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Αγαπητά Μέλη και αγαπητοί Φίλοι
της Εταιρίας µας,
Έχετε τις καλύτερες ευχές µας για µιά Καλή Νέα Περίοδο δραστηριοτήτων, µε
υγεία, πνευµατικές δηµιουργίες και αισιοδοξία για βελτίωση σε όλα όσα µας
στενοχωρούν.
Αρχίζουµε την ενηµέρωσή σας µε µία ιδιαιτέρως ευχάριστη είδηση. Με την
φροντίδα του καθηγητή Γεράσιµου Ζώρα, εκδόθηκε η πολυαναµενόµενη Ιστορία της Εταιρίας µας. Σε ένα ευσύνοπτο σύνολο 160 σελίδων καλύπτειται, µε
πολύτιµα αντίστοιχα στοιχεία και φωτογραφίες, το διάγραµµα της πορείας της
από τό 1946 έως τις ηµέρες µας. Αυτή η ιστορική πορεία αποτελεί, ταυτόχρονα,
και την αντίστοιχη γενικότερη καταγραφή τής πνευµατικής κίνησης στα Ελληνικά Γράµµατα, µετά το 1950. Είναι, συνεπώς, χαρά – αλλά και χρέος µας –
να φροντίσουµε ώστε νά διαδοθεί και να κυκλοφορήσει ευρύτερα αυτή η πλούσια σε σηµαντικές πληροφορίες έκδοση.*
Υπενθυµίζουµε τέλος ότι, στο Ενηµερωτικό µας ∆ελτίο, δηµοσιεύονται οι ειδήσεις που ε σ ε ί ς µας στέλνετε, δεδοµένου ότι δεν έχουµε άλλη πηγή πληροφοριών. Παρακαλούµε, λοιπόν, για την έγκαιρη κατάθεσή τους ώστε να
εντάσσονται στο επόµενο ∆ελτίο.
Με τις ευχαριστίες µας για την έως τώρα σηµαντική συνεισφορά σας και µε
την θερµή πρόσκληση για συχνές παρουσίες σας στις εκδηλώσεις µας, ευχόµαστε και πάλι Καλή Φθινοπωρινή Περίοδο.
Η Συντακτική Επιτροπή
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* Για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης το κάθε αντίτυπο διατίθεται προς
10 Ευρώ. Για ταχυδροµική αποστολή η χρέωση είναι 15 Ευρώ.

MΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Πρόβληµα ύπαρξης.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ, όπως είναι κοινά παραδεκτό, διάνυσε, τα δύο τελευταία χρόνια µιά δυναµική πορεία ανάπτυξης. Εκτός των άλλων, σε συνεργασία µε διακεκριµένους πνευµατικούς φορείς, οργάνωσε εκδηλώσεις υψηλού περιεχοµένου και εκτεταµένης εµβέλειας, ενώ, παράλληλα,
ασχολήθηκε µε την εσωτερική αναδιοργάνωση.
Παρόµοιες εκδηλώσεις έχουν προγραµµατιστεί και για την προσεχή
περίοδο.
Το µεγάλο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι το οικονοµικό λόγω
της στυγνής φορολογίας που όλοι υφιστάµεθα. Το 2015 καταβάλαµε για
τακτικό φόρο 2.851€ και για ΕΝΦΙΑ 8.209€, ήτοι σύνολον 10.060€. Για
φέτος καλούµεθα να καταβάλουµε αυξηµένα ποσά. Για τακτικό φόρο
4.716€ και για ΕΝΦΙΑ 7.508€, ήτοι σύνολο 12.225€.
Αυτά τα χρήµατα δεν τα έχουµε. Κάνουµε – µε ψυχικό κόπο – περικοπές, αλλάζουµε συνήθειες ετών, αλλά δεν αρκούν όταν θέλουµε κάθε
µήνα 1.000€ µόνον για φόρους.
Για δύο χρόνια καλύψαµε τη φορολογία µε δωρεές, προσωπικών µάλιστα φίλων µας...
Αυτή, όµως, η λύση δεν µπορεί να ισχύσει και φέτος, για τρίτη χρονιά.
Το κακό είναι ότι η αλόγιστη φορολόγηση θα ισχύσει για 10 τουλάχιστον χρόνια, οπότε δηµιουργούνται καταστάσεις που απειλούν την
ίδια τη λειτουργία της Εταιρίας. Προσπαθούµε να βρούµε διεξόδους και
γι' αυτό καλούµε όλα τα µέλη να βοηθήσουν µε προτάσεις, ιδέες κ.λπ.
Η ΕΕΕΛ ανήκει σ' όλους µας, είναι η άλλη µας οικογένεια για την
οποία οφείλουµε να ενδιαφερθούµε αποτελεσµατικά.

∆ιονύσης Κ. Μαγκλιβέρας

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ
Με το πνεύµα οικονοµιών αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
• Τα γραφεία της Εταιρίας θα λειτουργούν κάθε Τρίτη και Πέµπτη πρωί,
ώρες 10-1µµ. και κάθε ∆ευτέρα τό απόγευµα.
• Για την χρησιµοποίηση της Αίθουσας την ∆ευτέρα το απόγευµα, οι οµιλητές θα καταβάλλουν 30€ για έξοδα φωτισµού, καθαριότητας κ.λ.π.
• Για παρουσίαση-πώληση βιβλίων εκτός ∆ευτέρας, η δαπάνη θα είναι
100€.
Σηµείωση: Μηνιαίες Προσκλήσεις δεν θα αποστέλλονται, αλλά τό Πρόγραµµα των εκδηλώσεων κάθε τριµήνου θα κοινοποιείται σε ξεχωριστό έντυπο κάθε τρίµηνο.
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ΦΙΛΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ
N Το Μέλος µας, Γιάννης Γ. Κασιµάτης, µε επιστολή του προς την Εταιρία
ανέφερε:
"Συναισθανόµενος απολύτως την δύσκολη οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας µας και θεωρώντας ένα ταπεινό χρέος µου, ως µέλους, την παντί τρόπω
οικονοµική υποστήριξή µου προς αυτήν, προσφέρω προς το Ταµείο της, ως
πρώτη κίνηση καλής θελήσεως, το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€). Και τούτο
µε ιδιαίτερη ευχαρίστησή µου, κυρίως ένεκα του εξαίρετου και αξιοσέβαστου
Προέδρου µας, Αξιότιµου Κυρίου ∆ιονύση Μαγκλιβέρα, ο οποίος την περιέβαλλε από της πρώτης στιγµής αναλήψεως των καθηκόντων του µε την
µέγιστη δυνατή στοργή και µέριµνά του, προσδίδοντάς της συγχρόνως µε
την εξέχουσα προσωπικότητά του και το παγκοίνως αναγνωρισµένο κύρος
του και ήθος του,πλούτο αίγλης και ακτινοβολίας".
N Το Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη (Πρόεδρος Κική ∆ηµουλά) ενίσχυσε οικονοµικά την Εταιρία µας, στην οποία, πρώτος Πρόεδρος υπήρξε ο
Κώστας Ουράνης.

ΕΓΡΑΨΑΝ...

Η περιοδική έκδοση του Σώµατος Οµοτίµων Καθηγητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, σε δισέλιδο «σαλόνι»,
αναφέρεται διεξοδικά στην πρωτοβουλία που είχε η ΕΕΕΛ, µε την συµµετοχή του Σώµατος των Οµοτίµων Καθηγητών του ΕΚΠΑ, να οργανώσουν, στις 29 Μαρτίου 2016, κοινή συνεδρία µε θέµα «Επιστήµονες
Λογοτέχνες».
Η εκδήλωση έγινε στο αµφιθέατρο «Ιωάννης ∆ρακόπουλος», µε µεγάλη
επιτυχία και πληρότητα του αµφιθεάτρου.
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Το περιοδικό ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ (τεύχος 221, Σεπτέµβριος 2016),
αναφέρει:
«Η Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών φέτος κλείνει 70 χρόνια παρουσίας στην πνευµατική ελληνική ζωή. Με την πρόσφατη σύνθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της, µε πρόεδρο τον γνωστό και µαχητικό στα
λογοτεχνικά και κοινωνικά δρώµενα, συγγραφέα ∆ιονύση Μαγκλιβέρα
και την Γεν. Γραµµατέα Γιολάντα Πατεράκη, που για πολλά χρόνια υπηρετεί την ΕΕΕΛ από αυτό το πόστο µε µητρικό ενδιαφέρον, µπαίνει µε
δυναµική παρουσία στον αγώνα για την προβολή της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των δηµιουργών της».
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ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
(Αναγγέλονται µόνον τα βιβλία που µας αποστέλλονται)
1. Κώστα Γαρµπή, «Μικρές Ωδές», Εκδόσεις Φαραί, 2016.
Ποιήµατα εµπνευσµένα από την προσέγγιση στο έργο των Α. Εµπειρικού,
Οδ. Ελύτη, Τ. Λειβαδίτη και Γ. Ανωβολιώτη.
2. Παντελή Ζωϊόπουλου, «Μεγαλοφυείς και Αδικοχαµένοι - Αυτοί που αγαπούσαν οι Θεοί», Εκδόσεις Αρµός, 2016.
Ενδιαφέρουσες βιογραφίες σηµαντικών προσωπικοτήτων, Ελλήνων και
ξένων, οι οποίοι στη ζωή τους άφησαν αξιολογότατο έργο.
3. Γεράσιµου Ζώρα, «Η Εθνική Εταιρία των Ελλήνων Λογοτεχνών- Ιστορικό διάγραµµα της πορείας της», Εκδόσεις Ενάλιος, 2016.
Άκρως ενδιαφέρον πόνηµα, το χαρακτήρισε ο Βασίλης Βασιλικός, σε άρθρο του στην Athens Voice, µε τίτλο “Οι Κυκλικοί Βηµατισµοί της Ιστορίας”.
4. Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου, «Modus Vivendi», Εκδόσεις Literatura et
Artes. Ποιητική Συλλογή.
5. Αθηνάς Κακούρη, «Τα δύο Βήτα», Εκδόσεις Καπόν, 2016.
Ιστορική έρευνα για τις σχέσεις µεταξύ Ελ. Βενιζέλου και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
6. Γιάννη Γ. Κασιµάτη, «Αλκυονίδες και Λευκές Πολιτείες», Εκδόσεις ∆ρυς,
2016.
∆ύο ποιητικές συλλογές µε κοινωνικά και θρησκευτικά θέµατα του ακαταπόνητου µέλους µας, διακεκριµένου λαογράφου των Κυθήρων.
7. Πότη Κατράκη, τα ποιητικά, «Οι δρόµοι της Σιωπής», «Εµείς κι ο Θεὀς»,
«Της Θύµισης τα Μάτια», «Επιβάτες του Χρόνου», και το θεατρικό «Ο
Κατήφορος».

8. Κυπριακή Μαρτυρία, Λευκωσία 2016. Ο τριακοστός πέµπτος τόµος της
ετήσιας, υψηλού περιεχοµένου, έκδοσης του Κυπριακού Οµίλου Πνευµατικής Ανανεώσεως µε κεντρικό θέµα: «Η φθορά της πνευµατικής και πολιτικής ζωής και τα εθνικά αδιέξοδα». Συνεργάζονται τα Μέλη µας Ανδρ.
Ηλιοφώτου και Ρ. Ιωαννίδου-Σταύρου.
9. Μαρίας Λαµπαδαρίδου-Πόθου, «Τα µονοπάτια του Αγγέλου µου -Τα
φιλντισένια µονοπάτια της ζωής µου», Εκδόσεις Πατάκη, 2016.
Αποµνηµονεύµατα από την «κάθε µοναχική ζωή» που έζησε η συγγραφέας, στην Ελλάδα και στο Παρίσι, στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα.
10. Γιώργου Λεονάρδου, «Ιουστινιανός Β´ ο Ρινότµητος», Εκδόσεις Ωκεανός, 2016.
Ιστορικό µυθιστόρηµα στο οποίο παρουσιάζονται άγνωστες σελίδες της
ιστορίας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
11. ∆ιονύση Ν. Μουσµούτη, «Ανα-γνώσεις», Εκδόσεις Πάπυρος, 2016.
Είκοσι επτά δοκίµια λογοτεχνικής κριτικής αναφερόµενα σε συγγραφείς
παλαιοτέρων εποχών και σύγχρονους.
12. Τούλας Μπούτου, «∆ιαδροµές σε παραµύθια που δεν είναι παραµύθια»,
εκδόσεις Publications, 2016.
Βιογραφικά Αφηγήµατα, µε πολλαπλά µηνύµατα ευαισθησίας .
13. Γιολάντας Πατεράκη, «Η γυναίκα του λόφου», Εκδόσεις Ωκεανός,
2016.
Μια αληθινή ιστορία για τη δύναµη του ανθρώπου όταν βιώνει αναγκαστικά τη µοναξιά.
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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Στις 7 Σεπτεµβρίου 2016, υπογράφτηκε στη Ρώµη σύµφωνο συνεργασίας
ανάµεσα στην Εθνική Εταιρία των Ελλήνων Λογοτεχνών και στην Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται
η από κοινού διοργάνωση πνευµατικών εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, µε σκοπό τη διάδοση των γραµµάτων και των πολιτισµών των
δύο χωρών.
Η συµφωνία υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της FUIS, καθηγητή Natale
Antonio Rossi και από τον Αντιπρόεδρο της ΕΕΕΛ, καθηγητή Γεράσιµο Ζώρα, που µετέβη στην Αιώνια Πόλη για να λάβει µέρος σε ∆ιεθνές συνέδριο
στα πλαίσια του Ιωβηλαίου για την Misericordia, που κήρυξε ο Πάπας Φραγκίσκος.
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ΝΕΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ
Στις 19 Μαΐου, σε εκδήλωση που έγινε στην κατάµεστη αίθουσα του Ιταλικού
Μορφωτικού Ινστιτούτου, ο συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας, καθηγητής
Πανεπιστηµίων, Ακαδηµαϊκός Θεόδωρος Αντωνίου, ανακηρύχθηκε Επίτιµο
Μέλος της Εταιρίας µας (Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΕΕΕΛ ∆ιον. Κ. Μαγκλιβέρας). Ο Θεόδωρος Αντωνίου στην αντιφώνησή του εξέφρασε χαρά
και ευγνωµοσύνη για την τιµή που του έγινε.
Στη συνέχεια ανακηρύχθηκαν ως Αντεπιστέλλοντα Μέλη οι εξέχοντες
Ελληνιστές Ιταλοί Καθηγητές, Pino Mariano (Εισηγητής ο καθηγητής Ν.
Κυριαζής), Antonio Fusco και Rosella Tomassoni (Εισηγητής η καθηγήτρια
Αν.-Β. Ρήγα).
Στις αντιφωνήσεις τους, ο Pino Mariano µίλησε για τη σηµασία της ποίησης και η Rosella Tomassoni για την Αρχαία Ελληνική Τραγωδία.
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Ακαδηµαϊκοί, Επίτιµα Μέλη της Εταιρίας
µας, Αντ. Κουνάδης και Κ. Σβολόπουλος µε τη σύζυγό του, κ.α.

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
(∆ηµοσιεύονται οι ειδήσεις που µας αποστέλλονται)
– Στην εφηµερίδα «Πελοπόννησος» (29.05.2016) δηµοσιεύτηκαν, σε δυο
σελίδες, οι απόψεις του Γιάννη Ανδρικόπουλου, σχετικές µε πνευµατικά
θέµατα.
– Στο περιοδικό «Νουµάς» δηµοσιεύτηκε συνέντευξη της Γιολάντας Πατεράκη στη Νίκη Σαλπαδήµου για θέµατα της παιδικής νεανικής λογοτεχνίας.
– Στο περιοδικό «∆ευκαλίων» (τ. 51-Α΄ τρίµηνο 2016) δηµοσιεύθηκαν κείµενα των Μελών µας ∆. Καραµβάλη, Μ. Σπυροπούλου, Σ. Καργάκου,
Π. Τούτουζα , Π. Λαζαρόπουλου, Οθ. ∆έφνερ και Θ. Φροντιστή.
– Από τον Σύνδεσµο Ιστορικών Συγγραφέων απονεµήθηκε το Α΄βραβείο
του διαγωνισµού ιστορικού διηγήµατος στον Θανάση Φροντιστή για το
διήγηµα του «Ένα απόγευµα µε τον Σωκράτη».
– Ο ∆ήµος Χολαργού και ο ∆ήµαρχος κ. Αποστολόπουλος Ηλίας τίµησαν
την Αντουανέττα Στέκα-Ασωνίτου, σε εκδήλωση που έγινε στο δηµαρχείο Χολαργού, την ∆ευτέρα, 13 Ιουνίου.
– Η Ελένη Κεκροπούλου συµµετείχε στο Πέµπτο Ανθρωπιστικό Φόρουµ
του Μπακού, πρωτεύουσας του Αζερµπαϊτζάν (28-30 Σεπτεµβρίου) εκπροσωπώντας την ΕΕΕΛ, καλεσµένη από το εκεί Υπουργείο Πολιτισµού.
– Παρακαλούµε αποστείλατε την συνδροµή σας (40€ για το 2016), ώστε να περιοριστούν τα έξοδα για υπενθυµίσεις, τηλεφωνήµατα κ.λπ. Σας ευχαριστούµε.
– 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».

ΕΦΥΓΑΝ...
ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΡΕΛΗ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ.
Μέλος και των Γυναικείων Λογοτεχνικών Σωµατείων.
Με πλούσιο λογοτεχνικό έργο και πολύ σηµαντική δραστηριότητα σε πολλούς πνευµατικούς και θρησκευτικούς φορείς, άφησε πολύτιµες υποθήκες
και ωραία µηνύµατα στις νεώτερες γενιές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΣ
Επίτιµος Πρόεδρος ΕΕΕΛ
Ο Ευ. Μόσχος υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας ο οποίος ασχολήθηκε
κυρίως µε το δοκίµιο, την κριτική και τη µελέτη του συνολικού έργου µεγάλων πνευµατικών προσωπικοτήτων όπως ο Κ. Παλαµάς και ο Π. Κανελλόπουλος. ∆ιετέλεσε επί ενδεκαετία ∆ιευθυντής του ιστορικού περιοδικού
“Νέα Εστία” το οποίο κράτησε στο υψηλό επίπεδό του. Επίσης από το 1993
µέχρι το 2004 διετέλεσε Πρόεδρος της ΕΕΕΛ. Σεµνός, ταπεινός, απέφευγε
την έριδα και την ίντριγκα. Έζησε σύµφωνα µε τα χριστιανικά πρότυπα στα
οποία βαθύτατα πίστευε. Στην κηδεία του τον αποχαιρέτησε η Αντιπρόεδρος
της ΕΕΕΛ. Μ. Σπυροπούλου (Το κείµενό της δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα
“Εστία”, 12.05.2016).
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
(«Ανωβολιώτης»)
Από τους πιο παλιούς τυπογράφους που διέθεταν βαθιές γνώσεις γραµµατικής και σύνταξης κειµένων, παράλληλα µε την επαγγελµατική του ενασχόληση, ασχολήθηκε µε την έκδοση της διµηνιαίας εφηµερίδας του “Σύγχρονη
Σκέψη”. Στην εφηµερίδα αυτή δηµοσιεύτηκαν από ακαδηµαϊκούς, καθηγητές, εκπαιδευτικούς και λογοτέχνες κείµενα υψηλού ενδιαφέροντος. Ο Παπαγεωργίου παρουσίασε επίσης τις φιλοσοφικές µελέτες καθώς και µελετήµατά του για θέµατα της Βυζαντινής Γραµµατείας.
Θα τους θυµόµαστε πάντα.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
Αποσπάσµατα από κείµενα λογοτεχνών µελών της Εταιρίας µας.
ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΗ (1935-2016)
Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ
Των αγγέλων τη στράτα ως ανεβαίνει
στερνά κοιτάζει κάτου το νησί Της˙
γιά νά ʾναι ʾλαφριά και λυτρωµένη,
δεν παίρνει άλλο τίποτε µαζί Της
πάρεξ την όψη αυτή τη µαγεµένη
Άλλος φυσάει αγέρας στην ψυχή Της˙
ν' αφουγκραστεί πασχίζει τη φωνή Της
µάταια όποιος ξοπίσω τώρα µένει
Σ' αναπαµένη χώρα Εκείνη πάει˙
µεταρσιωµένη κι άγια η µατιά Της
τα πάντα κατανοεί και συχωρνάει.
Αποξεχνάει τις έγνοιες και τους κόπους
που καταδυναστεύουν τους ανθρώπους˙
και το Σύµπαν χωράει στην αγκαλιά Της!
Από την ποιητική του
συλλογή «Μεγάλη Άρκτος»
(Κέδρος, 2013)

ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ
«Αυτός ο τόπος, που είναι γεµάτος καπνιά και στάχτη και που έχει τόση
γόνιµη στην καρδιά του αγάπη και τέτοιαν ατόφια παλληκαριά, χρειάζεται
τώρα τη γνήσια αγωγή για να σηκωθεί στα πόδια του και για να ξεκινήσει
προς τα νέα του πεπρωµένα, τα πεπρωµένα που έταξε µόνος του στο τέρµα
του µεγάλου δρόµου.
Χρειάζεται τη βοήθεια όλων για όλους, για να πλάσει την καινούρια πατρίδα, µια νέα µορφή, λαµπρόφωτη όσον ελάχιστες της αθάνατης ελληνικής
ψυχής».
Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος (1901-1982)
«Οµιλίες της γυµνής ψυχής»
Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1993

