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ΘΕΜΑ:ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Κ-Ι (3ος/2018-10ος /2020) 
 

Παραθέτουμε τον Απολογισμό Δράσης της τελευταίας θητείας (Μάρτιος 2018 – 
Οκτώβριος 2020) του Δ.Σ. για ενημέρωση των ενδιαφερομένων:  
 

1)       12/05/2018:  Παρουσίαση του βιβλίου της δημοσιογράφου και συγγρα-

φέως κ. Δέσποινας Σωτηροπούλου με τίτλο «Τι είπαμε είναι ο έρωτας;» 

σε συνδιοργάνωση με τον εκδοτικό οίκο Κλειδάριθμο και την Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Κεφαλονιάς στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 

Κέφαλος». Η παρουσίαση έγινε από τον έφορο του Δ.Σ. κ Γιώργο Ματα-

ράγκα και τα έσοδα των πωλήσεων διατέθηκαν για την ενίσχυση των 

παιδιών που πάσχουν από καρκίνο. 

2)      16/05/2018:  Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Μαθητικού Λογοτεχνικού 

Διαγωνισμού του Σχολικού Έτους 2017-2018, που ήταν αφιερωμένος 

στον Ναζίμ Χικμέτ  στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος». Ο 

Διαγωνισμός ήταν εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας κατόπιν θε-

τικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Παρουσίαση 

της ζωής και του έργου του Ν. Χικμέτ έγινε από τις φιλολόγους Μαριάν-

να Δελλάλη και Διαμαντίνα Μαρούλη. Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα 

με το Διονύση Φραγκόπουλο.  Παράλληλα και με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Ειρηνικής Συμβίωσης  στην εκδήλωση συμμετείχαν ο κ. Zuaddin 

Yousafzai, πατέρας της Πακιστανής ακτιβίστριας  Malala Yousafzai, βρα-

βευμένης με Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της για το δικαίωμα των κο-

ριτσιών στην εκπαίδευση και η διεθνής καλλιτέχνις - ακτιβίστρια κ. Salma 

Zulfiquar. 
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3)      31/05/2018: Παρουσίαση του 28ου τόμου της περιοδικής έκδοσης του 

Σ.Φ.Κ.Ι. «ΚΥΜΟΘΟΗ» στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου με κύ-

ριο ομιλητή τον κ. Γρηγόρη Γρηγορακάκη, προϊστάμενο της Εφορείας Αρ-

χαιοτήτων Κεφαλληνίας. 

4)      01/06/2018:  Μουσικοχορευτική παράσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Κεφαλονιάς & Ιθάκης «Ιόνιος Πνοή» με τίτλο «Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα 

… κακιά σκουριά δεν πιάνει» στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέ-

φαλος». Συμμετοχή του Σ.Φ.Κ.Ι  με κείμενα - γέφυρες που συνέθεσαν ο 

Έφορος του Δ.Σ. Γιώργος Ματαράγκας και η Ταμίας του Δ.Σ. Αγγελική   

Γιαννοπούλου, η οποία και τα παρουσίασε στην εκδήλωση μαζί με τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. Δημήτρη Ζαβιτσιάνο. 

5)      5-6/06/2018: Συμμετοχή στο λογοτεχνικό αφιέρωμα στον Άντον Τσέχωφ 

που διοργάνωσε το Ερασιτεχνικό Θέατρο Κεφαλονιάς  με επιλογή- σύν-

θεση και ανάγνωση κειμένων από τη φιλόλογο κ. Μαριάννα Δελλάλη 

στον Πολυχώρο «Capitol». 

6)      09/06/2018. Συνδιοργάνωση με το βιβλιοπωλείο του  Γερ. Σταματελάτου 

της παρουσίασης της ποιητικής συλλογής της κ. Μαρίας Βλάχου «Πέλμα-

τα στην αυλή του κόσμου». Την παρουσίαση έκαναν οι:  Κανελλίνα Με-

νούτη ,εκπαιδευτικός,  ο Ηλίας Τουμασάτος, εκπαιδευτικός- συγγραφέας 

και ο ηθοποιός-μουσικός  Αλέξανδρος Λυκούρας. 

7)       23/06/2018: Διοργάνωση ποιητικής βραδιάς στην Κοργιαλένειο Βιβλιο-

θήκη, κατά την οποία οι Κεφαλλονίτες ποιητές διάβασαν από τις συλλο-

γές τους. Εισηγητής και συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο έφορος του 

Δ.Σ. κ Γιώργος Ματαράγκας. 

8)       08/07/2018: Παρουσίαση του βιβλίου του Φιλολόγου - Δρος Ιστορίας κ. 

Πέτρου Πετράτου «Ο Ριζοσπαστισμός στην Κεφαλονιά της Βρετανικής 

Προστασίας. Οι πολιτικές λέσχες του νησιού.» σε συνδιοργάνωση με την 

Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, όπου και πραγματοποιήθηκε η εκδή-

λωση. Τον Σ.Φ.Κ.Ι. εκπροσώπησε η γραμματέας του Δ.Σ. κ. Μαριέττα  Κα-

λογηράτου. 

9)       15/07/2018: Παρουσίαση του βιβλίου της κ.  Μ. Τουλ «Μια ανάσα στο 

όνειρο» στον κήπο της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης Ληξουρίου. Ανάγνωση  

επιλεγμένων αποσπασμάτων του βιβλίου έγινε από την ταμία του Δ.Σ. κ. 

Αγγελική Γιαννοπούλου. Για το βιβλίο μίλησαν η κ. Χαλιώτου Ρενάτα, 

νομικός , η κ. Μαρούλη Διαμαντίνα, φιλόλογος και η συγγραφέας. 

10) 31/07/2018: Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Νίκου Μωραίτη με τίτλο 

«Μνήμες από το Ληξούρι» σε συνδιοργάνωση με την Ιακωβάτειο Βιβλιο-

θήκη Ληξουρίου. 
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11) 08/10/2018: Παρουσίαση του βιβλίου της κ. Αντρεάς Μεσσάρη «Οι ανε-

μώνες του άλλου γαλαξία» στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη, με ομιλητές 

την κ. Δώρα Μαρκάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, την κ. Αλίκη Γαλιατσάτου, Φιλόλογο και Διευθύντρια του 3ου 

Γυμνασίου Αργοστολίου και τον κ. Ηλία Τουμασάτο, εκπαιδευτικό. Χαι-

ρετισμός έγινε από τον Πρόεδρο του Σ.Φ.Κ.Ι. κ. Δημήτρη Ζαβιτσιάνο. 

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Σ.Φ.Κ.Ι. τίμησε τη συγγραφέα για το σύνολο 

του έργου και της απένειμε Αναμνηστική Τιμητική Πλακέτα. 

12) 16/11/2018: Εκδήλωση του Σ.Φ.Κ.Ι. σε συνδιοργάνωση με την ΕΛΜΕ-ΚΙ 

και το τοπικό παράρτημα της ΕΕΔΥΕ στο χώρο του Εργατικού Κέντρου 

Αργοστολίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διήμερου  

εορτασμού για το Πολυτεχνείο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μα-

θητές/ -τριες που συμμετείχαν στο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 

της προηγούμενης σχολικής χρονιάς διάβασαν τα κείμενά τους και πα-

ρέλαβαν τα Αναμνηστικά Συμμετοχής της ΕΕΔΥΕ για τη συμμετοχή τους 

στη δράση καλλιτεχνικής δημιουργίας έτους 2017-2018  με τίτλο «Μία 

Εικόνα - Τρία ερωτήματα»  Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόεδρος του 

Σ.Φ.Κ.Ι  κ. Δημήτρης Ζαβιτσιάνος. 

13) Ιανουάριος 2019-Απρίλιος 2019 : Διοργάνωση σεμιναρίου με τίτλο «Ει-

δικά θέματα επτανησιακής πολιτικής ιστορίας (19ος αι.)…Από  την Αγγλο-

κρατία στην Ένωση » υπό την Αιγίδα της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων με επιστημο-

νική υπεύθυνη /εισηγήτρια την Δρ. Αγγελική Γιαννάτου και εισηγήσεις 

δύο φορές  το μήνα στο χώρο του  3ου Γυμνασίου Αργοστολίου. 

14) 30/01/2019: Συνδιοργάνωση με την Ι. Μητρόπολη Κεφαλληνίας και Ιθά-

κης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Κεφαλληνίας  εκδήλωσης για τα Ελληνικά Γράμματα , στον χώρο του 

Δημοτικού Θεάτρου «Ο Κέφαλος»  με συντονιστή τον  Έφορο του Δ.Σ. κ. 

Γιώργο Ματαράγκα  και εισηγητές:  i. τον κ.Κωνσταντίνο Πέτσιο, Καθηγη-

τή Ιστορίας και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα «Ο φι-

λόσοφος λόγος των Τριών Ιεραρχών» και ii. τον κ. Δημήτριο Μόσχο, Κα-

θηγητή Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστή-

μιο Αθηνών με θέμα «Οι Τρεις Ιεράρχες και οι κοινωνικές προκλήσεις της 

ύστερης αρχαιότητας».  

15) 10/02/2019: Παρουσίαση βιβλίου της κ. Τίνας Κουρκουμέλη με τίτλο 

«Αβερτοσιά» σε συνδιοργάνωση με τον εκδοτικό οίκο Κλειδάριθμο και 

το βιβλιοπωλείο «Σταματελάτος» στην αίθουσα της Κοργιαλενείου Βι-

βλιοθήκης .Για το βιβλίο μίλησαν ο Έφορος του Δ.Σ. κ. Γιώργος Ματαρά-

γκας και ο εκπαιδευτικός κ. Ηλίας Τουμασάτος. 
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16) 12/04/2019: Συνδιοργάνωση με την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη Ληξουρίου,  

την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και τις εκδόσεις Ψυχογιός  αφι-

ερώματος στο συγγραφέα Γιάννη Καλπούζο. Εισηγήσεις  έγιναν από τις 

φιλολόγους κ. Νίκη Μαζαράκη και κ. Φοίβη Ρίζου καθώς και από τον Έ-

φορο του Δ.Σ. κ. Γιώργο Ματαράγκα. 

17)  17/05/2019: Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Μαθητικού Λογοτεχνι-

κού Διαγωνισμού του Σχολ.  Έτους 2018-2019, αφιερωμένο στον Κωστή 

Παλαμά,  στην αίθουσα της Κοργιαλένειου Βιβλιοθήκης που διεξήχθη 

κατόπιν της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστι-

τούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής. Παρουσίαση της ζωής και του έργου 

του Κ. Παλαμά έγινε από τις φιλολόγους κ. Αλίκη Γαλιατσάτου  και κ. Ε-

λένη Μήλα. Ακολούθησε η απονομή βραβείων και δόθηκαν οι βεβαιώ-

σεις συμμετοχής στους μαθητές. 

18) 06/06/2019: Παρουσίαση της 6ης ποιητικής συλλογής της μουσικού-

ποιήτριας Γαλάτειας Βέρρα με τίτλο « Στον καμβά των αιώνων» που 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Κοργιαλένειου Βιβλιοθήκης. Συ-

ντονιστές της εκδήλωσης ήταν η κ. Έφη Αναστασιάδου ,δικηγόρος, ο κ. 

Γεράσιμος Τσιμάρας ,εκπαιδευτικός-συγγραφέας, ενώ για την  ποιητική 

συλλογή μίλησε ο κ. Ηλίας Τουμασάτος, εκπαιδευτικός-συγγραφέας. 

Χαιρετισμό εκ μέρους του ΣΦΚΙ απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Δημή-

τρης Ζαβιτσιάνος.  

19) 18/07/2019: Παρουσίαση του βιβλίου του κ Διονυσίου Γερ. Ζερβού «Ευ-

ρωπαϊκή κοινωνική πράξη και ιθύνοντες» σε συνδιοργάνωση με την Ια-

κωβάτειο Βιβλίοθήκη Ληξουρίου, όπου και πραγματοποιήθηκε η εκδή-

λωση. Τον Σ.Φ.Κ.Ι. εκπροσώπησε και χαιρέτησε  η ταμίας του Δ.Σ. κ. Αγ-

γελική Γιαννοπούλου 

20) 23/07/2019: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του κ. Δημήτρη Ρε-

πούση σε συνδιοργάνωση με την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη Ληξουρίου, 

στον κήπο της Ιακωβατείου βιβλιοθήκης. Ομιλητές ήταν η κ. Άννα Συνο-

δινού και ο κ. Γεράσιμος Φαρακλός. 

21) 30/07/2019:Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του κ. Γεωργίου Χρ. 

Ζαφειράτου σε συνδιοργάνωση με την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη Ληξουρί-

ου. Η παρουσίαση έγινε από τον φιλόλογο κ. Φώτη Δημητρόπουλο, ενώ 

στη μουσική δραστηριότητα του κ Ζαφειράτου αναφέρθηκε ο κ. Λα-

μπρογιάννης Πεφάνης. Τέλος η κ. Βούλα Αντωνέλου μίλησε για τον ποιη-

τή ως άνθρωπο-προσωπικότητα. Χαιρετισμό εκ μέρους του ΣΦΚΙ πραγ-

ματοποίησε ο Έφορος του Δ.Σ. κ Γιώργος Ματαράγκας. 
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22) 30/09/19: Στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη Μέρα Μνήμης 

του Μικρασιατικού Ελληνισμού πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του 

βιβλίου του κ. Νίκου Καζαντζόπουλου «Το Νιλουφέρ». Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης ενώ 

για το βιβλίο μίλησαν η ταμίας του Δ.Σ. κ. Αγγελική Γιαννοπούλου και ο 

ίδιος ο συγγραφέας. 

23) 22/11/2019: Παρουσίαση του 29ου τόμου της περιοδικής έκδοσης του 

Σ.Φ.Κ.Ι. «Κυμοθόη» στην Κοργιαλένειο βιβλιοθήκη από τον συνάδελφο κ. 

Ηλία Τουμασάτο. Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του κ. Λάμπρου 

Κουλουμπαρίτση, πανεπιστημιακού καθηγητή φιλοσοφίας με θέμα «Οι 

προοπτικές αναβάθμισης της ηθικής του Αριστοτέλη στη σύγχρονη πα-

γκοσμιοποίηση». 

24) 12/08/2020: Εκδήλωση Απονομής των Υποτροφιών των οικογενειών Χιό-

νη στους/στις  πρωτεύσαντες/σασες υποψηφίους των Γενικών & Επαγ-

γελματικών Λυκείων του Νομού στις Πανελλαδικές  Εξετάσεις του Ιουνίου 

2020. Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης 

Ζαβιτσιάνος. Τα βιογραφικά των δωροθετών ανέγνωσε η Ταμίας του Δ.Σ. 

κ.  Αγγελική  Γιαννοπούλου. Παρέστησαν ο κ. Χιόνης Μαρίνος εκ  μέρους 

των δωροθετών και εκπρόσωποι των πολιτειακών, αυτοδιοικητικών και 

εκπαιδευτικών αρχών, οι Διευθυντές και εκπαιδευτικοί των σχολείων των 

διακριθέντων αποφοίτων. 

25)      15/09/2020:  Με τον τίτλο «Σπύρος  Δημ.  Λουκάτος. Η προσωπικότητα και 

το έργο του» εκδόθηκαν τα πρακτικά  της Τιμητικής Εκδήλωσης για το 

Σπύρο Λουκάτο (3/10/2015) σε επιμέλεια Πέτρου Πετράτου και με την ευ-

γενική χορηγία της Ειρήνης Σπύρου Λουκάτου, στην οποία και αφιερώνε-

ται. 

26)       Είναι σε εξέλιξη η δεύτερη διόρθωση των κειμένων του υπό έκδοση 30ου 

τόμου της περιοδικής έκδοσης του Σ.Φ.Κ.Ι.  «ΚΥΜΟΘΟΗ»,  που αναμένε-

ται να εκδοθεί εντός του Νοεμβρίου 2020 και είναι αφιερωμένος στον 

αείμνηστο Φάνη Κακριδή. 

 

                  Ο  Πρόεδρος                                                                              Η  Γραμματέας 
  
 
 
         Δημήτρης  Ζαβιτσιάνος                                                                Μαριέττα Καλογηράτου 
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