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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ Α’ ΟΔΥΣΣΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ  

ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΥΡΑΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Κ.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 
 

Μακαριότατε, Αρχιεπίσκοπε κ.κ. Αναστάσιε, 
Σεβασμιότατε, Μητροπολίτη κ.κ. Σπυρίδωνα, 
Αξιότιμοι κ.κ Υπουργοί, 
κ. Νομάρχη, κ.κ. Δήμαρχοι 
εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, 
 
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση βλέπω σήμερα στην εκδήλωση απονομής του Α’ ΟΔΥΣΣΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ, 
της ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ Ομοσπονδίας Αποδήμων Κεφαλονιτών & Θιακών «ΟΔΥΣΣΕΥΣ», να βρισκόμαστε 
συμβολικά μαζί όλοι οι Κεφαλονίτες & Θιακοί του πλανήτη. 
 
Η χαρά μου ενισχύεται και από ένα αίσθημα ικανοποίησης, διότι βλέπω τον μεγάλο στόχο της οργάνωσης 
και ενότητας των Κεφαλήνων της Οικουμένης να υλοποιείται με γοργούς  ρυθμούς. Αυτός είναι ο ιδρυτικός 
στόχος της ομοσπονδίας «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» της οποίας έχω την τιμή να προίσταμαι. 
 
-Οι Κεφαλονίτες και Θιακοί που είναι στα νησιά μας 
-Οι Κεφαλονίτες και Θιακοί της Αθήνας και του Πειραιά, 
-Οι Κεφαλονίτες και Θιακοί της Αμερικής και του Καναδά, 
-Οι Κεφαλονίτες και Θιακοί της Αυστραλίας και της Αφρικής, 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είμαστε η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, που στην εποχή της πληροφορικής 
και της παγκοσμιοποίησης δυνάμεθα να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε ΟΛΟΙ σα να είμαστε 
κάτοικοι διπλανών χωριών. 
 

 Ο τηλεφωνικός κατάλογος «ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΕΣ & ΘΙΑΚΟΙ Σ’ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ», 
 ΤΑ Πανεπιστημιακά μαθήματα που δίνονται για 3η συνεχή χρονιά στην Κεφαλονιά μέσω του 

SIMON FRASER UNIVERSITY OF VANCOUVER, 
 Το πρόγραμμα ARTIFICIAL INTELLIGENCE GREEK LANGUAGE TUTOR “ODYSSEUS”, που 
μέσω του διαδικτύου  διδάσκει την Ελληνική γλώσσα, 

 Η καθιερωμένη πλέον κάθε Ιούλιο «ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗ & ΘΙΑΚΟΥ, 
   μα περισσότερο, 
 Η σφυρηλάτηση της συνεργασίας με την επίσημη Κεφαλονιά δηλ. τη Νομαρχία και τους Δήμους των 
νησιών μας 

Είναι μερικά μόνο από τα επιτεύγματα της Ομοσπονδίας για τα οποία νοιώθουμε περήφανοι. 
 
Το ΟΔΥΣΣΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ αποτελεί μια προσπάθεια να ενώσουμε τις «σκόρπιες» φωνές  και δυνάμεις μας και 
να γίνουμε οι Κρφαλονίτες και Θιακοί του Πλανήτη μια δυνατή και ενιαία παρουσία στο παγκόσμιο 
γίγνεσθαι, εκφράζοντας και προωθόντας τις απόψεις μας ή επηρεάζοντας εξελίξεις υπέρ των εθνικών 
θεμάτων του Ελληνισμού. 
 
Στην εποχή των “media” που τόσο εύκολα το «μαύρο» παρουσιάζεται «άσπρο» και το «άσπρο» «μαύρο», υπάρχει 
ανάγκη να προβληθεί το έργο και η δράση των σεμνών και αθόρυβων υπηρετών των υψηλών στόχων και 
ιδανικών, δια να φωτίσουν με το παράδειγμά τους την ορθή πορεία της κοινωνίας μας και δια να βρεθούν οι 
μιμητές και συνεχιστές του έργου τους. 
 
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να ευχαριστήσουμε και να τιμήσουμε ένα σεμνό, 
αθόρυβο και συνεπή υπηρέτη της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού  
τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Τυράννων και Πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο 
και να ευχηθούμε το φωτεινό του παράδειγμα να βρεί συνεχιστές για το καλό και την πρόοδο της 
Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. 


