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ΘΕΜΑ:ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Κ-Ι (ΘΗΤΕΙΑ 2020-2022) 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου 
2020 και συστάθηκε σε σώμα στις 18 Οκτωβρίου 2020 κατά τη διάρκεια της θη-
τείας του πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις: 
 

1. 5/11/2020: Αίτημα προς τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τραυλό Σταύρο για συ-
νέχιση της φιλοξενίας του Συνδέσμου στο ΚΕΣΥ (νυν ΚΕΔΑΣΥ) και θετική αποδο-
χή του αιτήματος. 
 

2. 17/12/2020: Επαναπροκήρυξη Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 
αφιερωμένου στον Αντώνη Σαμαράκη για το σχολικό έτος 2020-2021, επειδή 
το προηγούμενο σχολικό έτος ματαιώθηκε ο Διαγωνισμός λόγω της πανδημίας. 
 

3. 11/2/2021:  Έκδοση του 30ου τόμου της περιοδικής έκδοσης του Συνδέσμου 
«ΚΥΜΟΘΟΗ». Δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν κατέστη δυνατή η παρουσία-
ση του τόμου αυτού στο κοινό. 

 

4. 19/4/2021: Διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Αγγελικής Γιαννάτου 
«Επτανησιακός Ριζοσπαστισμός 1848-1864» σε συνδιοργάνωση με τον εκδότη 
Διονύση Βίτσο. Την παρουσίαση έκαναν η κ. Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου ,                                               
Δρ Νομικής, Ιστορικός του Δικαίου & των Θεσμών και ο κ.Ηλίας Τουμασάτος,  
Εκπαιδευτικός, Δρ Ιστορίας. 
 

5. 22/4/2021: Ψήφισμα για την απώλεια του αείμνηστου Αγγελοδιονύση Δε-
μπόνου, επί σειρά ετών συνεργάτη στην περιοδική έκδοση του Συνδέσμου 
«ΚΥΜΟΘΟΗ» και ακάματου ερευνητή της τοπικής ιστορίας.  
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6. 19/5/2021: Στο πλαίσιο των εορτασμών της  157ης  Επετείου της  Ένωσης 
των  Επτανήσων με την Ελλάδα διοργανώθηκε διαδικτυακή ημερίδα «Θέματα 
Επτανησιακού Ριζοσπαστισμού» με ομιλητές τους:  
Δημήτρη Αρβανιτάκη, Ιστορικό , Υπεύθυνο Τμήματος Εκδόσεων Μουσείου 
Μπενάκη       
Θεοδώρα Ζαφειράτου Δρα Ιστορίας, Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. - Τμήμα Κεφαλληνίας  
Πέτρο Πετράτο , Δρα Ιστορίας, Φιλόλογο 
Αγγελική Γιαννάτου, Δρα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ, με-
ταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα ΠΕΔΔ του ΕΚΠΑ 
Ηλία Τουμασάτο, Δρα Ιστορίας, Εκπαιδευτικό 
 
7. 9/6/2021: Αφιέρωμα στον Αντώνη Σαμαράκη – Αποτελέσματα & Απονομή 
Βραβείων και Επαίνων του Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού του σχολι-
κού έτους 2020-2021. Την εισήγηση για τον τιμώμενο συγγραφέα έκανε η φιλό-
λογος κ. Μενεγάτου Μαρία και η φιλόλογος κ. Νεοφύτου Σοφία με μαθη-
τές/τριες της  μοιράστηκαν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό. 
 
8. 28/7/2021: Ψήφισμα για την απώλεια του διακεκριμένου Κεφαλονίτη επι-
στήμονα Μαρίνου Χιόνη, που είχε συνεργαστεί με το Σύνδεσμο για την απονο-
μή 5 χρηματικών υποτροφιών σε αριστεύσαντες αποφοίτους των Γενικών & Ε-
παγγελματικών Λυκείων του Νομού μας το σχολικό έτος 2019-2020. 
 
9. 7/8/2021: Συνδιοργάνωση της παρουσίασης της ποιητικής συλλογής του 
Κώστα Ευαγγελάτου «Εγκάρσια Ρήματα – Ποιητικές Αναδρομές 1975-2020». 
Για το έργο του ποιητή και το βιβλίο μίλησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου Δημήτρης Ζαβιτσιάνος, η κ.  Άννα Χ. Μαρκοπούλου, δρ Επιστημών της 
Αγωγής πανεπιστημίου Σορβόνης και ο κ. Ηλίας Τουμασάτος, δρ Ιστορίας της 
Λογοτεχνίας Ιονίου Πανεπιστημίου, εκπαιδευτικός. 

 

10. 11-12/9/2021: Επιστημονική Διημερίδα με τίτλο: «200 χρόνια μετά: όψεις 
της Ελληνικής Επανάστασης» σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αργοστολίου 
στον κήπο του Νάπιερ. Η δεύτερη ημέρα ματαιώθηκε δια ζώσης λόγω βροχής 
και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τη Δευτέρα 20/9/2021. Εισηγητές ήταν οι 
εξής:  
- Πέτρος Πετράτος , δρ Ιστορίας 

     - Αλβανός Ραϋμόνδος , δρ Ιστορίας, διδάσκων ΠΜΣ «Δημόσια Ιστορία» (ΕΑΠ)  
     - Μόσχος Βασίλειος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής  
     - Γαλιατσάτου Αλίκη, Φιλόλογος, Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου     
     - Δημήτρης Σταματόπουλος, Καθηγητής Βαλκανικής και Ύστερης Οθωμανικής Ιστορί-

ας ΠΑΜΑΚ  
       - Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διευθυντής ΜΠΣ   «Δη-

μόσια Ιστορία» (ΕΑΠ) 
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11.   6/11/2021 Σε συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Κεφαλληνίας πραγματοποιήθηκε 
στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»  εκδήλωση με τίτλο                
«Επτάνησα και 1821: Η Ιστορία συναντά την Τέχνη».  Το Α΄ μέρος περιελάμβα-
νε εισηγήσεις των φιλολόγων Σοφίας Νεοφύτου και Πέτρου Πετράτου και συ-
ναυλία με έργα του συνθέτη Παναγιώτη Κωνσταντακόπουλου σε ποίηση Αν-
δρέα Κάλβου και Διονυσίου Σολωμού. Να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά ήταν σε 
πρώτη δημόσια εκτέλεση.  

 
12.  22/12/2021 Προκήρυξη του Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού για το 
σχολικό έτος 2021-2022 αφιερωμένου στον Κώστα Βάρναλη. 

 

13.  17/6/2022 Αφιέρωμα στον Κώστα Βάρναλη – Αποτελέσματα και Απονομή 
Βραβείων & Επαίνων του Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού του σχολι-
κού έτους 2021-2022. Την εισήγηση για τον τιμώμενο λογοτέχνη έκανε ο φιλό-
λογος κ. Γιώργος Ματαράγκας.  Η φιλόλογος του 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου κ. 
Σοφία Νεοφύτου αναφέρθηκε στην εφαρμογή της δημιουργικής γραφής με 
τους/τις συμμετέχοντες/ ουσες  μαθητές και μαθήτριες , οι οποίοι μετέφεραν 
τις σκέψεις και τα συναισθήματα που βίωσαν ασχολούμενοι με το διαγωνισμό. 
Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικό πρόγραμμα με μελοποιημένα ποιήματα μα-
θητών και Κώστα Βάρναλη από μαθητές. 

 

14.   9/7/2021 Συνδιοργάνωση με το Δήμο Αργοστολίου και τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους Φαρακλάτων   «Παναϊτ Ιστράτι - Κυκλώπεια Τείχη» & «Εύγερος» 
της παρουσίασης του βιβλίου της Βαρβάρας Κοσμάτου « «Χορός & κοινοτικές 
σχέσεις στα Φαρακλάτα Κεφαλονιά  την περίοδο 1950-1960» στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Φαρακλάτων «Παναϊτ  Ιστράτι». Για το βιβλίο και το συνοδευτικό CD μί-
λησαν ο κ. Νικόλαος Μπούκας, Δρ. Ιστορικής Μουσικολογίας , Επίκουρος κα-
θηγητής στο Τμήμα  Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστη-
μίου και ο  Λαμπρογιάννης Πεφάνης, Δρ. Μουσικολογίας του ΕΚΠΑ.  Επίσης 
αποδόθηκαν τραγούδια από το συνοδευτικό CD 

 

15. 17/10/2022  Παρουσίαση του 31ου τόμου της περιοδικής έκδοσης του Συν-
δέσμου «ΚΥΜΟΘΟΗ»  στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη. Την εισήγηση είχε ανα-
λάβει η κ. Όλγα Παχή, Δρ  Ιστορίας , Οργανωτική Συντονίστρια του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ  
Ιονίων Νήσων. Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με έργα συνθετών της Πόλης 
με τον κ. Λαμπρογιάννη Πεφάνη (Βιολί) και τον κ. Παντελή  Σκιαδαρέση (Ού-
τι).  
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16.   22/10/2022 Παρουσίαση της 7ης ποιητικής συλλογής της μουσικολόγου 
Γαλάτειας Βέρρα «Στις συνοικίες του απείρου» στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη. 
Χαιρετισμός και σύντομη αναφορά στο έργο της ποιήτριας από τον Πρόεδρο 
του Συνδέσμου κ. Δημήτρη Ζαβιτσιάνο. Το βιβλίο παρουσίασαν η κ. Αναστα-
σιάδου Έφη, νομικός και ο κ. Ηλίας Τουμασάτος, εκπαιδευτικός και συγγραφέ-
ας.  Η εκπαιδευτικός κ. Ματίνα Κουτσιμανή απήγγειλε επιλεγμένα ποιήματα 
από τη συλλογή.  

 
 

  Το Δ.Σ. τη διετία της θητείας του με τις λιγοστές δυνάμεις του κατάφερε ακόμη 
και σε αυτές τις τόσο αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία και την οικο-
νομική στενότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του Συνδέσμου και να 
διοργανώσει ή συνδιοργανώσει τις παραπάνω εκδηλώσεις ή δράσεις που αφή-
νουν έντονο το αποτύπωμά τους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του νησιού μας και έ-
χουν αναδείξει το  Σύνδεσμο  στην τοπική κοινωνία ως ένα υπεύθυνο και αξιόπι-
στο επιστημονικό σωματείο και ως ταυτόχρονα ένα δραστήριο πολιτιστικό φορέα. 
Να σημειωθεί ότι υποβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις και για 
άλλες δράσεις, αλλά δεν κατέστη δυνατή η υλοποίησή τους είτε λόγω οικονομι-
κών δυσκολιών είτε λόγω των περιορισμών που έθεταν τα μέτρα για την αποτρο-
πή διάδοσης της Covid-19. 
   Στην προσπάθειά μας αυτή είχαμε τη συνεργασία και υποστήριξη από αρκετούς 
συναδέλφους και αυτό μας έδινε κουράγιο. Και τους ευχαριστούμε θερμά για τη 
στήριξη στο έργο του Δ.Σ. Αλλά, δυστυχώς, οι δυνάμεις μας δεν είναι απεριόριστες 
και χρειαζόμαστε τη βοήθεια και συμμετοχή όλων των συναδέλφων. Παρατηρεί-
ται ότι πιστοί συνοδοιπόροι και αρωγοί στις δράσεις του Συνδέσμου είναι κατά 
κύριο λόγο συνταξιούχοι ή και αδιόριστοι ακόμη συνάδελφοι φιλόλογοι. 
  Κατανοούμε, βεβαίως, το φόρτο εργασίας των εν ενεργεία συναδέλφων και τις 
υπερβολικές απαιτήσεις της εκπαιδευτικής πράξης (διδακτικής και εξωδιδακτικής) 
που αυξάνονται διαρκώς καθώς και τις προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώ-
σεις του καθενός.  
  Παράλληλα, όμως, κάνουμε έκκληση σε όλους τους συναδέλφους φιλολόγους 
σε όποιο πόστο και αν βρίσκονται,  να ενώσουν τις δυνάμεις τους  για να συνε-
χιστεί η πορεία του Συνδέσμου.  Για το σκοπό αυτό δεν περισσεύει κανείς. 
  Καλούμε τους  μάχιμους φιλολόγους της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης, τους πτυχιούχους που είτε ακόμη δεν έχουν καταφέρει να εργαστούν στο α-
ντικείμενό τους είτε ετεροαπασχολούνται και βεβαίως όλους τους απόμαχους συ-
ναδέλφους, να συντονιστούν στην προσπάθεια που κάνουμε για να συνεχίσει να 
λειτουργεί και να έχει αισθητή παρουσία ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς – 
Ιθάκης. 
  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με πείσμα , επιμονή και πολλή δουλειά συνεχίζουμε 
για τριάντα και πλέον χρόνια την    «ΚΥΜΟΘΟΗ» , το οποίο με την ποιότητα ύλης 
και την ποικιλία των θεμάτων που το χαρακτηρίζει, έχει αναγνωριστεί από όλους 
τους Κεφαλονίτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό , έχει καταξιωθεί από την ακαδη-
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μαϊκή κοινότητα ως ένα έγκυρο επιστημονικό περιοδικό, κοσμεί όλες τις δημόσιες 
βιβλιοθήκες και σχολές ανθρωπιστικών σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της χώρας μας. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα φιλολογικά πε-
ριοδικά που κυκλοφορούν στη χώρα μας.  
  Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να γίνονται από 
μία μικρή ομάδα συναδέλφων που πλαισιώνουν το έργο του εκάστοτε Διοικητικού 
Συμβουλίου, αλλά απαιτείται η συντονισμένη προσπάθεια  όλων. 
 
  Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση στην έκκλησή μας. 
 
 
  

                  Ο  Πρόεδρος                                                                              Η  Γραμματέας 
  
 
 
         Δημήτρης  Ζαβιτσιάνος                                                                    Παρασκευή Κρούσσου 
 
          [ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ ΛΟΓΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ]  


