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λγαηητι Μελη κοß Üγτπητοß Θßλοι

τÞò ¸τοιρßοò μοò

Τþρα ποý κροτdτε στÜ χÝριο σοò ουτü τü τρhο

Τεýχοò τοý Δελτßου μdò εΙνοι, ßσωò κοιροò

γý fuov πρþτο Üηολογσμü ουτÞò τÞò ηροσηÜθειοò,

Ι1 ÜwαποκρισÞ σσò στÞν πγωι<λησÞ μοò γý
ÜηοστολÞ ηληροφορßþν κοΙ εδÞσεωυ, Þτον πολý πλοýσιο

κοß λυπüμαοττ εΙλικρινÜ ποý Þ ÜρχκÞ ουτÞ μορφÞ

τοý ΔελτΙου μÜò ÝηττρÝπει μüνο συνοιπÝò ÜυοφορÝò,

Σε γενικη γμμμÝò ηÜντωò τσ οχüλιÜ σαò Þτον θετικÜ

κοΙ σdò ειηοριστοýμε,

Σημειþθηκαυ, τßιστοσο, κοß κÜηοιεò ησρολεßψειò üηωò

κσß μικροηορεμβüσειò Üπο τüν γνωσý σε üλουò μοò

ÜλλÜ ,,, Üκμιò Üνεπιθýμητο κοß ηÜw,α Üπρüσι«λητο,

«.,,ÝηισκÝιπη τοý Τυπογροφεßου». Μßα τετοια ηορμβαση

ηαμτηρÞθηκε, στü προηγοýμενο Τεýχοò

στÞν κοτοχþρηση τÞν σχετικÞ μÝ τü ηεριοδικü «ΠσρισνÜη

τοý κ, Ν. ¶λιηýwη, μÝ τÞν ηορüλειψη τÞò ÜνοτρορÜò

το0 βροβεßου Üπü τÞν ¶κοδημßο λθηþν,

Εýχοριστοýμε θερμÜ γιÜ τÞν κοτονüηση κοß,

εΙνοι αυτονüητο üτι, εßμσστε πÜwα πÞθυμοι νÜ κÜνουμε

τßò üποεò Üηοροßτηττò σχετιÝò διορθτΙπειò,

¼πωò κÜθε χρονο, οΙ δρσστηριüτητεòτÞò ΕτοιρΙοò μοò

δηκüιπονται κατÜ τοýò θερινοýò μÞνεò κοß ξσνορχßφυν

μÝσο σý φθινüπωρ. Ποροκαλοýμε νü σημεκßισειτ üτι

οΙ ηληροφορßεò ψÜ τü 4 Τεýχοò (Νωμβρßου-Δειεμβρßου)

θü ηρÝηει νÜ μdò στολοýν Ýwοò τοý Ειτιεμβρßου,

¿ò τοιε, þò εýχüμοστε

«τü ΘÝροò οαò νÜ εΙναι Κσλοκσßρι»,

μÝ υγεΙο, χορÜ καß þραΓεò ιτυευμστικη δημιουργbò,
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¹ ΣυντοκηκÞ ¸πιτροηÞ



ΝΕΑ τΗΣ ΕτΑΙΡΙΑΣ ß,ΙΑΣ

Περιληπτικü Πρüγραμμα ΣυναιπÞσεων τÞò ΔευτÝραò:

1. 4 Μοßου: ¼μιλßο το0 κ. Δημητρßου φüνη, μÝ θÝμο:

«οΙ ιφυφοß θησουρß τþν Ýργòιτν Ιδριmκþν Μελþν (1946)

τÞò Ε.Ετ.Ε.Λ.» (hιβ Β')
2, 11 Motou: ¼μιλßο τÞò κ, Σοýλαò Ροδοποýλου, μÝ θÝμα:

ν ΙGινστοwßw ΣÜθο»

3. 18 ΜοΤου: Κοφαdßο

4. 25 Mohu: ¼μιλßο τÞò κ. Μεφπηò Ν.Σπυροποýλου, μÝ θÝμο:

«Π σημαßνει ηοτρßδο»

ΣÜββατο 6'Ιουνßου, þρα 10.Ο0 Ýοò 13.00

¹ ¸τοιρßο μοò üργονþνει στÞν ΑΤθουσο Λüγου κοΙ ΤÝχνηò

τÞò Στο6ò τοθ Ββλßου (Πεσμστζüγλου 5), 'Ημερßδο, μÝ θÝμο:

«ΤÜ ηwýμοτι κÜ δικοþμοτο þν λογοτεχυþυ,

ýπο ιο πρßò7η þν νÜον τεχwλογþν».

Τßò διüφορη ττχητο0 θψστοò θü üνοπýξουν γνωòποß

Πονωιστημιακοß ΙΦθηγητÝò Νομικοß, Εκδüτη κοß Δημοσιογρüφοι

(λετττομφεη στü fuτßσταχο Πφγραμμο ποý θü στολεß).

ΠοφιòοιΙοΓινται ý |,Ýλη μσò w πψελΦw μ, οζß μÝ
Ýνδιο @ρι*ο ιη φßλουò το ιη

* * {r* *

Τετüρτη 3 ΙοιτνΙου, þρο 8.30 μ.μ.

ΘÜ ηρογμοτοποιηθd Þ κοθερττμÝνη συνεστßοση τÞò ¸ταιρßαò μοò

ψÜ νü εýχηθοOμε κολü κολοκοßρι, στÞν ΤοβÝρνο «λλεξüνδρο»

(λετττομÝρεq στÞν σχεπκÞ Þικýκλιο).



'Η ΤεJιετÞ τÞò 25ηò Φεβρουαρßου

ΜÝ μεγüλη Ýητυχßο κοß μÝ σημοντικÞ ποφυσßο Μελþν μοò
Ýγιιε, στßò 25 Φεβρουορßου Ý,Ý., Þ τÞετÞ γιÜ τÞν üνοκÞρυξη

Επτßμων Μελþν τÞò ¸ταιρßοò μοò.

¸κτüò τþν Μελþν μοò κοß τþν ΤιμωμÝνων, ηορÝ:στησον κοß

ηολλοß φßλοι, σημοντ,ικü μÝλη τÞò Ý,\ληνικÞò κοινωνßοò,

Μετοξý οιττþν, ü Σεβοσμιþτοτοò Μητροηολhηò ΠεργÜμου,

κ,ºωüwηò Ζηζοýλοò Takrιkü ΜÝλοò τÞò Ακοδημßοò ¶θηνþν,

ü Τμημοτüρχηò Γρομμüτων τοý ¾πουργεßου Πολιτισμοß,

κ. Χ. ΠοππÞò ü πρþην Υπουργüò κ. ΑνδρÝηò Ζοtμηò

κοß πολλοß κοθηγητÞ Πονεπιστημßου.

Στüν χοιρετισμü εýχοριστιþν, Þ τιμþμενη üκοδημοßΚüò

Κυρßο ΚικÞ Δημουλ6, εΤπε τü ποροκüτω:

«ΣÜν Üνθροιποò ειbυγκΜτοò üηωò Ýχω Ýκτεθdττßη εΙμσι,

Üwμwüμwο Þτον Üηοψε w τεΦ7σε λειτουργßο οιΗ το εýρνεò
ÝΛÜτπιsμο, μÜλλου, ηορÜ ηροÝρημο, Üιρý βλüιττει τÞν ψυχροιμßα.

¿στοσο Üποψε ý μφοò ττΤò συγκßυησÞò μου εfνοι συwονομÝιιο

μÝ τü μφοò τÞò τιμÞò ηοý μοý Üπουψειε, νÜ συμπερτλομβüνομοι

ιΙη Ýπßτιμο μελοò ÜυÜμεσο στü ιιελη τÞò Ετοφßοò σοò, Κι ουτü

διαρßρει fuσ τüσο μοκρινü - φευ - ηορελθου, ÜνοτορÜζοντ,αò τÜ

σýαμο wρü τÞòλÞθηò γý νÜ φερει στÞν ÝηιÞwτο μιü Ýηßσηò

συγηνημÝνη wαwκÞ ÜυÜμνηση : Þμουν Üκüμα μαθÞτριο τοý

üκτοτοξßου Γυμυοσbυ τοý 194& üτον Ýφmσε στü ýποψισσμÝνο,

κÜπωò αýπÜ μου Þ δρυση τÞò ΕθνικÞò Ετοιρßοò ΕλλÞνων Λορτεχwfrν,

ΦλÝò Þτον Üκüμο οß σημοσbò τþυ-προγμÜτων γý μενq ÜλλÜ ξÝκÜθορο

üτι πμιτωτοιοýσου, þò μÝΛη στÞν Ετοιρßο οιjτÞ, ΙστορικÜ ηρüσωιτο

þν Γφμμüτων μοò üηωò ü Κ, ΤσÜτσοò ü ΣτροτÞò Μυριβηληò

ü ¶γρλοòΤεÞÜκηò Þ Üιηηημενη μου φΙλη κοßÝιòλεκτη συγγροφò
ΓολÜτειο ΣορÜντ,η. ΚοwÜ dοýτοýò κοß τü φýγοò Κ. κοΙ Ε. Οýφυη.

Κοß ηοý νÜ φοwοστþ ýπ, üπ Þ τι.ιχη Μ μÝÝτιιÝλεγε,

μπÜ την Ýκδημßα τοý δυσονοηλÞμιτου ΙÜκωβου ΚομπαυÝλλη

τßò ηρüεδρο τοý Ιδρýμοτοò ΚιΙιστα κοß Ελwηò οýμrη,



¸να ºδρυμq τογμÝνο νÜ ýηηρετεßý μεγÜλο
δραμα τÞòδοιρÞτριοò ηοý Εν Þτον Üλλο ηομ Þ δýδοση τýνÝλληνικþν

γρομμüτωυ, μÝ τοýò ηΜον εýρýò κοΙ γüνιμουò τροπουò,

Αýτü τü φιλοτιüτμh üμμο τÞò Οýρüνη οΙ δυχεψισÝò κοß
Ýητλεστεò τfiò Ýηιθυμßη τηò üσο μιýρσον τü σεβστηκον κοß,

πÜwωò δÝν το ιοιαιρßιwν.
ΔικÞ μου περιορο7ιwη Üνπημφρü, σ'οýτÞν τÞν

τερüσπο ηρωφφ τÞòΟýμυη, εΙwι κÜθε μÝμ αχεδüν,

μιιοßνοπσòσý ºφηη, ý ýιυιòλßυομσι μÝ σεβασμο στü γολÜζιο τηò

@ρεμο κοΙ το ιιεγüλο ιφιÝλο τιò ιυý φÞει, κÜθε μÝρο τü ßδιq

Þ οýστηρτηττ τοý ιηρτμßmυ τηò.

ΚοßÝηεδÞ μwναΙÞΦιqýιτα ιΙξþμ, δετ Μ πορσλεßψω κοßτÞν
διασταυμιηιÝw1 ÜλÞΦη üπ ý μεγιση μfu τÞò εýρdιστßαò τηý

διοτηρ7ý ºφιJιισ τü ιßφßι¸ι στÞν Üγρυπυη κοΙ Ýμηερη Üφωßωση τοý

οΙκοwμιιοý συμfuýλου του, κ, Εþγβου Λωνýηουλου,

Κfuισ, üιb οιjηα Üοw φwειιτιθε7κσß ξοναγροφτεß ΑλλÜ κοΙ γÜ τÞ

ζωÞ fu dιιτ,ιΝκσß ξοwγφφτεßüτι εΓιηι þφßο κοß üμωò κÜθε μÝρο
ÝηονοΜμfuwυρε üπ εΙw ι þμßο.
λφý ÝιβwλÜfu ßò Κρlιεò ειηοριστßεò ψυ ηοý μÝ ηεριλομβσνειε

σπßν Ü<λει<τοττνο τÞò Ετοφßοò σοò Μ Ýκφρüσω τÞν ÝξÞò ÜνησιιχΙο

μου: ýl,οι, ιßò γwιητου, κσΙ μÝΛη τÞò Ετοιρßοò Συγφφfuτν
καß φβßßψι μÞιιιιιò ý νü üwjκω σε δýο ÝτοιρΙεò θειιρηθεΓ

τΙη «διßλιιιιο εfrffiημο». ΓιοτΙ, ÝΜ ποý τÜ λÝμε, εΙνοι εΙσδημο
νÜ σε πιηΞw. |Ý κοθι7σιηüζει üμωò üη αιΗò οΙ Εταιρbò

θωρýιιιτι «offshore». ΕιΚαριστþ ΦαιÜ, ''

*****

Χοιρετισμü üηηýθυνον Ýπßσηò οß τιμþμενοι üκοδημο'ßΚοß, κ.κ.

ΘανÜσηò Βαλπνüò κοß Κωνστατττßνοò Σβολüπουλοò.

ΟΙ τιμþμενοι, κ.κ. Βασßληò ΒπσαξÞò ¸μμανουÞλ Ροýκουναò
κοι Κþσταò Τσιρüπουλοò üπουσßοζον γü λüγουò ýγεßοò.



τΙtιßΗπΚΕΣ ΔΙΑκΡΙΣΕΙΣ
- ¼ ¶ρχιεηßσκοηοòΑθηνþν κοß ΠÜσηò¸λλüδοò κ. ºεμbνυμοò

τßμησε, σÝ εΙδικÞ τελετÞ, τÞν Üνεκτßμητη πολυετÞ ηνευματικÞ

προσφορü τοý ηολαιοý κοß Ýηπßμου, τþρο, ΜÝΛουò μοò
κ. Κþστα Ε. Τσιρüπουλου.

- ¶ηü τÞν ΠεριφερειοκÞ ¸νüτητο Χßου κοß τüν Πολmστικü Σýλλογο Χßου

«¶ρτιον», στßò 8 Μορτßου (Πογκüσμιο ¹μÝρο τÞò Γυνοßκοò)

τιμÞθηκετü ΜÝλοò μοò κ. Πüπη Χαλκι6 - ΣτεφÜνου,

ψü τÞν προσφορü τηò στÞν λογοτεχνßο.

- ¶ηü τü ¸φορευτικü Συμβοýλιο τÞò ºστορικÞò Δημüσιοò ΒιβλιοθÞκηò

«ΚοροÞφ τÞò Χßου, τιμÞθηκε γιü τü Ýργο τηò τü ΜÝλοò μοò
κ. ¶γγελικÞ ΣυρρÞ - Στεφανßδου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- ¼ Ýηßτιμοò τþρο, Πρüεδροò τÞò ¸τοιρßοò μοò κ. Βασßληò ΒπσαξÞò

κοß τü Μßη κ,κ, Κþσταò ¶σημακüπουλοg Κωνοτατπßνοò ΒÜσσηò
'ΕλÝνη Κεκροποýλου κοß ΓρλÜιπα ΠατερÜκη, Ýχουν τÞν φροιπßδο
τÞò Ýκδοσηò τοý ÝτÞσιου τüμου μÝ τßτλο «Gιeek Let¸ι>>,

ηοý περλομβüνει κεßμενο τÞò νεοελληνικÞò γρομμοτεßαò

μετοφρασμÝνο στßò κýριη γλþσση τÞò ΕýρωποßκÞò ¸νωσηò.

- ¼ ΑντιπρüεδροòτÞò¸τοιρßοò κ. Σπýροò Κοκκνüκηò üρßστηκε

Γ9νικüò ΓφμματÝοò τοý Υπουργεßου Υγεßοò κοß Κοιν/ικþν Ασφολßσα,ιν.

- Τü ΜÝλοò μοò κ. Κþιπαò ΛιÜπηò, εΤνοι ü ýηεýθυνοò - συντονιστÞò γιü

τÞν Ýκδοση τοý ηεριοδικο0 «Βßγλο - Πλþρη» τÞò Κστω Γοφοò Πηλßου.

- Βιβλßο μÝ τü ßστορικü τÞò Ετοιρßοò μοò
ΠροκειμÝνου νü συγγροφεßÞ Ιστορßο τÞò¸τοιρßοò μοò καß νü Ýκδοθεß

σÝ βιβλßο, üπωò foa Þδη προγρομμοτιστÞ ποροκολοýντοι τÜ ΜÝ,\η

κοß οΙ Φßλοι ηοý, τυχüν, διοθÝτουν σχεπκü στοιχεßο, νü Üπευθυνθοýν

στüν ¶νπηρüΦρο κ. ΓερÜσιμο Ζþρßι,
Τü στοτεßο ηοý θü προσκομιΦοýν (χειφγροφο. φωτογραφßη κ.Ü.)

θÜ τοýò Ýηιστραφοýν μετü τÞν χρÞση τουò. ',

- ¸κπmισιι αfr εßσιτÞρια τÞòΛυρικÞò ΣκηυÞò
ΜÝ τÞν Ýηßδειξη τÞò ταυτüτητοò ΜÝj\ουò τÞò Εταιρßοò μοò
Ýχετε Ýκπτωση 20 Ο/ο στü εßσιτÞριο γιü τßò ηοροστüσαò τÞò

¸θυκÞò ΛυρικÞò ΣκηνÞò τüσο στü θÝητρο ΟΛΥΜΠΙΑ, üσο κοß

στü ΗΡΩΔΕΙο, ¶ποτεßτοι üμωò νÜ foa γßνα προσυνεwüηση γιü
προκρüτηση τþν θÝσεων στü τομεßα τοý θεüτρου.



ΝΕΕΣ ΕΚΔοΣΕΙΣ !,ΙΕ^ΩΙ{ ßßΑΣ

- ΝÝο βιβλßο τοý ΜÝ:λουò μοò κ. ΚωνσταιττΙνου ΒÜσση, μÝ τhλο
«Τü πφβλημα τÞò wελληνικÞò γλτßισσοò. ΕηιοτÞμη, ºfuλογßο, ΠολmκÞ»,
Ýκδüθηκε üπü τßò ¸κδüσειò «ΗΡΟΔΟΤΟΣ».

- Δýο νÝο βιβλßο το0 ΜÝΛουò μοò κ.ΣαρÜντου ΚοργÜκου, μÝ τhλουò:
σ)«Μý στÜοη ζωÞòιρý σε κÜwι νÜ λÝò"τημýt''»κοß
g)«¹τον κι ουτü μλq ohλq γý νÜ ηεΦυει ü Εýγενιοφ (Τü δýμσ μιÜò
βοσονισlιÝνηò γwιdò τιοý οΙ Ýληßftò τηò μορüθηκον στÞν ÝμφυλιοκÞ κοß

μειεμφυληκÞ τερλfu) ÝκδΦηκον Üηü τßò ¸κδüσειò «Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ».

- ΝÝο βιβλßο το0 ΜÝλουò μοò κ ¶νιταò ΚεΙεσßδου, μÝ τßτλο
«λπü τüν θηωυρ τýν πμýτων F.λλÞυων τυιητýν φιλοσüφοsν,
Λει<τικü σιßμοτο», Ýκδüθηκε Üπü τßò Ýκδüσαζ «ΑΡΜΟΣ»,

- ¸κδüθηκε, üπü τüν Ýκδοτκü οΤκο Springer, τü βιβλßο
«Bsays ßη Φntemprary funomic» τοý üποßου τÞν
ÝπιμÝJ\εο Üαν (editors): τü ΜÝΛοò μοò κ, Ι{ßκοò ΚυριαζÞò
κοß ü κ Γ. Μηftτροò. Επßσηò Ýκδüθηκε üπü τüν Ýκδοτκü
οΤκο «ΙΩΛΚοΣ», σÝ μετüφροση τοý κ. Ν. ΚυροζÞ,

Þ ποιητισ1 συλλογÞ «Γμικßο το0 Ρßηο Mariano.

- ΝÝο βιβλßοτο0 ΜÝλουòμοò κ. ΠÜνου Δ. Λαζορüπουλου,
μÝ τßτλο «ΙστομÝò λwιιρÜσεη ¶ουσβιτò -ΙσροÞλ - ΠολοιστΙνη,

Η ΟΙιαηwι7 σý νιηιο τýν υικητýw, Ýκδüθηκε üπü
τßò Ü<δüσειò «ΔΡΟΜΩΝ».

- Τü μÝλη μοò κ Κων/νοò Ιι{αρκÜκηò (¶σßνηò, ¶ρνÝλλοò ΓορμηÞò),
δημιοýργησε τü e|lμnion.blogspot.gr, üμιγþò λογοτεχγικοý ηεριεχομÝνου,

- ΝÝD βιβλßο τοý ΜÝ:λουò μοò κ. Τοýλαò 1.1ποýτου, μÝ τßτλο
«Η Kiw ιυý 1978. Τü μεγÜλο τοξΙδι τÞò ζωÞò μοι.ι»,
α<δΦητ üπü τßò Ýκδüσειò «ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ».

- λπü τÞν Ýφημφßδο «Ποτρßφ, τοý Πýργου ¹λεßοò Ýκδüθηκε
τü νÝο ββλßο τοý ΜÝλουò μοò κ. ΓιÜwη Νικολüπουλου,
«¼ ΠýργοòτÞò ΚστοχÞφ.

- Πρüσφστο κυκλοφüρησε στÞν Ιτολßο Þ ηοιητικÞ συλλογÞ
«Ηυmαηß Horizonf» τοý ΜÝ:λουò μοò κ. ΔανÜηò ΠοπαστρÜτου,
Þ üηοßο Ýλοβε κοß τü βροβdο «Κολýτερου Μετοφρσστιγ»,
(Best ΤηηsΙαtοÞ, Üπü τÞν Ι,W,Α.(ΔεθνÞò ¸ταιρßα ΣυγγραφÝ:ων)

Þ üποßο Ýδρεýει στßò Η.Π,Α.

- ΝÝο βιβλßο τοý ΜÝλουò μοò κ. 'ΕλÝνηò ΤογκαλÜκη, μÝ τßτλουòι

ο)«ΜατÜγριφον Þ τÜ τφγοýδιο τÞòΤdεσßλλοφκοß
β)« 38 ¿δεζ ß Τοý Εκστüμπεfuυ ßφý» (ηοιÞμστο)
Ýκδüθηκον üπü τßò ¸κδüσειò «ΑΡΜΟΣ>>.



¸φυγαν γιÜ τü μεγÜλο ταξßδι τÜ 1.1ÝJιη μαò:
ΡεβÝκκο Μαυρομιχüλη, ΔημÞτρηò ΜποανÜκηò κοß Νßκοò ¶ρβονhηò.

ΘÜ τοýò θυμüμαστε πÜιπο.

ΠΑ ΝΑ ΙιΙΗΝ ΞΕΧΝΑΙιΙΕ
¶ποσιιÜqιατα Üπü κεßμwα λογοτΖχυþυ, μελþν τÞò ¸τιιρßοò μαò

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ του Οχτþβρη κηρýχτηκε ο πüλεμοò. Απü
τιò ττρþτεò μÝρεò βρÝθηκα στο μÝτωπο. ¸ξι μÞνεò υπερÜν-
θρωτßου αγþνα. ¶τυχο και Üδικο το τÝλοò. Η ΕλλÜδα, ξαι-
ματωμÝνη, δε μπüρεσε να βαòττÜξε! και τον δεýτερο, παιτι'-
σχυρο εχθρ6. Λßγο καιρü απ'üταν βρÝθηκα mην υπüδουλη
ττια ΑθÞνα, θυμÞθηκα, μÝσα στη γευκÞ δυστυχßα, τον Βλα-
ντßμιρ. ΒρÞκα την καμαΡοýλα του κλειστÞ. Ρþτησα μιÜ κυ-
ροýλα απü δßπλα. Εßχε πεθüνει πριν απ6 πÝντε μÞνεò. Αυ-
τÞ του στÜθηκε στιò τελευταßεò του σπγμÝò. Στα λßγα που
ειχε να μου πει Þταν και τοýτο. Λßγο ττριν ξεψυχÞσει, τηò
Ýδειξε πλÜΤ του το κομοδßνο. Στο συρτÜρι βρÞκε Ýνα πακε-
τÜκι τυλιγμÝνο σ' εφημερδα. ¸κανε ü,π τηò σιγανομουρ-
μοýρισε. Το ξετýλιξε. ΜÝσα βρÞκε Ýνα μικρü καναρινÜκι
μπαλσαμωμÝνο. Τηò ζÞτησε με νοÞματα, üταν θα Ýφταιιε
το τÝλοò, να το βÜλει σε μιÜ γωνιÜ στÞν κÜσα του. Να το
πÜρει μαζßτου.'Ετσι κι' Ýκανε.

ΠÞγα στο νεκροταφεßο. ¸ψαξφ ρþτησα και, τÝλο9 ανα-
κÜλυψα τον τÜφο του. ¸να μνÞμα φτωχικü, μ'Ýναν ξýλινο
σrαυρü που Ýγραφε Βλαδßμηροò l. Πλατüνωφ. ¶ναψα
Ýνα κερß κι' Ýκανα το σταυρü μου. ¸ριξα μιÜ ακüμα ματιÜ
στ'üνομα κι'Ýτα μοý'ρθε να γρÜψω απü κÜτω «Φρßτò».
Μα δεν Ýγραψα τßποτα. ΓýρισαγρÞγορα κι' Ýφυγα.

ΣετττÝμβρηò 19θ8

¶ηü τÞν συλλογÞ διηγημστων «¹ παλιü κθüρα»
το0 üεßμνηστου γιοτροý κοß λογοτÝχνη, Νßκου ΣκορÜκη,
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