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Ἀγαπητά Μέλη καί ἀγαπητοί Φίλοι
τῆς Ἐταιρίας μας

Με ἕνα θερμό κι ἐγκάρδιο εὐχαριστῶ,
συνεχίζουμε τήν γραπτή μας ἐπικοινωνία.
Τα σχόλιά σας, σχετικά μέ τό πρῶτο Τεῦχος
τοῦ Ἐνημερωτικοῦ μας Δελτίου,
ἦταν πολύ ἐνθαρρυντικά καί ὑποστηρικτικά
γι’ αὐτήν τήν προσπάθεια.
Εὐχαριστοῦμε, λοιπόν, ἀπό καρδιᾶς, ὅσους
μᾶς ἐκφράσανε τά καλά τους λόγια καί ὅσους
φρόντισαν νά λάβουμε τίς πολύ ἐνδιαφέρουσες
πληροφορίες πού περιλαμβάνονται στό Τεῦχος
πού κρατᾶτε στά χέρια σας.
Προσβλέπουμε σέ μιά καλή συνέχεια
καί περιμένουμε μιά ἀκόμα πιό γόνιμη
συνεργασία καί συμπαράσταση.
Μέσα σ’ αὐτό τό δίμηνο, στήν πατρίδα μας,
θά γιορτάσουμε τήν διπλῆ γιορτή τῆς 25ης Μαρτίου
καί τίς Ἅγιες Ἡμέρες τοῦ Πάσχα, καί γι’ αὐτό
ἐκφράζουμε σέ ὅλους τίς πιό καλές εὐχές μας
γιά Πολλά Χρόνια Καλά, μέ Ὑγεία καί Δημιουργία
καί Καλή Ἀνάσταση!

Ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
«Συνεχίζουμε ἀνανεούμενοι»
Ὅταν ἕνα Σωματεῖο ἔχει ζωή πολλῶν δεκαετιῶν εἶναι φυσικό
νά σημειώνει περιόδους ἀνάτασης καί περιόδους πτώσης.
Ὅπως, ἐπίσης, εἶναι ἀνθρώπινο νά συναντᾶ,
στή δραστηριότητά του, φίλους ἤ ἀντιτιθέμενους.
Ἡ Ἐταιρία μας, στά 70 περίπου χρόνια τῆς ὕπαρξής της, πέρασε
ἀπ’ ὅλα τά παραπάνω στάδια, προσπαθώντας νά προσφέρει, ὅσα
μποροῦσε, στήν πνευματική ζωή τῆς χώρας μας.
Κινηθήκαμε πάντα μέ χαμηλούς τόνους πού πιστεύουμε ὅτι
ἁρμόζουν στούς ἀνθρώπους πού ἀσχολοῦνται μέ τά Γράμματα.
Ἐπιτελοῦμε μέ ἀξιοπρέπεια τό ἔργο τῆς διατήρησης καί διάδοσης
τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας, μέ διαλέξεις, ἡμερίδες, μέ τή διδασκαλία
στούς νεώτερους τῶν κοινωνικῶν ἀξιῶν, μέσα ἀπό τά λογοτεχνικά
κείμενα. Προσπαθοῦμε νά διευρύνουμε τή δραστηριότητά μας πρός
τήν περιφέρεια, νά βγοῦμε ὅσο τό δυνατόν ἀπό τό κέντρο, ἀπό τήν
Ἀθήνα, καί νά συναντήσουμε τούς ἐκεῖ ἀγνοημένους δημιουργούς.
Τά τελευταῖα χρόνια, ἀντιμετωπίσαμε μιά πολεμική
χωρίς κανένα ἔρεισμα. Ἀγνοήθηκε ἡ δραστηριότητά μας γιατί,
στόν τίτλο μας, ὑπάρχει τό ἐπίθετο «Ἐθνική». Χωρίς κανέναν
φιλολογικό – γλωσσικό προβληματισμό, τό «ἐθνικός» θεωρήθηκε
γενικά ὡς συνώνυμο τοῦ ἐθνικιστής – σοβινιστής.
Μέ αὐτή τήν ἀστήριχτη ἑρμηνεία, ἀσκήθηκε συνειδητή καί
συνεχής τακτική, ὥστε νἀ ἀγνοεῖται τό ἔργο
τόσο τῆς Ἐταιρίας ὅσο καί τῶν Μελῶν της.
Ὅλα αὐτά δέν μᾶς ἔκαναν νά σταματήσουμε τόν δρόμο μας.
Μέ γνώμονα τό ἱστορικό παρελθόν τῆς Ἐταιρίας μας, ἀλλά καί τήν
ἀγάπη πρός τήν πατρίδα Ἑλλάδα, συνεχίζουμε καί θά ἐξακολουθήσουμε,
πάντα ἀνανεούμενοι, νά βαδίζουμε στόν δρόμο πού ἔχουν χαράξει
οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι πού ὑπῆρξαν Μέλη μας.
Ὁ Πρόεδρος
Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ
Περιληπτικό Πρόγραμμα Συναντήσεων τῆς Δευτέρας:
1. 2 Μαρτίου:

Ὁμιλία τῆς κ. Μαρίας Ρουσοπούλου – Τσούλια,
μέ θέμα «Ὠδή στήν ἐπιείκεια»

2. 9 Μαρτίου:

Καφενεῖο

3. 16 Μαρτίου: Ὁμιλία τῆς κ. Ἀντουανέτας Στέκα - Ἀσωνίτου,
μέ θέμα «Λιλίκα Νάκου, ἀκόμα μιά λησμονημένη»
4. 23 Μαρτίου: Παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ἐπεισόδια τῆς ζωῆς»
τῆς κ. Μ. Σπυροπούλου, ἀπό τόν ἀκαδημαϊκό κ. Ε. Ρούκουνα
5. 30 Μαρτίου: Παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ὅ, τι ἀπέμεινε» τοῦ κ. Γ.
Ζημιανίτη,
ἀπό τίς κυρίες, Χρ. Κακουλίδου, Ἀ. Κελεσίδου
6. 6 Ἀπριλίου:

Μ. Δευτέρα, τό Ἐντευκτήριο κλειστό

7. 13 Ἀπριλίου: Δευτέρα τοῦ Πάσχα, τό Ἐντευκτήριο κλειστό
8. 20 Ἀπριλίου: Παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ξεδιπλώματα ψυχῆς»

τῆς κ. Λ. Γαρυφαλλάκη, ἀπό τήν κ. Τ. Μπούτου
9. 27 Ἀπριλίου: Ὁμιλία Καθηγ. κ. Π. Τούτουζα, μέ θέμα «Κουβεντιάζοντας
γιά πρόληψη, διάγνωση καί ἄμεση θεραπεία».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Ἀπό τά διηγήματα πού ὑποβλήθηκαν πρός κρίση στόν
Διαγωνισμό Διηγήματος που εἶχε προκηρύξει ἡ Ἐταιρία μας
γιά νέους συγγραφεῖς (μέχρι 35 ἐτῶν):
– 1ο βραβεῖο ἀπονέμεται στό διήγημα «Χωρίς φῶς»
τῆς κ. Μαρίας-Χρηστίνας Δουλαμῆ
– 2ο βραβεῖο ἀπονέμεται στό διήγημα «Ἡ Μεγάλη τῶν Φτωχῶν Σχολή»
τοῦ κ. Κυριάκου Κώστα
– Ἔπαινος ἀπονέμεται στό διήγημα «45 λεπτά στό ταξί»
τῆς κ. Judith Gatt
Ἐκφράζουμε στούς νέους συγγραφεῖς τά θερμά μας συγχαρητήρια
καί τούς εὐχόμαστε καλή συνέχεια στό λογοτεχνικό τους ἔργο.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
– Ἡ «Ἕνωσις Ἑλλήνων Θεατρικῶν καί Μουσικῶν Κριτικῶν» σέ συνεργασία μέ
τόν «Ὀργανισμό Πολιτισμοῦ, Ἀθλητισμοῦ καί Νεολαίας» τοῦ Δήμου
Ἀθηναίων, ἀπένειμε Εἰδική Διάκριση Συνολικῆς Προσφορᾶς στό Μέλος μας

Μανώλη Πράτσικα (Παπαδόπουλο).
– Τό Μέλος μας κ. Κωνσταντίνος Βάσσης, συμμετεῖχε ὡς Μέλος τῆς Κριτικῆς
Ἐπιτροπῆς γιά τόν Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης «Χάϊ Κού» πού ὀργάνωσε
ὁ Ἑλληνο-ιαπωνικός Σύνδεσμος Φιλίας.
– Τό «Ἵδρυμα Κωστῆ Παλαμᾶ», ἀνέθεσε στό Μέλος μας κ. Μιχάλη Μερακλῆ
νά ἐκπονήσει μελέτη μέ θέμα «Τά Σατυρικά Ποιήματα» τοῦ μεγάλου ποιητῆ.
– Μέ ἀπόφαση τοῦ Δημάρχου Καλαμάτας, ὁ κ. Διονύσης Μαγκλιβέρας,
ἐπανατοποθετήθηκε ὡς Μέλος τῆς Κριτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀπονομή τοῦ
Βραβείου Πολιτικοκοινωνικοῦ Δοκιμίου «Παναγιώτη Φωτέα».
– Ἡ Γ. Σ. τῶν Ἱδρυτικῶν Μελῶν τῆς Ἀναγνωστικῆς Ἐταιρίας Κερκύρας ἐξέλεξε
(4/2/2015), ὡς τακτ. Μέλος της, τό Μέλος μας κ. Σοφία Μωραῒτη
– Τό Μέλος μας κ. Δημήτρης Η. Λούκας, θά δώσει δύο διαλέξεις (23/3 καί
27/4) στό Πνευματικό Κέντρο «Στρατῆς Φαλαγκάς».
– Στό ἀείμνηστο Μέλος μας, Κώστα Ι. Καλατζῆ, εἶναι ἀφιερωμένο τό
τελευταῖο Τεῦχος (61-62) τοῦ Σαμιακοῦ περιοδικοῦ «Ἀπόπλους».

Ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες:
– Το ἀείμνηστο Μέλος μας, Κώστας Σαρδελῆς, ὁ ὁποῖος, ἐκτός τῶν ἄλλων,
ὑπῆρξε καί ὁ ἀφοσιωμένος βιογράφος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, μέ
σειρά κειμένων του, ἔχει δωρήσει ὅλα τά, σχετικά μέ το θέμα, βιβλία του καί
ὅσα ἀποτέλεσαν τίς πηγές του, στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ (Ἀμαρουσίου),
ὅπου ἐγκαινιάστηκε καί λειτουργεῖ, ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2014, σχετική
Βιβλιοθήκη μέ τήν ἔνδειξη «Δωρεά Κ. Σαρδελῆ».
– Ἡ Ἐταιρία μας ἔχει ἐπιλεγεῖ ἀπό τήν «Ἐπιτροπή Βραβείου Νόμπελ τῆς

Σουηδικῆς Ἀκαδημίας» γιά νά προτείνει Ἕλληνες λογοτέχνες, ὡς ὑποψηφίους
γιά τό συγκεκριμένο Βραβεῖο.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Σημαντική συμβολή στήν Ἑλληνική Γραμματεία ἔχουν
διάφορες Ἐκδόσεις Περιοδικῶν καί Ἐφημερίδων,
μέ Λογοτεχνικό καί γενικότερο πολιτιστικό περιεχόμενο.
Μέλη μας πού δραστηριοποιοῦνται σ’ αὐτόν τόν Τομέα εἶναι:
 Ἀλιπράντης Νίκος
Ἐκδότης καί διευθυντής τοῦ Περιοδικοῦ «Παριανά».
Τριμηνιαία ἔκδοση ἀπό τό 1989.
Περιλαμβάνει κείμενα σχετικά μέ τήν Ἱστορία, τήν
Ἀρχαιολογία, τήν Λαογραφία, τά Γράμματα καί τίς Τέχνες
τῆς Πάρου καί Ἀντιπάρου.
 Ἀνδρικόπουλος Γιάννης
Ὑπῆρξε ἐκδότης τῶν Λογοτεχνικῶν Περιοδικῶν:
«Ἀχαϊκή Ἑστία» (1952) καί «Φωνή τοῦ Αἰγίου» (1954)
καί, τό 1975, τοῦ φιλολογικοῦ περιοδικοῦ «Φιλολογική Φωνή»
ὅπου συνεργάστηκαν οἱ κορυφαῖοι τῆς νεοελληνικῆς
γραμματείας καί οἱ λογοτέχνες τῆς περιφέρειας.
 Βαλαβάνης Κυριάκος
Ἐκδότης καί Διευθυντής τοῦ Περιοδικοῦ
«Κριτική Λόγου καί Τέχνης, Θέσεων καί Ἀπόψεων».
Τριμηνιαία ἔκδοση ἀπό τό 1986.
Περιλαμβάνει κείμενα προβληματισμῶν γιά τήν προβολή
τῶν ὑψηλῶν διαχρονικῶν μας ἀξιῶν καί κείμενα
κριτικῆς βιβλίων, εἰκαστικῶν, μουσικῆς καί θεάτρου.
Διανέμεται δωρεάν.
 Κεφάλας Μόσχος
Ἐκδότης καί Διευθυντής τοῦ Περιοδικοῦ «3η Χιλιετία».
Τριμηνιαία ἔκδοση. Ἔχει ἤδη 9 χρόνια κυκλοφορίας.
Περιλαμβάνει πεζά κείμενα, ποιήματα, μελετήματα,
καί κριτικές, μέ στόχο τήν παρουσίαση τῆς σύγχρονης
λογοτεχνικῆς παραγωγῆς.

 Νικολόπουλος Γιάννης
Τό 1974 ἐξέδωσε τήν Πανελλήνια Λογοτεχνική Ἐφημερίδα
«Φιλολογική» καί ἀπό τό 1991 μέχρι σήμερα ἐκδίδει τό
Φιλολογικό Περιοδικό «Νουμᾶς». Κυκλοφορεῑ κάθε δίμηνο
σέ σχῆμα ἐφημερίδας, μέ ποικίλη λογοτεχνική ὕλη.
 Παπαγεωργίου Γεώργιος (Ἀνωβολιώτης)
Ἐκδότης καί Διευθυντής τῆς Μηνιαίας Ἐφημερίδας
«Σύγχρονη Σκέψη». Ἐκδίδεται ἀνελλιπῶς
ἐπί 39 χρόνια καί περιλαμβάνει λογοτεχνικά κείμενα,
μελέτες καί κριτικές.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ἐκδόθηκε τό νέο βιβλίο «Φλοῦδες μοναχικότητας»
τοῦ Μέλους μας κ. Ἄγγελου Γέροντα, πεζογράφου.
Ἀποτελεῖ τό πρῶτο μέρος μιᾶς ἑνότητας διηγημάτων μέ
τόν γενικό τίτλο «Οἱ μονήρεις ἐπιβάτες τοῦ χρόνου».
Ἐκδόθηκε τό νέο βιβλίο «Τό Χρονικό τῆς Ἐκδόσεως καί

Ἐπανεκδόσεως τῶν Ἀτάκτων καί οἱ ἰδιόχειρες προσθῆκες
καί διορθώσεις τοῦ Ἀδαμ. Κοραῆ», τοῦ Μέλους μας
κ. Στερ. Φασουλάκη.
Ἐκδόθηκε τό νέο δίτομο βιβλίο «Μνήμη Προσώπων καί Γεγονότων,

Ἀναμνήσεις τῆς γενεᾶς τοῦ 1941-1949 καί στοχασμοί ἑβδομήντα ἐτῶν
γιά τά πρόσωπα καί τά γεγονότα» , τοῦ κ. Λουκᾶ Παν. Πάτρα,
συζύγου τῆς ἀείμνηστης Νένας Πάτρα, Μέλους τῆς Ἐταιρίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

Ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα λογοτεχνῶν, μελῶν τῆς Ἐταιρίας μας

ΥΠΑΡΧΩ*

ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΚΑΛΑΤΖΗΣ
(1927-2013)

* Ἀπόσπασμα ἀπό γράμμα σέ φίλο του τό καλοκαίρι τοῡ 2009. Ἀπό τά μυθιστορήματα τοῡ
ἀείμνηστου Κ. Ι. Καλαντζῆ, «Ἡ Ἀσημόπετρα» εἶχε βραβευθεῑ ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καί
«Τό Ταμπάκικο» μέ τό Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας.

