∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (Ε.Ε.Φ.)
3 ∆εκεμβρίου 2007: ἡ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Φ. κ. Γ. Ξανθάκη–Καραμάνου παρουσίασε
ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία μὲ θέμα: «Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα κατὰ τοὺς Ἀλεξανδρινοὺς
χρόνους» στὸ πλαίσιο Ἡμερίδας ὀργανωθείσης ὑπὸ τῶν Φίλων τῆς Βιβλιοθήκης
τῆς Ἀλεξανδρείας στὸ Ἀμφιθέατρο Καρατζᾶ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.
Τὴν ἐκδήλωση ἐτίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου κ. Χόσνι
Μουμπάρακ.
11 ∆εκεμβρίου 2007: ἡ Ε.Ε.Φ. καὶ ἡ Σχολὴ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνδιοργάνωσαν στὴν Αἴθουσα τελετῶν τοῦ Φ.Σ.
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ
Πανεπιστημίου τοῦ Erlangen κ. Egert Poehlman καὶ τῆς Ἐπικούρου Καθηγητρίας τοῦ
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κας Ἰωάννας Σπηλιοπούλου μὲ τὸν τίτλο: «Ἡ
Ἀρχαία Ἑλληνικῆ Μουσικὴ στὸ πλαίσιο τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Ποίησης». Ἡ
Πρὀεδρος τῆς Ε.Ε.Φ. κ. Γ. Ξανθάκη –Καραμάνου παρουσίασε τὸ θέμα: «Ἡ ἄποψη
τῆς Κλασσικῆς Φιλολογίας».
15 ∆εκεμβρίου 2007: ἔγινε τακτικὴ γενικὴ Συνέλευση τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐξελέγη νέο
∆ιοικητικὸ συμβούλιο καὶ νέα Ἐλεγκτικὴ Ἐπιτροπή. Στὴν συνέλευση διενεμήθησαν
στὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας οἱ νέοι τόμοι τοῦ διεθνοῦς ἐμβελείας ἐπιστημονικοῦ
περιοδικοῦ μας, ΠΛΑΤΩΝ (55ος τόμος), καὶ ὁ 4ος τόμος τοῦ Παραρτήματός του.
24 Ἰανουαρίου 2008: ἡ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Φ. κ. Γ. Ξανθάκη – Καραμάνου
παρουσίασε ἐκτενῶς τὸ ἔργο τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ University College, κ. Cristopher
Carey, στὸ πλαίσιο τῆς τιμητικῆς ἐκδηλώσεως ποὺ ὀργάνωσε τὸ Ἐθνικὸ καὶ
Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, κατὰ τὴν ὀποίαν ὁ τιμώμενος Καθηγητὴς
ἀνηγορεύθη ἐπίτιμος διδάκτωρ τοῦ Τμήματος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ ὡς
ἄνω Πανεπιστημίου.
27 Μαΐου 2008: ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ἑταιρείας κ. Γ. Μανουσόπουλος
παρουσίασε ὁμιλία μὲ θέμα: «Ἡ ἰσορροπία τῶν δυνάμεων, τὸ δίκαιον καὶ τὸ
συμφέρον στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν Ἀθηνῶν τὸν 4ο αἰῶνα π.Χ. καὶ ὀ
∆ημοσθένης», στὴν αἴθουσα «Κωστῆς Παλαμᾶς» τοῦ Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», στὸ
πλαίσιο σεμιναριακοῦ κύκλου μὲ θέμα: «Συναντήσεις μὲ τοὺς Ἀρχαίους καὶ τὰ
Ἀρχαῖα», τὸν ὁποῖον ὀργάνωσε ὁ Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».
1 Σεπτεμβρίου 2008: ἡ Ἑταιρεία μας ἔλαβε μέρος στὴν Ἡμερίδα ποὺ ὀργάνωσε τὸ
Ὑπ.Ε.Π.Θ. μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς βραβεύσεως τῶν μαθητῶν καὶ μαθητριῶν ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα, τὴν Κύπρο καὶ τὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ συμμετέσχον στὸν 7ο Ἐτήσιο
μαθητικὸ ∆ιαγωνισμὸ γιὰ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ ∆ιαγωνισμοῦ
ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς συνοδούς καθηγητές, ἰδιαίτερα τῶν ξένων χωρῶν, γιὰ τὸν
τρόπο διδασκαλίας τῶν Κλασικῶν Γλωσσῶν καὶ τῶν ἀνθρωπιστικῶν μαθημάτων,
γιὰ τὰ χρησιμοποιούμενα στὴν ∆ευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση βιβλία, καὶ ἐξήχθησαν
χρήσιμα συμπεράσματα γιὰ τὴν περαιτέρω βελτίωση τῆς διεξαγωγῆς τοῦ
∆ιαγωνισμοῦ.

4 Ὀκτωβρίου 2008: εἰσήγηση τῆς Προέδρου τῆς Ἑταιρείας στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
Ἰωαννίνων σὲ ἡμερίδα τοῦ τοπικοῦ Πανεπιστημίου καὶ τοῦ Συλλόγου γονέων καὶ
Κηδεμόνων τῶν ∆ωδωναίων Ἐκπαιδευτηρίων μὲ θέμα: «Γλωσσικὴ Παιδεία.
Πραγματικότητα καὶ Προοπτικές».
10-11 Ὀτωβρίου 2008: ∆ιήμερο Συνέδριο ὀργανωθὲν ἀπὸ τὴν Ε.Ε.Φ. στὴν Ἀθήνα
μὲ θέμα: «Ἀναβάθμιση τῶν Ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν καὶ Ἵδρυση Λυκείων
Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας». Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου διεξήχθησαν μὲ μεγάλη
ἐπιτυχία, ἀφοῦ τόσον οἰ ἐξουσιοδοτημένοι ἐκπρόσωποι τῶν Πανεπιστημίων ὅσον
καὶ τῶν ἄλλων Φορέων συνέβαλαν μὲ ἐποικοδομητικὲς εἰσηγήσεις στὴν σύνθεση
ὁμοφώνων πορισμάτων.
4 ∆εκεμβρίου 2008: ἡ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Φ. σὲ ἡμερίδα τῆς Σχολῆς Γονέων καὶ
Κηδεμόνων στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ ∆ήμου Κορίνθου παρουσίασε τὸ
σημαντικὸ ἔργο τῶν μελῶν τῆς Ε.Ε.Φ. κ. Ἰ. Μαρκαντώνη , Προέδρου τοῦ Φ.Σ.
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», καὶ τοῦ Ἐπίκ. Καθηγητοῦ κ. Β. Κωνσταντινόπουλου μὲ τίτλο ∆ομὴ
καὶ λειτουργία τῶν κλασσικῶν γλωσσῶν, Ἀθήνα 2008.
26 Αὐγούστου 2009: ἡ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Φ. Καθηγήτρια Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου
ἐξεπροσώπησε τὴν Ἑταιρεία στὸ Συνέδριο τῆς F.I.E.C.
στὸ ὁποῖο
μετέσχον οἱ Ἐκπρόσωποι τῶν Ἑταιρειῶν Κλασσικῶν Σπουδῶν στὸν κόσμο καὶ
ἔλαβαν ἀποφάσεις γιὰ θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.
Ἡ Ε.Ε.Φ. μὲ ὑπομνήματά της ἀντέδρασε ἀποφασιστικὰ πρὸς τὸ ∆.Σ. τῆς
EUROCLASSICA, διότι μὲ τὴν στάση του νομιμοποιεῖ τὴν F.Y.R.O.M. , τὴν ὁποίαν
ἀποδέχθηκε ὡς μέλος της μὲ τὸ ὄνομα (MACEDONIA) καὶ ὄχι μὲ τὸ ἰσχῦον διεθνῶς
στὸν Ο.Η.Ε. F.Y.R.O.M. Ἔχει δὲ ἐπισημάνει πρὸς τὸ ∆.Σ. τῆς EUROCLASSICA ὄτι τελεῖ
σὲ ἐκκρεμότητα ἡ συμμετοχὴ τῆς Ε.Ε.Φ. στὴν EUROCLASSICA.
Ἐξεδόθησαν οἱ δύο τόμοι τῶν περιοδικῶν τῆς Ἑταιρείας μὲ πρωτότυπες μελέτες:
ΠΛΑΤΩΝ τόμ. 56 (2008 – 2009), σσ. 342 καὶ ΠΛΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, τόμ. 5 (2008 – 2009) , σσ. 214.
α) ἀναφέρομε ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὸν ΠΛΑΤΩΝΑ τὶς ἐργασίες τῶν Καθηγητῶν
G. Giangrande: “Bacchus and Dioscorides” καὶ “ Deux endroits de l’ Anthologia Latina·
Cr. Carey: “Drama and Democracy”· H. White γιὰ τὸν Νίκανδρο, Προπέρτιο,
Ἐπιστολαί, Σάτιραι τοῦ Ὁρατίου· Ἀ. Κατσούρη: «Ἡ κινηματογραφικὴ τεχνικὴ στὴν
ὐπηρεσία τοῦ δραματικοῦ νοήματος: Αἰσχύλου Πέρσαι. Περιλαμβάνονται ἐπίσης
ἐργασίες γιὰ θέματα ὁμηρικά, ρωμαϊκῆς προσωπογραφίας καὶ λαογραφίας, γιὰ τὴν
ὁμηρικὴ Ἑλένη κ.λ.π. , βιβλιοκρισίες, νεκρολογία. Στὸ πρῶτο μέρος τοῦ τόμου
παρουσιάζεται ἀναλυτικὰ ἠ τιμητικὴ ἐκδήλωση, τὴν ὁποίαν ἐπραγματοποίησε ἡ
Ε.Ε.Φ. πρὸς τιμὴν τοῦ ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς ∆ημοκρατίας κ.
Καρόλου Παπούλια, στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» τὴν 25/5/2007.
β) Ἀπὸ τὸν ΠΛΑΤΩΝΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ἀναφέρομε ἐνδεικτικὰ τὶς μελέτες:
Γ. Ξανθάκη –Καραμάνου: « Σκέψεις γιὰ τὴν γλωσσικὴ παιδεία σήμερα»·
Γ. Ἀνδρειωμένος: « Ἡ Τουρκοκρατούμενη Πελοπόννησος στὰ ” Ἀναγνωστικά” τοῦ
∆ημοτικοῦ Σχολείου (1937-1997)·

Γ. Μανουσόπουλος: «Ἡ ἰσορροπία δυνάμεων, τὸ δίκαιον καὶ τὸ συμφέρον στὴν
ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν Ἀθηνῶν κατὰ τὸν 4ο αἰ. π.Χ. καὶ ὁ ∆ημοσθένης»·
Ε. ∆ρακωνάκη: «Ἡ τρωϊκὴ Ἑλένη ὡς ρητορικὸς τόπος στὴν Ἑλληνικὴ Λογοτεχνία»·
Χρ. Πολάτωφ: «Ἡ σημασία καὶ ὁ συμβολισμὸς τοῦ “Εἶναι” καὶ τοῦ “Φαίνεσθαι” στὴν
Ἑλένη τοῦ Εὐριπίδη·
Σπ. Παργινός – Ν. Παναγουλέα: «∆ειγματικὴ διδασκαλία. Τάξη Β΄ καὶ Γ΄ Λυκείου
θεωρητικῆς κατεύθυνσης. Μάθημα: Συντακτικό. Κεφάλαιο: Ἀπαρέμφατο».
Στὸν τόμο ἐμπεριέχονται καὶ ἄλλες ἀξιολογώτατες ἐργασίες παιδαγωγικοῦ κυρίως
χαρακτήρα.
31 Ὀκτωβρίου 2009: Γενικὴ Συνέλευση Ἀπολογιστική. Στὰ πλαίσιά της ἔλαβε
χώραν τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὰ ἐκλιπόντα ἐκλεκτὰ μέλη τῆς Ε.Ε.Φ. Καθηγήτριαν
Μαίρη Μηλίγκου – Μαρκαντώνη καὶ Ἀνάργυρον Κουτσιλιέρην, Ἐπίτιμον Ἐπόπτην
Μ.Ε. Τὸ ἔργον τῆς τιμωμένης παρουσίασε ἡ ἐπίκουρος Καθηγήτρια Παν/μίου
Πελοποννήσου κ. Ἀντζουλάτου – Ρετσίλα, καὶ τοῦ τιμωμένου ὁ Ἐπίκ. Καθηγητὴς
Ἰατρικῆς κ. Σταῦρος Καπετανάκης καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ε.Ε.Φ. κ. Γεώργιος
Μανουσόπουλος.
Ἡ Προέδρος τῆς Ε.Ε.Φ. Καθηγήτρια Γεωργία Ξανθάκη – Καραμάνου συμμετέσχε:
α) στὸ διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸ ἀρχαῖο δρᾶμα, τὸ ὁποῖο ὀργάνωσε τὸ Ἀριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τὰ πρακτικά του θὰ ἐκδοθοῦν προσεχῶς στὴν διεθνῆ
σειρὰ τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου de Gruyter·
β) σὲ ἡμερίδα τοῦ Ἀνοικτοῦ Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου γιὰ τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ
τραγωδία καὶ κωμωδία.
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010
Συνεχίζοντας ἡ Ε.Ε.Φ. καὶ κατὰ τὸ νέον ἔτος 2010 τὴν συνεργασία της μὲ τὸ
Πολιτιστικὸ Σωματεῖο « Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά» (Ε.Γ.Κ.), συνδιοργανώνει
μὲ αὐτὸ ἡμερίδα τὴν 13/3/2010 στὸν Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» μὲ θέμα:
« Προτάσεις πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς
παιδείας καὶ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν
διαχρονική της μορφὴ στὴν Ἐκπαίδευση».

