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Αγαπητά Μέλη και αγαπητοί Φίλοι

της Εταιρίας μας

Γιά τό δεύτερο δίμηνο του 2017, το καθιερωμένο πια Ενημερωτικό μας Δελτίο 

σας φέρνει και πάλι πολλές ειδήσεις σχετικές με όσα ήδη συνέβησαν, αλλά και  

με όσα  έχουν προγραμματιστεί  να συμβούν στο προσεχές μέλλον.

Σημειώστε την πολύπλευρη και σημαντική δραστηριότητα τών Μελών μας. Μια 

δραστηριότητα που αντικατοπτρίζει την ποιοτική συμβολή τους στα πνευματικά 

δρώμενα τής πατρίδας μας, δηλώνοντας συγχρόνως και την ουσιαστική 

αντίστασή τους στα δυσοίωνα σημεία των καιρών.

Με το ίδιο φρόνημα, ας συνεχίσουμε όλοι το δημιουργικό έργο μας κι ας 

ευχηθούμε να υποδεχθούμε σύντομα μια αληθινή Άνοιξη.

Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση!

Η Συντακτική Επιτροπή

– Παρακαλούμε αποστείλατε την συνδρομή σας (40€ για το 2017), ώστε να περιοριστούν τα 

έξοδα για υπενθυμίσεις, τηλεφωνήματα κλπ. Σας ευχαριστούμε. (Λογαριασμός Εθνικής 

Τραπέζης, ΙΒΑΝ: GR 350110 1510 0000 1510 0126299)

– Σας υπενθυμίζουμε τον ενδιαφέροντα ιστότοπο της Εταιρίας μας (www.eeel.edu.gr). τον οποίο 

αξίζει να παρακολουθείτε, αλλά και να τον γνωστοποιείτε σε φίλους για ενημέρωση. (Προσοχή: 

Ανοίξτε στον ιστότοπο το σημείο τελευταία νέα εκεί που αναφέρει «Πατήστε εδώ»).

Μην ξεχάσετε να προμηθευθείτε και να δωρίσετε σε φίλους σας

την Ιστορία της 70ετίας της Εταιρίας μας, ένα έργο κιβωτό.



ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

41 βιβλία: ένα δυνατό παρόν ζωής

Ένα Σωματείο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έκφραση της συλλογικότητας των 

Μελών του. Ανάλογα δε με τον δυναμισμό, την εμβέλεια, τα πολιτισμικά 

αποθέματα και κυρίως την πίστη στο έργο που καλούνται να επιτελέσουν 

συλλογικά τα Μέλη είναι και η δραστηριότητα, η όλη παρουσία του Σωματείου.

Το 2016 – χρονιά γεμάτη απελπισία, πόνο κι έλλειψη οραμάτων – τα Μέλη μας 

εξέδωσαν ή επανεξέδωσαν 41 βιβλία (όσα τουλάχιστον μας δηλώθηκαν).

Όπως είναι γνωστό το κάθε βιβλίο, ανεξάρτητα από την όποια αξία του, ανοίγει  

ένα παράθυρο στον κόσμο, αποτελεί μια παρουσία ελπίδας. Στον δύσκολο, 

λοιπόν, αγώνα διαβίωσης του 2016, που – δυστυχώς – συνεχίζεται και σήμερα, 

41 Μέλη μας, με την έκδοση των βιβλίων τους, έδωσαν ένα δυνατό παρόν 

ζωής. Το σημειώνουμε με πραγματική υπερηφάνεια και το προσθέτουμε στην 

όλη δημιουργική παρουσία της Εταιρίας μας στον πνευματικό χώρο της 

πατρίδας μας.

Υ.Γ.: Προς «φίλους» μας: μόνο κακοπροαίρετοι δεν μπορούν να κάνουν τη διάκριση 

μεταξύ του «εθνικός» και του «εθνικιστής».

Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Στο πλαίσιο της συνεχούς δραστηριότητάς της για την προβολή των Ελληνικών 

Γραμμάτων, το Επίτιμο Μέλος μας, Αικατερίνη Σοφιανού, ενίσχυσε σημαντικά 

τα οικονομικά της Εταιρίας μας και την ευχαριστούμε.



Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΣ

Παρά το τσουχτερό κρύο (-4 βαθμοί θερμοκρασία, με χιόνι), Μέλη και Φίλοι της 

Εταιρίας (όπως ο Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Αντ. Κουνάδης) 

παρέστησαν στον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς στην Εταιρία μας.

Την επιμέλεια της καλλιτεχνικής εκδήλωσης είχε η Π. Σπιτά-Μπαλαμώτη. 

Ακούστηκαν επίκαιρα ποιήματα των Γ. Δροσίνη, Γ. Ανδρικόπουλου, Στρ. 

Μυριβήλη. Η φιλική μουσική παρέα τής Φ. Κονδύλη και των Βασ. Παπακώστα 

και Στρ. Παπακωνσταντίνου, που προσφέρθηκαν ευγενικά, συνόδευσε μελωδικά 

την εκδήλωση.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 70ΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Τα περιοδικά «Πνευματική Ζωή» και «Νουμάς» δημοσίευσαν ευμενή σχόλια για 

την έκδοση της Ιστορίας τής 70ετίας της Εταιρίας μας, γραμμένης από τον Γ. 

Ζώρα. Παρακαλούνται τα Μέλη μας να την προμηθευθούν και να τη δωρίσουν 

σε φίλους τους. Τιμάται 10 Ευρώ και για αποστολή ταχυδρομικά 15 ευρώ.

ΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Στις 4 Ιανουαρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας, πήρε το 

1ο Βραβείο, από το «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης του Μικρασιατικού 

Πολιτισμού» (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), για τον 4ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 

Ενηλίκων, το Μέλος μας Ειρήνη Βεκρή, για το έργο της «Ο άνθρωπος που 

έκανε τις κυδωνιές να ανθίσουν». Πρόκειται για λογοτεχνική βιογραφία του 

Ιωάννη Δημητρακέλλη-Οικονόμου, ιδρυτή του Αϊβαλιού.



ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ (έτους 2016-2017)

(Αναγγέλλονται μόνο τα βιβλία που αποστέλλονται στην Εταιρία)

Ευγενίας Αρβανίτη-Παλαιολόγου. «Γιάννης Ανδρικόπουλος - Ο Αιγιώτης 

ποιητής». Εκδόσεις «Φιλολογική Φωνή». Ομιλία για τον ποιητή στην τιμητική 

Εκδήλωση της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος (2016).

Αντουανέττας Ασωνίτου. «Λογοτεχνικά Μονοπάτια». Εκδόσεις  «Αστάρτη», 

(2017). Συλλογή δοκιμίων που αφορούν σε Έλληνες και ξένους συγγραφείς, 

καθώς και ένα δοκίμιο για τον παλαιό ελληνικό κινηματογράφο.

Αλέκου Δαφνομήλη (παλαιού Μέλους μας – Προέδρου της Εταιρείας 

Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος). «Ο Οδυσσεύς στην Νήσο των Φαιάκων». 

Έκδοση Μουσικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Β΄ Έκδοση, 2016). Δύο ποιητικά 

κείμενα του γνωστού συγγραφέα, μελοποιημένα από τον Δημ. Θέμελη.

Κώστα Ευαγγελάτου. Ημερολόγιο του 2017, με τίτλο «Νεφελογραφίες –

Nebulographics» και με έργα του από την πρόσφατη Έκθεσή του 

«Νεφελογραφίες». Εκδόσεις «Art Studio East», (Επιμέλεια, Ραλλού Καρτέρη). 

Επίσης, ποιητική συλλογή με τίτλο «Σφουμάτο και Ξίφος». Εκδόσεις «Συλλογές» 

(2016).

Σταυρούλας Ζώρζου. «Μου’ πες». Εκδόσεις «Σαῒτης»(2017).

Ιστορίες και τραγούδια από τη ζωή των εφήβων (με ομώνυμο μουσικό CD), που 

μας οδηγούν στο να βλέπουμε κατάματα την αλήθεια. Το βιβλίο παρουσιάστηκε 

σε εκδήλωση στο “Public” με ομιλητή τον π. Στ. Καρπαθίου και συμμετοχή τής 

παιδικής χορωδίας «Καλλιτεχνήματα».



Πότη Κατράκη. «Η άλωση της ΠΟΛΗΣ». Εκδόσεις «Λεξίτυπον» (2016).

Συλλογή επικών ποιημάτων εμπνευσμένων από την Άλωση. Πρόλογος του Δ.Ν. 

Καλαμάκη, Καθηγητού Βυζαντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άννας Κελεσίδου. «Ούτε μια μέρα χωρίς ποίηση. Ο ποιητής Σπύρος Κοκκινάκης».

Δοκίμιο, Αθήνα (2016).

Ελένης Λαδιά. «Η Φερένικη». Βιβλιοπωλείον της Εστίας (2016).

Μυθιστόρημα με αφήγηση και μυθιστορία, που κινείται μεταξύ πραγματικού και 

ονειρικού.

Γιώργου Λεονάρδου. «Τσαρίνα Σοφία - Η Παλαιολογίνα που ανέδειξε τη 

Ρωσία». Ιστορικό μυθιστόρημα με θησαυρό σημαντικών πληροφοριών και 

γεγονότων. Εκδόσεις  «Ωκεανός» (2016).

Π.Β. Πάσχου. «Το Έαρ της Ερήμου» (Ζ’ Έκδοση). Εκδόσεις «Παρρησία» 

(2016). Ἐπιλογή από γνωστά και άγνωστα Γεροντικά, σε λογοτεχνική απόδοση.

Μαρίας Περατικού – Κοκαράκη. «Τά Χρόνια με τα Κυκλάμινα». Εκδόσεις 

«Α.Α. Λιβάνη» (2016). Μυθιστορηματική αφήγηση των ιστορικών γεγονότων 

του 1955 και του 1974, στην μαρτυρική Κύπρο.

Μερόπης Ν.Σπυροπούλου.«Η Συνεργασία μιάς Συνείδησης και μιάς 

Εμπιστοσύνης». Εκδόσεις «Δομή» (2016). Περιλαμβάνει δύο δοκίμια σχετικά με: 

α) την πρόκληση και την δοκιμασία για τους επιστήμονες, στον 21ο αιώνα και β) 

την επικοινωνία μεταξύ γιατρού και αρρώστου. Συμπεριλαμβάνεται και η 

αντίστοιχη αγγλική μετάφραση.

Κωνσταντίνας Τασσοπούλου. «Για να πεις τα Κάλαντα». Εκδόσεις «Ίτανος» (2016).

Ανθολόγιο καλάντων απ’όλη την Ελλάδα, που τραγουδιούνται όλο τον χρόνο.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017∗

Μάρτιος

 Δευτέρα 6 Μαρτίου, 6 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Η Χρυσάνθη 

Κακουλίδου, παρουσιάζει το βιβλίο «5η Εντολή» της Μερόπης 

Σπυροπούλου.

 Δευτέρα 13 Μαρτίου, 6 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Ο Δημήτρης Λούκας, 

παρουσιάζει τα βιβλία «Η άλωση της Πόλης» και «Προβλέψεις» του Πότη 

Κατράκη.

 Δευτέρα 20 Μαρτίου, 6 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Καφενείο. Ας θυμηθούμε 

τον Νικηφόρο Βρεττάκο.

 Δευτέρα 27 Μαρτίου, 6 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Ομιλία της Νίκης 

Σαλπαδήμου με θέμα: «Ναπολέων Λαπαθιώτης: η τοιχογραφία μιας 

εποχής».

Απρίλιος

 Δευτέρα 3 Απριλίου, 6 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Ομιλία του Παύλου 

Τούτουζα με θέμα: «Ευζωΐα-Μακροζωΐα».

 Τετάρτη 5 Απριλίου, 7 μ.μ., Στοά του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου). 

Παρουσίαση του βιβλίου του Διονύση Κ. Μαγκλιβέρα «Οδοιπόρος μιας 

εποχής».

 Δευτέρα 24 Απριλίου, 6 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Ομιλία του Γιάννη 

Κασιμάτη με θέμα: «Πτυχές μιας βιογραφικής προσέγγισης του Λόρδου 

Βύρωνα».

 Σημείωση:
Λεπτομέρειες θα βρείτε στο φυλλάδιο με το σχετικό Αναλυτικό Πρόγραμμα.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
(Δημοσιεύονται οι πληροφορίες που αποστέλλονται στην Εταιρία.
Την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών ἐχουν οι αποστέλλοντες)

 Το Μέλος μας, Χρυσάνθη Κακουλίδου, είναι Πρόεδρος του "Κέντρου 

Μελέτης της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, «Γιάννης Χατζίνης», του Δήμου 

Καλλιθέας. Στο Κέντρο, έχουν συμμετάσχει ως ομιλητές, μεταξύ άλλων, τα 

Μέλη μας: Δημήτρης Καραμβάλης, Δημήτρης Λούκας και Μερόπη 
Σπυροπούλου.

 Το τελευταίο τεύχος της περιοδικής έκδοσης «Περιήγηση στον πνευματικό 

και καλλιτεχνικό χώρο», είναι αφιερωμένο στο Μέλος μας, Δημήτρη 
Καραμβάλη. Παρουσιάζεται η σημαντική και πολύπλευρη δραστηριότητά 

του στην πνευματική ζωή.

 Με πρωτοβουλία του «Ιωνικού Συνδέσμου», παρουσιάστηκε στο 

Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας το βιβλίο του Μέλους μας 

Νίκου Κακαδιάρη «Νεωτερικότητα και Μεταμοντέρνο στη Βυζαντινή 
Τέχνη». Για το βιβλίο μίλησαν: οι συγγραφείς, Ελ. Κεκροπούλου και Γ. 

Καραμπελιάς, και ο Καθηγητής Μ. Στεφανίδης.

 Στις 22 Ιανουαρίου 2017, στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού 

Κέντρου της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο, έγινε η παρουσίαση του 

συνολικού συγγραφικού έργου του Μέλους μας Ελένης Κεκροπούλου. Η 

εκδήλωση διοργανώθηκε από την «Λέσχη Ελληνικού Βιβλίου» του Τορόντο.

 Συνεχίστηκαν και το 2016, οι επί κοινωνικών θεμάτων ομιλίες της Μερόπης 
Σπυροπούλου, σε διάφορα πολιτιστικά Σωματεία και Σχολές Γονέων. 

Επίσης, για 10η συνεχή χρονιά, μεταδίδονται από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό 

της Πειραϊκής Εκκλησίας (91,2 FM), οι εβδομαδιαίες εκπομπές της με τίτλο: 

«Ας μιλήσουμε για Παιδεία».

 Το Μέλος μας Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, είναι Πρόεδρος του 

Σωματείου «Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου» και με την επιμέλειά της 

εκδόθηκε ένα εξαιρετικό Ημερολόγιο του 2017, με Ιστορίες, Μαρτυρίες, 

Επιστολές, Έγγραφα και Τραγούδια προσφύγων τού 1922 από την Μικρά 

Ασία στην Κύπρο.



 Το Μέλος μας Ζωή Σαβίνα Μουστάκα, έχει εκδώσει το βιβλίο «Το Χρυσό 

Βιβλίο» με Χαϊκού και Κολλάζ, αφιερωμένα στον Λευκάδιο Χερν (Εκδόσεις 

Οίστρος), με αντίστοιχες μεταφράσεις στα Αγγλικά και Ιαπωνικά.

Έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με την ποίηση Χαϊκού και σχετικά έργα της έχουν 

συμπεριληφθεί σε δέκα και πλέον παγκόσμιες ανθολογίες των ετών 2014-

2015.

 Τά Μέλη μας, Γ. Κούβελας και Μ. Σπυροπούλου, είναι τακτικοί 

συνεργάτες του μηνιαίου περιοδικού «Σύνδεσμος», που εκδίδεται από την 

«Χριστιανική Στέγη» Καλαμάτας.

 Στο τχ. 226, του περιοδικού «Πνευματική Ζωή», έχουν συνεργαστεί τα 

Μέλη μας: Γ. Ανδρικόπουλος, Όθων Δέφνερ, Δ. Μαγκλιβέρας, Π. 

Σερενές και Θ. Φροντιστής.

 Στο τχ. 150, του περιοδικού «Νουμάς», έχουν δημοσιευθεί κείμενα των 

Μελών μας: Σ. Καργάκου, Π. Μπαλαμώτη-Σπιτά, Γ. Μπαμπινιώτη, Γ. 

Νικολόπουλου, Δ. Νικορέτζου, Γ. Πατεράκη, Ν. Σαλπαδήμου, Μ. 

Τσούλια-Ρουσοπούλου και Κ. Τσιρόπουλου.

 Στο τχ. 14, του περιοδικού «Αντιστροφές», που εκδίδει ο Αυγ. Ανδρέου, 

έχουν δημοσιευθεί κείμενα των Μελών μας: Σ. Καργάκου, Δ. Νικορέτζου 

και Π. Σερενέ.

 Στο τχ. Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017, του περιοδικού «Ακτίνες», έχουν 

δημοσιευθεί κείμενα των Μελών μας Δ. Νικορέτζου και Μ. 

Σπυροπούλου, ως αναφορά μνήμης του Ευάγγελου Ν. Μόσχου, 

αείμνηστου Επίτιμου Προέδρου τής Εταιρίας μας.

 Στο Επιστημονικό Συνέδριο για το κριτικό έργο του ιδρυτικού Μέλους τής 

Εταιρίας μας, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, έλαβαν μέρος και τα Μέλη μας Γ. 

Ζώρας, Δ. Μαγκλιβέρας, Π. Μαστροδημήτρης και Αν. Παναρέτου.

 Σε αφιέρωμα της «Καθημερινής» για τη γέννηση της Τηλεόρασης στην 

Ελλάδα αναφέρεται το Μέλος μας Ελένη Κυπραίου, η οποία έκανε την 

πρώτη εκπομπή στις 23 Φεβρουαρίου 1966.

* * * * *



ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Μετά από σχετική απόφαση της Εταιρίας μας, έγιναν δεκτά ως Νέα Μέλη οι:

– Ζώρζου Σταυρούλα, Ποιήτρια και Πεζογράφος.

– Καλτσόγια-Τουρναβίτη Νίκη, Πεζογράφος και Δοκιμιογράφος.

– Καμπέρος Σπύρος, Πεζογράφος.

– Μυρμιγγίδης Πάνος, Ποιητής και Πεζογράφος.

– Πιτσιλαδή Βενετία, Πεζογράφος.

Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πνευματικό τους 

έργο.

ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κατά καιρούς, έχουν εκδοθεί για Μέλη της Εταιρίας μας, Συλλογικοί Τόμοι, οι 

οποίοι αποτελούν πραγματικές μνημειώδεις εκδόσεις, χρήσιμες για όλες τις 

βιβλιοθήκες.

 Ευκαρπίας Έπαινος.

Αφιέρωμα στον Καθηγητή Π.Δ. Μαστροδημήτρη

(Φιλολογική επιμέλεια: Γ. Ανδρειωμένος). Εκδόσεις «Πορεία» 2007, 

σελ.1268.

 Θεολογία και Λογοτεχνία.

Αφιέρωμα στον Καθηγητή Π.Β. Πάσχο – Για τα 70χρονά του.

Κριτικοί, Συνάδελφοι και Μαθητές του, σχολιάζουν τη συμβολή του στα 

Νεοελληνικά Γράμματα. Εκδόσεις «Ακρίτας», 2005, σελ. 780.



Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Ύστερα από πρόταση Μέλους μας γεννήθηκε ο Κουμπαράς της Εταιρίας για να 

συμβάλλει στη μερική αντιμετώπιση άμεσων οικονομικών αναγκών. Στον 

Κουμπαρά μπορεί κάθε Μέλος ή φίλος να καταθέτει αυτοπροαίρετα οποιοδήποτε 

χρηματικό ποσό (ακόμη και το πιο μηδαμινό), πέραν βέβαια της ετήσιας 

συνδρομής του. Για κάθε ποσό θα χορηγείται απόδειξη. Στο Ενημερωτικό Δελτίο 

αναφέρονται τα ονόματα των δωρητών χωρίς όμως αναγραφή του 

κατατεθέντος ποσού.

Ο Κουμπαράς, εκτός από την οικονομική βοήθεια αποτελεί ένδειξη αγάπης για 

την Εταιρία. Το περασμένο διάστημα ενίσχυσαν τον Κουμπαρά οι παρακάτω, 

τους οποίους ευχαριστούμε:

Λ. Γαρυφαλλάκη, Μ. Καλπαδάκης, Δ. Καραμβάλης, Π. Κατράκης, Β. Κωσταρίδη, 

Δ. Μαγκλιβέρας, Γ. Πατεράκη, Π. Σπιτά-Μπαλαμώτη, Μ. Ρουσοπούλου.

ΕΦΥΓΑΝ...

 Στις αρχές Φεβρουαρίου, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι το παλαιό Μέλος μας, 

Αναστασία (Λούλα) Παπιδάκη - Πιπίνη. Με κείμενα που εκπέμπουν 

μηνύματα και τρυφερότητα για παιδιά και εφήβους, άφησε σημαντική 

πνευματική κληρονομιά. Υπήρξε και Μέλος της Γυναικείας Λογοτεχνικής 

Συντροφιάς.

 Το Επίτιμο Μέλος μας Κώστας Ε. Τσιρόπουλος, επί 37 χρόνια εκδότης 

του μηνιαίου περιοδικού «Ευθύνη», ο οποίος κατά τη δεκαετία του 1970 

είχε αναπτύξει πρωτοποριακή δραστηριότητα στα πλαίσια της Εταιρίας μας, 

έφυγε στις 23 Φεβρουαρίου.

Στη μνήμη του, η σύζυγος και ο γιος του αείμνηστου Μέλους μας 

Παναγιώτη Φωτέα, κατέθεσαν υπέρ της Εταιρίας μας το ποσό των 500 

Ευρώ για την οργάνωση αντίστοιχου φιλολογικού μνημοσύνου.

Θα τους θυμόμαστε πάντα.



ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΕΝΑΣ

«Είναι ανάγκη, μεγάλη ανάγκη, στη σημερινή εποχή να πληθύνουν οι απόστολοι 
της πέννας. Είναι ανάγκη οι συγγραφείς μας, οι λογοτέχνες μας, να νιώσουν ότι  
πρέπει να μεταδώσουν το Καλό Μήνυμα στον κόσμο. Να καθοδηγήσουν τις  
καρδιές στην Πίστη και στην Αρετή. Να ένας ευγενής σκοπός που θα έπρεπε να 
ζωντανέψει στις καρδιές εκείνων, που το ταλέντο τους τούς τοποθετεί στις 
πνευματικές κορυφές».

Ζακ Μαριταίν (1882-1973)
(εστάλη από τό Μέλος μας, Γ. Κούβελα)

* * * * *

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
(Κείμενα παλαιών Μελών μας)

Η ΑΦΑΤΡΙΑΣΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Βασική προϋπόθεση για τη μέτρηση του αναστήματος ενός πνευματικού 
ανθρώπου είναι η αποστασιοποίηση (ψυχολογική, ιδεολογική, αισθητική, φιλική) 
του κρίνοντος από το έργο του κρινομένου. Αυτό, συνήθως, επιτυγχάνεται με 
την χρονική κυρίως απομάκρυνση. Μέσα στη διαδικασία των ανακατατάξεων, 
που συνεπιφέρει το πέρασμα του χρόνου, αποκαθίστανται οι οριοθετήσεις της 
οπτικής γωνίας στη σωστή τους διάσταση. Βέβαια, οι αναθεωρήσεις αυτές 
υπόκεινται καμμιά φορά και οι ίδιες σε παραμορφωτικές διαθλάσεις, που 
εξαρτώνται από τις αλλαγές στην νοοτροπία, στα γούστα, ή στα προστάγματα 
της εποχής. Ωστόσο, και αυτός ο κίνδυνος εξορκίζεται επαρκώς με την 
νηφαλιότητα της χρονικής απόστασης· όχι σπάνια, η μια αναθεώρηση μοιάζει να 
ακυρώνει την άλλη. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιων 
αλληλεξουδετερώσεων, στις υστερώτερες κρίσεις μας για λογοτέχνες, και μήτε 
ο Βαλωρίτης, μήτε ο Ψυχάρης, μήτε ο Σικελιανός δεν ξέφυγαν από τέτοιες 
δοκιμασίες. Στο τέλος, πρέπει να περιμένουμε πολύν καιρό (στην περίπτωση 
του Κάλβου ήτανε τρεις γενιές) για να ακούσουμε την αφατρίαστη γνώμη της 
Ιστορίας.

Θ.Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ (1923-1998)
Απόσπασμα από το βιβλίο του:

«Κτέρισμα για τον Ρόδη», Αστρολάβος/Ευθύνη, 1990.


