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ΟΔΥΣΣΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 

 
 
Το «ΟΔΥΣΣΕΙΟ» Βραβείο  απονέμεται σε μία προσωπικότητα  (Ελληνικής ή μή καταγωγής) από τον Ελληνικό ή 
Διεθνή χώρο, η οποία (προσωπικότητα) με το έργο και τη δράση της έχει συμβάλλει στην προώθηση θεμάτων που 
αφορούν την Κεφαλονιά ειδικώτερα ή τον Ελληνισμό γενικώτερα. 
 
 Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλλήνων & Ιθακησίων «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» σαν φορέας που ενώνει και εκφράζει τους 
Κεφαλονίτες & Θιακούς του πλανήτη στοχεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες συγκυρίες 
της παγκοσμιοποίησης  και να αναδείξει την  ανά τον πλανήτη Θιακο-Κεφαλονίτικη  παρουσία σε έναν πανίσχυρο 
παράγοντα επιρροής και παρέμβασης στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. 
 
Η Ομοσπονδία προσβλεπει όπως ο θεσμός του ΟΔΥΣΣΕΙΟΥ βραβείου   βρεί την ευρύτερη  συνεργασία και τη 
στήριξη τόσον των επισήμων αρχών, όσον και φορέων Κεφαλλήνων & Ιθακησίων που διαπνέονται από τα ίδια 
οράματα, ώστε το «ΟΔΥΣΣΕΙΟΝ» Βραβείο να αποτελέσει τον θεσμό – παρέμβαση των Κεφαλλήνων & Ιθακησίων 
όλου του πλανήτη στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. 
 
Οι υποψήφιοι αποδέκτες του βραβείου  επιλέγονται από επιτροπή που  απαρτίζεται από Κεφαλονίτικης καταγωγής 
ακαδημαικούς ή άλλες εξέχουσες Κεφαλονίτικης καταγωγής προσωπικότητες από τον Ελληνικό ή διεθνή χώρο, οι 
οποίοι   επιλέγονται από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας κατόπιν προτάσεως των συλλόγων-μελών. 
 
Η επιτροπή  αξιολογεί τις  τεκμηριωμένες προτάσεις των συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας και  
 υποβάλλει στο Δ.Σ ένα ή περισσότερους υποψήφιους προς  έγκριση. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας λαμβάνει την 
τελική απόφαση. 
 
Λόγω χρονικών περιορισμών δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός της εν λόγω  επιτροπής και ο αποδέκτης του Α’ 
Οδυσσειου Βραβείου Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Αναστάσιος  επελέγει με ομόφωνη  απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» 
 
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλλήνων & Ιθακησίων «ΟΔΥΣΣΕΥΣ», ευχαριστεί τον Μακαριώτατον για την 
αποδοχή του Α’ «ΟΔΥΣΣΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ», διότι το  έργον του, το χριστιανικόν , ηθικόν  και ακαδημαικόν του 
ανάστημα προσδίδουν  κύρος και δημιουργούν αυξημένες προσδοκίες για το μέλλον του θεσμού. 
 
 

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΤΥΡΑΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

κ.κ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
 

Ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου, 1929 στον Πειραιά με καταγωγή από την Άσσο της 
Κεφαλονιάς. 
Η τραγωδία και ο ανθρώπινος πόνος των πολέμων που γνώρισε στα  παιδικά του χρόνια τον έστρεψαν στη 
Θεολογία και στην υπηρεσία μιάς Οικουμενικής Ορθοδοξίας με κοινωνικό ρόλο δίπλα στον αδικούμενο, τον 
διωκόμενο ή τον περιφρονημένο ανεξαρτήτως καταγωγής, χρώματος, φύλου, θρησκευτικών ή πολιτικών 
πεποιθήσεων. 
 
Από τα πρώτα του χρόνια πρωτοστάτησε στην αναζωογόνηση του ιεραποστολικού έργου της Ορθοδοξίας με 
όραμά του την «Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν» και πυξίδα του την «ξεχασμένη» εντολή, 
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη..» 
 
Σαν Πανεπιστημιακός Δάσκαλος, σαν συγραφέας  ή σαν ιεραπόστολος ο ίδιος στην Αφρική, αφιερώθηκε στη 
διάδοση της Ορθοδοξίας. 
 
Υπήρξεν ο δρυτής και εκδότης των ιεραποστολικών περιοδικών «Πορευθέντες» (1960-1970)  και «Παντα τα 
Έθνη» (1981-1982)  καθώς επίσης συντάκτης του International Bulletin of Missionary Research. 
 



Με  ουσιαστική συμμετοχή  στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ο Μακαριώτατος, προώθησε τόσον την 
Ορθόδοξη, όσον και  γενικώτερα τη Χριστιανική Μαρτυρία.. 
 
Το 1993, σε αναγνώριση της Ακαδημαικής του προσφοράς, ο  Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εξελέγη ομόφωνα μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών. 
 
Η εκκλησία της Αλβανίας είναι ο νέος «Ηράκλειος» άθλος του Αρχιεπισκόπου.  
 
Μια εκκλησία υπό διωγμό και ένα Ελληνορθόδοξον ποίμνιο ξεχασμένο στα πρόθυρα εξαφάνισης σε μια περιοχή 
πολιτικής αστάθειας και επισφαλούς ειρήνης βρήκαν τον «άριστο πλοηγό», ο οποίος με τη Χριστιανική αγάπη 
προς κάθε πάσχοντα ή κατατρεγμένον αδιακρίτως καταγωγής ή θρησκείας -  επιτελόντας σωστά τον κοινωνικό 
ρόλο της Εκκλησίας- κατάφερε μέσα από τρικυμίες και συμπληγάδες να ορθοπλοήσει το πολύπαθον σκάφος της 
Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας και  κτίζει βήμα-βήμα την κοινωνική δικαιοσύνη, τη σταθερότητα και 
την ειρήνη στην περιοχή.  
Ένα έργο για το οποίον η ιστορία σίγουρα επιφυλάσσει την  επαινετική της αποτίμηση. 

 
 

 
 
Το εμβλημα του ΟΔΥΣΣΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ,  φιλοτεχνηθηκε απο την Κεφαλονιτισσα ζωγραφο Μαριάννα 
Βαλιάνου 
Η Κεφαλονιά, η Ιθάκη και ο Οδυσσεας καταλαμβάνουν συμβολικά την υδρόγειο, όπως οι Κεφαλονιτες & 
οι Θιακοί ειναι διασπαρμενοι σε ολα τα μηκη και πλατη του πλανητη, οπως η Ομοσπονδια ενωνει και 
εκφραζει τους Κεφαλονιτες και Θιακους παγκοσμιως και οπως το ΟΔΥΣΣΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ εχει 
παγκοσμιες διαστασεις. Η συγκεκριμενη προτομη του Οδυσσεα αποτελει και το εμβλημα της 
Ομοσπονδιας 
 


