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Αγαπητά Μέλη και αγαπητοί Φίλοι

της Εταιρίας μας

Φτάσαμε αισίως και στο τέταρτο δίμηνο της φετεινής περιόδου και ελπίζουμε 

ότι ο σχετικός απολογισμός θα θεωρηθεί θετικός.

Πολλές και ενδιαφέρουσες ήσαν οι εκδηλώσεις και πολύ ικανοποιητική η όλη 

δραστηριότητα των Μελών μας.

Παραμένει, ωστόσο, πάντα η ευχή και η προσδοκία για μεγαλύτερη προσέλευση 

των Μελών και των Φίλων στις εκδηλώσεις μας.

Το Πρόγραμμα για την επόμενη περίοδο, που θα αρχίσει – όπως πάντα – τον 

Νοέμβριο, καταρτίζεται ήδη και προβλέπεται πλούσιο. Ως τότε, σας ευχόμαστε 

να έχετε ένα καλό και δημιουργικό καλοκαίρι, με υγεία και χαρές.

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

Η κρίση της κριτικής

Η κριτική του βιβλίου αποτελεί καίριο στοιχείο στη σχέση συγγραφέα-

αναγνώστη. Κριτική δεν σημαίνει επαινετικό χειροκρότημα. Σημαίνει  

τεκμηριωμένη συζήτηση, πρόταση, συμπλήρωση επικοινωνίας.

Η έντιμη αντικειμενική και εμπεριστατωμένη κριτική που αναδεικνύει τον 

πλούτο κάθε κειμένου βοηθάει τους παράγοντες που συναντιώνται στην 

κυκλοφορία του βιβλίου. Στην Ελλάδα υπήρξαν κριτικά αναστήματα όπως οι: Β. 

Βαρίκας, Άλκης Θρύλος, Γ. Χατζίνης (Πρόεδρος της Εταιρίας μας), Αιμ.  

Χουρμούζιος,

Κ. Δημαράς, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, Αγγ. Φουριώτης κ.ά. (για να αναφέρω 

μόνον απελθόντες).

Μετά τη Μεταπολίτευση η κριτική, κυρίως στις μεγάλης κυκλοφορίας 

εφημερίδες και περιοδικά, έπεσε γενικά στα επίπεδα του μονοκομματικού-

ιδεολογικού Προκρούστη, των «αλληλοεξυπηρετήσεων» μεταξύ ομάδων, των 

προκαταλήψεων, των εμπορικών ή άλλων συγγραφέων. Λιγόστεψαν δυστυχώς 

οι ανιδιοτελείς κριτικοί.

Έτσι, τα βιβλία των Μελών της Εταιρίας μας, συνήθως, δεν τιμώνται με την 

προσοχή των πεφυσιομένων «κριτικών». Τους προσπερνάμε γιατί τα μεν βιβλία 

μένουν, ενώ οι κριτικοί παρέρχονται (και μάλιστα ανεπιστρεπτί).

Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Μάιος

 Δευτέρα 8 Μαΐου, 7 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Ο Δημήτρης Καραμβάλης 

παρουσιάζει το έργο του ποιητή Αθανασίου Κιτσικόπουλου.

 Δευτέρα 15 Μαΐου, 7 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Η Σοφία Μωραΐτη 

παρουσιάζει το βιβλίου του Κώστα Ευαγγελάτου, «Σφουμάτο και ξίφος».

 Δευτέρα 22 Μαΐου, 7 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Εκδήλωση της Εταιρίας 

μας και του «Ελληνορωσικού Συνδέσμου Φιλίας και Συνεργασίας». 

Ομιλητές: Δημήτρης Κράνης «Φωνή στο σκοτάδι: Αλέξανδρος 

Σολτζενίτσιν», και Γιώργος Λεωνάρδος «Ρωσική Λογοτεχνία».

 Δευτέρα 29 Μαΐου, 7 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Ομιλία της Μερόπης Ν. 

Σπυροπούλου, «Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι…».

Ιούνιος

 Τετάρτη 7 Ιουνίου, 8:30 μ.μ., Συνεστίαση των Μελών και Φίλων 

(Λεπτομέρειες σε ειδική εγκύκλιο).

 Παρασκευή 16 Ιουνίου, 6-8 μ.μ., Αμφιθέατρο «Α. Αργυριάδη» του Κτηρίου 

του Κεντρικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκδήλωση από την Εταιρία μας σε 

συνεργασία με το «Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών».

Θέμα: Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει Χαιρετισμούς από τους Καθηγητές Δ. Κόκκινο 

και Δ. Μαγκλιβέρα, Προέδρους των δύο Σωματείων και ομιλίες, κατά 

σειρά παρουσίασης, από τους: Ηλία Οικονόμου, Λένα Πολίτου-

Μαρμαρινού, Μερόπη Ν. Σπυροπούλου και Αντώνη Κουνάδη 

(Λεπτομέρειες σε ειδική εγκύκλιο).



ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ (έτους 2016-2017)
(Αναγγέλλονται μόνο τα βιβλία που αποστέλλονται στην Εταιρία)

Κώστα Γαρμπή. «18 μεταφραστικές απόπειρες αρχαίων Ελλήνων ποιητών», 
Εκδόσεις «Φαραί», 2017. Απάνθισμα μεταφράσεων αρχαίων ποιητικών κειμένων.

Κώστα Ευαγγελάτου. “Louis d’Esti”, Εκδόσεις «Αιγιαλός», 2016. Περιλαμβάνει 
διήγημα και τρία ποιήματα.

Νίκου Κακαδιάρη. «Νεωτερικότητα και Μεταμοντέρνο στη Βυζαντινή Τέχνη», 
Εκδόσεις «Εναλλακτικές Εκδόσεις», 2016. Μελετήματα με κοινωνιολογικό 
περιεχόμενο για εκφράσεις της Τέχνης.

Ελένης Λαδιά. «Η σημασία του Ξένου», Εκδόσεις «Αρμός», 2016. Δοκίμιο που 
αναφέρεται στην έννοια του Ξένου μέσα από κείμενα αρχαίων και νεώτερων 
συγγραφέων.

Κώστα Λιάπη. «Ο παροιμιακός και γνωμικός λόγος στο παραδοσιακό Πήλιο», 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2017. Κορυφαίο μελέτημα, έργο ζωής, 
απόσταγμα πολυετών μελετών και ερευνών του Μέλους μας λαογράφου και 
συγγραφέα Κ. Λιάπη, πραγματική συμβολή στον ελληνικό πολιτισμό. Σελίδες 
687. Α΄ Έπαινος της Ακαδημίας Αθηνών.

Κωνσταντίνου Μπούρα. «Τρία Άλφα, μια Ήττα κι Ένα Ωμέγα»,
«Οι Εκδόσεις των Φίλων», 2017. Ποιητική συλλογή συνοδευόμενη από Επίμετρα 
με αντίστοιχα θέματα.

Π.Β. Πάσχου. «Η Καλή Ανησυχία», Εκδόσεις «Τήνος», 2016. Μικρά δοκιμιακά 
κείμενα που παρουσιάζουν εικόνες και καταστάσεις της σύγχρονης κοινωνίας 
κοιταγμένες με το εμπερίστατο βλέμμα του συγγραφέα.

Σταυρούλας Γ. Τσούπρου. «Μεταφραστές και Διακείμενα». Εκδόσεις 
«Μελάνι», 2016. Μελετήματα για το προσωπικό ή και το μεταφραστικό έργο 
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.

Συλλόγου «Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη», Κηφισιά 2017, 
«Χρονικά», Τόμος Ι, 2016. Μελέτες για το έργο και στιγμιότυπα από τη ζωή και 
τη δράση του Γ. Δροσίνη.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

(Δημοσιεύονται οι πληροφορίες που αποστέλλονται στην Εταιρία.

Την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών ἐχουν οι αποστέλλοντες)

 Στο τχ. 71 (α΄ τρίμηνο 2017), του περιοδικού «3η Χιλιετία» (Ιδρυτής: Μ. 

Κεφάλας, Διευθυντής: Δ. Πιστικός) συνεργάζονται τα Μέλη μας: Ν. 

Αλιπράντης, Μ. Βλάχου-Καραμβάλη, Ευαγγ. Γερολυμάτου, Οθ. 

Δέφνερ, Δ. Καραμβάλης, Σ. Καργάκος, Π. Λαζαρόπουλος, Δ. 

Μαγκλιβέρας, Τ. Μπούτου και Π. Σερενές.

 Στο τχ. 422 (Ιανουάριος-Φεβρουάριο 2017), του «Δελτίου Διοικήσεως 

Επιχειρήσεων» δημοσιεύεται πολυσέλιδο μελέτημα του Διονύση Κ. 

Μαγκλιβέρα με θέμα «Ελλάδα: ένα κράτος επί 185 χρόνια σε κρίση».

 Η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», στο φύλλο της 26ης Μαρτίου, είχε ως ένθετο 

το μυθιστόρημα του Μέλους μας Γιοβάννας (Καλπαξή) «Ο δρόμος για το 

νότο».

 Στο τχ. 72 (Μάρτιος-Απρίλιος 2017), του περιοδικού «Ακτίνες» δημοσιεύεται 

άρθρο για την Ελληνική Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων (η οποία 

προέκυψε από τους κόλπους της δικής μας Εταιρίας) και για τον τελευταίο 

Πρόεδρό της, αείμνηστο Νίκο Αρβανίτη, Μέλος της Εταιρίας μας.

 Το ιστορικό και λαογραφικό κείμενο που περιλαμβάνεται στο Ημερολόγιο 

του 2017 της Ι. Μητρόπολης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, προέρχεται από 

το βιβλίο του Μέλους μας, Πόπης Χαλκιά-Στεφάνου, «Τα Μοναστήρια 

της Χίου».

 Στο Πρόγραμμα για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Αττικού Ωδείου που 

έγινε στις 11 Μαρτίου, είχε συμπεριληφθεί μελοποιημένο ποίημα του 

Μέλους μας, Πόπης Μπαλαμώτη-Σπιτά.



 Για το έργο του Μέλους μας, Γιάννη Ανδρικόπουλου, «Δοξαστικός Ύμνος 

στο Ελληνικό Αιγαίο» (Ποιητική Συμφωνία), Γ΄ έκδοση, 2015, έγραψαν 

κριτικές με ιδιαιτέρως επαινετικά σχόλια, σε διάφορα έντυπα, έγκριτοι 

συγγραφείς και κριτικοί της λογοτεχνίας. Μεταξύ αυτών και το Μέλος μας, 

Σαράντος Καργάκος.

* * * * *

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

– Θεόδωρος Αντωνίου, Ακαδημαϊκός.

– Θανάσης Βαλτινός, Ακαδημαϊκός.

– Βασίλης Βιτσαξής, Πρέσβης ε.τ., τ. Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Λ.

– Νίκη Γουλανδρή, Πρόεδρος Μουσείου Γουλανδρή.

– Αντώνης Κουνάδης, Ακαδημαϊκός.

– Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός.

– Γιώργος Μπαμπινιώτης, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

– Εμμ. Ρούκουνας, Ακαδημαϊκός.

– Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ακαδημαϊκός.

– Αικατερίνη Σοφιανού, Αρωγός προβολής των Ελληνικών Γραμμάτων.



ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

– Κωνσταντίνος Δημάδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου (Γερμανία).

– Antonio Fusco, Καθηγητής Πανεπιστημίου (Ιταλία).

– Denise Jodelet, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου (Γαλλία), Επίτιμη Διδάκτωρ 

Παντείου.

– Juan de Loxa, Ποιητής - Επίτιμο Μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της 

Γρανάδας (Ισπανία).

– Pino Mariano, Συγγραφέας (Ιταλία).

– Μόσχος Μορφακίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου (Ισπανία).

– Stoyna Poromanska, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου (Σόφια-Βουλγαρία).

– Vincenzo Rotolo, Καθηγητής Πανεπιστημίου (Ιταλία), Επίτιμος Διδάκτωρ 

Πανεπιστημίου Αθηνών.

– Rosella Tomassoni, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου (Ιταλία).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

– European Writers’ Council (Βρυξέλες).

– Federazione Unitaria Italiana Scrittori (Ρώμη).



ΛΑΒΑΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ…

 Από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος», για 

την προσφορά 100 βιβλίων Μελών μας.

 Από τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά», για την 

προσφορά βιβλίων των Μελών μας.

Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Το περασμένο διάστημα ενίσχυσαν τον Κουμπαρά οι παρακάτω και τους 

ευχαριστούμε: Μαρία Λαμπρινού και Σούλα Ροδοπούλου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 Στη μνήμη του Επιτίμου Μέλους μας Κώστα Ε. Τσιρόπουλου κατέθεσαν 

υπέρ της Εταιρίας μας:

– Ανώνυμος Φίλος του 200 ευρώ

– Οικογένεια Δ.Κ.Μ. 200 ευρώ

 Στη μνήμη της φίλης της, Λούλας Παπιδάκη-Πιπίνη, η Χάρις Β. 

Παπαποστόλου κατέθεσε 50 ευρώ υπέρ της Εταιρίας μας.

 Το Ίδρυμα Π. Χάρη, της Ακαδημίας Αθηνών (Πρόεδρος το Επίτιμο Μέλος 

μας Θ. Βαλτινός) ενίσχυσε οικονομικά την Εταιρία μας.



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Συγκεντρώσεις της Δευτέρας

Για παρουσιάσεις στις Συγκεντρώσεις της Δευτέρας, παρακαλούνται οι 

επιθυμούντες να απευθύνονται γραπτώς στη Γραμματεία, με αναγραφή της 

ημερομηνίας της αίτησης, σημειώνοντας το θέμα και τους εισηγητές. Το 

Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα της έγκρισης.

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Οσάκις Εταιρία, Σωματείο, Ομάδα ή Ιδιώτες ζητούν να εκπροσωπηθεί, σε 

δημόσια εκδήλωσή τους, η Ε.Ε.Ε.Λ., παρακαλούνται να υποβάλλουν 

εγκαίρως και γραπτώς το σχετικό αίτημά τους. Το συγκεκριμένο αίτημα 

τίθεται υπόψη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ. το οποίο αποφασίζει περί της αποδοχής 

του, ορίζει το Μέλος το οποίο θα εκπροσωπήσει την Εταιρία μας και 

καθορίζει το περιεχόμενο τυχόν χαιρετισμού και μηνύματος. Εφόσον, για 

λόγους προθεσμιών, δεν είναι δυνατόν να επιληφθεί του αιτήματος το Δ.Σ., 

αποφασίζουν σχετικά και από κοινού, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας 

της Ε.Ε.Ε.Λ.



ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

(Κείμενα παλαιών Μελών μας)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΙΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

To δράμα του πνεύματος, το βαθύτερο και πιο συγκλονιστικό, είναι ότι  

ξεπερασμένο αδιάκοπα από τα γεγονότα, συμβαίνει να χάνει συχνά το δρόμο 

του, στη βιασύνη του να συλλάβει το νόημά τους που του διαφεύγει.  

Χρειάσθηκε η τρομερή περιπέτεια του δευτέρου πολέμου, για να μπορέσουμε 

να ιδούμε τις συνέπειες του πρώτου κάτω από ένα καινούριο φως. Να 

διακρίνουμε, λόγου χάρη, τί υπήρχε στο βάθος της ασυλλόγιστης εκείνης πίστης 

για την ειρήνη που κυρίευσε τις ψυχές αμέσως μετά το τέλος του πρώτου 

πολέμου, της εγκατάλειψης σε μια μακαριότητα, για την οποίαν τόσες ευθύνες 

ζητήθηκαν ύστερα. Είταν η ίδια η φθορά των παλιών αξιών που επενεργούσε 

πάνω στις ψυχές. Είταν το ίδιο ηθικό κενό, που στερούσε τις ψυχές από τη 

στοιχειώδη διαίσθηση μπροστά σε πραγματικότητες που μιλούσαν ήδη από 

μόνες τους. Κι’όμως δεν μπορούμε ν’αρνηθούμε ότι η στιγμή αυτή της 

αδυναμίας είταν μια από τις πιο εξαίσιες στιγμές του πνεύματος, - ίσως γιατί  

τόσο έντονα την έλουζε το φως της αυταπάτης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΙΝΗΣ (1900-1975)

Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ. (1969-1975)

Από το βιβλίο του: «Ελληνικά Κείμενα»,

Εκδόσεις «Δήμητρα», 1997, δ΄ έκδοση.




