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ΘΕΜΑ: « Ημερίδα-Συζήτηση- Βιωματικό Εργαστήρι (Σεμινάριο 10 ωρών) με θέμα τη 
συνεξέταση Ν. Γλώσσας και Ν. Λογοτεχνίας και κυρίως στη Γ΄ Λυκείου σύμφωνα με τα νέα 
δεδομένα_Ευχαριστίες_Απολογισμός Ημερίδας_Υλικό Επιμορφωτών» 

 

Αγαπημένοι Συνάδελφοι, 

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πολύωρο σεμινάριο- βιωματικό εργαστήρι 
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου με θέμα: «Ζητήματα αξιολόγησης και διδασκαλίας των Νέων 
Ελληνικών στα νέα δεδομένα».  

Εισηγητές στην Ημερίδα ήταν οι κ.κ. Αλέξανδρος και Σπύρος Μητσέλος, διακεκριμένοι 
συγγραφείς εκπαιδευτικών βιβλίων, Καθηγητές Φιλόλογοι Μέσης Εκπαίδευσης με 
εξειδικευμένες σπουδές, πολύχρονη διδακτική εμπειρία στην ιδιωτική και δημόσια 
εκπαίδευση, πολύχρονη θητεία στα βαθμολογικά κέντρα και θητείες αγωνιστικές στα 
συνδικαλιστικά σωματεία.  

Την Ημερίδα παρακολούθησε πλήθος Φιλολόγων του νομού Κορινθίας, αλλά και προς τιμή 
του σωματείου μας και επίρρωση των ζωντανών δεσμών μας με τους συνάδελφους 
Συνδέσμους Φιλολόγων της Ελλάδας παρευρέθησαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Αιγιαλείας- Καλαβρύτων και συνάδελφοι 
φιλόλογοι από το Αίγιο, την Ακράτα και την Πάτρα. 

Το παρών στην εκδήλωση του Συνδέσμου μας έδωσε ο Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας και διατελέσας 
Πρόεδρος του σωματείου μας, ο Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Κορινθίας, 
αξιότιμος κ. Αριστείδης Δουλαβέρας. Η αδιάλειπτη στήριξη του διακεκριμένου Καθηγητή κ. 
Αριστείδη Δουλαβέρα περιποιεί μεγάλη τιμή και ευθύνη για τη συνέχιση της πορείας του 
σωματείου. Για τον κ. Δουλαβέρα και την «καλλίδρομο πορεία» του θα έχουμε τη μεγάλη 
τιμή και χαρά να μιλήσουμε υπερήφανα εντός του έτους με αφορμή ένα σπουδαίο βιβλίο 
που γράφτηκε και υπογράφηκε από λαμπρούς επιστήμονες του ελληνικού και διεθνούς 
φιλολογικού γίγνεσθαι. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η γνωστή συγγραφέας βιβλίων για τα Αρχαία 
Ελληνικά κυρία Άννα Μαρία Πανταζή. Επίσης, μας τίμησε με την παρουσία της η συνάδελφος 
Φιλόλογος, πρ. Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Κορίνθου κυρία Ιωάννα Κοσμά. 

Στο πλαίσιο του πρώτου φιλολογικού μας συναπαντήματος για το 2020, κόψαμε σε κλίμα 
συναδελφικότητας και αγάπης την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα μας με ευχές για ένα 
ακόμη δημιουργικό έτος, γεμάτο υγεία, δύναμη και επιτυχίες. Η πίτα μας είχε δύο φλουριά. 
Το πρώτο κέρδισε η άξια συνάδελφος Φιλόλογος Φροντιστής στο Κιάτο κυρία Ιωάννα Θάνου 
και το δώρο της ήταν η εξαιρετική σειρά των εκπαιδευτικών βιβλίων των κ.κ. Αλέξανδρου και 
Σπύρου Μητσέλου. Το δεύτερο φλουρί κέρδισε η άξια συνάδελφος Φιλόλογος Καθηγήτρια 
του 1ου ΓΕΛ Κιάτου κυρία Ελένη Καρβελά και το δώρο της ήταν το πολύτιμο βιβλίο του κ. 
Αριστείδη Δουλαβέρα «Διδακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών». 
Ευχόμαστε στους συναδέλφους μας να είναι πάντα γεροί και δυνατοί και το ίδιο τυχεροί. 



Ευχαριστούμε τους διακεκριμένους συγγραφείς για την προσφορά των πονημάτων τους στο 
σωματείο μας. 

Τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν από την Ημερίδα ήταν πολύτιμα για τον συνάδελφο 
φιλόλογο, τον γονιό και τον μαθητή που θα δώσει φέτος εξετάσεις. Το υλικό της Ημερίδας 
έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας, ενώ live μετάδοση του 
σεμιναρίου είναι ήδη αναρτημένη. 

Ευχαριστούμε ολόψυχα τον Αλέξανδρο και τον Σπύρο Μητσέλο που αποδέχτηκαν την 
πρόταση του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας για τη φιλοξενία τους στο ιστορικό Κιάτο 
Κορινθίας και τους ευχόμαστε από καρδιάς να έχουν υγεία και δύναμη να συνεχίσουν το 
πολύτιμο έργο τους στην εκπαίδευση.  

Ευχαριστούμε για τη στήριξη τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας, τον 
Διευθυντή μας αξιότιμο κ. Γιάννη Φειδά και την Υπεύθυνη του Τμήματος Σχολικών 
Δραστηριοτήτων κυρία Αναστασία Τσαπάλου. 

Ευχαριστούμε για τη στήριξη στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης το ΝΠΔΔ του Δήμου 
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ». 

Ευχαριστούμε τον τοπικό Κορινθιακό Τύπο που στηρίζει πάντοτε τις δράσεις μας και μας 
δίνει βήμα να προβάλλουμε το έργο μας. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ναστούλη και το 
korinthosnews.gr και τον Θύμιο Τσαρμπό και το ekorinthos για την καταγραφή και προβολή 
της Ημερίδας. 

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας με τη σύσσωμη παρουσία του Δ.Σ. και των μελών του 
απέδειξε για άλλη μια φορά πως έχει μία ισχυρή βάση, ενωμένη, δυνατή. Συνεχίζουμε 
ακριβώς στον δρόμο που χαράξαμε, στον δρόμο της εξωστρέφειας, της συλλογικότητας, του 
εθελοντισμού και της αυταπάρνησης, πιστοί στις αρχές, τις αξίες και τους σκοπούς του 
καταστατικού μας. 

Για το Υλικό της Ημερίδας ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους: 

Διαδραστικές παρουσιάσεις από την εισήγηση στην ημερίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων 
Κορινθίας (25/01/2020) 

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: www.mitselos.gr/presentation/prwto_thema/index.html 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: www.mitselos.gr/presentation/deytero_thema/index.html 
ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: www.mitselos.gr/presentation/trito_thema/index.html 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑ: www.mitselos.gr/presentation/tetarto_thema/index.html 

ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΠΥΡΟΣ 
smitselos@gmail.com 

emitselos@gmail.com 

To link της σελίδας μας πάντα και καθημερινά ενημερωμένης για όλες μας τις δράσεις: 
https://www.facebook.com/Filologoikorinthias/ 

Για όσους δεν ακολουθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργήσαμε νέα σελίδα στο 
διαδίκτυο προς ενημέρωση για τις δράσεις του σωματείου μας: 
filologoikorinthias.blogspot.com 
ΣΗΜ. Όσοι τυχόν δεν παραλάβατε την βεβαίωσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. 
Μπορούμε να σας την στείλουμε και ηλεκτρονικά και με ταχυδρομείο. 
 
Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς για την αδιάλειπτη στήριξη στο έργο του σωματείου 
μας και τη δύναμη που μας δίνετε κάθε φορά να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Είμαστε πάντοτε 
στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε παρατήρηση και πρόταση. 

Για το Δ.Σ. 
Η Πρόεδρος                                                      Η Γεν.Γραμματέας 

                     Αντιγόνη Γ.Βογιατζή                                                   Σοφία Μπλέτα 
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