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Αγαπητά Μέλη και αγαπητοί Φίλοι 

της Εταιρίας μας 

 

 

Μ’ ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα εγκαινιάζουμε την επικοινωνία μαζί σας, γι’ αυτήν 

την νέα περίοδο δραστηριοτήτων. Συγχρόνως, σας απευθύνουμε και μια θερμή 

πρόσκληση για μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκδηλώσεις μας. 

 

Αφορμή γι’ αυτήν την παράκληση έδωσε το γεγονός ότι, στην πολύ επιτυχημένη 

βραδιά που οργανώσαμε μαζί με το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Παν/μίου 

Αθηνών, με θέμα «Η Γλώσσα στη ζωή μας», από τους 300, περίπου, που 

παραβρέθηκαν μόνον 10 ήσαν τα Μέλη μας! 

 

Η πρόσκληση επεκτείνεται και για δηλώσεις συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα 

των Εκδηλώσεών μας, όπως και στο νέο περιεχόμενο που θα έχουν οι 

συναντήσεις μας με τίτλο «Καφενείο», στις οποίες τα Μέλη μας θα συμμετέχουν 

διαβάζοντας, άλλοτε αποσπάσματα από κείμενά τους και άλλοτε ποιήματά τους. 

 

Σας περιμένουμε λοιπόν και πάλι στό φιλόξενο Εντευκτήριό μας, το οποίο και 

προσπαθούμε – όπως θα διαπιστώσετε – να καλλωπίσουμε, παρά τις 

οικονομικές δυσκολίες. 

 

Σας ευχόμαστε πολλές νέες δημιουργικές δραστηριότητες! 

 

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 

 

 

Βοήθεια από όλους 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι 

 

Είμαι, εκ των πραγμάτων, και πάλι υποχρεωμένος να σας καταστήσω κοινωνούς 

του βασικού θέματος που αντιμετωπίζει η Εταιρία μας: του οικονομικού 

προβλήματος. 

 

Τα κύρια έσοδα της Εταιρίας προέρχονται από τα ενοίκια κληρονομημένων 

μικροακινήτων. Φέτος, η φορολογία αυτών των ενοικίων αυξήθηκε στο 35% 

οπότε, τα μεν έσοδα μειώθηκαν, η δέ δαπάνη για φόρους αυξήθηκε. 

Αποτέλεσμα είναι το ότι, για φόρο εισοδήματος, πληρώνουμε φέτος 7.577,82 

Ευρώ. Συνάρτηση των ακινήτων είναι ο ληστρικός φόρος ΕΝΦΙΑ, ο οποίος 

ανέρχεται για την Εταιρία μας στο ποσόν των 7.508,75 Ευρώ. 

Σύνολο φόρων: 15.086,37 Ευρώ. 

 

Ἐπί τρεις χρονιές κατορθώσαμε – με τη βοήθεια του Θεού – μέσω χορηγιών 

Φίλων (μεταξύ αυτών και προσωπικών του υπογράφοντα) να πληρώσουμε την 

υπέρογκη φορολογία. Οι φίλιες , όμως, οικονομικές ενισχύσεις δεν είναι δυνατόν 

να ανευρίσκονται συνεχώς. Κάποτε τελειώνουν! 

Από την άλλη πλευρά, τα πολιτικά κόμματα παραδέχονται ότι ο ΕΝΦΙΑ θα 

συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, υποσχόμενα σταδιακή, ίσως, μείωσή του. 

(...Υποσχέσεις πολιτικών κομμάτων !). 

 

Το Δ.Σ. της Εταιρίας θέτει υπόψη σας το ζωτικό αυτό θέμα και ζητάει την 

οικονομική συμπαράστασή σας (γνωρίζοντας ότι αυτό είναι εκ των πραγμάτων 

δύσκολο), την προσφυγή για οικονομική υποστήριξη σε φίλους σας καί τις 

τυχόν σχετικές προτάσεις σας. Κάθε πρόταση όπως και , έστω μικρή, 

συνεισφορά, αποτελούν πολύτιμα στοιχεία. 

 

Το βασικό αυτό πρόβλημα πρέπει να μας απασχολήσει όλους και όλες, αφού 

πρόκειται για το ίδιο το μέλλον της Εταιρίας μας. 

 

Σας ευχαριστώ. 

 

Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ* 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
 
 
Νοέμβριος 

 Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου, 6 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. 
Τιμητική εκδήλωση για τον Επίτιμο Πρόεδρο της Εταιρίας μας  
Βασίλη Βιτσαξή. 
Ομιλητές: Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Σοφία Μωραῒτη, 
Παναγιώτης Μαστροδημήτρης, Ελένη Κεκροπούλου, Διονύσης 
Μαγκλιβέρας. 

 Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου, 6 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. 
Παρουσίαση του βιβλίου της Αντουανέττας Στέκκα-Ασωνίτου 
«Λογοτεχνικά Μονοπάτια», από την Μερόπη Ν. Σπυροπούλου. 

 Δευτέρα , 20 Νοεμβρίου, 7.30 μ.μ., ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΟΑΣ του ΒΙΒΛΙΟΥ 
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης Κώστα Τσιρόπουλου. 
Ομιλητές: Διονύσης Μαγκλιβέρας, Κωνσταντίνος Βάσσης, Νίκη 
Καλτσόγια, Ηλίας Κεφάλας, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος. 

 Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, 6 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. 
Παρουσίαση του βιβλίου της Πόπης Σπιτά – Μπαλαμώτη «Η Μάνα στη 
Νεοελληνική Ποίηση», από τον Δημήτρη Κράνη. 

 
 
Δεκέμβριος 

 Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 7.00 μ.μ., ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
(Κέκροπος 10, Πλάκα – Τηλ. 210-3232021 και 210-3313473). 
Σε συνεργασία με τον «Σύλλογο Αθηναίων» θα γίνει παρουσίαση της 
Ποιητικής Συλλογής της Ράνιας Γέροντα «Θαλασσογραφίες Μνήμης», από 
τους Δημήτρη Λούκα και Κυριάκο Κατσιμάνη. 

 Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 6μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. 
Εκδήλωση Μνήμης Χρήστου Μαλεβίτση, σε συνεργασία με τον 
«Σύνδεσμο Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση». 
Ομιλητής: Νίκος Μακρής. 

 Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, 6 μ.μ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. 
Παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Μπούρα «Τρία Άλφα, Μια 
Ήττα κι ένα Ωμέγα». Η Σούλα Ροδοπούλου συνομιλεί με τόν 
συγγραφέα. 

 
 

*Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο πλήρες Πρόγραμμα, το οποίο 
διανέμεται στα γραφεία της Εταιρίας μας. 



ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ (έτους 2016-2017) 
(Αναγγέλλονται μόνο τα βιβλία που αποστέλλονται στην Εταιρία) 
 
 
Ράνιας Γέροντα. «Θαλασσογραφίες Μνήμης», Εκδόσεις «Εντός», 2017. 
Συλλογή με επιλεγμένα ποιήματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα και το όνειρο. 
 
Γεράσιμου Ζώρα. Βιβλίο για τον Γιάννη Ψυχάρη, με μετάφραση 300 ιταλικών 
ποιημάτων του στα ελληνικά, Εκδόσεις «Ηρόδοτος», 2017. 
 
Σταυρούλας Ζώρζου. «Λιοντάρι της Ρούμελης», Εκδόσεις «ΕΑΡ», 2017. 
Εικονογραφημένη αφήγηση της ζωής και του έργου του Γεωργίου Καραϊσκάκη, 
για παιδιά. Συνοδεύεται από CD με τραγούδια. 
 
Νίκου Α. Ζωρογιαννίδη. «Αναπάντεχα», Εκδόσεις “Carpe Librum”, 2017. 
Νεανικές αναμνήσεις με κριτική πολιτικοκοινωνικών καταστάσεων. 
 
Γιάννη Γ. Κασιμάτη. «Τετράδια δοκιμιακού λόγου», Εκδόσεις «Δρυς», 2016. 
Συλλογή δημοσιευμένων κειμένων του συγγραφέα για κοινωνικά, λογοτεχνικά, 
τοπικά των Κυθήρων, λαογραφικά κλπ. θέματα. 
 
Πότη Κατράκη. «Κοιτώντας τ’αστέρια», Εκδόσεις «Λεξίτυπον», 2017. Τη νέα 
του ποιητική δημιουργία ο ποιητής την προσδιορίζει ως γνωμική ποίηση. 
 
Παναγιώτη Λαζαρόπουλου. 1) «Τ’όνειρο έσβησε πριν ανατείλει», 
μυθιστόρημα, Εκδόσεις «Δρόμων». 2) «Η Χρυσοβίτσα, χθες και σήμερα», 
οδοιπορικό, Εκδόσεις «Ένωσις Χρυσοβιτσάνων Τα Κόροντα». 
 
Ελένης Αποστολίδου-Λουκάτου. «Δ. Κακασίδης – ο Δάσκαλος», Εκδόσεις 
«Ο Μέγας Σείριος», 2016. Μελέτημα για το ποιητικό και δοκιμιακό έργο του 
αναφερόμενου. 
 
Μιχάλη Μερακλή. «Τα Σατυρικά Γυμνάσματα του Κωστή Παλαμά», Εκδόσεις 
Ιδρύματος Κωστή Παλαμά, 2016. Νέα σχολιασμένη έκδοση και σύγχρονη 
θεώρηση από τον Μ. Μερακλή. 
 
Κυριάκου Πλησή. «Ο κήπος και η άνοιξις», Οι «Εκδόσεις των Φίλων», 2017. 
Μεταθανάτια έκδοση από παλαιότερες συλλογές με την προσθήκη 
αθησαύριστων ποιημάτων και ανέκδοτων συνθεμάτων του σπουδαίου Κυπρίου 
διανοητή. 
 
Μερόπης Ν. Σπυροπούλου. «Ένα δάφνινο στεφάνι». Κείμενα χρέους και 
οφειλής, Εκδόσεις «Αρχονταρίκι», 2017. Συλλογή δέκα κειμένων που 
προέρχονται κυρίως από ομιλίες που έγιναν από την συγγραφέα σε εορτασμούς 
εθνικών επετείων. 
 
Αγγελικής Συρρή-Στεφανίδου. «Η Τριλογία των Αντί», Εκδόσεις «Εμπειρία 
Εκδοτική», 2017. Ποιητική Τριλογία που αποτελείται από τα βιβλία: «Αντί 
Πυρών», «Αντί Λυγμών», «Αντί Αλαλαγμών». 



ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

(Δημοσιεύονται οι πληροφορίες που αποστέλλονται στην Εταιρία. 

Την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών ἐχουν οι αποστέλλοντες) 

 

 

 Σε ποίηση των Μελών μας Δημήτρη και Μαριάννας Καράμβαλη και με 

μουσική του Ανδρ. Αρτέμη, παρουσιάστηκε ο ψηφιακός δίσκος «Το Ένδον 

της Μουσικής». Ομιλήτρια κατά την εκδήλωση ήταν το Μέλος μας, 

Καθηγήτρια Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα. 

 Σε εκδήλωση που οργάνωσε ο «Σύνδεσμος Φίλων Χρ. Μαλεβίτση» για τα 

είκοσι χρόνια από την εκδημία του Μέλους μας Χρήστου Μαλεβίτση, 

μεταξύ των ομιλητών ήταν τα Μέλη μας Κ. Βάσσης και Ν. Μακρής. 

 Στο τχ. 152 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017) του περιοδικού «Νουμάς» 

δημοσιεύθηκε συνέντευξη του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Λ. Δ. Μαγκλιβέρα στη 

συνεργάτιδα του περιοδικού και Μέλος μας, Ν. Σαλπαδήμου. 

 Ο «Σύλλογος προς διάδοσιν των Γραμμάτων» Καλαμάτας (έτος ιδρύσεως 

1934) απένειμε στο Μέλος μας Γ.Δ. Κούβελα «Δίπλωμα τιμής και 

ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη προσφορά του στα Ελληνικά Γράμματα». Ο κ. 

Γ. Κούβελας, εκτός των άλλων, είναι τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας 

«Μεσσηνιακός Λόγος». 

 Το Μέλος μας Νίκος Βασιλάτος ήταν χορηγός της έκδοσης του Συλλόγου 

«Οι Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη» με τον λιτό τίτλο «Παναγιώτης 

Κανελλόπουλος, 1902-1986». 

 Το Μέλος μας Διονύσης Ν. Μουσμούτης ανέλαβε πρόσθετα καθήκοντα 

Διευθυντή Έκδοσης-Σύνταξης του ιστορικού περιοδικού «Ιστορία 

Εικονογραφημένη». 



 Το Μέλος μας Πόπη Χαλκιά-Στεφάνου, στα εγκαίνια της Έκθεσης Ν. 

Φράσκου «Εικονογραφίες Αγίου Γεωργίου», στις 18-09-2017 στη Χίο, 

μίλησε με θέμα: «Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος, στην εικονογραφία και 

τη λαϊκή παράδοση». 

 Ποιητικές βιογραφίες διαφόρων λογοτεχνών από το Μέλος μας Γιάννη 

Ανδρικόπουλο δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «Νέα Αριάδνη» (τχ. 87). 

 Από πολλά χρόνια, το Μέλος μας Κώστας Λιάπης επιμελείται το περιοδικό 

«Βίγλα-Πλώρη» στο οποίο δημοσιεύονται κείμενα που αφορούν κυρίως το 

Πήλιο (κυκλοφόρησε το 10ο τεύχος, 2017). 

 Από το Μέλος μας Χρυσάνθη Κακουλίδου, Πρόεδρο του Κέντρου 

Μελέτης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας «Γιάννης Χατζίνης» του Δήμου 

Καλλιθέας, λάβαμε το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα των εκδηλώσεων για το 

τρίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017. 

 Στη δίγλωσση Πολωνο-Ελληνική Ανθολογία Σύγχρονης Ποίησης, που 

εξέδωσε η Εταιρεία Πολωνών Λογοτεχνών, περιλαμβάνονται ποιήματα του 

Μέλους μας Ελένης Κονιαρέλλη-Σιακή. Η ίδια συμμετείχε στην Κριτική 

Επιτροπή του διαγωνισμού ποίησης του Συλλόγου Λόγου, Τέχνης και 

Ελληνικού Πολιτισμού της Βαυαρίας. 

 Στη «Διαρκή Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» του περιοδικού 

«Πνευματική Ζωή» (τχ. 228) περιλαμβάνονται παρουσιάσεις των βιβλίων 

των Μελών μας: Πότη Κατράκη (που έχει κυκλοφορήσει 310 βιβλία) και 

Αντ. Στέκα-Ασωνίτου (για το βιβλίο της «Λογοτεχνικά Μονοπάτια»). 

 Μια αντικειμενική και σαφή ανάλυση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης του 

2008-2016 δημοσίευσε στην «Ιστορία» (τχ. 588, Ιούνιος 2017) το Μέλος 

μας Καθηγητής Νίκος Κυριαζής. 



 Από τα αρχαιότερα Μέλη της Εταιρίας μας, ο Ομότιμος Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Β. Πάσχος, εξέδωσε το 116ο βιβλίο του, την 

ποιητική συλλογή «Εν θλίψει επλάτυνάς με…». Για το συνολικό έργο του 

Π.Β. Πάσχου, έχουν εκδοθεί πολυσέλιδοι αφιερωματικοί τόμοι υψηλής 

συλλογικής σύνθεσης. 

 Το Μέλος μας Σοφία Μωραΐτη μίλησε με θέμα «Ο Στρατηγός Dufour και ο 

Ιω. Καποδίστριας. Βίοι Παράλληλοι», στην Ευρωπαϊκή Ημερίδα που 

διοργάνωσε, στην Κέρκυρα, ο Σύλλογος «Φίλοι Albert Coen». Επίσης, η ίδια 

μίλησε στην Κέρκυρα, στην εκδήλωση που διοργάνωσαν η Ι.Μ. Κερκύρας, 

Παξών και Διαποντίων Νήσων, και η Unesco Ιονίου, με θέμα: «Καποδίστριας 

και Παιδεία». Τέλος, μίλησε στην Εστία Νέας Σμύρνης με θέμα: «Ιω. 

Καποδίστριας, από τη Σχολή Τενέδου στο Οφανοτροφείο Αιγίνης. Η 

εκπαιδευτική του πολιτική». 

 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

Στο Περιοδικό «Το Κοράλλι», τχ. 12-13, Ιανουάριος-Ιούνιος 2017, υπάρχει 

εκτεταμένο αφιέρωμα στο πολύπλευρο έργο και την πνευματική προσφορά ενός 

από τα αρχαιότερα Μέλη μας, του Κώστα Ασημακόπουλου. 

 Συνεργάστηκαν οι: Κωνσταντίνος Βάσσης, Ελένη Ζαχαροπούλου, Νίκη 

Καλτσόγια, Ελένη Κεκροπούλου, Έλενα Λαζάρ, Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας, 

Μιχάλης Μερακλής, Διονύσης Μουσμούτης, Κωνσταντίνος Μπούρας, Τζίνα 

Ξυνογιαννακοπούλου, Θεοδόσης Πυλαρινός, Πραξιτέλης Τζανουλίνος, 

Σταυρούλα Τσούπρου, Κώστας Χατζηαντωνίου. 



ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ 

 

 

 Σε παρουσίαση στην «Εστία» (16-07-2017) του βιβλίου του Γ. Ζώρα «Η 

Εθνική Εταιρία των Ελλήνων Λογοτεχνών – Ιστορικό διάγραμμα της πορείας 

της», η γνωστή κριτικός Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, σημειώνει μεταξύ 

των άλλων: «Ο εν λόγω φορεύς (Ε.Ε.Ε.Λ.) ήταν μεν γενικής αποδοχής και 

ευρείας πολιτικής αντιλήψεως αλλά οπωσδήποτε συνεκέντρωνε πρόσωπα 

που ήταν αντίθετα προς τις ακρότητες του Κομμουνισμού. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι όλοι ήταν "συντηρητικοί" ή "δεξιοί" […]. Έκτοτε έχει 

συγκεντρώσει στους κόλπους της πολλά από τα μεγάλα ονόματα των 

Γραμμάτων μας και έχει διαγράψει εντυπωσιακή τροχιά». 

 Για το ίδιο βιβλίο, το Μέλος μας Καθηγητής Π.Β. Πάσχος σε επιστολή του 

σημειώνει: «Όποιος διεξέλθει τις σελίδες του καλογραμμένου και 

καλοτυπωμένου αυτού βιβλίου θα νιώσει μια δικαιολογημένη υπερηφάνεια 

για την πνευματική δραστηριότητα των Δ.Σ. και των Μελών της Εταιρίας 

μας, αλλά και την προσφορά της στην πατρίδα μας». 

 

 

ΔΩΡΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ 

 Την νέα πολυθρόνα στο Γραφείο του Προέδρου, το Μέλος μας Π. 

Τούτουζας. 

 Τη δαπάνη για το κούρδισμα του πιάνου, το Μέλος μας Μαρία 

Ρουσοπούλου. 

 Δύο πίνακες γνωστών ζωγράφων, η Γιάννα Δ. Μαγκλιβέρα. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ 

 Προκειμένου να αναδιοργανωθεί και να συμπληρωθεί το Αρχείο της Εταιρίας 

παρακαλούνται τα Μέλη που έχουν αναμνηστικό-ιστορικό υλικό 

(φωτογραφίες, προγράμματα εκδηλώσεων κλπ.) να τα δανείσουν, επί 

επιστροφή, στην Εταιρία για να φωτογραφηθούν. 



ΕΦΥΓΑΝ… 

 Τον Μάιο 2017, το Μέλος μας Μόσχος Κεφάλας, ποιητής-ιδρυτής-εκδότης 

του άριστου περιοδικού «3η Χιλιετία», ένας ακέραιος πνευματικός 

άνθρωπος.  

«Αχ! Δωρεάν και άφθονα μας δόθηκε η Λύπη» (στίχος Δ. Πιστικού, ο οποίος 

συνεχίζει αναδημιουργικά την έκδοση του περιοδικού). 

 Τον Σεπτέμβριο 2017, το Μέλος μας Τούλα Μπούτου, λογοτέχνης-

θεατρική συγγραφέας. Υπήρξε η πρώτη Ελληνίδα ιατρός-αναισθησιολόγος, 

με μεγάλη κοινωνική και πνευματική προσφορά. 

Θα τους θυμόμαστε πάντα… 

 

 

Ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ 

 Στον Κουμπαρά συνεισφέρουν προαιρετικά τα Μέλη και οι Φίλοι της 

Εταιρίας μας οποιοδήποτε ποσό (έστω και 1 ευρώ). Για τη συνεισφορά 

χορηγείται απόδειξη, ενώ δεν δημοσιεύεται το ποσό. 

 Ο Κουμπαράς είναι ένδειξη αγάπης προς την Εταιρία. Το τελευταίο διάστημα 

συνεισέφεραν οι: Πότης Κατράκης, Μερόπη Σπυροπούλου. 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΙΒΛΙΑ 

 Στα Γραφεία της Εταιρίας μας υπάρχουν πολλά βιβλία που μπορούν να 

διατεθούν, λόγω ελλείψεως χώρου. Αν γνωρίζετε Σωματεία, Σχολές κ.ά. 

στην Αθήνα και, κυρίως, στην Περιφέρεια που ενδιαφέρονται για τον 

εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών τους, μπορείτε να τους ενημερώσετε 

σχετικά. Βασική προϋπόθεση είναι να τα παραλάβουν από τα Γραφεία μας. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 Το πληρέστερο Αμερικανικό Λεξικό Merriam Webster περιέχει 166.724 

λέξεις-λήμματα. Από αυτές, ελληνογενείς – όχι ελληνικές – είναι οι 42.914, 

και συνιστούν ποσοστό 25,33%. 



Η ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΟΙ 

 

 

Στην Εφημερίδα «Καθημερινή» (16-09-2017) δημοσιεύθηκε η παρακάτω 

επιστολή: 

Κύριε Διευθυντά, 

Στο φύλλο της 6ης Σεπτεμβρίου ο αναγνώστης σας κ. Ν. Καλάβριας αναφέρει ότι 

"κάθε φορά που έτυχε, παρακινημένος από τις έντυπες συστάσεις 

βιβλιοκριτικών- να αγοράσω κάποιο βιβλίο – ιδίως πεζογράφημα – σύγχρονου 

Έλληνα συγγραφέα, ομολογώ έμεινα απογοητευμένος. Δεν γράφονται καλύτερα 

βιβλία;". Αναφέρει δε ως παράδειγμα κριτικού με συναίσθηση αποστολής τον 

αείμνηστο Απ. Σαχίνη. 

Εκτός από τον δίκαια αναφερόμενο Σαχίνη, υπήρξαν παλαιότερα και άλλοι 

κριτικοί άξιοι της αποστολής τους. Αναφέρω ενδεικτικά: Άλκης Θρύλος (Ελ. 

Ουράνη), Αιμίλιος Χουρμούζιος, Στέλιος Αρτεμάκης (στην «Καθημερινή»), Βάσος 

Βαρίκας, Γ. Σαββίδης, Αγγ. Τερζάκης (στο ΒΗΜΑ), Ανδρ. Καραντώνης (κύριος 

κριτικός στην εποχή του), Πέτρος Χάρης, Γ. Χατζίνης, Ευ. Μόσχος (στη Νέα 

Εστία – Πρόεδροι και οι τρεις της Εθνικής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών), Αγγ. 

Φουριώτης, Γ. Φουσάρας, Τ. Μενδράκος (παρά την πολιτική του στράτευση) 

κ.α. Όλοι αυτοί έγραφαν "αυστηρές αλλά δίκαιες κριτικές" επειδή απέφευγαν τις 

παραταξιακές ιδεοληψίες, τις σχέσεις με εκδότες, τη συμμετοχή σε "ομαδούλες" 

και λοιπά αρνητικά γνωστά στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ. Και σήμερα 

υπάρχουν αξιολογότατοι, με βάθος και γνώσεις (κάποιοι μάλιστα διαθέτουν 

πληρέστερη κατάρτιση από τους παλαιότερους) κριτικοί. Λίγοι όμως απ’αυτούς 

διαθέτουν δυνατότητα παρουσίας στα έντυπα που κυκλοφορούν. 

Οι περισσότεροι είναι αποκλεισμένοι, επειδή αποφεύγουν τις κάθε είδους 

"παρασυναγωγές". Μαζί τους είναι αγνοημένοι και συγγραφείς που δεν 

διαθέτουν "προσβάσεις". 

Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας 



ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 

(Κείμενα παλαιών Μελών μας) 

 

 

Ο ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

 

Σε μια εποχή που έπρεπε να μελαγχολούμε γι’αυτό που συμβαίνει στην 

ανθρωπότητα, αντίθετα διασκεδάζουμε χαρούμενοι με τα παιχνίδια της 

τεχνολογίας, μέσα σε ένα δυσοίωνο κενό πολιτισμού. Εκείνες που πλήσσονται 

περισσότερο είναι οι περιφερειακές κοινωνίες, όπως είναι η ελληνική.  

Αν ο αμερικανισμός στην ίδια την Αμερική έχει μορφή καλοήθη, ο 

εξαμερικανισμός των περιφερειακών κοινωνιών προσλαμβάνει μορφή κακοήθη, 

κακοηθέστατη. Αυτό συμβαίνει με την παρούσα ελληνική κοινωνία, η οποία 

ξεθεμελιώνεται. Προεξάρχει ως αποτρόπαιο παράδειγμα η πολιτική ηγεσία αυτού 

του τόπου. Η οποία απετόλμησε να φέρει Αμερικανούς συμβούλους για να 

οργανώσουν την προεκλογική της εκστρατεία. Δηλαδή, με το αμερικανικό 

μάρκετινγκ να μας υποκλέψουν τις ψήφους. Οι αμερικανικές τεχνικές εισδύουν 

παντού, στα μέσα ενημερώσεως, στην παιδεία, σε όλες τις λειτουργίες της 

κοινωνίας. Φοβούμαστε πως στο τέλος θα τις υιοθετήσει και η Εκκλησία. Ο 

ελλαδικός Ελληνισμός ζει πλέον σε κενό πολιτισμού. Και αυτό είναι συντελειακό. 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ (1927-1997) 

Κείμενο του 1996 (08-06-1996) 

«Οι Παράκτιοι Άνθρωποι» 

Ευθύνη/Αναλόγιο, 2002. 

 


