ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΦ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με απόφαση του Δ. Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων θα
λειτουργήσουν από την επόμενη σχολική χρονιά (2017-2018), στο πλαίσιο της
Ένωσής μας, Λέσχες Ανάγνωσης, με τη συμμετοχή συναδέλφων που το
επιθυμούν.
Οι Λέσχες Ανάγνωσης, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, αναπτύσσονται
στον τόπο μας με γοργούς ρυθμούς Κύριος στόχος τους είναι να καλλιεργήσουν
την ουσιαστική φιλαναγνωσία και κυρίως να αναδείξουν τον κοινωνικό
χαρακτήρα μιας ατομικής και επί της ουσίας μοναχικής δραστηριότητας, όπως
είναι η ανάγνωση.
Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, μετά από σχετική πρόσκληση
ενδιαφέροντος, στην οποία ανταποκρίθηκαν τέσσερις συντονιστές, αποφάσισε
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. (03 – 07 – 2017) να λειτουργήσουν την επόμενη σχολική
χρονιά (2017 – 2018) τρεις λέσχες ανάγνωσης στην Αθήνα και μία στην Κέρκυρα.
Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι, για να γίνει μια λέσχη ανάγνωσης
ουσιαστικά λειτουργική, θα πρέπει τα μέλη της να μην είναι λιγότερα από επτά
και περισσότερα από δώδεκα. Όσοι φιλόλογοι επιθυμούν, καλούνται να
δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕΦ επιλέγοντας την
ομάδα που τους ενδιαφέρει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Υπεύθυνη από το Δ,Σ,
της ΠΕΦ είναι η κ. Μαρία Πεσκετζή, ειδική γραμματέας της ΠΕΦ. Οι λέσχες που
θα λειτουργήσουν στην Αθήνα είναι οι εξής:

1. Οι ρίζες του Ευρωπαϊκού Μυθιστορήματος (συντονίστρια η κ. Ζωή
Κατσιαμπούρα)

2. Ευρωπαϊκή Νεωτερική Ποίηση και Εικαστικές Τέχνες (συντονίστρια η κ.
Ελένη Μπενίση)

3. Το Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Μυθιστόρημα (συντονίστρια η κ. Ντίνα
Μπουγιούκου)
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα σε τόπο, ημέρα και
ώρα που θα καθοριστούν σε συνεργασία των μελών με τη συντονίστρια ή τον
συντονιστή της λέσχης. Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας, στην οποία θα
συζητηθούν η διαδικασία λειτουργίας της λέσχης και τα βιβλία που θα
διαβαστούν, θα γίνει στα γραφεία της ΠΕΦ σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθούν εγκαίρως
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, σε μια εποχή που οι ανθρωπιστικές σπουδές
περιθωριοποιούνται σταδιακά, αυτή η προσπάθεια της ένωσής μας θα βρει
απήχηση στον κόσμο των φιλολόγων.
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