12 και 13 Ιανουαρίου 2016: υγκζντρωςθ παιγνιδιϊν, ςχολικϊν ειδϊν
και φαρμάκων ςε ςυνεργαςία με τθν «Ζνωςθ Επτανθςίων Ελλάδασ» για
τουσ ςειςμόπλθκτουσ τθσ Λευκάδασ.
2. 2016 και 2017: Δωρεά τεςςάρων (4) πινάκων μαρκαδόρου ςτο Γυμνάςιο τθσ
Λκάκθσ (Δφο (2) πίνακεσ κάκε ζτοσ).
3.
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΑ
1. Ανακεϊρθςθ καταλόγου μελϊν και δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων με τα
email όςων μελϊν διακζτουν.
2. Αγορά Θλεκτρονικοφ Τπολογιςτι για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του
υλλόγου.
3. Σακτοποίθςθ φορολογικϊν εκκρεμοτιτων του υλλόγου και απαλλαγι από
τον ΕΝΦΛΑ.
4. Διαχείριςθ φορολογικϊν υποχρεϊςεων του υλλόγου από τον Πρόεδρο με
αποτζλεςμα να εξοικονομθκοφν χριματα από τθν πλθρωμι φοροτεχνικϊν
και τθν αποφυγι προςτίμων.
5. Ανανζωςθ τθσ θλεκτρονικισ ςελίδασ μασ www.thiakos.gr και τθσ ςελίδασ
του Facebook «syllogos ithakision patras odysseys”
ΕΚΔΟΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΕΦΘΜΕΡΙΔΑ «Ο ΟΔΤΕΤ»
Εκδόκθκαν ςυνολικά 15 τεφχθ (από το 6ο ζωσ το 20ο). Θ εφθμερίδα περιζχει τισ εξισ
βαςικζσ ςελίδεσ: α) Σα Νζα μασ β) Οι Κιακοί γράφουν γ) Λογοτεχνικζσ ελίδεσ δ)
Παρουςιάςεισ Βιβλίων ε) ελίδεσ που προβάλλονται οι νζοι μασ, μζλθ του υλλόγου
μασ. Επίςθσ, κατά διαςτιματα: α) Κζςεισ και ςκζψεισ, β) Αναμοχλεφοντασ το
παρελκόν γ) Μαγειρικι ςτιλθ δ) Λςτορικά και ε) το γλωςςάρι τθσ Λκάκθσ.
ΣΟ Δ.. του υλλόγου Λκακθςίων Πάτρασ
« Ο Οδυςςεφσ»
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Σο Διοικητικό υμβοφλιο
του υλλόγου Ιθακησίων Πάτρας
“Ο ΟΔΤΕΤ”
ας εφχεται
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ,
ΑΙΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
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