
КАФЕДРІ ГРЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

ФАКУЛЬТЕТУ ГРЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

 

Шановне панство, 

Передаємо вам привітання від заступника голови ΟΔΕΓ (Організація 

Розповсюдження Грецької Мови) пана Василіоса Сифакакіса, філолога-

теолога, а також побажання  голови та інших членів Адміністративної ради.  

Нас особливо порадувала звістка про те, що цього року кафедра 

грецької філології та перекладу Маріупольського державного університету 

святкує 20 річницю заснування. Відносини нашої організації та університету 

є дуже тісними і ми багато знаємо про роботу, яку ви виконуєте, однак для 

нас було приємною несподіванкою дізнатись і про багатогранну діяльність 

вашої кафедри як у сфері грецької філології, так і у сфері перекладу. 

Заснування інституту українсько-грецької дружби та елліністичних 

досліджень у співпраці з місцевими грецькими товариствами демонструє 

відкритість університету до зовнішніх зв’язків і до суспільства. Завдяки 

діяльності нашої організації, що продовжується і сьогодні у вашій країні, ми 

розуміємо наскільки важливим є те, чим ви займаєтесь.  

Ми вітаємо вас зі святом ювілею та щиро бажаємо, щоб робота кафедри 

і всього університету була довготривалою, творчою та продуктивною. Ми 

завжди будемо поряд з вами. 

 

Προς τον  

ΤΟΜΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ  

ΣΧΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

 

Σας διαβιβάζουμε τον Χαιρετισμό του Αντιπροέδρου του ΟΔΕΓ, κου Βασίλειου 

Σηφακάκη, Φιλολόγου - Θεολόγου μαζί με τις ευχές της Προέδρου και των 

υπολοίπων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Μας χαροποίησε ιδιαίτερα η είδηση ότι φέτος το Τμήμα Φιλολογίας και 

Μετάφρασης του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης εορτάζει την 20ή επέτειο από 

την ίδρυσή του. Οι σχέσεις του Οργανισμού μας με το Πανεπιστήμιο είναι στενές 

και γνωρίζουμε καλά το έργο που κάνει, ωστόσο, με ευχάριστη έκπληξη 

πληροφορηθήκαμε, επίσης, τις πολυσχιδείς δραστηριότητες του Τμήματος σας, 

τόσο στον τομέα της Ελληνικής Φιλολογίας, όσο και στον τομέα της Μετάφρασης.  

Διαπιστώνουμε, ακόμη, το άνοιγμα του Πανεπιστημίου προς τα «έξω», προς την 

κοινωνία, με την ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ελληνο-Ουκρανικής Φιλίας 

και με την συνεργασία με τους φορείς του Ελληνισμού στην περιοχή. Από την 

μέχρι τώρα δραστηριότητα του Οργανισμού μας στην χώρα σας, γνωρίζουμε πόσο 

σημαντικό είναι το έργο που προσφέρετε. 



Χαιρετίζουμε τον εορτασμό της επετείου αυτής και σας ευχόμαστε ειλικρινά η 

λειτουργία του Τμήματός σας, αλλά και όλου του Πανεπιστημίου να είναι 

μακρόχρονη, δημιουργική και αποδοτική. Ο ΟΔΕΓ θα είναι πάντοτε αρωγός στο 

έργο και τις προσπάθειές σας. 

 


