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Ἀγαπητά Μέλη καί ἀγαπητοί Φίλοι
τῆς Ἐταιρίας μας

Μέ τίς πιό καλές μας εὐχές γιά καλό ὑπόλοιπο
τῆς φθινοπωρινῆς ἐποχῆς, σᾶς καλωσορίζουμε
στήν νέα περίοδο τῶν ἐκδηλώσεων
τῆς Ἐταιρίας μας, ἡ ὁποία, ὅπως κάθε χρόνο,
ἀρχίζει τόν Νοέμβριο καί λήγει στίς ἀρχές τοῦ Ἰουνίου.
Οἱ πληροφορίες οἱ σχετικές μέ ὅσα ἔγιναν καί ὅσα
ἔχουν προγραμματιστεῖ νά γίνουν, αὐτήν τήν χρονιά
ἀπό τήν Ἐταιρία μας, εἶναι πολλές, ἔχουν ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον καί σᾶς ἐνημερώνουν γιά τίς ἀξιοσημείωτες
δραστηριότητες τῶν μελῶν μας,
τόσο σχετικά μέ τήν συγγραφή ἤ τήν μετάφραση
λογοτεχνικῶν ἔργων, ὅσο καί σέ ἄλλους τομεῖς
γενικότερης πνευματικῆς προσφορᾶς.
Ἐπίσης, ὑπάρχουν καί εἰδήσεις πού ἐντάσσονται
γενικότερα στήν θεματολογία «Βιβλίο».
Γι’ αὐτό, ὅπως, ἴσως, ἤδη προσέξατε,
ἡ πλούσια σχετική...τροφοδοσία
προσέθεσε στό Δελτίο μας τέσσερις ἀκόμα σελίδες.
Δεχθεῖτε, λοιπόν, τίς εὐχαριστίες μας γιά τήν πολύτιμη
ἐνημέρωση πού ἐσεῖς μᾶς παρέχετε,
μαζί μέ τά ἐγκάρδια συγχαρητήριά μας γιά τά ὡραῖα
πνευματικά ἔργα σας.
Καλή συνέχεια.
Ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ἀγαπητοί, φίλοι καί φίλες,
Στή σημερινή εποχή, ἐκτός ἀπό τά προβλήματα πού ὅλοι μας
ἀντιμετωπίζουμε, ὑπάρχουν καί τά προβλήματα τῆς Ἐταιρίας μας,
γιά τά ὁποῖα θέλουμε να σᾶς μιλήσουμε. Ἀφ’ ἑνός διότι μερικά
ἔχουν φτάσει σέ ὁριακό σημεῖο καί, ἀφ’ ἑτέρου, διότι
ἡ Ἐταιρία εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς μαζί.
Λειτουργικά θέματα: Κατά τόν τελευταῖο χρόνο (2014-2015),

κατορθώθηκε, μέ κόπο καί οἰκονομικά βάρη,νά ἐπιλυθοῦν βασικά
λειτουργικά θέματα, μερικά ἀπότά ὁποῖα ἐκκρεμοῦσαν
ἐπί πολλά χρόνια. Στήν Γ. Συνέλευση θά δοθοῦν τά ἀναγκαῖα στοιχεῖα.
Οἰκονομικά θέματα: Τά ἔσοδα τῆς Ἐταιρίας προέρχονται ἀπό

τίς συνδρομές τῶν Μελῶν, ἀπό ἐνοίκια ἀκινήτων κι ἀπό δωρεές.
Δυστυχῶς, τά ἔσοδα ἀπό ἐνοίκια ἔχουν μειωθεῖ ἐνῶ, οἱ φόροι
(2.851 ευρώ γιά τό ’14 καί 8.209 γιά τόν ΕΜΦΙΑ) τά ἐκμηδενίζουν.
Οἱ δέ συνδρομές τῶν Μελῶν ἔχουν περιορισθεῖ.
Εὐτυχῶς, φέτος, ἐπιτύχαμε νά ὑπάρξουν δωρεές, οἱ ὁποῖες ὅμως
δέν μποροῦν νά ἐπαναληφθοῦν στό μέλλον.
Δραστηριότητα τῆς Ἐταιρίας: Κατά τήν περίοδο 2014-2015,

προσπαθήσαμε νά ἀναπτύξουμε, στό μέτρο τοῦ ἐφικτοῦ,
τήν δραστηριότητα τῆς Ἐταιρίας μας, νά ἐπιτύχουμε κυρίως
τήν ἐξωστρέφειά της. Ἡ ἐπιτυχημένη καί σημαντική Ἡμερίδα
γιά τά Πνευματικά Δικαιώματα, τῆς 6ης Ἰουνίου, 2015,
ὑπῆρξε ἡ κορυφαία μας ἐκδήλωση.
Ἤδη, γιά τό 2016, μελετοῦνται σπουδαῖες ἐκδηλώσεις, σέ συνεργασία
μέ ἄλλους ἐπιστημονικούς καί κοινωνικούς φορεῖς.
Κατάσταση Μελῶν: Ἐκκαθαρίσαμε τό Μητρῶο ἀπό Μέλη τά ὁποῖα,

παρά τίς ἔγγραφες ἐκκλήσεις καί τίς προσωπικές ἐπαφές, δέν
ἀνταποκρίθηκαν. Ἤδη, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ εἰσδοχή νέων μελῶν,
μέ ἀναγνωρισμένο ἔργο. Καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση

θά διατηρήσουμε, μέ κάθε θυσία, τό ἐπίπεδο. Δέν μᾶς ἐνδιαφέρει
ἡ ποσότητα, μᾶς ὁριοθετεῖ ἡ ποιότητα.
Γενικά θέματα: Στήν Γ. Συνέλευση, θά ἀναφερθοῦν διάφορα θέματα,

(ὅπως π.χ. ἡ πολεμική πού ἐξακολουθοῦμε νά ὑφιστάμεθα γιατί
στόν τίτλο μας ὑπάρχει ἡ λέξη Ἐθνική), γιά τά ὁποῖα
χρειάζεται νά γνωρίζουν τά Μέλη μας.
Ἀγαπητές φίλες καί φίλοι,
Ζητοῦμε τήν ἐνεργό συμμετοχή σας
στήν Γ. Συνέλευση τῆς Δευτέρας 14/12.
Ζητοῦμε, ὄχι ἁπλῶς νά παραστεῖτε, ἀλλά νά θέσετε ὑποψηφιότητα
γιά τό νέο Δ. Σ., νά ἐκφέρετε ἀπόψεις, νά προσφέρετε ἰδέες.
Ζητοῦμε, τήν ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς στοργῆς σας
γιά τήν Ἐταιρία πού ἀνήκει σέ ὅλους μας.
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
Ὁ Πρόεδρος τῆς ΕΕΕΛ, Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας

Ἀπό τήν Ἡμερίδα γιά τά Πνευματικά Δικαιώματα, τῆς 6ης Ἰουνίου, στήν Στοά τοῦ Βιβλίου

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ
Περιληπτικό Πρόγραμμα Συναντήσεων τῆς Δευτέρας:
1. Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, 6 μ.μ.: Ἐντευκτήριο ΕΕΕΛ

Ἔναρξη Χειμερινῆς Περιόδου
Καλωσόρισμα ἀπό τό Δ.Σ. Διανομή ἐτησίου Προγράμματος.
2. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, 6 μ.μ.:

Ἡ συγγραφέας - ἐκδότρια, κα. ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, παρουσιάζει
τό βιβλίο τοῦ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ: «Νησιά ξεχασμένα στό χρόνο».
3. Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, 6 μ.μ.:

Ἡ συγγραφέας, ὁμότ. Καθ. Παν. Ἀθηνῶν, κα.Μ. Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
παρουσιάζει τήν βραβευμένη Ποιητική Συλλογή τῆς
κας. ΠΟΠΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ-ΣΠΙΤΑ: «Καλημέρα Ἥλιε».
4. Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, 6 μ.μ.:

Τιμητική ἐκδήλωση γιά τό Μέλος μας,
κα. ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΣΟΥ-ΚΑΛΠΑΞΗ (Γιοβάνα). Θά μιλήσουν οἱ:
κ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΩΡΑΣ, Καθ. Παν. Ἀθηνῶν,
κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ, ποιητής, κριτικός, δοκιμιογράφος
Ἡ «ΓΙΟΒΑΝΑ» θά κλείσει τήν ἐκδήλωση μέ τραγούδι.
5. Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, 6 μ.μ.:

Ἡ συγγραφέας κα. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΕΛΛΑ παρουσιάζει τό βιβλίο τῆς
κας. ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΝΙΟΥ: « Ἡ Κυρά τῆς Αἰξωνῆς».
*****
6. Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου, 6 μ.μ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Διοικητικός καί Οἰκονομικός ἀπολογισμός
Ἐκλογή νέων Μελών
Ἀ ρ χ α ι ρ ε σ ί ε ς γιά Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
(Σέ περίπτωση μή ἀπαρτίας, ἡ Γ. Συνέλευση θά πραγματοποιηθεῖ
τήν Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου)
7. Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, 6 μ.μ.
Ἐπαναληπτική Γ. Συνέλευση ἤ
Ἐντευκτήριο κλειστό.
8. Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου καί Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου
Ἑορταστικές Ἡμέρες Χριστουγένων καί Πρωτοχρονιᾶς
Τό Ἐντευκτήριο θά παραμείνει κλειστό

ΚΑΛΕΣ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΝΕΟΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ὁ κύριος Μόσχος Μορφακίδης,
Καθηγητής Φιλολογίας τοῦ Παν/μίου Granada τῆς Ἱσπανίας,
Εἶναι νέος ἐπίτιμος ἐταῖρος τῆς Ἐταιρίας μας.
Τόν καλοδεχόμαστε μέ τιμή.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Τό Μέλος μας, κυρία Μαρία Περατικοῦ - Κοκαράκη, βραβεύθηκε:
- ἀπό τό Παιδαγωγικό Τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί
τό Ἑλληνικό Ἰνστιτοῦτο ΕΛΛΙΕΠΕΚ, ὡς ἄνθρωπος τοῦ Πολιτισμοῦ
καί τῶν Γραμμάτων
- μέ 1ο Βραβεῖο Διηγήματος, στό πλαίσιο τοῦ 5ου Παγκόσμιου
Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ, ἀπό τόν Ἑλληνικό Πολιτιστικό Ὅμιλο
Κυπρίων Ἑλλάδος, τόν Νοέμβριο τοῦ 2014
- μέ 1ο Βραβεῖο, στόν Διεθνῆ Λογοτεχνικό Διαγωνισμό τοῦ περιοδικοῦ
Λόγου, Τέχνης καί Πολιτισμοῦ «Κελαινώ», στήν ἑνότητα ποιημάτων
«Εἰς Ἐναλίαν», 2014.
Τό Μέλος μας, κυρία Λούλα Παπιδάκη – Πιπίνη, ἔλαβε:
- Ἔπαινο τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Λογοτεχνῶν γιά τό βιβλίο της
«Τό σκιάχτρο, τό παιδί καί τό φεγγάρι».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
Ἡ Ἑλληνική Ἐταιρεία Μεταφραστῶν Λογοτεχνίας, πού ἱδρύθηκε καί
δραστηριοποιεῖται ἀπό Μέλη τῆς Ἐταιρίας μας, θά πραγματοποιήσει, τήν
Τρίτη, 1η Δεκ. 2015, στίς 6.30 μ.μ., στήν Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνῶν
τοῦ Ἱδρύματος Αλέξανδρος Ὠνάσης, τήν ἐτήσια ἀπονομή βραβείων της
καί θά τιμήσει προσωπικότητες πού προβάλλουν τήν Γλώσσα καί τόν
Πολιτισμό μας στόν ἔξω κόσμο. Καλοῦνται τά Μέλη μας νά παρευρεθοῦν.
Μετά τήν ἐκδήλωση, θά γίνει καί ἡ παρουσίαση τοῦ νέου ἐτήσιου
Τόμου τῶν Greek Letters, πού ἐκδίδεται στίς κύριες Εὐρωπαϊκές γλῶσσες,
περιλαμβάνει ἐπιλεγμένα κείμενα παλαιότερων καί σύγχρονων λογοτεχνῶν
μας καί ἀποστέλλεται δωρεάν, ἀπό τά Ὑπ. Ἐξωτερικῶν καί Πολιτισμοῦ, σέ
ὅλα τά ξένα Πανεπιστήμια καί Κολλέγια Κλασικῶν Σπουδῶν.

Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

σημείωσε μεγάλη ἐπιστημονική ἐπιτυχία
Στίς 6 Ἰουνίου τοῦ 2015, στήν Στοά τοῦ Βιβλίου,
ἔλαβε χώρα Ἡμερίδα, τήν ὁποία ὀργάνωσε ἡ Ἐταιρία μας
μέ τό ἐπίκαιρο θέμα:
«Τά Πνευματικά Δικαιώματα τῶν Λογοτεχνῶν, ὑπό τό

πρίσμα τῶν νέων τεχνολογιῶν».
Ἡ Ἐπιστημονική Ἐπιτροπή τῆς Ἡμερίδας συγκροτήθηκε ἀπό:
- Τό τακτικό μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν,
Καθηγήτρια Κυρία Ἄννα Ψαρούδα – Μπενάκη,
ἡ ὁποία, ὡς Ὑπουργός Δικαιοσύνης καί Πολιτισμοῦ, εἶχε
εἰσηγηθεῖ τόν πρῶτο ἑλληνικό Νόμο γιά τήν Πνευματική
Ἰδιοκτησία
- Τήν Καθηγήτρια Ἀστικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Κυρία Διονυσία Καλλινίκου, καί
- Τόν Καθηγητή Ἐγκληματολογίας τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Κύριο Νέστορα Κουράκη.
Τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή ἀπετέλεσαν:
τά Μέλη τοῦ Δ.Σ.τῆς ΕΕΕΛ, κ. Διονύση Μουσμούτης
καί κα. Σοφία Μωραῒτη,
μέ τήν Δικηγόρο, κα. Πιερίνα Κοριατοπούλου
Εἰσηγητές τῶν ἐπί μέρους θεμάτων ἦσαν οἱ:
Κα. Δ. Καλλινίκου (Καθηγήτρια Νομικῆς ΕΚΠΑ)
κ. Π. Νικολόπουλος (Δικηγόρος, Λέκτορας ΕΚΠΑ),
κα. Γαλ. Καπελλάκου (Δικηγόρος, Δρ.Νομικῆς),
κ. Κ. Κυριακόπουλος (Δημοσιογράφος, Διευθυντής ΟΣΔΕΛ),
κα. Εὐγ.Βαγενᾶ (Δικηγόρος, Δρ.Νομικῆς)
κα. Χάρις Τσίγκου (Δικηγόρος, ἐπιστ. συνεργάτης ΕΣΡ),
κ. Γ. Καραζάνος (Δικηγόρος, Νομ. Σύμβουλος ΟΣΔΕΛ),
Δημ. Σπυρόπουλος (Δικηγόρος - συγγραφέας)
Δημ. Καραμβάλης (Δικηγόρος, ποιητής, Μέλος τῆς Ε.Ε.Ε.Λ.)
Χορηγός τῆς Ἡμερίδας, ἡ ὁποία συγκέντρωσε πολλούς
ἐπιστήμονες καί λογοτέχνες - κυρίως νέους - ἦταν ὁ Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.,
Ὀργανισμός Συλλογικῆς Διαχείρισης Ἔργων τοῦ Λόγου.

Τήν Ἡμερίδα ἄνοιξε ὁ Πρόεδρός μας κ. Διον. Μαγκλιβέρας,
καί τίς ἐργασίες συντόνισε τό Μέλος τοῦ Δ.Σ. κ. Δ. Μουσμούτης.
Χαιρετισμό ἀπέστειλε ἡ Γ.Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ
κα. Μ. Βλαζάκη καί, ἐκ μέρους τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν,
ἀπηύθυνε χαιρετισμό ἡ κα. Μ. Γούναρη.
Οἱ είσηγητές ἀνέπτυξαν τά θέματά τους μέ γνώση, σαφήνεια
καί μεθοδικότητα, μέ ούσιαστικές ἀναφορές στό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο
καί σέ κάποιες ἀμφίσημες διατάξεις πού ἀφοροῦν στό Διαδίκτυο
καί τό ἠλεκτρονικό βιβλίο.
Ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, μέ ἐρωτήσεις καί πολύ
χρήσιμες παρεμβάσεις - παρατηρήσεις ἐκ μέρους τοῦ ἀκροατηρίου.

Ἀπό τήν Ἡμερίδα γιά τά Πνευματικά Δικαιώματα, τῆς 6ης Ἰουνίου, στήν Στοά τοῦ Βιβλίου

Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ὅπως μᾶς πληροφόρησε τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο Συγγραφέων
(E.W.C.),τοῦ ὁποίου Μέλος εἶναι ἡ Ἐταιρία μας, στίς 9 Ἰουλίου 2015,
τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε Ὁδηγία γιά τήν ἀλλαγή
τοῦ Copyright, σχετικά μέ τά Πνευματικά Δικαιώματα στήν ἐποχή
τοῦ Διαδικτύου. Ἡ Commission ἀναμένεται νά ἀσχοληθεῖ μέ αὐτό
τό θέμα περί τά τέλη τοῦ 2015.
Ἡ ἀπόφαση αὐτή τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἀναδεικνύει
τό πόσο ἐπίκαιρο ἦταν τό θέμα τῆς ἀντίστοιχης Ἡμερίδας πού
ὀργανώθηκε ἀπό τήν Ἐθνική Ἐταιρία τῶν Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

-

Γιά δέκατη ἕκτη συνεχῆ χρονιά, συνεχίζονται οἱ συναντήσεις
τῶν Ἀθηναϊκῶν Βραδινῶν Φιλοσοφικῶν Συζητήσεων καί
Ἀναζητήσεων(Φιλοσοφικό Καφενεῖο), κάθε Δευτέρα βράδυ,
στό «Καφέ ΚΟΡΑΗΣ» (Ἱπποκράτους 35 καί Ναυαρίνου),
μέ βασικό εἰσηγητή τό Μέλος μας, κ. Νίκο Μακρή.

-

Τό Μέλος μας, κ. Αὐγερινός Ἀνδρέου, διευθύνει τήν
περιοδική ἔκδοση «Ἀντιστροφές», ἡ ὁποία περιέχει ποικίλη
λογοτεχνική ὕλη.

-

Γιά δέκατη χρονιά, συνεχίζονται, στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό
τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ( 91,2 FM), οἱ Ἐκπομπές μέ τίτλο
«Ἄς μιλήσουμε γιά Παιδεία», κάθε Τρίτη, ὥρα 18.30 -19.00,
ἀπό τό Μέλος μας, κα. Μερόπη Ν. Σπυροπούλου.

-

Ἡ ταινία «Γράμματα στή Γερμανία», μέ Σενάριο τοῦ Μέλους μας,
κας. Τούλας Μπούτου, συμμετεῖχε στό Διεθνές Φεστιβάλ Ἀθηνῶν
Ταινιῶν Μικροῦ Μήκους.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Γιάννης Ἀνδρικόπουλος:
«Ἡ ὥρα καί ἡ μοίρα τῆς θάλασσας».
Ἐκδόσεις ΓΝΩΜΗ, 2015
«Ἔρχεται τυφώνας... Φυλαχτεῖτε!» (Ποιητική Συμφωνία)
3η Ἔκδοση, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΦΩΝΗ, 2015
Ἄγγελος Γέροντας:
«Φλοῦδες Μοναχικότητας».
Ἰατρικές Ἐκδόσεις ΒΗΤΑ, 2015
Ἄννα Βασιλειάδη-Δαρδάλη:
«Ἡ ἐλπίδα ζεῖ...»
«Καί μετά...παντρεύτηκα»
Ἐκδόσεις ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ, 2014
Μεταφράσεις: W. H. Witchfinder «Ἀγχόνη στό Λυκόφως» καί
Tom Jackson «Συνωμοσία στόν Ἱερό Βράχο»
Ἐκδόσεις ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ, 2013
Ἀλέκος Δαφνομήλης:
«Δύο λυρικοί ποιητές: Τάκης Βαρβιτσιώτης –Γιάννης Ρίτσος»
Κείμενα ὁμιλιῶν πού ἔγιναν στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς ΕΕΕΛ.
«Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας»
Έκδόσεις ΕΧΕΔΩΡΟΣ, 2015
Δημήτρης Καραμβάλης:
«Ὀδυσσέας Ἐλύτης - Ἡ προσθαλάσσωση τοῦ ὀνείρου»
Ἐκδόσεις ΔΡΟΜΩΝ, 2015
Μαριάννα Βλάχου – Καραμβάλη:
«Οἱ στιχομυθίες τῶν ἴσκιων» Ποιήματα
Οἱ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ, 2015
Γιάννης Κασιμάτης:
«Προσωνυμίες γνωστῶν Ἱερῶν Μονῶν, Ναῶν καί προσκυνημάτων,
ἀφιερωμένων στήν Θεομήτορα»
«Παροιμίες, εὐχές, κατάρες, ὅρκοι καί διάφορα ἄλλα λεκτικά
σχήματα τῶν Κυθήρων» Πολυδιάστατη λαογραφική ἔρευνα.
Ἐκδόσεις ΔΡΥΣ, 2014
Κώστας Λιάπης:
«Πηλιορείτικα καί βολιώτικα ἀνθρωπωνύμια»
ΒΟΛΟΣ, 2015

Ἑλένη Λαδιᾶ
«Σημερινές Ἑλληνίδες μέ Πανάρχαια Ὀνόματα»
Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ, 2015
Νίκος Μακρής:

Φιλοσοφικές Μελέτες: «Θάνατος καί Φιλοσοφία»
«Πρώτιστη Γνώση»
Ἐκδόσεις ΔΡΟΜΩΝ, 2014
Λογοτεχνία: «Ἡ συντριβή τῶν Συμπληγάδων, τραγωδία»
Ἐκδόσεις ΔΡΟΜΩΝ, 2015
Μεταφράσεις: W.James «Ἀλήθεια, Μεταφυσική, Κοινός Νούς καί Πραγματισμός»
(Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη, 10)
Henri-Frederic Amiel «Ἐνδόμυχο Ἡμερολόγιο (Ἐπιλογή)»
(Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 11)
Ἐκδόσεις ΔΡΟΜΩΝ, 2015
Ἀθηνά Μπίνιου
«Ἡ Κυρά τῆς Αἰξωνῆς»
Ἐκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, 2015
Δημήτρης Νικορέτζος:
«Ἄφθαρτοι ἐν φθορᾶ - Ἀποχαιρετισμοί Λογίων – Μνῆμες καί Εὐτραπελίες»
Ἐκδόσεις Α.Α.ΛΙΒΑΝΗΣ
Λούλα Παπαδάκη – Πιπίνη
«Τό σκιάχτρο, τό παιδί καί τό φεγγάρι»
Ἐκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ, 2014
Ζωή Σαβίνα
«Τό χρυσό βιβλίο», Χαϊκού – Κολάζ
(Ἀφιερωμένο στόν Λευκάδιο Χερν)
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου
«5η ἐντολή. Τίμα τόν Πατέρα σου καί τήν μητέρα σου...»
Ἐκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, 2015

ΕΦΥΓΑΝ...
-

Στίς 13 Ἰουλίου, ἔφυγε γιά τό μεγάλο ταξίδι,
ἡ σύζυγος τοῦ Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ἐταιρίας μας
Ζωή – Καίτη (Μάουζη) Βιτσαξῆ.
Στήν κηδεία της παρέστη ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Ε.Λ.

-

Στά τέλη Σεπτεμβρίου, ἔφυγε γιά τό μεγάλο ταξίδι,
τό Μέλος μας Εὐαγγελία Παπαχρήστου-Πάνου.

Θά τίς θυμόμαστε πάντα.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

Ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα λογοτεχνῶν, μελῶν τῆς Ἐταιρίας μας
Δημήτρης Μποσινάκης
Ἀντί κειμένου γραμμένου ἀπό τό ἀείμνηστο μέλος μας,
ἀναδημοσιεύουμε, ἀπό τό περιοδικό «Πνευματική Ζωή» (τχ. 220),
ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό κείμενο τοῦ κ. Μιχάλη Δελησάββα:

«Πέθανε αρχές του Μάρτη (2015) ο πεζογράφος, ποιητής και
δοκιμιογράφος Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης. Ψυχολόγος στο επάγγελμα με
σπουδές στην Ελλάδα και τη Γερμανία, είχε υπηρετήσει για πολλά χρόνια στο
Νοσοκομείο Νταού Πεντέλης, είχε αποκτήσει την ειδικότητα του ειδικού
κλινικού ψυχολόγου της συμπεριφοράς στα παιδιά, και είχε εκπονήσει
εργασίες ερευνητικές.
Ως λογοτέχνης ο Δημ. Χρ. Μποσινάκης είναι κυρίως γνωστός ως
διηγηματογράφος, με 5 συλλογές διηγημάτων και 1 μυθιστόρημα. Ως
διηγηματογράφος χαρακτηρίζεται από το δικό του προσωπικό και ιδιαίτερο
τρόπο γραφής, με την ηθελημένη ασάφεια και το υφέρπον ύφος, την
επικέντρωση της περιγραφής του στη λεπτομέρεια και την ψυχολογική
προσέγγιση των χαρακτήρων και των θεμάτων του.
Ως δοκιμιογράφος επίσης ο Δ. Χρ. Μποσινάκης με 2 βιβλία δοκιμίων και
εκατοντάδες κριτικά σημειώματα διεσπαρμένα σε εφημερίδες και περιοδικά,
είναι λιγότερο γνωστός, αλλά ιδιαίτερα σημαντικός και ουσιώδης,
αναλύοντας και προσεγγίζοντας τα θέματα του με μια ματιά αναλυτική και
ψυχολογική, και πολύ κοντά στην κοινωνικο-ιστορική προσέγγιση και
ανάλυση, στοιχεία που προσδίδουν στα κείμενα του ενδιαφέρον, αλλά και
συμβάλλουν στην ορθή κατανόηση των ποιητών και συγγραφέων με τους
οποίους ασχολείται, και φωτίζουν από μια ιδιαίτερη γωνία τα έργα τους.
Ο Δημ. Χρ. Μποσινάκης ως συγγραφέας είναι αυτό που ήταν και σαν
άνθρωπος: Κοντά στη φύση και τους αγρότες, κοντά στην παράδοση και στην
εκκλησία (ήταν γιος παπά και είχε δάσκαλο τον χριστιανό ποιητή Νίκο
Καμβύση, που επίσης καταγόταν από τη Φαλάνθη Μεσσηνίας), ήταν πολύ
ευαίσθητος με τα παιδιά και τα προβλήματα τους στις πόλεις, ήταν
θεοσεβούμενος, είχε «φόβον Θεού» και είχε μεταφυσικές αγωνίες που δεν τις
έκρυβε.
Ο Δ. Χρ. Μποσινάκης αγαπούσε τον άνθρωπο, γι' αυτό η τέχνη του ήταν
ανθρωπιστική, ενώ πίστευε στη βοήθεια της θείας πρόνοιας, πως αυτός που
πιστεύει, κάπου έστω, σώζεται και πως δεν χάθηκαν όλα.»

