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Ἀγαπητά Μέλη καί ἀγαπητοί Φίλοι
τῆς Ἐταιρίας μας

Μέ τίς πιό θερμές εὐχές γιά ἕναν
Καλό Καινούργιο Χρόνο,
πού νά σᾶς δωρίσει ὑγεία, ὡραῖες πνευματικές δημιουργίες
καί πολλές χαρές, συνεχίζεται ἡ ἐνημέρωσή σας γιά ὅσα
ἀφοροῦν στίς δραστηριότητες τῶν μελῶν μας καί, γενικότερα,
τῆς Ἐταιρίας μας.
Γιά τά νέα Μέλη μας καί γιά τούς νέους φίλους μας,
οἱ ὁποῖοι συνεχῶς αὐξάνονται - ὅπως μέ ἰδιαίτερη χαρά
διαπιστώνουμε - σημειώνουμε ὅτι, τό μικρό αὐτό
«Ἐνημερωτικό Δελτίο», πού ἄρχισε νά κυκλοφορεῖ ἀπό τήν
προηγούμενη χρονιά, ἐκδίδεται σέ τέσσερα τεύχη, γιά τά
δίμηνα : Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, Ἰανουαρίου – Φεβρουαρίου,
Μαρτίου - Ἀπριλίου, καί Μαῒου - Ἰουνίου, ἀντίστοιχα.
Προσφέρει πληροφορίες σχετικές μέ ὅσα ἔγιναν καί ὅσα περιέχει
τό πρόγραμμα τῆς Ἐταιρίας μας, καθώς καί 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 στή θεματολογία «Βιβλίο».
Ὅπως εἶναι αὐτονόητο, ἡ δική σας συμβολή στήν πληρέστερη
συγκομιδή αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν εἶναι καί ἀπαραίτητη
καί πολύτιμη. Δεχθεῖτε, λοιπόν, τίς εὐχαριστίες μας γιά τήν πολύ
σημαντική αὐτή συνεισφορά σας, μαζί μέ τά ἐγκάρδια
συγχαρητήριά μας γιά τά πνευματικά ἔργα σας.
Καλή Χρονιά καί καλή συνέχεια!

Ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ (1946 – 2016)

Συμπληρώνονται φέτος 70 χρόνια συνεχοῦς δυναμικῆς παρουσίας
τῆς Ἐταιρίας μας στήν πνευματική ζωή τῆς χώρας μας. Μιᾶς θετικῆς παρουσίας
μακριά ἀπό κάθε εἴδους σκοπιμότητες, συμβιβασμούς, καιροσκοπισμούς.
Στά 70 αὐτά χρόνια, πολλά ἀπό τά ὁποῖα ἦταν κρίσιμα γιά τήν Ἑλλάδα
καί τούς ἀνθρώπους της, ἀποφύγαμε τήν άνάμειξη σέ θέματα ἔξω ἀπό τήν
λογοτεχνία, τούς συγγραφεῖς καί τό ἔργο τους.
Στήν ἐπιλογή τῶν μελῶν μας είμαστε, κατά τό δυνατόν, προσεκτικοί.
Δέν μᾶς ἀπασχόλησε ἡ ποσότητα, ἀλλά παραμείναμε σταθερά στήν ἀρχή τῆς
ποιότητας, πού ἀποτελεῖ τήν οὐσιαστική δύναμη, ὅσο κι ἄν οἱ καιροί μας μοιάζει
ὅτι ὑπολογίζουν διαφορετικά τά πράγματα. Παλέψαμε μέ δυνάμεις ἰσχυρότερες
ἀπό ἐμᾶς, ὅπως ἰδεοληψίες κάποιων δημοσιογραφικῶν, πολιτικῶν ἤ ἄλλων
παραγόντων. Αὐτοί περνοῦν, ἡ Ἐταιρία μας παραμένει...
Πιστεύουμε ὅτι τηρήσαμε συνειδητά, ἤρεμα, χωρίς πομπώδεις ἐξάρσεις,
τίς ἀρχές πού ἔταξαν τά κορυφαῖα πνευματικά ἀναστήματα πού ἵδρυσαν, τό
1946, τήν Ἐθνική Ἐταιρία τῶν Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν.
Προσωπικά, εὐχαριστῶ τά Μέλη πού μέ τίμησαν μέ τήν ψῆφο τους, σέ
ἀναγνώριση τοῦ μικροῦ ἔργου πού ἐπιτελέσαμε μαζί μέ τά μέλη τοῦ ἀπελθόντος
Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κατά τήν προηγούμενη θητεία.
Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θά προσπαθήσουμε καί μέ τό νέο Δ.Σ. νά
συνεχίσουμε τήν τιμημένη παράδοση τῆς Ἐταιρίας μας.

Καλή Χρονιά!
Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας

Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Λ.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Στήν Γενική Συνέλευση τῆς 7ης Δεκεμβρίου, 2015, οἱ Ἀρχαιρεσίες
γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐταιρίας μας,
εἶχαν τά ἑξῆς ἀποτελέσματα, κατά σειρά ἀριθμοῦ ψήφων:
- Μαγκλιβέρας Διονύσης

- Πατεράκη Γιολάντα
- Σπυροπούλου Μερόπη
- Ζώρας Γεράσιμος
- Μωραῒτη Σοφία
- Κατράκης Πότης - Μουσμούτης Διονύσης
- Ροδοπούλου Σούλα
- Κεκροπούλου Ἑλένη
- Ρουσοπούλου Μαρία
- Βάσσης Κωνσταντίνος
Ἐπιλαχόντες: Κακουλίδου Χρυσάνθη – Νικορέτζος Δημήτριος
Μεγαλοκονόμος Μάνος
Κοκκινάκης Σπύρος
***

Γιά τό Πειθαρχικό Συμβούλιο :
- Καραμβάλης Δημήτρης
- Γέροντας Ἄγγελος
- Καλπαδάκης Μάνος

Ἐπιλαχών : - Λαζαρόπουλος Παναγιώτης
***

Γιά τήν Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή :
-Βαρελλά Ἀγγελική
-Μπίνιου Ἀθηνά
-Βεκρῆ Εἰρήνη

Ἐπιλαχών: -Φροντιστής Ἀθανάσιος

***
Τήν Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου,
συγκροτήθηκε σέ Σῶμα τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
μέ τήν παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Διονύσης Μαγκλιβέρας
Ἀντιπρόεδροι: Γεράσιμος Ζώρας , Μερόπη Σπυροπούλου
Γεν. Γραμματεύς: Γιολάντα Πατεράκη
Κοσμήτωρ: Διονύσης Μουσμούτης
Ἔφορος : Σούλα Ροδοπούλου
Μέλη: Βάσσης Κωνσταντίνος, Κατράκης Πότης, Κεκροπούλου Ἑλένη,
Ρουσοπούλου Μαρία.

Ἐπίσης:
Ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Γενική Συνέλευση ἡ εἰσδοχή τῶν κάτωθι Νέων Μελῶν:

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Κώστας, ΖΩΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Νίκος, ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ Νικόλαος,
ΚΑΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑΜΒΑΛΗ Μαριάννα, ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ἀθανάσιος,
ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, ΛΙΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ἑλένη, ΜΑΡΙΝΟΣ Διονύσης,
ΜΠΟΥΡΑΣ Κωνσταντίνος, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ἄννα, ΞΕΝΟΣ Στέφανος.
Τούς ὑποδεχόμαστε μέ ἰδιαίτερη χαρά, προσβλέποντας στήν συμβολή τους
σέ ὅλες τίς δραστηριότητες τῆς Ἐταιρίας μας.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν πρώτη συγκέντρωση τῆς περιόδου 2015-2016, στό Ἐντευκτήριό μας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ
Περιληπτικό Πρόγραμμα τῶν Τακτικῶν Συναντήσεων:
1. Δευτέρα, 4 Ἰανουαρίου, Προεόρτια τῶν Θεοφανείων
Τό Ἐντευκτήριο θά παραμείνει κλειστό.
2. Δευτέρα, 11 Ἰανουαρίου, 6 μ.μ.:
Κόψιμο τῆς Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
3. Δευτέρα, 18 Ἰανουαρίου, 6 μ.μ.:
Παρουσίαση τῶν νέων Μελῶν πού ἐξελέγησαν ἀπό τήν Γ. Συνέλευση.
Ἀναφορά στό ἔργο τους.
4. Τετάρτη, 20 Ἰανουαρίου, 6 μ.μ.:
Εἰσήγηση τοῦ Δρος Φιλοσοφίας – Συγγραφέως, κ. Νίκου Μακρῆ
Μέ θέμα : «Γλώσσα καί Λογοτεχνία».
5. Δευτέρα, 25 Ἰανουαρίου, 6 μ.μ.:
Ὁμιλία τῆς συγγραφέως –κριτικοῦ, κ. Νίκης Σαλπαδήμου:

«Ἡ Τούλα Μπούτου, ἡ γιατρός, ὁ ἄνθρωπος, ἡ συγγραφέας».
***
6. Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου, 6 μ.μ.
Ὁμιλία τῆς συγγραφέως κ. Ἄννας Δαρδάλη:

«Ὁ Καραγάτσης καί ἡ Χίμαιρά του».
7. Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου, 6 μ.μ.
Καφενεῖο
8. Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου, 6 μ.μ.
Ὁμιλία τῆς συγγραφέως κ. Χρυσάνθης Κακουλίδου:

«Γυναικεῖες μορφές καί τό μεταφυσικό στοιχεῖο
στήν ποίηση τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ».
9. Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου, 6 μ.μ.
Ὁ συγγραφέας κ. Σπύρος Κοκκινάκης, παρουσιάζει δύο βιβλία
τῆς κ. Ἄννας Κελεσίδου: α) «Τό κλειδί νά κλειδώσω τό χρόνο» καί
β)«Ἀπό τό θησαυρό τῶν πρώτων Ἑλλήνων ποιητῶν-φιλοσόφων».
10. Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου, 6 μ.μ.
Ὁμιλία τῆς συγγραφέως κ. Λίνας Γαρυφαλλάκη – Νικολάου:

«Λόγος περί φαντασίας».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΝΕΟ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ

Ὁ κύριος Ἀντώνης Κουνάδης, τακτικό Μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν,
γνωστός γιά τούς πολύπλευρους ἀγῶνες του γιά τήν προστασία τῆς
Ἑλληνικῆς γλώσσας, εἶναι τό νέο ἐπίτιμο Μέλος τῆς Ἐταιρίας μας.

Τόν καλοδεχόμαστε μέ τιμή καί χαρά.
ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ»

Ὁ Ὁμὀτιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
κ. Στέριος Φασουλάκης, μέ ἀφορμή τά ὅσα ἀναφέρθηκαν σέ ἐγκύκλιο
τῆς Ἐταιρείας μας σχετικά μέ τόν ὅρο «Ἐθνική», μᾶς γράφει:

«Ἡ ἀποβολή τῆς λέξης «Ἐθνική» εἶναι ἀκατανόητη, ὄχι μόνο διότι ἔχομε
Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμυνας ( ὅπως καί Ἐθνική Βιβλιοθήκη,
Ἐθνική Λυρική Σκηνή καί πολλά ἄλλα), ἀλλά καί διότι τό «ἐθνική»
σημαίνει ὅλου τοῦ ἔθνους (ἰσότητα) καί ὄχι ἐ θ ν ι κ ι σ τ ι κ ή (ἀνισότητα),
ὅπως προφανῶς νομίζουν οἱ (κομματικοί) ἰδεολῆπτες».
Στά παραπάνω, ἄς προσθέσουμε καί τό ρητορικό ἐρώτημα:
«Ὅσοι ἐμπλέκουν τόν ὅρο «ἐθνική» μέ τό «ἐθνικιστική» κινοῦνται ἄραγε
ἀπό παχυλή ἄγνοια τῶν ἐννοιῶν ἤ ἀπό σκόπιμη διαστρέβλωση;»

ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
Μέ συνεργασίες ἀρκετῶν Μελῶν τῆς Ἐταιρίας μας – καί ὄχι μόνο – κυκλοφόρησε,
ἀπό τίς «Ἐκδόσεις τῶν Φίλων», ἕνας ἀφιερωματικός τόμος στό πολυδιάστατο
συγγραφικό ἔργο τοῦ έπίτιμου Μέλους μας, κ.Κώστα Ε. Τσιρόπουλου,
(δοκίμιο, ἀφηγηματικός λόγος, ποίηση), ὅπως καί στή γενικότερη πολυσήμαντη
συμβολή του στόν πολιτισμό τῆς χώρας μας.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
(Καταχωροῦνται οἱ ἐκδόσεις πού μᾶς ἀναγγέλλονται)
-Κώστα Γαρμπῆ (ψευδώνυμο τοῦ Κωνσταντίνου Μαρκάκη)

«Φασουλής καί Περικλέτος. Δέν σατυρίζουν, σαπίζουν», Ποιήματα,
Ἐκδόσεις «Φαραί», 2015.
-Δημητρίου Α. Γέροντα (πατέρας) καί Ἄγγελου Δ. Γέροντα (υἱός, Μέλος μας)

«Οἱ Δημογέροντες τῶν Ἀθηνῶν Ὅμηροι», Σύλλογος τῶν Ἀθηναίων, 2015.
Ἐπεισόδιο ἀπό τόν Ἀγώνα τοῦ 1821, σέ μορφή θεατρικοῦ ἔργου,
τήν ἔκδοση τοῦ ὁποίου ἐπιμελήθηκαν οἱ ἀνωτέρω.
-Μαριάννας Βλάχου - Καραμβάλη
«Les Stichomythies des Ombres», Ἐκδόσεις «Δρόμων», 2015.
Ποιητική συλλογή μεταφρασμένη στά Γαλλικά ἀπό τήν Μ. Θωμαδάκη
-Ρούλας Ἰωαννίδου – Σταύρου
«Modus vivendi», Ἐκδόσεις «Literatura et Artes», Λευκωσία, 2015.
Πρόκειται γιά τό 25ο βιβλίο (ποιητική συλλογή) τῆς γνωστῆς συγγραφέως
ἡ ὁποία ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ ποίηση, πεζογραφία, βιβλία γιά παιδιά,
θέατρο, ἀνθολογίες κ.ἄ.
-Ζωῆς Κανάβα

«Ἁγία Βαρβάρα : ὅταν τό φῶς νικᾶ τον φόβο»,
Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2015. Διασκευή τοῦ βίου
τῆς Ἁγίας γιά παιδιά καί νέους.
-Δημήτρη Καραμβάλη
«Γιῶργος Ἰωάννου - Ὀκτώ κείμενα γιά τήν ποίησή του»,
Ἐκδόσεις «Δρόμων», 2015. Μελετήματα καί προσωπικές ἀναμνήσεις.

-Γιάννη Κασιμάτη

«Κυθηραϊκά λαογραφικά σύμμικτα», Β’ ἔκδοση. Ἐκδόσεις «Δρῦς», 2014.
-Ἑλένης Κεκροπούλου

«Τό σημάδι τοῦ Κάϊν», Ἐκδόσεις «Ἐνάλιος», 2015. Οἰκογενειακές συγκρούσεις
σέ συνάρτηση μέ πολιτικά γεγονότα πού ἐξελίσσονται στήν Θεσσαλία τοῦ
περασμένου αἰώνα.
-Σπύρου Κοκκινάκη
«Ἐπιλογές», Ποιητική συλλογή, Ἀθῆναι 2015. Συνοδεύεται ἀπό Ψηφιακό
Δίσκο (C D), μέ μουσική Βαγγέλη Μπόντα. Διαβάζει ὁ ἠθοποιός Γ.Μοσχίδης.
-Πάνου Δ. Λαζαρόπουλου
«Αίσχύλος καί Τραγωδία», Ἐκδόσεις «Δρόμων», 2015. Μελέτημα γιά τήν
ἀνασκευή ἀνιστόρητων ἰσχυρισμῶν τοῦ Ἀλβανοῦ συγγραφέα,
Ἰσμαήλ Κανταρέ, μέ ἀνάλυση τῶν τραγωδιῶν τοῦ Αἰσχύλου.
-Π.Δ. Μαστροδημήτρη
«Εἰσαγωγή στή Νεοελληνική Φιλολογία», Ἐκδόσεις «Δόμος».
Ὄγδοη ἔκδοση τῆς κλασικῆς ἱστορίας τῆς νεοελληνικῆς φιλολογίας.
Μελέτη ἡ ὁποία συνεχῶς ἐμπλουτίζεται μέ νέα στοιχεῖα.
-Σούλας Ροδοπούλου
«Κι ἀνεβαίνοντας ψηλά. Καλάβρυτα», Ἀγγλική ἔκδοση στά e-books,
μέ τά ἑξῆς στοιχεῖα: Soula Rodopoulou, Ki anevainontas psila, Kalavryta,
Adventure of an educational offer, the martyr Kalavryta town.
-Ἀγγελικῆς Συρρῆ-Στεφανίδου
«Ὅλα γιά τήν ἐλπίδα», Ἐκδόσεις «Λεξίτυπον», 2015.
Λαογραφικό καί ἱστορικό θεατρικό ἔργο. Γιά τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου
ὀργανώθηκε ἐκδήλωση ἀπό τόν ἐκδοτικό οἶκο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
-Στόν κ. Κώστα Λιάπη, ἀπονεμήθηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
Α’ ἔπαινος, γιά τήν συλλογή του:
«Ὁ παροιμιακός καί γνωμικός λόγος στό Παραδοσιακό Πήλιο».
Στίς 28 Νοεμβρίου, 2015, τά συνεργαζόμενα πνευματικά Σωματεῖα τῆς
Μαγνησίας, τίμησαν τόν κ. Κ.Λιάπη, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση
80 χρόνων ζωῆς καί 60 χρόνων πολύτιμης προσφορᾶς στά γράμματα
καί τόν πολιτισμό, τήν ἐκπαίδευση, τήν λαϊκή παράδοση καί τήν
τοπική ἱστορία, τήν Λαογραφία καί τήν Λογοτεχνία, τήν ἔρευνα καί,
γενικά, τήν Βολιώτική κοινωνία.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, ἐκδόθηκε Τιμητικός Τόμος,
μέ τίτλο «Φίλιος ἀμητός», στόν ὁποῖο καταχωρήθηκαν συνεργασίες
πνευματικῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς.
(Ἡ Ε.Ε.Ε.Λ., ἔχει προγραμματίσει νά τιμήσει τόν κ.Κ.Λιάπη, στίς 23/5/2016).
-Ὁ κ. Πότης Κατράκης, ἔχει σημειώσει ἕνα μεγάλο ἐπίτευγμα:
Ἔχει ἐκδώσει, ἕως τώρα, 295 βιβλία κι ἔχει γράψει 20.000 ἐνδιαφέροντα
ποιήματα. Οἱ δύο νέες του ποιητικές συλλογές εἶναι:
«Ἐμεῖς καί ὁ Θεός»,«Οἱ δρόμοι τῆς σιωπῆς», Ἐκδόσεις «Λεξίτυπον», 2015.
-Στίς 25 Νοεμβρίου, παρουσιάστηκε στήν Στοά τοῦ Βιβλίου,
τό νέο βιβλίο τοῦ κ. Πάνου Δ. Λαζαρόπουλου:
«Αἰσχύλος καί Τραγωδία. Ἀνασκευή ἀνιστόρητων ἰσχυρισμῶν

του Ἰσμαήλ Κανταρέ»,
μέ ὁμιλητές τούς κυρίους, Π. Κοντό, Ν. Γεωργαντζόγλου, Ν. Μακρῆ
καί Χ. Τσελεπῆ.
-Ὁ κ. Ἄγγελος Δ. Γέροντας, παρουσίασε, στίς 25 Νοεμβρίου,
μαζί μέ τόν κ. Ἐλευθέριο. Γ. Σκιαδᾶ, τό ἱστορικό τεκμήριο – βιβλίο
τοῦ Ἀχιλλέως Ἀγγ. Γέροντα (1888), «Οἱ Δημογέροντες τῶν Ἀθηνῶν Ὅμηροι»
ὡς ἐπετειακή ἔκδοση τοῦ «Συλλόγου τῶν Ἀθηναίων».
-Στίς 26 Νοεμβρίου, στό «Θέατρο ΕΛΠΙΔΑΣ», (Ἀριστοτέλους 53 καί Σμύρνης),
ἔγινε ἡ ἐπίσημη πρώτη παράσταση τῶν μονόπρακτων θεατρικῶν ἔργων,
«Τό Τελευταῖο Τρένο» καί «Τό Μυστικό Μονοπάτι»,
τῆς κ.Τούλας Μπούτου.

-Γιά τό Μέλος μας, κ. Δανάη Παπαστράτου, ἔγινε τιμητική ἐκδήλωση
στήν Ἐταιρεία Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν. Ἐπίσης, τό
«Διεθνές Ἵδρυμα Γ. Κουτσοχέρα καί Λ. Στρέφη – Κουτσοχέρα»
τῆς ἀπένειμε τιμητική διάκριση γιά τήν πνευματική της προσφορά
στά Γράμματα.Τέλος, τό περιοδικό «Κελαινώ» τῆς ἀπένειμε βραβεῖο
γιά τό βιβλίο της «Στή Χίο μέ μιά πυξίδα».
***
Σημείωση: Παρακαλοῦνται τά Μέλη μας πού βρίσκονται στήν περιφέρεια
νά μᾶς γνωστοποιοῦν τίς δραστηριότητές τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Εὐχαριστοῦμε τά περιοδικά:
Κοινωνικές Τομές, Φρέαρ, Πνευματική Ζωή καί Τύπος (Αἰγιαλείας),
γιά τά εὐμενῆ τους σχόλια σχετικά μέ τήν δραστηριότητα τῆς Ἐταιρίας μας.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΕΦΥΓΑΝ ...
- Στίς 18 Ὀκτωβρίου, ἔφυγε γιά τό μεγάλο ταξίδι,
τό Ἐπίτιμο Μέλος τῆς Ἐταιρίας μας, Δημήτρης Νιάνιας,
Ὁμότιμος Καθηγητής Πολυτεχνείου, ὁ ὁποῖος διετέλεσε
Βουλευτής Λέσβου καί Ὑπουργός.
-Στίς 18 Νοεμβρίου, ἔφυγε γιά τό μεγάλο ταξίδι,
ὁ πιστός φίλος τῆς Ἐταιρίας μας, Γεώργιος Μποζώνης,
Ὁμότιμος Καθηγητής καί, ἐπί σειρά ἐτῶν, Πρόεδρος τοῦ
Σώματος τῶν Ὁμοτίμων Καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
διακεκριμένος συγγραφέας καί καλός Ἕλληνας.

Θά τούς θυμόμαστε πάντα.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

Ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα λογοτεχνῶν, μελῶν τῆς Ἐταιρίας
μας
Νίκος Θ. Ἀρβανίτης ( 1928 – 2015)
Ἀντί κειμένου γραμμένου ἀπό τό ἀείμνηστο μέλος μας,
ἀναδημοσιεύουμε, ἀπό τό περιοδικό «Σύνδεσμος» (τχ. 498),
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας, τό ἀποχαιρετιστήριο
κείμενο τοῦ Προέδρου τῆς Ε.Ε.Ε.Λ. κ. Διονύση Μαγκλιβέρα:
«Ὁ Νῖκος Ἀρβανίτης, πού ἔφυγε ἀπό κοντά μας στίς 16 Μαρτίου, κατά τό ἔργο
τῆς ζωῆς του καί κατά τίς πράξεις τῆς συνείδησής του, μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ
κατά τό ἀριστοτελικό ὡς «ἄριστος ἄνθρωπος». Ἐργάστηκε μέ ἐπιτυχία ὡς
Γενικός Διευθυντής Κινηματογραφίας τοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας
(ἦταν αὐτός πού ἀνέπτυξε τήν ἑλληνική κινηματογραφική παραγωγή ἐπί
ὑπουργείας Ν. Μάρτη στή δεκαετία τοῦ ’50). Μέ συναίσθηση τῆς ἀποστολῆς
του, διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Χριστιανικῶν Γραμμάτων.
(Ὁ ἀπολογιστικός τόμος τῶν 700 σελίδων μέ τίτλο «Πορεία στό Φῶς καί στήν
Καταιγίδα» ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τό ἀληθές). Μέ ἀφοσίωση στό καθῆκον
κινήθηκε ὡς οἰκογενειάρχης, μέ τό χαμόγελο τῆς συμπαράστασης στάθηκε ὡς
φίλος, μέ τή δύναμη τῆς πίστης πορεύτηκε ὡς Χριστιανός. Πάντοτε «ἄριστος».
Ἔτυχε νά συνεργαστῶ μαζί του ὡς μέλος τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν βραβείων
τῆς Ἑταιρείας. Τό ὅτι τά βραβεῖα αὐτά μνημονεύονται στά βιογραφικά τῶν
τιμηθέντων ἀποδεικνύει τή βαρύτητα τῆς ἀποδοχῆς τους. Μέ τήν ἴδια προσοχή
στάθηκε ὁ Ν. Ἀρβανίτης στά Ἐργαστήρια Πνευματικῆς Κατεύθυνσης, ὅπου νέοι
συγγραφεῖς παρουσίαζαν, δύο φορές τόν μήνα μέ αἰδώ καί ἀτολμία, τά γραπτά
τους. (Εἶναι κρίμα ὅτι ἡ ἐπαινετή αὐτή δραστηριότητα τῆς Ἑταιρείας σταμάτησε
ἀπό ζήλεια κακῶν ἀνθρώπων).
Ὁ Ν. Ἀρβανίτης σεβάστηκε τήν παράδοση τῆς Χριστιανικῆς λογοτεχνίας.
Δέν ἔπαψε νά μνημονεύει τούς Στ. Μπολέτση, Γ. Βερίτη, Ν. Τυπάλδο,
Ν. Καμβύση κ.ἄ. (Τώρα ποιός θά τούς θυμίζει στούς νεώτερους;)
Ἀπό ὅλες τίς πλευρές τοῦ βίου ὁ Ν. Ἀρβανίτης ἦταν ἕνας καλός χριστιανός,
ἕνας χρηστός ἄνθρωπος, ἕνας ἔντιμος Ἕλληνας.
Ἡ Ἐθνική Ἐταιρία τῶν Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν θά τόν θυμᾶται πάντα».

