
Λ΄ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΙΘΑΚΗ, 28 έως 31 Αυγούστου 2016) 

 Πραγματοποιήθηκε και εφέτος, παρά τις δυσμενείς οικονομικές 

συνθήκες, στην πατρίδα του πολύτροπου Οδυσσέα, την αμφίαλον 

ομηρική Ιθάκη, το Λ΄ Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας, υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα, 

«Ταξίδια και διαδρομές θνητών και αθανάτων στα ομηρικά έπη», σε 

κοινή συνεργασία και συνδιοργάνωση του Κέντρου Οδυσσειακών 

Σπουδών, της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του Δήμου Ιθάκης 

(Βλ. Φιλολογική, 132 (2015) σ.σ. 18-19). 

 Εισηγήσεις στο εφετινό διήμερο Σεμινάριο, που διεξήχθη στην 

Αίθουσα Συνεδρίων και Κινηματογράφου του Μορφωτικού Κέντρου 

Ιθάκης, με ευάριθμη, δυστυχώς, εκπροσώπηση συναδέλφων, εξαιτίας 

της οικονομικής δυσπραγίας, έγιναν από πανεπιστημιακούς καθηγητές 

τους/τις: Αλεξάνδρα Ζερβού, Μενέλαο Χριστόπουλο, Αθηνά 

Παπαχρυσοστόμου, Κατερίνα Συνοδινού, Αγγελική Σύρκου, τους/τις 

Σχολικούς/ές Συμβούλους, Αναστάσιο Στέφο, Χαρινέλα Τουρνά, 

Μανώλη Στεργιούλη, Τασούλα Καραγεωργίου, την ερευνήτρια 

Νικολέττα Καναβού, την αρχαιολόγο Ευαγγελία Μιμίδου και τους/τις 

Διευθυντές – Καθηγητές/τριες Β/θμιας Εκπ/σης και υποψηφίους 

διδάκτορες, Μεταξία Παπαποστόλου, Κωνσταντίνο Αντύπα, Αθηνά 

Μαλαπάνη, Ασπασία Γκιόκα, Νικόδημο Μιχαηλίδη, Σταυρούλα 

Μαυρομματίδου, Μαρία Πολίτου, Σωτήρη Καράμπελα, Ελευθερία 

Ιωαννίδου, Μαρία Βερδιάκη, Παναγιώτη Σταματόπουλο. Διαβάστηκε, 

επίσης, η εισήγηση της Παναγιώτας Παπακώστα, «Απηχήσεις της 

Οδύσσειας στο ελεγειακό ταξίδι του Τιβούλλου», η οποία δεν 

παρακολούθησε το Σεμινάριο, εξαιτίας εκτάκτου κωλύματος. 



 Στις εφτά συνεδρίες προήδρευσαν οι Μάχη Παΐζη - 

Αποστολοπούλου, Τασούλα Καραγεωργίου, Μενέλαος Χριστόπουλος, 

Μανώλης Στεργιούλης, Αλεξάνδρα Ζερβού, Κατερίνα Συνοδινού, 

Αναστάσιος Στέφος. 

 Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιθάκης· παράλληλα, οι σύνεδροι 

παρακολούθησαν τη μουσική εκδήλωση, αφιερωμένη στην ποίηση του 

Άγγελου Σικελιανού, που οργανώθηκε από τον Σπύρο Αρσένη, πρώην 

Δήμαρχο Ιθακησίων, ο οποίος μάλιστα προσέφερε στους συνέδρους 

αναμνηστική πήλινη κούπα εκ μέρους του Συλλόγου Φιλομήρων Ιθάκης 

«Ευχήν Οδυσσεί». 

 Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ πρότεινε στον Δήμο, μνήμης και τιμής 

ένεκεν, την ονοματοθεσία μιας οδού της πόλης σε οδό Δημήτρη Ν. 

Μαρωνίτη, πανεπιστημιακού καθηγητή, δεινού κλασικού φιλολόγου, 

ομηριστή και μεταφραστή και πρώην Προέδρου του Κέντρου 

Οδυσσειακών Σπουδών (2003-2010), ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 12 

Ιουλίου 2016 αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην εκπαίδευση. 

Εξάλλου, έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση του νυν Προέδρου του 

Κ.Ο.Σ. Μενέλαου Χριστόπουλου να εκδοθούν σε ειδικό τόμο τα 

Πρακτικά, αφιερωμένα στη μνήμη του εκλιπόντος. 

 Η Π.Ε.Φ. ευχαριστεί τον Δήμο Ιθάκης για την κάλυψη εξόδων 

διαμονής των εισηγητών, καθώς και τους συναδέλφους – εισηγητές που 

ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στην πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής 

να συμμετάσχουν με εισήγηση στο Σεμινάριο, προσφέροντας, έτσι, με 

την επιστημονική τους κατάθεση και τους προβληματισμούς τους, που 

αφορούν και τη διδασκαλία και τη διδακτική των ομηρικών επών. 
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Πρόεδρος Π.Ε.Φ. 


