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Χ

αιρετίζουμε σήμερα τα 80 χρόνια της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. Η σημερινή
ημέρα έχει πανηγυρικό – επετειακό χαρακτήρα. Είναι μια πανήγυρις λαμπρή που
συμπυκνώνει την πορεία 80 χρόνων. Τα χρόνια αυτά πέρασε από τη Σκύλα και τη
Χάρυβδη, από τους Λαιστρυγόνες κι τους Κύκλωπες. Χρόνια πολλά
Εταιρία και
συνάδελφοι. Να τα χιλιάσει. Το Δ. Σ. να οπλιστεί με δύναμη και υγεία και να εργαστεί για
να ξεπεραστούν όλα αυτά που συμβαίνουν στον ελληνικό λαό και την κοινωνία, ιδιαίτερα
στους πνευματικούς ανθρώπους. Χρειάζεται να γίνει το Εγώ – Εμείς κατά το Μακρυγιάννη.
«Είναι αλήθεια ότι η πρώτη καθαρή προσπάθεια ίδρυσης λογοτεχνικού σωματείου
αναγνωρισμένων λογοτεχνών έγινε το 1930 με την επωνυμία ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ», σημειώνει στο βιβλίο της «Ιστορικές Μνήμες Εταιρίας Ελλήνων
Λογοτεχνών» (1934 - 1984), η τ. Γεν. Γραμματέας της Εταιρίας Φαίδρα Ζαμπαθά –
Παγουλάτου, αλλά το 1934 πέφτει θύμα των αισθητικών στην τέχνη και την Πολιτική».
Ακόμη ο πρ. Πρόεδρος και νυν. Γεν. Γραμματέας της Εταιρίας κ. Αυγερινός Ανδρέου, στον
χαιρετισμό που έκανε για το 80 χρόνια της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, στις 17
Φεβρουαρίου 2010, θα πει: «Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1934 από λογοτέχνες που
αποσπάστηκαν από την μητρική Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών». Συμπληρώνει στη συνέχεια
«πως πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε να ενωθούν τα λογοτεχνικά σωματεία σε
Ομοσπονδία».

Ε

ίναι αλήθεια ότι η Πρωτοβουλία ίδρυσης της Ένωσης ανήκει στον Ι. Γρυπάρη, ο
οποίος από το 1923 που ανέλαβε τη Διεύθυνση Γραμμάτων και Τεχνών του
Υπουργείου Παιδείας έβαλε σκοπό να ενώσει τους πνευματικούς ανθρώπους της
χώρας μας σε ένα σωματείο. Ιδρυτικά μέλη ήταν οι Κωστής Παλαμάς, Δημοσθένης
Βουτυράς, Γεώργιος Δροσίνης, Γρηγόρης Ξενόπουλος, Μιχαήλ Αργυρόπουλος, Μιλτιάδης
Μαλακάσης, Απόστολος Μελαχρινός κ. ά. Πρώτος Πρόεδρος εξελέγη ο Ιωάννης Γρυπάρης
το 1930 και στη συνέχεια ο Μ. Μαλακάσης που το 1937 έγινε Πρόεδρος της Εταιρία.
Στους πνευματικούς ανθρώπους της Εταιρίας ευχόμαστε υγεία και δημιουργία.
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