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                                                                                                                     Α.Π. 2 

                                                                                            Ἀθῆναι 23 Ἰανουαρίου 2023 

 

Πρὸς 

τὰ Μέλη τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων 

 

     Ἀγαπητοὶ Συνάδελφοι, 

μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ σᾶς προσκαλοῦμε νὰ συνεορτάσουμε καὶ ἐφέτος τὴν ἑορτὴν τῶν 

Τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν τῆς Παιδείας μας, τὴν Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 καὶ 

ὥρα 19.00 στὴν Αἴθουσα «Κωστῆς Παλαμᾶς» τοῦ Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» (πλατεῖα 

Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8). 

     Παραλλήλως θὰ συνεορτάσουμε τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα  Ἑλληνικῆς Γλώσσας», 

ποὺ ἔχει ὁρισθῆ νὰ ἑορτάζεται παγκοσμίως κατὰ τὴν 9
ην

 Φεβρουαρίου ἑκάστου ἔτους. 

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἀπὸ ἐφέτος ἡ Ἑταιρεία μας θὰ συνεορτάζει δύο 

σημαντικώτατες γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ ἐπετείους, τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα Ἑλληνικῆς 

Γλώσσας» καὶ τὴν μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ συγγραφικὸ ἔργο καὶ 

τὴν διδασκαλία τους ἐτίμησαν τὰ μέγιστα καὶ ἀνέδειξαν τὴν οἰκουμενικότητα τῆς 

ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. 

     Κατὰ τὴν ἑορταστικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση θὰ τηρηθῆ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:  

1. Προσφώνηση ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τῆς Ἑταιρείας, Ὁμότιμη Καθηγήτρια κ. Γεωργία 

Ξανθάκη-Καραμάνου, γιὰ τὴν σκοπιμότητα τοῦ συνεορτασμοῦ μὲ ἀναφορὰ στὴν 

σημασία τῆς ὀρθῆς γλωσσικῆς παιδείας. 

2. Ὁμιλία τοῦ Ὁμ. Καθηγητοῦ τοῦ ΕΚΠΑ κ. Μηνᾶ Ἀλ. Ἀλεξιάδη, Γεν. Γραμματέως 

τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας, μὲ θέμα: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ὁ 

Ἑλληνικὸς λαϊκὸς πολιτισμός». 

3. Κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας καὶ διανομὴ τοῦ τόμου 64 (2021-2022), ὁ 

ὁποῖος περιλαμβάνει τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν 

2.500 χρόνων ἀπὸ τὴν μάχη τῶν Θερμοπυλῶν καὶ τὴν ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος. 
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    Πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ἡ παρουσία σας στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ καὶ ἡ 

συμμετοχή σας στὶς ἐν γένει δραστηριότητες τῆς Ἑταιρείας μας κρίνεται 

ἀπαραίτητη λόγω τῆς κοινῆς μας προσπάθειας γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς 

Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας καὶ τῆς θέσεως τοῦ Φιλολόγου στὴν Ἑλληνικὴ 

Ἐκπαίδευση. 

 

Γιὰ τὸ Δ.Σ. 

               Ἡ Πρόεδρος                                                             Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς 

 

  

  Ὁμ. Καθηγήτρια Γ. Ξανθάκη – Καραμάνου                      Γεώργιος Μανουσόπουλος 

 

 

 

 


