
ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1946

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΕΥΧΟΣ 1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Ἱπποκράτους 63, 3ος Ὄροφος - Ἀθήνα 106 80

Τηλ.: 210 3608239, Fax: 210 3603675

E-mail: ethniki.etairia@gmail.com

Site: www.eeel.edu.gr



Ἀγαπητά Μέλη καί ἀγαπητοί Φίλοι

τῆς Ἐταιρίας μας

Μέ τίς πιό καλές κι ἐγκάρδιες εὐχές γιά μιά

Δημιουργική Χρονιά, ἐγκαινιάζουμε αὐτήν

τήν νέα γραπτή ἐπικοινωνία μας.

Τό «Ἐνημερωτικό Δελτίο», πού ἔχετε στά χέρια σας,

ἔχει σκοπό νά σᾶς φέρνει, κάθε δίμηνο,

εἰδήσεις καί σχόλια γιά:

α) τίς δραστηριότητες τῆς Ἐταιρίας μας, καί

β) τίς δραστηριότητες τῶν Μελῶν μας, πού γίνονται

σέ ἄλλα πνευματικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Ἐπίσης, θά περιλαμβάνει πληροφορίες γιά νέες

ἐκδόσεις ἤ ἐπανεκδόσεις βιβλίων τῶν μελῶν μας,

ἀλλά καί γιά ἐκδηλώσεις καί γεγονότα

πού ἔχουν μέν ἀντίστοιχο ἐνδιαφέρον, ἀλλά, συχνά,

δέν ἀποκτοῦν εὐρύτερη δημοσιότητα.

Εἶναι, λοιπόν, θερμή ἡ πρόσκληση καί παράκλησή μας,

νά ἔχουμε τήν δική σας συμπαράσταση γιά νά

ἀποκτήσει αὐτό τό Δελτίο οὐσιαστικό περιεχόμενο

καί ἐπιτυχημένη μακροημέρευση.

Ζητοῦμε νά μᾶς στέλνετε, γραπτῶς καί ἐπιγραμματικά,

μέ Τηλεομοιότυπο (Fax) ἤ μέ τό Ἠλεκτρ.Ταχυδρομεῖο (e-mail),

καί μέ τήν ἔνδειξη «Γιά τό Ενημερωτικό Δελτίο»,

τίς πληροφορίες πού θεωρεῖτε ὅτι

ταιριάζουν στό πνεῦμα αὐτοῦ τοῦ Δελτίου.

Μέ τίς θερμές μας εὐχαριστίες

Ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

«Νά γνωριστοῦμε μεταξύ μας

καί νά μᾶς γνωρίσουν οἱ ἄλλοι»

Διττός εἶναι ὁ στόχος τοῦ διμηνιαίου Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου

πού ἔχετε στά χέρια σας:

α) νά ἐνημερώνει τά μέλη μας για τίς δραστηριότητες

τῶν συναδέλφων τους καί

β) νά ἐνημερώνει εὐρύτερα παράγοντες τῆς κοινῆς γνώμης,

γιά τό ἔργο πού συντελεῖται στόν κύκλο τῆς Ἐταιρίας μας.

Γιά τόν λόγο αὐτό, τό Δελτίο μας θά ἀποστέλλεται εὐρύτερα

σέ ἀποδέκτες, πέρα ἀπό τά μέλη μας.

Πιστεύουμε ὅτι, ὅλοι μας, θά ἀγκαλιάσουμε τήν νέα αὐτήν

πρωτοβουλία, ὥστε τό Δελτίο νά ἐνισχυθεῖ

καί νά ἐπιτύχει τόν σκοπό του.

Παρακαλῶ σημειῶστε ὅτι, ἡ τωρινή ἀρχική του μορφή καί ἔκταση,

δέν ἐπιτρέπει παρά μόνο σύντομες καί περιληπτικές πληροφορίες.

Στό μέλλον..., βλέπουμε.

Μέ τήν εὐκαιρία, θέλω νά εὐχαριστήσω θερμά ὅσους συνέβαλαν

σ’ αὐτήν τήν προσπάθεια καί, ἰδιαιτέρως, τό μέλος τοῦ Δ.Σ.,

κυρία Μερόπη Ν.Σπυροπούλου, ἡ ὁποία ἀνέλαβε τόν συντονισμό

τῆς ἔκδοσης τοῦ Δελτίου, στό ὁποῖο εὔχομαι μακροημέρευση.

Ὁ Πρόεδρος

Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας



ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Περιληπτικό Πρόγραμμα Συναντήσεων τῆς Δευτέρας:

1. 5 Ἰαν.: Παρουσίαση τῶν νέων μελῶν καί τοῦ ἔργου τους

2. 12 Ἰαν.: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

3. 19 Ἰαν.: Ὁμιλία κ. Χρ. Κακουλίδου: «Δαίμων» τοῦ Μιχ. Λερμοντόφ.

4. 26 Ἰαν.: Παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Δοκιμές Ἀνάγνωσης»,

τῆς κ. Σταυρούλας Τσούπρου.

5. 2 Φεβρ.: Ὁμιλία κ. Δ. Λούκα: «Δελφοί, Δελφικό ὅραμα,

Δελφικά σύμβολα».

6. 9 Φεβρ.: Καφενεῖο.

7. 16 Φεβρ.: Ὁμιλία κ. Κυρ. Βαλαβάνη: «Γιάννης Ἀνδρικόπουλος, 

συγγραφέας, ποιητής, κριτικός».

8. 23 Φεβρ.: Τό ἐντευκτήριο θά εἶναι κλειστό (Καθ. Δευτέρα)

Νέα Μέλη:

Ἡ Γενική Συνέλευση, στήν συνεδρίαση τῆς 5 Δεκ. 2014, ἐξέλεξε

ὡς νέα τακτικά Μέλη τῆς Ἐταιρείας μας τούς κάτωθι:

κ. Βεκρῆ Εἰρήνη, κ. Καλπαδάκη Μάνο, κ. Λειβαδᾶ Εὐριδίκη,

κ. Μπίνιου Ἀθηνά, κ. Στεφάνου – Χαλκιᾶ Πόπη,

κ. Φροντιστή Ἀθανάσιο

Νέα Ἐπίτιμα Μέλη:

Μέ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, ἀνακηρύχθηκαν ὡς ἐπίτιμα Μέλη

τῆς Ἐταιρείας μας οἱ κάτωθι:

– Ὁ τέως Πρόεδρος κ. Β. Βιτσαξής, ὡς Ἐπίτιμος Πρόεδρος

– Τά τακτικά Μέλη τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν:

κ. Θ. Βαλτινός, κα. Κική Δημουλά, κ. Ἐμμ. Ρούκουνας,

κ. Κ. Σβολόπουλος

– Τό παλαιό Μέλος τῆς Ἐταιρίας μας, κ. Κ. Ε. Τσιρόπουλος

(Γιά τήν ἐκδήλωση θά βρεῖτε λεπτομέρειες στήν σχετική ἐγκύκλιο)



ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

– Τό Μέλος μας κ. Διονύσιος Μουσμούτης,

ἐξελέγη τακτικό Μέλος τῆς

«Εὐρωπαϊκῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καί Τεχνῶν».

Ἐπίσης, πρόσφατα, ἐξελέγη Πρόεδρος τοῦ Π.Ε.Ν. Ἑλλάδος.

– Τό Μέλος μας κ. Σοφία Μωραῒτου,

ἐξελέγη Γραμματέας τοῦ Π.Ε.Ν. Ἑλλάδος.

– - Τό Μέλος μας κ.Νίκος Μακρῆς, συνεχίζει καί φέτος

τίς παραδόσεις του στό «Φιλοσοφικό Καφενεῖο»,

στἠν αἴθουσα τοῦ Καποδιστριακοῦ κτηρίου «Κωστῆ Παλαμᾶ».

– Συνεχίζονται, γιά 8η χρονιά, οἱ ἑβδομαδιαῖες ἐκπομπές,

στό Ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας,

μέ τίτλο «Ἄς μιλήσουμε γιά Παιδεία», ἀπό τό Μέλος μας

κ. Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,

Ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες:

– Κατά τήν καθιερωμένη τελετή κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας,

τό νόμισμα ἔπεσε φέτος στό νέο Μέλος μας,

κ. Θανάση Φροντιστή. Τοῦ εὐχόμαστε κάθε καλό.

– Σέ ριζική ἐκκαθάριση τοῦ Μητρώου τῶν Μελῶν μας προέβη τό

Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Ἐταιρίας, μέ διαγραφή ὅσων,

ἐπί σειρά ἐτῶν,εἴτε δέν μετέχουν στίς δραστηριότητες τῆς Ἐταιρίας ,

εἴτε δέν ἀνταποκρίθηκαν στήν εὐεργετική ρύθμιση

τῶν ὀφειλῶν παλαιῶν συνδρομῶν.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ καί ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Γιά τό ἔτος 2014 (Ὅπως μᾶς ἐστάλησαν ἀπό τά Μέλη μας):

Ἀγγελίδου Κλαίρη (Κύπρος): «Λιτανεία» (Ποιητική Συλλογή)

«Ἀγλαά ἄποινα» (Μελετήματα Πολιτισμοῦ)

Ἀλιπράντης Νίκος: «Μιά Ἀρσακειάδα στήν Ἀθήνα τοῦ 19ου αἰῶνα»

(Λεύκωμα Σοφίας Θραψιάδου, 1890)

Ἀσημακόπουλος Κώστας: «Ἔχω δικαίωμα» (Θεατρικό)

«Αίτία διαζυγίου» (Θεατρικό)

«Τραγούδια» (Στίχοι γιά μελωποίηση)

Μεταφράσεις στά Ἰσπανικά:

«Οἱ ψυχές τῆς Σαμοθράκης»

«Ἄνθρωποι ἑνός τόπου»

Βαλαβάνης Κυριάκος: «Στέφανος Κωνσταντινίδης» (Ἐργο βιογραφικό)

«Γεώργιος Ζερίγγας» (Ἐργο βιογραφικό)

Γαρυφαλλάκη-Νικολάου Λίνα: «Ξεδιπλώματα ψυχῆς»

(Ἀφηγήματα καί Διηγήματα)

Ζωϊόπουλος Παντελῆς: «Δύο λεπίδες χλόης» (Τό ἀγροτικό θαῦμα)

Ἰωαννίδου-Σταύρου Ρούλα (Κύπρος): Τό βιβλίο «The weight of the rain»

κυκλοφόρησε σέ ἀγγλική μετάφραση καί διατίθεται ἠλεκτρονικά ὡς e-book.

Κατράκης Πότης: Ἕνδεκα νέες Ποιητικές Συλλογές, μέ διάφορους τίτλους.

Ἐπανεκδόσεις: «Τό Ἔπος τοῦ ‘40», «Ἀποκάλυψη Θεία»

Μετάφραση στά Ἀγγλικά: «Ἡ Χαλάρωση»

Κελεσίδου Ἄννα: «Τό κλειδί νά κλειδώσω τό χρόνο»

Κυριαζής Νίκος: «Τελευταῖος ἔρωτας» (Μυθιστόρημα). Μεταφράστηκε Ἀγγλικά

«Δημοκρατία καί Πόλεμος» (Μελέτη)

Λαδιᾶ Ἑλένη: Ἐπανέκδοση «Τά ἄλση τῆς Περσεφόνης»

Λεονάρδος Γιῶργος: «Νησιά ξεχασμένα στόν χρόνο» (Ἱστορικό Μυθιστόρημα)

Μάντζιου Ἐλευθερία: «Ἡ ποίηση εἶναι ζωγραφική» (Ποιητική Συλλογή)

«Ἐπιστροφή ἀπό τόν δεκαετῆ πόλεμο» (Βιογραφία)



Μαρκάκης Κώστας: (ψευδ. Γαρμπῆς) «Ἐν ἐσόπτρω» (Ποιητική Συλλογή),

«Δοκιμές καί μελετήματα» (Ποιητική Συλλογή),

«Ἔρωτας στίς Σπέτσες» (Νουβέλα)

Μπαλαμώτη-Σπιτᾶ Πόπη: «Καλημέρα Ἥλιε» (Συλλογή Ποιημάτων γιά παιδιά)

Παναρέτου Ἀννίτα: «Ψυχῆς ἐγκώμιον» (Αὐτοβιογραφικό ἀφήγημα)

Παπαστράτου Δανάη: «Δέηση στήν Ἀφαία» (Ποιητικό ἀφιέρωμα)

Μεταφράσεις τοῦ ποιήματος σέ 13 γλῶσσες «Contradiction»

Παρασκευόπουλος Στάθης: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΫΠΟΛΗ» (Οἱ Χριστιάνοι) (Μελέτη)

Πάσχος Π. Β.: «Ἐναγώνιος Ἀγώνας μέ τή Λέξη, τό Βίο, τόν Οὐρανό»

(Ποιητική Συλλογή)

Πατεράκη Γιολάντα: Ἐπανεκδόσεις: «Ὁμάδα Σάτσωκ», «Ἡ μέγάλη τῶν 

Νεράϊδων Σχολή» (Α’καί Β’Τόμος), « Ὁ κύριος Ὄνειρος κι ἡ Ρόζ 

Ὀμπρέλλα» Παραμύθια ὅλο τρέλα.

Παύλου Σάββας (Κύπρος): «Φιλολογικά Μελετήματα», «Γραμμή Τόκυο-Μυκῆνες»

Πέτροβιτς-Ἀνδρουτσοπούλου Λότη: «Ἀμίλητη ἀγάπη» (Μυθιστόρημα), 

«Στόν ἴσκιο τοῦ παραμυθόδεντρου (Παραμύθια). Επανεκδόσεις: «Στό 

τσιμεντένιο δάσος», «Ζητεῖται μικρός», «Σπίτι γιά πέντε», Τραγούδι γιά 

τρεῖς», «Γιούσουρι στήν τσέπη», «Τό Πάσχα τῆς νόνας χελώνας», 

«Πασχαλιά καί πασχαλίτσα».

Πιπίνη Λούλα: «Τό σκιάχτρο, τό παιδί καί τό φεγγάρι» (Μικρές ἱστορίες)

Πρωάκης Κυριάκος: «Τά συνάφια τῶν Θυμιανῶν» (Λαογραφία)

Ροδοπούλου Σούλα: «Τό χρῶμα τοῦ πάθους», Ἀπελλῆς (Ἱστορικό μυθιστόρημα)

Σαββίδου-Θεοδούλου Μόνα (Κύπρος): «Ἀγαπημένε» (Ποιητική Συλλογή)

Σπυροπούλου Ν. Μερόπη: «Ἐπεισόδια τῆς ζωῆς» (Διηγήματα).

Ἔκδοση καί Ἐπανέκδοση

Τασσοπούλου Κων/να: «Τί εἶναι τά Χριστούγεννα»

Τούτουζας Παῦλος: «Διάλογοι περί καρδίης καί ἀγγείων» Διάγνωση καί θεραπεία.

Τσάκου Μαρκέλλα: «Τό τσέρκι στήν κατηφόρα»

Φροντιστής Θανάσης: «Μέρες τοῦ Κυρίου 360», «Ὑπάρχει Ἐλπίδα»

(Ποιητικές Συλλογές)

Χιλιαδάκη Δώρα: «Ἀθηναῒδα-Εὐδοκία καί ἐγώ, ἡ Εὐγενία» (Ἀφήγημα)



ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

Ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα λογοτεχνῶν, μελῶν τῆς Ἐταιρίας μας

ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ (1931-2007)

«Τό Συναξάρι τοῦ Γένους»

Ἁρμός, 2000


