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Αγαπητά Μέλη και αγαπητοί Φίλοι
της Εταιρίας µας,

Βρισκόµαστε ήδη στην τελευταία περίοδο των δραστηριοτήτων µας πριν από
το διάλειµµα των καλοκαιρινών µηνών.

t

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν οι εβδοµαδιαίες εκδηλώσεις µας, µερικές
από τις οποίες έγιναν εκτός του Εντευκτηρίου µας , σε µεγαλύτερους χώρους.
Πολλές εκδηλώσεις συνοδεύτηκαν από προβολές εικόνων, µουσική και τρα-
γούδι από συγκροτήµατα.

t

Θερµή παραµένει η φιλική προτροπή προς τα Μέλη µας να παρακολουθούν
συστηµατικά τις τακτικές συγκεντρώσεις της ∆ευτέρας, οι οποίες οργανώ-
νονται από Μέλη µας για τα Μέλη µας και χαρακτηρίζονται από υψηλή ποι-
ότητα, µέσα σ’ ένα πλαίσιο ηθικής υποχρέωσης προς την Εταιρία µας.

t

Εκφράζουµε τις πιο εγκάρδιες ευχές µας για ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους
και στην Πατρίδα µας, και για ένα καλό και δηµιουργικό καλοκαίρι !

Η Συντακτική Επιτροπή.

t
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MΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Στην υπηρεσία της λογοτεχνίας

Η Εταιρία µας αντιµετωπίζει οξύτατο οικονοµικό πρόβληµα που µπορεί
να φτάσει σε λίγο µέχρι την αναστολή της δραστηριότητάς της. Συγκε-
κριµένα κατά τα έτη 2014 και 2015 η Εταιρία κλήθηκε να καταβάλει
για τακτικό φόρο & ΕΝΦΙΑ το υπερβολικά µεγάλο ποσό των 11.500
ευρώ. Κατορθώσαµε µε πολλούς τρόπους, ακόµη και µε δωρεές προσω-
πικών φίλων του υπογράφοντος, να καλύψουµε τις υποχρεώσεις µας.
Επειδή, όµως, στην Ελλάδα κανένας φόρος –µόνιµος ή δήθεν προσω-
ρινός– δεν καταργείται και στο µέλλον θα καλούµεθα να καταβάλλουµε
ανάλογα ποσά γίνεται αντιληπτό ότι δεν είµαστε σε θέση να σηκώ-
νουµε κάθε χρόνο αυτό το βάρος!

Από την άλλη πλευρά τα διαµερίσµατα που διαθέτουµε είναι κλη-
ροδοτήµατα µε συγκεκριµένες υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις
διαθήκες των διαθετών. (Για βραβεία κ.λπ.) Αλλαγή των υποχρεώσεων
(π.χ. για να πουλήσουµε ένα διαµέρισµα ) δεν είναι δυνατή παρά µόνον
µε δικαστική απόφαση, η οποία συνήθως απορρίπτει ανάλογα αιτή-
µατα. (Απέρριψε και δική µας προσφυγή για διαµέρισµα στο Κολω-
νάκι).

Μπροστά σ' αυτήν την κατάσταση θα αναγκαστούµε να κάνουµε
σοβαρές οικονοµίες, όπως αναφέρεται παρακάτω στη σελίδα 11. Αυτά,
όµως, όλα είναι ηµίµετρα µε τα οποία δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί η
δραµατική κατάσταση των µηνιαίων οικονοµικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα για την αύξηση του δυναµικού της Εταιρίας ζητούµε
προτάσεις για την εγγραφή νέων αξιόλογων λογοτεχνών. Στην κατηγο-
ρία των παρέδρων µελών µπορούν να γίνουν, ύστερα από τη σχετική
κρίση, δεκτοί νέοι λογοτέχνες που έχουν εκδώσει ένα νέο βιβλίο.

Καλούµε, λοιπόν, όλα τα Μέλη µας να βοηθήσουν µε όποιον τρόπο
µπορούν. Περιµένουµε...

∆ιονύσης Κ. Μαγκλιβέρας
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ.
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∆ΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ 2016

«Κατά το τρέχον έτος 2016 µας έδειξαν έµπρακτα τη φιλία και την συµπα-
ράστασή τους:
• Η οικογένεια Καίτης Κυριακοπούλου µε τα παιδιά της Οδυσσέα και

Φλωρίκα (ιδιοκτήτρια του γνωστού πολυχώρου Τέχνης "Φουγάρο" στο
Ναύπλιο).

• Η Alpha Bank.

t

Εκδηλώσεις της εταιρείας µας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

Στο υπερπλήρες αµφιθέατρο Ιω. ∆ρακοπούλου του Πανεπιστηµίου Αθηνών
και µέσα σε ζεστό κλίµα, έλαβε χώρα, στις 29 Μαρτίου, η Ηµερίδα «Επι-
στήµονες Λογοτέχνες: όταν η επιστήµη συναντάει τη λογοτεχνία». Η Ηµε-
ρίδα αυτή οργανώθηκε από την Εταιρία µας σε συνεργασία µε το Σώµα
Οµοτίµων Καθηγητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Συντονιστής της Ηµε-
ρίδας ήταν ο Πρόεδρος του Σώµατος Οµοτίµων, ∆. Κόκκινος, και Εισηγη-
τές τα Μέλη της Εταιρίας µας, Γ. Ζώρας, ∆. Κράνης, Κ. Βάσσης και Τ.
Μπούτου, καθώς και εκ µέρους των Οµοτίµων η Στ. Πριόβολου.

Χαιρετισµό απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕΕΕΛ ∆. Μαγκλιβέρας. Τα στοι-
χεία που παρέθεσαν οι οµιλητές, κατόπιν εµπεριστατωµένης έρευνας, εντυ-
πωσίασαν κι ανήκουν πλέον στην ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ
Το Υπουργείο Πολιτισµού, µε έγγραφό του προς το Υπουργείο Εξωτερικών,
πληροφόρησε ότι για τα ισπανικά βραβεία Princessa de Asturias υιοθέτησε
την πρόταση της Εταιρίας µας, και επίσηµη υποψήφια της Ελλάδας θα είναι
η προταθείσα από εµάς ποιήτρια Κική ∆ηµουλά.

t

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Περιληπτικό Πρόγραµµα των Τακτικών Συναντήσεων

2 Μαΐου ∆ΕΥΤΕΡΑ-Αργία (2η ηµέρα του Πάσχα) Το Εντευκτήριο θα
παραµείνει κλειστό.

9 Μαΐου ∆ΕΥΤΕΡΑ - ώρα 7µµ. Καφενείο.
16 Μαΐου ∆ΕΥΤΕΡΑ, ώρα 7µµ. Εντευκτήριο ΕΕΕΛ. Οµιλία του λογο-

τέχνη ∆ηµητρίου Κράνη, µε θέµα: «Οι κρυφοί θησαυροί
των έργων των ιδρυτικών µελών (1946) της Εθνικής Εταιρίας
των Ελλήνων Λογοτεχνών (Σειρά Γ´)».

19 Μαΐου ΠΕΜΠΤΗ, ώρα 7µµ. Ανακήρυξη επιτίµων Μελών της Εται-
ρίας (Βλ. παρακάτω ανακοίνωση).

23 Μαΐου ∆ΕΥΤΕΡΑ, ώρα 7µµ., Εντευκτήριο ΕΕΕΛ. Τιµητική εκδή-
λωση για το Μέλος µας Κώστα Λιάπη (Βόλος). Θα µιλήσει ο
Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Βασί-
λης Αναγνωστόπουλος.

30 Μαΐου ∆ΕΥΤΕΡΑ, ώρα 7µµ., Εντευκτήριο ΕΕΕΛ. Οµιλία της Οµό-
τιµης Καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μερόπης
Σπυροπούλου µε θέµα: «Ηρωίδες χωρίς δάφνες».

t

1 Ιουνίου ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 8.30 µµ. Συνεστίαση µελών και φίλων της
ΕΕΕΛ. (Λεπτοµέρειες σε ειδική εγκύκλιο).
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ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σε ειδική εκδήλωση στις 19 Μαΐου 2016, και ώρα 7µµ., στο Ιταλικό Μορ-
φωτικό Ινστιτούτο (Πατησίων 47, τηλ. 210 5242646) θα γίνει η αναβλη-
θείσα ανακήρυξη ως επιτίµου Μέλους της Εταιρίας µας, του Ακαδηµαΐκού
Θεόδωρου Αντωνίου.
Την εισήγηση θα κάνει ο Πρόεδρος της ΕΕΕΛ, ∆ιονύσης Μαγκλιβέρας.

t

Εκδήλωση µε το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης, και σε συνεργασία µε το Ιταλικό Μορφωτικό
Ινστιτούτο, θα γίνει η ανακήρυξη ως Αντεπιστελλόντων Μελών της Εται-
ρίας µας, για την συµβολή τους στην προβολή της ελληνικής πολιτιστικής
κληρονοµιάς, των διακεκριµένων καθηγητών
– Pino Mariano (εισηγητής ο Νίκος Κυριαζής).
– Antonio Fusco και Rosella Tomassoni, (εισηγήτρια η Αναστασία-Βαλε-

ντίνη Ρήγα).
Την εκδήλωση θα συνοδεύσει στο πιάνο η σολίστ Ρίκα Σακλαρίδου.
Παρακαλούνται τα Μέλη µας να παραστούν, για να τιµήσουν τα νέα Μέλη
της Εταιρίας.

t

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όπως ήδη ανακοινώθηκε από έλλειψη χώρου στη Βιβλιοθήκη της Εταιρίας
θα υπάρχουν τρία βιβλία του κάθε Μέλους µας. Τα τυχόν πλεονάζοντα αντί-
τυπα θα διατεθούν σε κοινωφελείς οργανισµούς. Όµως, όσα από τα Μέλη
επιθυµούν να τους επιστραφούν τα περισσευούµενα βιβλία τους, παρακα-
λούνται να τα παραλάβουν µέχρι τέλος Μαΐου από τα γραφεία της Εταιρίας.

t
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Η Εταιρία µας µετέσχε επίσηµα στην επιστηµονική Ηµερίδα που οργάνωσε
η «Ελληνική Γλωσσική Κληρονοµιά», µε θέµα: «Η επίθεση κατά της ελλη-
νικότητας στην παιδεία: προγράµµατα και διδακτικά βιβλία στην πρωτο-
βάθµια εκπαίδευση» Επικεφαλής της πρωτοβουλίας είναι ο Ακαδηµαϊκός
κ. Αντ. Κουνάδης, Επίτιµο Μέλος της εταιρίας µας. Η Εταιρία εκπροσωπή-
θηκε από τον Γιάννη Κωβαίο, φιλόλογο-εκπαιδευτικό, συγγραφέα πολλών
µελετών σχετικών µε τα προβλήµατα της εκπαίδευσης. Μεταξύ των Ειση-
γητών ήταν το Μέλος µας Κων. Βάσσης.

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

– Konstantinos D. Dimadis, «Pοwer and Prose Fiction in Modern Gree-
ce», Αρµός, 2016. Κοινωνιολογικά µελετήµατα για θέµατα της ελληνικής
πνευµατικής δηµιουργίας σε συσχετισµό µε κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις
που συνέβησαν στη χώρα.

– Γιάννη Γ. Κασιµάτη, «Αντώνιος Φατσέας», γ´έκδοση. Εξαντλητική µε-
λέτη για τον Κυθήριο λόγιο και στοχαστή του 19ου αιώνα, ο οποίος υπη-
ρέτησε τις επιστήµες, το θέατρο, τη µετάφραση και τη δηµοσιογραφία.

– Πότη Κατράκη, εκδόσεις 2015, ποιητικές συλλογές: «Το Νέο Συµπόσιο»,
«Ο Κύκλος», «Η Άνοδος», «Εµείς και ο Θεός», «Της Θύµησης τα Μάτια»,
«Οι ∆ρόµοι της Σιωπής», καθώς και το θεατρικό «Ο Κατήφορος». Τα δύο
τελευταία βραβεύτηκαν από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Σε διεθνή
διαγωνισµό ποίησης στις ΗΠΑ έλαβε το 3ο βραβείο, ενώ µεταφράστηκε
στα αγγλικά η ποιητική του συλλογή «Η Άνοδος».

– Ποιήµατα του Μέλους µας Ελένης Κονιαρέλη-Σιακή περιέχονται στη
δίγλωσση Πολωνο-Ελληνική Ανθολογία µε τίτλο, «Ως µία χειραψία».

– Νίκου Κυριαζή-Ε.Μ. Οικονόµου, «∆ηµοκρατία και Οικονοµία-Μια ανα-
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λυτική ιστορία της ∆ηµοκρατίας από τη γέννησή της µέχρι σήµερα», Εκδό-
σεις Ενάλιος, 2015.

– Παναγιώτη ∆. Μαστροδηµήτρη, «Η Τέχνη του Επιγράµµατος και οι
«Νύχτες του Φήµιου του Κωστή Παλαµά». Ίδρυµα Κ. Παλαµά, 2016. Ει-
σήγηση στο Γ´∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «Η ποίηση και η ποιητική του Κ.
Παλαµά εβδοµήντα χρόνια από τον θάνατό του».

– Πόπης Μπαλαµώτη-Σπιτά, «Η µάνα στη νεοελληνική ποίηση», Εκδόσεις
Ηλιαία 2015. Μονογραφία για το θέµα της µητέρας σε όλες τις µορφές της
παρουσίας της στον βίο, όπως αυτές εκφράζονται στη νεοελληνική ποί-
ηση.

– Λένας Παππά, «Τα χάρτινα γάντια», Ηρόδοτος 2016. Η γνωστή ποιήτρια,
η οποία καλλιεργεί και τον πεζό λόγο, παρουσιάζει ένα µυθιστόρηµα που
αναδιφεί τα µύχια της ανθρώπινης ψυχής.

– Λούλας Πιπίνη, «Ο καπετάν-Αντώνηςκαι το τρεχαντήρι του», διήγηµα το
οποίο συµπεριλαµβάνεται στο ετήσιο Ηµερολόγιο «Αρχιπέλαγος» του
Στρατή Φιλιππότη.

– Πόπης Χαλκιά-Στεφάνου, «Η Σηµαία µας, της Λευτεριάς το Σύµβολο».
Μελέτη η οποία εξετάζει το θέµα του εθνικού συµβόλου από πολλές πλευ-
ρές, µε αντιπροσωπευτική εικονογράφηση.

t

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

– Ποίηµα του παλαίµαχου Μέλους µας, Λευτέρη Μαρµατσούρη δηµοσί-
ευσε το περιοδικό «Πνευµατική Ζωή» (τχ.223)

– Στο ίδιο περιοδικό δηµοσιεύθηκε άρθρο για τη συµβολή του Μέλους µας
∆ηµήτρη Νικορέτζου στην ανάδειξη της πολιτισµικής ανάπτυξης. Επί-
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σης δηµοσιεύθηκαν παρουσιάσεις για τα βιβλία των: Π. Λαζαρόπουλου,
Π. Σερενέ, Π. Κατράκη, Κ. ∆έφνερ-Καψή, Τ. Μπούτου, Γ. Ανδρικό-
πουλου, και Θ. Φροντιστή.

– Ποιήµατα της Π. Μπαλαµώτη-Σπιτά, µελοποιηµένα από τον ∆. Τσιγάρα,
παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στα Τρίκαλα.

– Το Μέλος µας, Νίκη Σαλπαδήµου, µίλησε στις 3 Απριλίου στην Εταιρία
Ελλήνων Λογοτεχνών µε αφορµή το βιβλίο της Καίτης Μανωλοπούλου,
για τα γεγονότα της 10ης Ιουνίου 1944 στο ∆ίστοµο. Η ίδια στη ∆εξαµενή,
µίλησε για τα παιδικά χρόνια του Αλέξανδρου Παπαδιαπάντη.

t

ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετά την παραίτηση του Κ. Βάσση, και την ευγενική παραχώρηση της
θέσης του ως επιλαχόντος στις εκλογές, ∆. Νικορέτζου, νέο µέλος του ∆.Σ
της Εταιρίας µας ανέλαβε η Χρ. Κακουλίδου

t

ΕΦΥΓΑΝ...

– Το Μέλος µας Μανώλης Πράτσικας που ζούσε στην Πάτρα. Είχε γράψει
ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, δοκίµιο, κριτικές. Το 1977 είχε λάβει το Β'
Κρατικό Βραβείο ∆ιηγήµατος.

– Το Μέλος µας Γεώργιος Ορφανουδάκης. Κηδεύτηκε στην Μακρυνίτσα
Πηλίου. Είχε γράψει κυρίως ποίηση και ήταν παλαιότερα τακτικός οµιλη-
τής στις συγκεντρώσεις της ∆ευτέρας της Εταιρίας µας.

– Το Μέλος µας Χρυσούλα Καλιαµπέτσου, λυρική ποιήτρια.

Θα τους θυµόµαστε πάντα
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∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η Ταφόπλακα της Ελληνικής Γλώσσας

«…Αυτό, όµως, γέννησε µια ευρύτερη καταστροφή. ∆ιότι όποιος υπο-
χωρεί στη γλώσσα του, υποχωρεί και από τις αξίες, ηθικές, πνευµατι-
κές και πολιτικές, που εκφράζει η γλώσσα. Μετά την ανατροπή του
γλωσσικού µας οικοδοµήµατος, είχαµε ανατροπή παντός πνευµατικού
οικοδοµήµατος, παντός συστήµατος αξιών. Η φθορά της Ελλάδος άρ-
χισε από τη φθορά της γλώσσας. Ακόµη και η οικονοµική παραλυσία
είναι απότοκος της γλωσσικής ασυναρτησίας που συνεπάγεται και την
πνευµατική. Ποιος εχέφρων άνθρωπος και εγκρατής της Ελληνικής,
κατανοεί τις αναλύσεις των φωστήρων που διαχειρίστηκαν και διαχει-
ρίζονται τα οικονοµικά µας; Η προσφυγή σε µια γλώσσα λαϊκιστική,
µε πολλά δάνεια από την αργκό, δεν γίνεται µε σκοπό να τα κατανοεί
ο λαός, γίνεται απλά για να µην κατανοεί τίποτε ο λαός. Το ‘µιλάµε τη
γλώσσα του λαού’, δεν σηµαίνει ότι ανεβάζουµε το επίπεδο του λαού·
απεναντίας το κατεβάζουµε».

Σαράντος Ι. Καργάκος
«Εστία», 15.01.2016

t

«Εθνική, είναι µια λογοτεχνία,
όχι µόνον όταν περιγράφει τη ζωή, τους ανθρώπους και την εθιµολο-
γία ή ηθολογία ενός λαού, αλλά και όταν εκφράζει, κατά τρόπον όχι
αναγκαία ηθογραφικό, τις ηθικές αξίες αυτού του λαού,τα ηθικά και
πνευµατικά του προβλήµατα, τις ψυχικές αγωνίες του, µε µια λέξη τον
προβληµατισµό του-συναισθήµατα ψυχολογικά και φιλοσοφικά».

Αιµίλιος Χουρµούζιος
«Ο αφηγηµατικός λόγος»

Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1979
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Τα τακτικά µηνιαία έσοδα της Εταιρίας µας από συνδροµές-ενοίκια ανέρ-
χονται σε 1.100 ευρώ. Με το ποσό αυτό καλύπτουµε τα λειτουργικά έξοδα
(αµοιβές, ηλεκτρικό, εκτυπώσεις, καθαριότητα, τηλέφωνα, κ.λπ.). Με τις
αυξήσεις στη φορολογία ακινήτων έχουµε επιπλέον υποχρέωση για τακτι-
κούς φόρους και ΕΝΦΙΑ να καταβάλλουµε 1000 ευρώ τον µήνα (11.500
ευρώ ετησίως). Το ποσόν αυτό δεν το διαθέτει η Εταιρία. Καταβάλλουµε
διάφορες προσπάθειες και ζητούµε τη βοήθεια των Μελών, όπως αναφέρε-
ται και στο µήνυµα του Προέδρου στη σελίδα 3.

Ως ελάχιστη συµµετοχή των Μελών το ∆.Σ. αποφάσισε:

Α) Την αύξηση της ετήσιας συνδροµής κατά 10 ευρώ, ήτοι σε 40 ευρώ
τον χρόνο. Με την ευκαιρία παρακαλούµε τα Μέλη να καταβάλλουν
τις συνδροµές τους χωρίς δαπανηρές υπενθυµίσεις.

Β) Την καταβολή του ποσού των 50 ευρώ για την χρησιµοποίηση του
Εντευκτηρίου της Εταιρίας στις συγκεντρώσεις της ∆ευτέρας. Κα-
θένας που επιθυµεί να µιλήσει, θα καταβάλλει το συγκεκριµένο ποσό
για την κάλυψη αντιστοίχων δαπανών (ηλεκτρικό, καθαριότητα,
κ.άλ.).

Γ) Την προσαρµογή της εγγραφής νέων Μελών σε 50 ευρώ.

∆) Την κατάργηση της κυκλοφορίας του µηνιαίου Προγράµµατος Εκδη-
λώσεων. Η ενηµέρωση για τις εκδηλώσεις της ∆ευτέρας θα γίνεται
από το διµηνιαίο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Είµαστε βέβαιοι ότι τα Μέλη θα κατανοήσουν την κατάσταση η οποία
βέβαια δεν θεραπεύεται µόνο από τα µέτρα που αναφέρθηκαν και τα οποία
έχουν περισσότερο συµβολικό χαρακτήρα συµµετοχής στην κοινή προσπά-
θεια διατήρησης του πλαισίου λειτουργίας της Εταιρίας.

Το ∆.Σ της Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων Λογοτεχνών.
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

ΜΝΗΜΗ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ

Πολλά δηµοσιεύµατα ακολούθησαν την µετάσταση της Άννας Συνοδινού,
Επίτιµου Μέλους της Εταιρίας µας.

Αναδηµοσιεύουµε αναµνηστικά µια παράγραφο από άρθρο του Σεβα-
σµιωτάτου Μητροπολίτη ∆ηµητριάδος Ιγνατίου στην εφηµερίδα «∆ηµο-
κρατία» (12.01.2016) µε τίτλο «Αποχαιρετίσαµε µια Κυρία του πνεύµατος»:

«Φεύγοντας από την επίγεια ζωή, η Άννα Συνοδινού αφήνει µια
στέρεη βεβαιότητα: Πώς κάθε χώρος τιµάται ή απαξιώνεται από τους
ανθρώπους. Το πέρασµά της από την Τέχνη του Θεάτρου στάθηκε
ικανό να καταξιώσει, όχι το όνοµα της, αλλά το ίδιο το Θέατρο, και
µάλιστα να εξισορροπήσει επί δύο γενεές, ίσως και περισσότερο, την
όποια ευτέλεια του επεφύλαξαν και του επιφυλάσσουν παλιότεροι και
σύγχρονοι συνάδελφοί της. Το ίδιο συνέβη µε τον χώρο της πολιτικής.
Το ίδιο συνέβη µε τον χώρο της θεατρικής διδασκαλίας...»

ΜΝΗΜΗ Γ. ΟΡΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗ
Γιώργος Ορφανουδάκης (1934-2016)
Από τον πρόλογο της τελευταίας του ποιητικής συλλογής, «Εν Τέλει», Βι-
βλιοεπιλογή, 2016:

«Εδώ µε τούτη, την ανά χείρας συλλογή, έκλεισε ο κύκλος της "όσο
γινόταν περισσότερο διακριτικής ποιητικής µου πορείας ή µάλλον
οδοιπορίας", όπως γράφω στον πρόλογο παλαιότερης συλλογής µου.
Ένας κύκλος που άνοιξε µε την έκδοση της Μικρής Οδύσσειας το
1964. Κι όµως δεν είναι µόνο τα 51 χρόνια, δηλαδή πάνω από µισός
αιώνας ζωής που υπηρετώ την Ποίηση όσο γίνεται πιο πιστά ή, που
ίσως σηµαίνει το ίδιο, τη µάχοµαι για να δυνηθώ να την κατακτήσω.
Αλλά τι λέω! Αυτή κατακτιέται; "∆ίδεται" µόνο σε πολύ λίγους ευνοη-
µένους, που φέρουν "εκ γενετής" τη σφραγίδα της δωρεάς».
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