
Με την ευκαιρία των 15 γεννεθλίων
του περιοδικού μας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ»,

Ακολουθούν  σχόλια των
συνεργατών και των
αναγνωστών μας.

Στα τέλη του 2004 σε μια συζήτηση που είχα με τον κ. Νίκο Μωραΐτη, μου
εκμυστηρεύτηκε πως ήθελε να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που να
αποτελεί την πρώτη επιλογή του Έλληνα χρήστη του διαδικτύου σε ό,τι αφορά την
ενημέρωση, την ψυχαγωγία αλλά και την επιμόρφωσή του.

Λίγους μήνες αργότερα, το Φεβρουάριο του 2005, ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, το πρώτο
ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό του απόδημου ελληνισμού με έδρα τη
Μελβούρνη ήταν γεγονός.

Σήμερα, 15 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη εμφάνισή του στις οθόνες των
υπολογιστών των συνδεδεμένων με το ίντερνετ, ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ έχει ανοίξει
δίαυλους επικοινωνίας και με επίκεντρο τον παγκόσμιο ελληνισμό προβάλλει κάθε
μικρό και μεγάλο επίτευγμά του.

Όλα αυτά τα χρόνια δίνει τη δυνατότητα σε συμπάροικους λογοτέχνες, επιστήμονες και αρθρογράφους να
καταθέσουν τις απόψεις τους και να προβάλουν το έργο τους, προβάλλοντας και καλλιεργώντας,
παράλληλα, την ελληνική κουλτούρα και γλώσσα.

Εκδηλώσεις, παροικιακά νέα του απόδημου ελληνισμού, ανταποκρίσεις, λογοτεχνία, εκπαίδευση,
αθλητισμός, σάτιρα, σχόλια, συνταγές, ιστορικά θέματα, αφιερώματα κι ευθυμογραφήματα είναι μερικά,
μόνο, από τα θέματα που απολαμβάνουν οι αναγνώστες στις ηλεκτρονικές σελίδες του περιοδικού,
πλαισιωμένα από θαυμάσιες ψηφιακές εικόνες και φωτογραφίες.

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ απευθύνεται σε ένα, ασύλληπτα, ευρύ αναγνωστικό κοινό, ένα κοινό που μπορεί να
διαβάζει την ύλη του  ακόμα κι από την πιο απομακρυσμένη γωνιά του πλανήτη.

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ έχοντας πλέον σήμερα καθιερωθεί, μπορεί στο μέλλον να προσφέρει ακόμα
μεγαλύτερες υπηρεσίες στον ελληνισμό της διασποράς, όταν πλέον ο έντυπος λόγος θα έχει καταστεί
παρελθόν.

Εύχομαι στο Νίκο Μωραίτη και στον Αναγνώστη έτη πολλά και δημιουργικά.
Κι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Γιάννης Λιάσκος



Αγαπητέ Νίκο,
Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για τα 15 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς

του ηλεκτρονικού περιοδικού «Αναγνώστης» στα ελληνικά γράμματα στην
Αυστραλία.

Οι Έλληνες της Διασποράς, αλλά και οι συμπατριώτες μας στην Ελλάδα, δια
μέσου του «Αναγνώστη» ενημερώνονται για το πνευματικό έργο των Ελλήνων
της Αυστραλίας, το οποίο αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία ότι η πολιτισμική
μας παράδοση παραμένει ακμαία στους Αντίποδες του Νότου.

Συνέχισε, λοιπόν, το δημιουργικό αυτό έργο διά μέσου του Αναγνώστη.
Κυριάκος Αμανατίδης

Αξιέπαινε Κύριε Μωραΐτη,
Η προσφορά σας δια μέσου του Αναγνώστη είναι μεγάλη για τα Ελληνικά

Γράμματα του Απόδημου Ελληνισμού της Αυστραλίας. Τα 15 συναπτά χρόνια
του ηλεκτρονικού περιοδικού «Αναγνώστης» κύλησαν γρήγορα, και σας
εύχομαι ολόψυχα να έχετε υγεία και να συνεχίσετε το θαυμάσιο αυτό έργο σας
για πολλά‐πολλά χρόνια.

Θερμά συγχαρητήρια,
Ντίνα Αμανατίδου

4-8-2020

Φίλε της καρδιάς, Μεγάλε Αιθίοπα,
Να έχεις καρδιά, κουράγιο και δύναμη να συνεχίσεις το πρωτοποριακό σου
έργο. Ο ελληνισμός και η ιστορία της Ομογένειας σε χρωστούν πολλά, τα
οποία δεν πρόκειται να ξοφλήσουν, αλλά σίγουρα η ιστορία θα σε
δικαιώσει. Στον Τρίτο Τόμο τις Ιστορίας  των Ελλήνων της Αυστραλίας
υπάρχουν αναφορές στο έργο σου. Εύγε, για όσα προσέφερες και
προσφέρεις, αθόρυβα και δημιουργικά.
 Να είσαι πάντα γερός

Καθηγητής Αναστάσιος  Μ.  Τάμης

Ο αναγνώστης μεγάλωσε , πλούτισε, απόχτσε πολλούς φίλους και συνεργάτες
Είναι κι αυτό ένα έργο ελληνικό, ένα παράθυρο γνωριμίας με τους λογοτέχνες
της Παροικίας με τους ανθρώπους που αγαπούν να γράφουν και να
διαβάζουν.
Εύχομαι στον δημιουργό του τον Νίκο Μοραΐτη υγεία και δύναμη. να
συνεχίσει το ωραίο έργο του αξίζει κάθε έπαινος.
Ιωάννα Λιακάκου

Ο Αναγνώστης έγινε 15 χρονών. ‘’μπράβο σου’’. Είδες τι καλή δουλειά
που έκανες Νίκο. Τον μεγάλωσε με άξιες και αρχές.
Σταύρος Ε. Βινιερατος
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Δεκαπέντε χρόνια «Αναγνώστης»
Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, το ηλεκτρονικό και ψηφιακό Περιοδικό της
ελληνικής Μελβούρνης, αλλά γενικά και όλης της Αυστραλίας, το
Αύγουστο του 2020 συμπληρώνει αισίως Δεκαπέντε χρόνια
σημαντικής και πολυτισμικής  παροικιακής δράσης και προσφοράς.
Οι ιδρυτές του, αλλά και όλοι οι συνεργάτες του, είναι άκρως
υπερήφανοι για αυτόν. Είναι δημιούργημα του πλούσιου και
πολύπλευρου Ιστότοπου ausgreeknet.com ο οποίος εξυπηρετεί την
ελληνόφωνη Αυστραλία από την αρχή του 21ου αιώνα μας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Αναγνώστης άνοιξε τα φτερά του και
αγκάλιασε κάθε πνευματική κίνηση και τέχνη και όσοι μας
ανακάλυψαν και μας πλησίασαν  έγιναν συνεργάτες μας σε ένα αγνό
αγώνα να αποτυπώνει τον καιρό μας με αυτό το νέο τρόπο της

ψηφιακής μας εποχής.
Τις σελίδες του κοσμούν ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε στη νέα μας πατρίδα Αυστραλία και
ειδικότερα στην αγαπημένη μας Μελβούρνη.
Ο κάθε αναγνώστης μπορεί να διαβάσει στον κοινό και δικό μας ψηφιακό ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ μία
ποικιλία θεμάτων που απασχολούν όλους μας και από όλες τις καλές τέχνες, τη Μουσική, τη
Ζωγραφική, τη Φωτογραφία, τα νέα Βίντεο και κάθε νέα εκδοχή που μας προσφέρει η ψηφιακή
μας τεχνολογία.
Οι άνθρωποι των γραμμάτων έχουν μία ιδιαίτερη παρουσία με το γραπτό τους λόγο όπως
ποιητικές συλλογές, διηγήματα, άρθρα, μελέτες, ΄Ελληνες ζωγράφοι, αλλά και του κόσμου τα
περίεργα, τοπικά νέα, νέα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και διεθνή.
Ειδικότερα παρουσιάζονται οι ΄Ελληνες ποιητές στην Αυστραλία με τις αξιόλογες ποιητικές τους
συλλογές σε ένα σύνολο πολύ θεαματικής και πολύχρωμης ψηφιακής παρουσίας και
προβάλλεται στο φως της δημοσιότητας η αυθεντική τους οντότητα που σκιαγραφεί τη ζωή μας
ποιητικότατα στη νέα μας πατρίδα Αυστραλία.
Επίσης στα Παροικιακά μας δημοσιεύονται όλες οι εκδηλώσεις που δηλώνονται στον Αναγνώστη
και όλα δωρεάν και με τον καλύτερο τρόπο.
Με τη δική σας συμβολή και υποστήριξη ευχόμαστε να συνεχίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα και
στο μέλλον εκπληρώνοντας το ρητό του λόγιού μας ΄Ανθιμου Γαζή (1758 – 1828), ο οποίος στην
προμετωπίδα του αξιόλογου τρίτομου έργου του «Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης» είχε τις
παρακάτω περιεκτικότατες λέξεις: «Άλλοις υπηρετών αναλίσκομαι» = «Ξοδεύω τις δυνάμεις μου
υπηρετώντας άλλους»! Αυτό ακριβώς κάνουμε όλοι μας σήμερα με το περιοδικό μας «Ο
Αναγνώστης».
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στο διαδικτυακό μας Περιοδικό που φιλοξενεί κάθε τι το αξιόλογο και  διαιωνίζει
με τον καλύτερο τρόπο την ελληνική μας παρουσία στη Μελβούρνη.     Με τις καλύτερες θερμές
ευχές για παντοτινή, πολύπλευρη και αδιάκοπη πρόοδο.
Θωμάς Γ. Ηλιόπουλος

Με την ευκαιρία των 15 γεννεθλίων του περιοδικού μας
«ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ»,

Ακολουθούν  σχόλια των συνεργατών και των
αναγνωστών μας.



Για τα 15 χρόνια του περιοδικού Αναγνώστης
Το ηλεκτρονικό περιοδικό Αναγνώστης για 15 ολόκληρα χρόνια παρουσιάζει με
αξιοθαύμαστο τρόπο τα πολιτιστικά δρώμενα της Ελληνικής παροικίας της
Αυστραλίας. Πού αλλού θα μπορούσε κάποιος να αποταθεί για να μάθει τόσα
πολλά για τους συγγραφείς, τους ποιητές, τους ζωγράφους και γενικά για τις
τέχνες και τα γράμματα της Ελληνικής παροικίας της Αυστραλίας;
Ο Νίκος Μοραΐτης, ιδρυτής του Περιοδικού, εργάστηκε με αφοσίωση στην αρχική
του ιδέα, για να προσφέρει στην παροικία ένα «άνευ προηγουμένου»

δημιούργημα. Ένα χώρο στο διαδίκτυο όπου θα μπορούσε ο καθένας από εμάς να έχει ελεύθερη
πρόσβαση για να δει, να διαβάσει, και να μάθει για τις καλλιτεχνικές και λογοτεχνικές
δραστηριότητες της παροικίας.
Θυμάμαι ένα τηλεφώνημα που είχα από το Νίκο, πριν 15 χρόνια, και μου έλεγε για το όραμά του
για αυτό ακριβώς το περιοδικό. Με πολλή δουλειά, θετική σκέψη και αφοσίωση σ΄αυτή την ιδέα,
το όραμα έγινε πραγματικότητα. Η αφοσίωση του Νίκου Μοραΐτη όλα αυτά τα χρόνια ήταν
καθοριστική για την επιτυχία αυτού του μοναδικού στο είδος του δημιουργήματος. Το ηλεκτρονικό
περιοδικό Αναγνώστης έγινε πασίγνωστο και όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και σε πολλές άλλες
χώρες. Ο ρόλος που διαδραμάτισε στην προβολή των τεχνών και των γραμμάτων της παροικίας
είναι αναμφισβήτητα πολύ μεγάλος.
Αγαπητέ Νίκο, από τα βάθη της καρδιάς μου σού στέλλω τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχές
μου για καλή συνέχεια στο έργο σου.
Φρίξος Ιωαννίδης

Dear Nick,

For this special occasion, 15 years Anniversary of "ANAGNOSTIS" our warmest
congratulations for this great achievement to you, for all
the hard work, dedication and commitment of producing this wonderful magazine
for the large audience, Greek & Australian.
Anagnostis has provide us many interesting and important information of events
that has happened here in Australia, and worldwide.

Again, our congratulations and I hope you continue doing this important work for our Community.

Steve Kyritsis OAM
President
Hellenic RSL, Melbourne, Victoria.

Με την ευκαιρία των 15 γεννεθλίων
του περιοδικού μας «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ»,

Ακολουθούν  σχόλια των
συνεργατών και των αναγνωστών

μας.



2020… ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ»!

Πριν  δεκαπέντε  χρόνια  ο  Νίκος  Μωραΐτης,  Έλληνας  της    Μελβούρνης,
δημιούργησε και σύστησε το εξαιρετικό ηλεκτρονικό περιοδικό, ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ή Anagnostis.e‐Magazine. Ήταν ένα πρωτότυπο διάβημα, που συμπλήρωσε
ένα  κενό  και  αποδείχθηκε  εξαιρετικό  και  άκρως  ωφέλιμο,  ως  προς  την
προσφορά  του στα Ελληνικά  Γράμματα, αρχικά στην  Ελληνική παροικία  της
Μελβούρνης και στην συνέχεια στο Σύδνεϋ και αλλού στην Αυστραλία, αλλά
και  εκτός  της.  Παράλληλα  συνέβαλε  τα  μέγιστα  ως  προς  την  μερίδα  της
Λογοτεχνίας,  της  ειδησιογραφίας  και  της  ποικιλόμορφης  έρευνας  και  των

Αγγλόφωνων Ελλήνων‐Αυστραλών εν γένει.

Μου ήταν άγνωστος ο κ. Ν. Μωραΐτης μέχρι την στιγμή που Μελβουρνιώτης τηλεφώνησε για να
μου πει ότι διάβασε δουλειά μου στον νεογέννητο τότε Αναγνώστη και απόρησα για την άγνοιά
μου!  Επρόκειτο  για  ένα  κείμενο  υπό  τον  τίτλο:  «Αμαρτίες  γονέων»  από  την  εν  εξελίξει,
αυτοβιογραφία μου.

Δεν είχα ιδέα πώς και από πού είχε βρεθεί στο νιόγεννο ηλεκτρονικό περιοδικό και θεώρησα ότι
πιθανόν να το είχα εκδώσει κάπου, όπου το είδε ο κ. Ν. Μωραΐτης και το δανείσθηκε… και όντως
έτσι είχε γίνει…

Δεν άργησε μάλιστα να επικοινωνήσει μαζί μου ο ιδιοκτήτης αυτού του μοναδικού ηλεκτρονικού
περιοδικού και έτσι άρχισε η επικοινωνία μας που αφορούσε την δουλειά του, την δική μου και
πολλών άλλων Ελληνο‐Αυστραλών συγγραφέων αλλά  και  εκπροσώπων  της  εικαστικών Τεχνών
που υπάρχουν ήδη από τότε, και σε μεγάλο αριθμό!

Είμαι ικανοποιημένη από την συνεργασίας μου με ον Νίκο Μωραΐτη ‐α gentleman and a scholar‐
την  χωρίς  βεντετισμούς,  ή  ιδιοτροπίες!    Άλλωστε  γιατί  θα  υπήρχε  ο  ελάχιστος  λόγος  για  κάτι
τέτοιο,  εφόσον  η  συνεργασία  με  το,  πολυποίκιλης    ύλης,  ηλεκτρονικό  περιοδικό  ή  μέσον
επικοινωνίας, πληροφοριοδότησης, εκμάθησης!

Θερμά  λοιπόν  συγχαρητήρια  στον  Γεννήτορα  του  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  (Anagnostis  e‐magazine),  Νίκο
Μωραΐτη, πάντα καλή υγεία και δύναμη για την διαρκή και υψηλή δημιουργικότητα του!

Δρ Πιπίνα Δ. Έλλη

Dr Pipina D. Elles



As an internet magazine dedicated to promoting nearly all things Greek, but
with a special focus on Greek Australia, Anagnostis e-Magazine performs an
invaluable service for the Greek diaspora both here in Australia and worldwide.
Its creator and editor, Nikos Moraitis, has worked indefatigably to successfully
establish Anagnostis as the default destination for Greek-Australian browsers
wherever they might be. In its pages you will find up-to-date news and
information, as well as fiction, poetry, paintings, digital art, photography,
music, film, and much more. There is much here to delight, inform, and

entertain.

As an academic and a creator, I am extremely grateful to the Magazine for promoting and providing
an audience for my work. I am sure that all the contributors feel as I do.

I congratulate Nikos Moraitis for the fruit of his fifteen-years of hard work. May his labour of love
long continue.

Pavlos Andronikos

Commemorating many years of existence in the service of the community is
a wonderful event and one to be proud of and to be celebrated.
Anagnostis has promoted and supported countless established and
emerging writers, and artists thus giving them another avenue for their
voices to be heard and their works to be displayed.
The community needs these on line platforms in order for their works to be
accessible at the press of a button and to be kept current with the latest
poems, short stories, art works, etc., on a daily basis.

The inclusion of the videos adds another dimension enriching the site immensely.
We sincerely thank Nikos Moraitis for his commitment all these years and his enduring persistence
in improving the site to be kept current and user friendly.
Congratulations for all these accomplishments.
Cathy Alexopoulos, OAM
President GACL

Πέρασαν 15 χρόνια από τότε που έκανε δειλά την παρουσίαση του
το ηλεκτρονικό περιοδικό αναγνώστης, και μέσα σε αυτό το διάστημα
μεγαλούργησε και απλώθηκε  όχι μόνο μέσα στην Αυστραλία αλλά σε
ολόκληρο τον  κόσμο.
Περιέλαβε μέσα από τις σελίδες του όλα τα μεγάλα και σοβαρά γεγονότα τις
παροικίας και όχι μόνο, έγινε το σπίτι στον κάθε ένα από εμάς.
Μέσα σε αυτό παρουσίασαν την δουλειά τους σχολιαστές, ποιητές,
πεζογράφοι, μουσικοί, ζωγράφοι, φωτογράφοι και άλλοι.
Να μας ζήσεις Αναγνώστη και εσύ δημιουργέ του Νίκο Μωραΐτη για ότι
απλόχερα και ανιδιοτελή μας προσφέρεις.

Νίκος Σουλάκης

Με την ευκαιρία των 15 γεννεθλίων του περιοδικού μας
«ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ»,

Ακολουθούν  σχόλια των συνεργατών και των αναγνωστών μας.



Εύχομαι Χρόνια Πολλά! Στο Αγαπημένο μας Ηλετρονικό Περιοδικό,
( ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, ) που γιορτάζει Γενέθλια, τα 15 δεκαπέντε χρόνια από την
ίδρυσή του. Συγχαρτήρια! Και Χρόνια Πολλά! εύχομαι κάθε επιτυχία και στο
μέλλον. Καθώς επίσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αναγνώστη, για την
προώθηση των ελληνικών γραμμάτων, την ελληνική μας γλώσσα, κουλτούρα,
και πολιτισμό, στην ελληνική παροικία της Μελβούρνης, μα και σε όλο τον
κόσμο.
Προσωπικά, είμαι ευγνώμων και ευχαριστώ από καρδιάς, για την στήριξη και

υποστήριξη, που λαμβάνω όλα αυτά τα χρόνια, με την προώθηση, των συγγραφικών, ποιητικών
και ζωγραφικών μου έργων.
 Αναγνώστη, Ευχαριστώ πάρα πολύ!
Ένα πάρα πολύ μεγάλο Ευχαριστώ! Στον αγαπητό κύριο Μοραίτη, τον ιδρυτή του Αναγνώστη, του
εύχομαι Υγεία, Δύναμη και να συνεχίσει με την ίδια αγάπη και μεράκι, το τόσο αξιόλογο,
απαραίτητο και ανακγαίο έργο που τελεί, στον Αναγνώστη.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ!
Θερμά Συγχαρητήρια!
Ευχαριστώ πολύ!

Με πολύ εκτίμηση,

Ανδριάνα Καραμήτρου

Καλημέρα  κύριε Νίκο Μωραΐτη
Καλημέρα και Χρόνια Πολλά και σε σένα Αναγνώστη μας!
Ο Αναγνώστης 15 χρονών!
Ένα ανεπανάληπτο, ηλεκτρονικό περιοδικό! Το καμάρι της Μελβούρνης
και των απανταχού Ελλήνων γίνεται αυτή την εβδομάδα 15 χρονών.
Χρόνια Πολλά, πρωτοπόρο μας περιοδικό και παγκόσμια αγαπημένο και
μοναδικό!
Στην υγειά σου και σε πολλά χρόνια που έρχονται, πάντα γερό και πάντα
αγαπημένο!

Πολλή ευθύνη και εργασία έχει δοθεί για τις επιτυχίες σου,
από τον δημιουργό των σελίδων σου, αλλά και πίστη στο έργο που διατελείς
με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή στον καθένα!

Θερμές ευχαριστίες στο στήριγμα αυτό της γλώσσας, της ιστορίας, του πολιτισμού και της τέχνης!
Ανεκτίμητο έργο!
Προσωπικά, χίλια ευχαριστώ για τις αναρίθμητες ευκαιρίες που μου δόθηκαν να εκφράσω γραπτά
την αγάπη μου στα Γράμματα και τις Τέχνες, φιλόξενε σε όλους Αναγνώστη... Σου οφείλουμε
πολλά!
Δρ Έρμα Βασιλείου
 Διδάκτωρ Γλωσσολογίας , Μεταφράστρια , Ποιήτρια , Αρθρογράφος



Το 2005, ένα καινούριο ηλεκτρονικό Περιοδικό, κάνει την
εμφάνιση του
στην Ελληνική Παροικία της Αυστραλίας και όχι μόνο.
Είναι Ο Αναγνώστης!
Ιδρυτής ο Κος. Νίκος Μωραΐτης!
Μια προσεγμένη και σοβαρή  δουλειά με ποικίλη ύλη.
Κυρίως, με έργα ντόπιων Λογοτεχνών και Πνευματικών
ανθρώπων καθώς
κι αυτών, που ασχολούνται με Πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλα.
Έκτοτε συνεχίζει την επιτυχή του πορεία, με την συνεργασία
όλων εμάς που
οι εργασίες μας δημοσιεύονται ανελλιπώς στις φιλόξενες σελίδες
του!
Συνεπής και υπεύθυνος ο οικοδεσπότης, δεν παραλείπει να μας

ενημερώνει,
δίνοντας μας τα καλά νέα για την αναγνωσιμότητα
των έργων μας και να μας παροτρύνει να στέλνουμε υλικό!
Εφέτος, γιορτάζει 15 χρόνια συνεχής κι επιτυχής παρουσίας!
Αφού ευχαριστήσω για το βήμα που προσφέρει σε όλους εμάς,
Συγχαίρω τον Κον. Μωραΐτη κι εύχομαι στον Αναγνώστη
Χρόνια Πολλά και Δημιουργικά και να συνεχίσει την επιτυχή πορεία για πολλές δεκαετίες ακόμη
Διονυσία Μούσουρα

Στον αγαπημένο μας ηλεκτρονικό περιοδικό "Ο Αναγνώστης" και τον δημιουργό του κύριο Νίκο
Μωραΐτη,  η σύζυγός μου Χριστίνα και εγώ στέλνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την
συμπλήρωση των 15 χρόνων της λειτουργίας του με μεγάλη επιτυχία και  ευχόμαστε από καρδιάς
να συνεχίσει με τον ίδιο δημιουργικό τρόπο να προβάλει παγκοσμίως τους εκλεκτού συγγραφεις
της παροικίας μας με τον δέοντα τρόπο. Ειναι, και πιστεύω, το περιοδικό που αγαπήθηκε από
χιλιάδες αναγνώστες του πλανήτη μας και με τον επαγγελματικό τρόπο που γράφεται και
στέλνετε διαδικτυακά στους αναγνώστες του σίγουρα θα έχει μία πορεία μεγαλύτερης επιτυχίας
για πολλά χρόνια ακόμα και ευχόμαστε να τα εκατοστήσει
Με τις καλύτερες ευχές
Τάσος και Χριστίνα Κολοκοτρώνη



Επί 15 συναπτά έτη, το Ηλεκτρονικό Περιοδικό Αναγνώστης
παραμένει διακριτικά διαθέσιμο στο αναγνωστικό του κοινό 24/7

Είναι εκεί, ανοικτό για όλους και περιμένει για να μας
φιλοξενήσει,

Να μας ενημερώσει

Να μας καταστήσει κοινωνούς σε όλα τα Αυστραλιανά πολιτιστικά
και παροικιακά δρώμενα

Να μας συστήσει γνωστούς και άγνωστους λογοτέχνες,
συγγραφείς, ποιητές, καθηγητές, εκπαιδευτικούς, αρθρογράφους,
ιστορικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, ζωγράφους και όχι μόνο

Να μας ανοίξει αμέτρητες σελίδες καινούριων και παλαιότερων
εκδόσεων βιβλίων και ποιητικών συλλογών

Να μας διαφωτίσει

Να μας διδάξει

Να μας ψυχαγωγήσει

Να μας κρατήσει ποιοτική συντροφιά όλες τις ώρες και ιδιαίτερα τώρα, εν καιρώ Κορονοϊού και
καραντίνας, που κάποιοι από μας έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας

Εύχομαι στο Ηλεκτρονικό Περιοδικό Αναγνώστης, να τα εκατοστήσει και να κρατήσει τις
σελίδες του πλούσιες και προσβάσιμες σε όλους, στον διαδικτυακό κυβερνοχώρο.

Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εμπνευστή, με το προφητικό μυαλό και το διορατικό
βλέμμα, στον αξιότιμο και αγαπητό σε όλους, εκλεκτό, κύριο Νίκο Μωραΐτη, για τις ατέλειωτες
ώρες αφοσίωσης στο έργο της ζωής του, τον Ηλεκτρονικό Αναγνώστη, που ήρθε την κατάλληλη
στιγμή για να ολοκληρώσει την εξ αποστάσεως ανθρώπινη σύνδεση

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Καλή συνέχεια και καλή δύναμη

Μάρω Νικολάου

Μελβούρνη

8 Αυγούστου 2020

Με την ευκαιρία των 15 γεννεθλίων του περιοδικού μας
«ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ»,

Ακολουθούν  σχόλια των συνεργατών και των
αναγνωστών μας.



Σήμερα συμπληρώνονται 15 χρόνια από την παρουσία
Στο διαδίκτυο του ηλεκτρονικού περιοδικού
αναγνώστης
Που επιμελείται ο συμπάροικος Νίκος Μωραΐτης
Με την υποστήριξη της κυρίας Ευγενίας Μωραΐτη.

Ένα περιοδικό που καλύπτει όλο το φάσμα
Των γραμμάτων και των τεχνών και εξυπηρετεί
Φιλοξενώντας αφιλοκερδώς στις σελίδες του
όλους τους απόδημους Έλληνες που ασχολούνται
με οποιαδήποτε μορφή τέχνης,.

Από λογοτεχνία Αρθρογραφία Ιστορία γεωγραφία
Φωτογραφία Ζωγραφική και  όλα τα ήδη των
εικαστικών τεχνών.

Είναι μια τεράστια προσφορά του Νίκου Μωραΐτη
Προς τους απόδημους Έλληνες που πρέπει να
Τύχη της προσοχής της ηγεσίας των αποδήμων
Και να αξιοποιηθεί στο μέλλον ως βιβλιοθήκη (αρχείο)

 Που θα είναι ό,τι πιο πολύτιμο θα διαθέτει
τουλάχιστον
Ιστορικά ο απόδημος Ελληνισμός της Αυστραλίας.

Που θα καλύπτει χωρίς σκοπιμότητες την προβολή
των έργων των αποδήμων, με παρουσιάσεις και με
ιστορικές αναφορές στις βιογραφίες των δημιουργών,
που θα καλύπτουν όλα τα φάσματα των τεχνών και των
γραμμάτων.

Είναι ένα μεγάλο δώρο για  τους Έλληνες της
διασποράς
Το περιοδικό αναγνώστης, που θα ήταν έγκλημα
η μη αξιοποίηση του μελλοντικά  από τους
πολιτιστικούς
φορείς των αποδήμων Ελλήνων της Αυστραλίας.

Michael Pais Alasinos

BACK TO ANAGNOSTIS E- MAGAZINE

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
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Μήνυμα για τα γενέθλια σας
Αγαπητέ κύριε Μωραΐτη θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ, από καρδιάς για την παρουσιαση της δουλειάς
μου στο περιοδικό σας. Ο καλλιτέχνης για να φτάσει σε
κάποιο επίπεδο, να βρει αυτό που εκφράζει τον εαυτό
του,περνά από επίπονη άσκηση, τίποτα δεν έρχεται στα
φτηνά , ωρες παρατήρησης,   οδύνης, αφοσίωσης,  μοναξιάς
και ανασφάλειας .Το να  δεχόμαστε τέτοιας μεταχειρησης
αγαπης και σεβασμού για μας τους καλλιτέχνες, ειδικά εμάς
που έχουμε καταγωγή από άλλη χώρα, είναι σπάνιο.

Εύχομαι στην διάρκεια της δημιουργικής σας διάθεσης γιατί η δημιουργία είναι
κάτι πολύ πολύ επίπονο. Χρόνια Πολλά στο περιοδικό και τον δημιουργό του.

Καλλιρόη Τσιατη
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I would like to congratulate Anagnostis e magazine  for
their fifteenth  year of existence.
In this time you have given the opportunity for a wide
range of interests to be shared
by the broad and interested public .You have given
exposure to poets and artist who's works would remain
obscure
to most people if not for your generous encouragement
and persistence.
It is a site that is well considered and constructed in an
engaging,professional manner.

I  hope that you will continue presenting people and subjects that will  nourish
the the spirit
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