Ἀθήνα, Νοέμβριος 2012
Ἀγαπητὲ συνδρομητή,
μὲ τὸ τεῦχος ἀρ. 52 ποὺ σοῦ ἐστάλη τὸν Ἰούλιο, τὸ Πλανόδιον ὁλοκλήρωσε τὸν 12ο τόμο του καὶ μαζὶ 26 χρόνια ἀδιάλειπτης παρουσίας στὰ
ἑλληνικὰ γράμματα.
Οἱ ἀριθμοὶ ὑπαινίσσονται ἕναν “μικρὸ” ἄθλο γιὰ τὸν μονοπρόσωπο
ἐκδότη του, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ ὑπῆρξε, ἀπὸ πλευρᾶς
χρόνου καὶ μόχθου πνευματικοῦ καὶ ψυχοσωματικοῦ, ἡ βαρύνουσα ἀπασχόληση, ἀλλὰ σίγουρα ὄχι ἡ μοναδική, ἀφοῦ δίπλα σ’ αὐτὴν συνυπῆρχαν,
μονίμως ἢ κατὰ καιρούς, ἡ ἐργασία του ὡς ἐκπαιδευτικοῦ, ἡ ἐπιστημονική του δραστηριότητα ὡς φιλολόγου καὶ ἡ ἀγάπη/ἀγωνία τῆς προσωπικῆς του ποιητικῆς δημιουργίας.
Εἴκοσι ἕξι χρόνια μετὰ ἡ παραπάνω λεόντειος “ἰσορροπία” δὲν εἶναι οὔτε εὔκολο οὔτε λογικὸ νὰ διατηρηθεῖ, καὶ ἔτσι ὁ ἐκδότης του ἀποφάσισε νὰ τὴν τροποποιήσει πρὸς ὄφελος αὐτὴ τὴ φορὰ προσωπικοτέρων ἐνασχολήσεων.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀποφάσισε τὴν ἀναστολὴ τῆς ἔκδοσης τοῦ Πλανόδιου. Ὁ ὅρος «ἀναστολὴ» καὶ ὄχι «διακοπή», ὅπως θὰ ἦταν τὸ ἀκριβέστερο νὰ γραφεῖ, δὲν ὑποκρύπτει κάποια ἐπιθυμία συνέχισής του ὡς εἶχε,
ὅσο τὴν ἐλπίδα μιᾶς ἄτακτης —εὐκαιρίας δοθείσης— ἔκδοσης συμπληρωματικῶν τευχιδίων, περισσότερο γιὰ τὴν ἱκανοποίηση προσωπικῶν καλαισθητικῶν ἕξεων τῆς “παραδοσιακῆς” τυπογραφίας! Θὰ συνεχιστοῦν,
ὡστόσο, τὰ «Λογοτεχνικὰ Φύλλα», οἱ λογοτεχνικὲς ἐκδόσεις τοῦ περιοδικοῦ, καί, φυσικά, θὰ μπορεῖς νὰ μᾶς συναντᾶς στὴν ἱστοσελίδα μας γιὰ τὸ
μικρὸ διήγημα Πλανόδιον – Ἱστορίες Μπονζάι.
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Ἐπίσης καλὸ θὰ ἦταν νὰ σημειωθεῖ πὼς ἡ ἀπόφαση αὐτὴ μὲ κανέναν τρόπο δὲν συσχετίζεται μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ταλανίζει τὴν
χώρα τέσσερα χρόνια τώρα. Οἱ λίγες ἑκατοντάδες πωλήσεις τοῦ περιοδικοῦ στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν περιφέρεια, ὁ περίπου σταθερὸς ἀριθμὸς τῶν
250-300 συνδρομητῶν του καὶ ἡ προσωπικὴ τεχνικὴ προεργασία ποὺ κατέβαλλε ὁ ἐκδότης του σχεδὸν ἐξοικονομοῦσαν τὰ ἔξοδα γιὰ τὴν συντήρησή του. Τὸ Πλανόδιον ποτὲ δὲν ὑπῆρξε ὄργανο βιοπορισμοῦ γιὰ τὸν ὑπευθυνό του, ἐνῶ ἡ ἔλλειψη ἐξάρτησης ἀπὸ διαφημιστικὲς καταχωρίσεις
τὸ ἄφησαν ἀνεπηρέαστο ἀπὸ τὴν δραματικὴ μείωση τῆς διαφημιστικῆς
δαπάνης ποὺ ἔπληξε ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ ἐμπορικὰ ἔντυπα.
Ἀγαπητὲ συνδρομητή,
τὸ Πλανόδιον σοῦ ὀφείλει ἕνα εἰλικρινὲς καὶ μεγάλο εὐχαριστῶ γιὰ
τὴν στήριξη ποὺ τοῦ παρεῖχες ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, θυμίζοντάς σου ὅτι καὶ
τὸ ἴδιο στάθηκε γενναιόδωρο ἀπέναντί σου, στέλνοντάς σου πάντα δωρεὰν
τὰ «Λογοτεχνικά Φύλλα» του, τὶς ἐνενήντα δηλαδὴ μέχρι σήμερα ἐκδόσεις του, πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς διόλου εὐκαταφρόνητες ποιοτικῶς.
Στὸν φάκελο ποὺ συνοδεύει τὴν ἐπιστολὴ αὐτή, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τρεῖς
καινούργιες ποιητικὲς συλλογές ποὺ θὰ λάβεις δωρεάν, θὰ βρεῖς «τιμῆς ἕνεκεν» καὶ ἕνα δίφυλλο ὅπου περιέχει τὸ ποίημα «Ἀποδρομὴ τοῦ ἀλκοόλ»
ἀπὸ τὴν ὁμώνυμη ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ ἐκδότη του ποὺ μόλις κυκλοφόρησε. Καὶ τέλος ἕναν κατάλογο μὲ τὶς τιμὲς τόσο τῶν τευχῶν ὅσο καὶ τῶν
12 τόμων τοῦ περιοδικοῦ ποὺ κυκλοφοροῦν, γιὰ ὅσους θὰ ἤθελαν νὰ συνεχίσουν τὰ λογοτεχνικά τους ταξίδια στὶς 9200 σελίδες τοῦ περιοδικοῦ
(ποὺ μὲ στοργὴ φιλοτεχνήθηκαν δίχως ἡμερομηνία λήξεως), συμπληρώνοντας τὰ κενὰ στὶς σειρὲς ποὺ ἤδη διαθέτουν*.
Ἐὰν ἡ συνδρομή σου συνεχίζεται καὶ πέραν τοῦ τεύχους 52, καὶ γιὰ
ὅσα τεύχη ὑπολείπονται ἕως τὰ τέσσερα ποὺ δικαιοῦσαι, μπορεῖς νὰ ζητήσεις καὶ νὰ λάβεις ἔναντι ἰσάριθμα προηγούμενα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ.
Μὲ θερμὲς εὐχὲς γιὰ ὑγεία, προσωπικὴ χαρὰ καὶ δημιουργία
ὁ ἐκδότης τοῦ Πλανόδιου
Γιάννης Πατίλης
* Προηγούμενα τεύχη καὶ τόμους τοῦ περιοδικοῦ μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει ὁ συνδρομητὴς (ἀλλὰ καὶ κάθε φιλότεχνος) διὰ ἀντικαταβολῆς καὶ μὲ ἔκπτωση 30%, σὺν τὰ ἔξοδα ἀποστολῆς, ἀπευθυνόμενος μὲ ἠλεκτρονικὴ ἢ ταχυδρομικὴ ἐπιστολὴ ἢ τηλέφωνημα στὴ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ: κον Γιάννη Πατίλη, Σεβαστείας 27, 171 22
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