
 

" Ο Κεφαλονίτης και ο Ιθακήσιος είναι ο οικουμενικός 
Έλληνας"  

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος 

Σταθμός στην ιστορία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης ήταν χωρίς άλλο η παρουσία στο νησί μας του 
συμβόλου της Ορθοδοξίας Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου Γιαννουλάτου. Τα νησιά μας τίμησαν τον 
ιεράρχη, τον Άνθρωπο , τον συμπατριώτη. Μέσα από μια δύσκολη διαδρομή η Άγια αυτή μορφή έχει 
καταφέρει να κρατήσει ψηλά το σύμβολο της Ορθοδοξίας και να ξεπεράσει κάθε δυσκολία . Σαν σύγχρονος 
Οδυσσέας, με θάρρος και αυταπάρνηση βρέθηκε πάντα στη πρώτη γραμμή και τα κατάφερε. Σε μια 
συγκινητική εκδήλωση, όπου η αγάπη και η υπερηφάνεια για τον Ιεράρχη Αναστάσιο ήταν έκδηλη 
απονεμήθηκε στον Αρχιεπίσκοπο το πρώτο "Οδύσσειο Βραβείο" που δόθηκε στα πλαίσια της 3ης Συνάντησης 
Αποδήμων Κεφαλλήνων και Ιθακησίων που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Κουρκουμελάτων τον 
Ιούλιο. Το βραβείο, θεσμός της Ομοσπονδίας «ΟΔΥΣΣΕΥΣ», απονεμήθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και 
πάσης Αλβανίας "Για εξαίρετες υπηρεσίες στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό". Η άφιξη του Αναστάσιου στην 
Κεφαλονιά προκάλεσε πλήθος θερμών εκδηλώσεων . Η συγκινητικότερη στιγμή για τον Αρχιεπίσκοπο ήταν 
όταν όταν επισκέφθηκε την Άσσο, τόπο καταγωγής του. Όταν ο Αρχιεπίσκοπος έφτασε στην Κεφαλονιά ο 
δήμαρχος Αργοστολίου Μάκης Φόρτες τον υποδέχτηκε στην είσοδο του θεάτρου Κέφαλος και στην συνέχεια η 
πομπή κατευθύνθηκε στο Μητροπολιτικό ναό της Ευαγγελίστριας όπου εψάλει δοξολογία. Κατά τη διάρκεια 
της απονομής του βραβείου ο Αρχιεπίσκοπος συγκίνησε με την ομιλία του. Ο Αναστάσιος ευχαρίστησε όλους 
όσους τον τίμησαν τονίζοντας: 
 
"Μολονότι με τη σκέψη μου και την καρδιά μου είμαι κοντά σας, πάνω από τέσσερις δεκαετίες δεν είχα τη 
χαρά να βρίσκομαι σωματικά στο υπέροχο αυτό νησί της απώτερης καταγωγής μου. Ξαναγυρίζω σήμερα στην 
αγαπημένη Κεφαλονιά με ιδιαίτερη συγκίνηση, καμαρώνοντας τα εκπληκτικά επιτεύγματα τα οποία έχετε 
πραγματοποιήσει με την εργατικότητα, τη φαντασία, την επιμονή και τη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζουν 
το DΝΑ της καταγωγής μας. Είμαι κοντά σας για να χαρώ με τις χαρές σας και να μοιραστώ μαζί σας, όχι μόνο 
τις ευλογίες που έρχονται από το παρελθόν, αλλά και την ελπίδα που μας χαρίζει η πίστη στο μέλλον. Κυρίως 
όμως η ψυχή πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη στον Θεό "χάριν έχω τω ενδυναμώσαντί με Χριστώ Ιησού τω 
Κυρίω ημών, ότι πιστόν με ηγήσατο, θέμενος εις διακονίαν" (Α' Τιμοθ. 1:12) της Εκκλησίας Του. Παρά τα 
φοβερά κενά, τις τόσες αδυναμίες, που συνειδητοποιώ όλο και εντονότερα, καθώς αναπολώ την πορεία της 
ζωής μου. 
 
Ο μεγεθυντικός φακός της ευγένειας και ευμένειας των προλαλησάντων χρωμάτισε εντονότερα την πενιχρή 
προσφορά μου. Πολύ συχνά, τα τελευταία χρόνια, όταν ακούω τόσα επαινετικά, καταφεύγω στη σκέψη του 
αποστόλου Παύλου, αναλογιζόμενος ότι πρόκειται μάλλον για πράγματα που πρέπει να επιδιώξω και όχι για 
κάτι που έχω ήδη επιτύχει: "Ουχ ότι ήδη έλαβον... διώκω δε ει και καταλάβω, εφ' ω και κατελήφθην υπό του 
Χριστού Ιησού" (Φιλιπ. 3:12). Σας ευχαριστώ, πάντως, όλους θερμότατα. Η αγάπη και η εκτίμηση σας 
προσφέρουν πράγματι εξαιρετική τόνωση στον αγώνα τον οποίον ο Θεός μου ανέθεσε. 
 
Ομολογώ ότι δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον το Οδύσσειο Βραβείο, μια διάκριση που συνδέεται με έναν 
πολυτάλαντο στρατιωτικό ηγέτη, πολύπειρο και πολυμήχανο ταξιδιώτη, ταιριάζει στον ομιλούντα. Βεβαίως, 
κάθε εποχή έχει τις δικές της προκλήσεις και τις δικές της κρυφές ή φανερές συγκρούσεις, και κάθε γενιά 
πρέπει να ανταποκριθεί με πρωτότυπο τρόπο σ' αυτά, αξιοποιώντας τη μακροχρόνια παράδοση. 
 
Όπως είναι γνωστό, στη γενιά μου ζήσαμε ως παιδιά τον πόλεμο και την κατοχή και άλλοι αναζήτησαν ένα νέο 
κόσμο πιστεύοντας σε αθεϊστικές ιδεολογίες, άλλοι πιστέψαμε ότι η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η 
αγάπη, που σαν έφηβοι λαχταρούσαμε, βρίσκονται στη βίωση της χριστιανικής πίστεως. 
 
Προσπαθώντας αυτή την εβδομάδα να προσδιορίσω μερικά από τα πολλά χαρακτηριστικά του Οδυσσείου 
πνεύματος, που είναι συνδεδεμένα με την παράδοση της Κεφαλονιάς, συμπύκνωσα αυτή την εμπειρία στα 
εξής τρία: Πρώτο, αποδοχή του νέου και του απροσδόκητου με σύνεση και τόλμη. Δεύτερον, δημιουργικότητα 
και εφευρετικότητα. Τρίτον, ανοικτό ορίζοντα και οικουμενικότητα. Έχω προσέξει ότι, λίγο-πολύ, όλοι όσοι 



σχετίζονται με αυτό τον τόπο, όπου κι αν βρίσκονται, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, τα βιώνουν και τα 
εκφράζουν. Πιστεύω ότι ο Κεφαλονίτης και ο Ιθακήσιος είναι ο οικουμενικός Έλληνας". 
 
Για τον Αρχιεπίσκοπο μίλησαν: Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ.κ. Σπυρίδωνας, ο βουλευτής 
μας Αλέξανδρος Καλαφάτης, ο Νομάρχης Διονύσιος Γεωργάτος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων και 
Ιθακησίων Γεώργιος Μενεγάτος, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου και Μαρής Βεργωτή κ. Ανδρέας 
Βεργωτής καθώς και η δημοσιογράφος Έρρικα Βαλλιάνου.  
 
 

 


