ΕΚ Κ ΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣ ΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» (Π.Ε.Φ.)
ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΣΤΕΓΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣ Η
Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) είναι επιστημονική ένωση καθηγητών
κλ. ΠΕ2 (Φιλολόγων) της Δευτεροβάθμιας, αλλά και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η
οποία ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, και έχει ως κύριους σκοπούς την
προαγωγή και ανάπτυξη των φιλολογικών επιστημών, την επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα καθώς και τη βελτίωση της παιδείας, γενικότερα.
Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών η Π.Ε.Φ. δραστηριοποιείται ποικιλοτρόπως, με την οργάνωση πολλών εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων, όπως:
ημερίδες, διημερίδες, σεμινάρια (λ.χ. το σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας στην Ιθάκη σε
συνεργασία με το «Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών», που διεξάγεται κάθε χρόνο, με επιτυχία από το 1986 μέχρι και σήμερα), διενέργεια ετήσιου Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού,
για τα Αρχαία Ελληνικά, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, που τελεί υπό
την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ετήσια συνέδρια (εφέτος διοργανώνεται το
35 ο , στη Μυτιλήνη, από 12 έως 14 Νοεμβρίου 2009, με θέμα: Η θέση της Λογοτεχνίας
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), έκδοση αφιερωμάτων και του τριμηνιαίου περιοδικού
«ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ» (105 τεύχη), ποιοτικού, κατά γενική ομολογία, εντύπου και με πλούσια θεματική, κ.ά., με αποτέλεσμα η Ένωση να έχει μια σταθερή και σημαντική δημόσια
παρουσία στην πνευματική και εκπαιδευτική ζωή του τόπου μας.
Η Π.Ε.Φ. δεν έχει άλλους πόρους, εκτός από τις συνδρομές των μελών της. Δεν
έχει καμία οικονομική βοήθεια από την Πολιτεία. Δεν έχει ιδιόκτητο οίκημα, για τη στέγαση των γραφείων της που λειτουργούν σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα επί της οδού Πολυτεχνείου 6, στην Αθήνα.
Με τα δεδομένα αυτά, το Δ.Σ. της Ένωσης απευθύνει έκκληση σε ενδιαφερόμενους ευεργέτες και δωρητές, που ενδιαφέρονται να συνδράμουν την ανάπτυξη του έργου
της Ένωσης, για την, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οικονομική ενίσχυση (λ.χ. χρηματικές δωρεές ιδιωτών, χορηγίες τραπεζών, εταιρειών, ιδρυμάτων και, γενικότερα, νομικών προσώπων, δωρεές ακινήτων ή κληροδοσίες -αυτοτελών οικιών ή διαμερισμάτων- στο κέντρο της Αθήνας) για τη στέγαση των γραφείων και τη συνακόλουθη εξασφάλιση ιδιόκτητης στέγης προς εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.
Η Π.Ε.Φ. δεσμεύεται να τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με την πρόθεση και
την πραγματοποίηση μιας δωρεάς, εκτός αν ο δωρητής δηλώσει ότι επιθυμεί τη γνωστοποίησή της ή αν επιθυμεί το ακίνητο (αίθουσα ή κτήριο) να φέρει το όνομα του δωρητή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Φ. και ο Νομικός της Σύμβουλος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου δωρητή, για την παροχή πληροφοριών, την εξέταση των σχετικών προσφορών και τη διευθέτηση των σχετικών διαδικασιών.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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