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Αγαπητά Μέλη και αγαπητοί Φίλοι
της Εταιρίας µας,

Όπως γνωρίζετε, εφέτος η Εταιρία µας συµπληρώνει 70 χρόνια ζωής.
Γι’ αυτήν την επέτειο, µετά από παράκληση του ∆.Σ., το Μέλος µας
κ. Πόπη Μπαλαµώτη-Σπιτά, έγραψε το παρακάτω αφιερωµατικό ποίηµα,
για το οποίο και θερµά την ευχαριστούµε.

Η Συντακτική Επιτροπή.

ΣΕΠΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Στην 70η επέτειο από ιδρύσεως της Ε.Ε.Ε.Λ.

Στο πείσµα των ανάστερων καιρών
της αλληλοµαχίας
προς άγραν περιµάχητων θώκων,
βλαστός λιόχαρος ρίζωσε
στους κόλπους της Παλλάδας.
µε τ’ άρωµα βασιλικού
και της ελιάς την ήµερη φρεσκάδα.

Αθόρυβος ξεπρόβαλε ο µίσχος του
στο αιµατόβρεχτο περβόλι της Αθήνας
κι έστειλε προσκλητήριο
αδίχαστης συναρµογής
σε προικισµένους σκαπανείς,
άστρα της Ρωµιοσύνης,
να λάµψει ο ήλιος στις καρδιές,
ν’ αναγαλλιάσει ο τόπος.

∆έντρο πυκνόφυλλο ο βλαστός
έγινε µε το χρόνο.
Τα κλώνια του, κατάφορα µ’ ανθούς,
καρποβολούσαν
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στων άστρων το ιδρoκόπηµα
µε την αξίνα της φιλοτιµίας
και των ευγενών στόχων τη µετάγγιση,
κανοναρχώντας τις γενιές
σε νέο καλοστράτισµα
στου Πήγασου τη ράχη.

Κι όντας ευοίωνοι καιροί
λευτέρωσαν τη σκέψη
απ’ της αµάχης τη φθορά,
µπολιάστηκαν οι κλώνοι του
µε προαιώνιο λόγο
κι εύχυµος µέστωσε ο καρπός
κι ο αµητός περίσσιος,
µε το γαλάζιο τ’ ουρανού
και τη δροσιά του Αιγαίου,
ξεχείλισε στις εσχατιές τού ονείρου,
πέρα ως πέρα.

Πλούσια, σεπτή κληρονοµιά
τους ώµους µας βαραίνει
κι ανήσυχοι πασχίζουµε,
στης σύγχρονης ξενοτροπίας την επέλαση,
πιστοί στις υποθήκες,
να κρατήσουµε αλώβητη
του έθνους την ψυχή
κι ανέγγιχτο της γλώσσας µας
το πλουτοφόρο µεταλλείο,
µη δεν φανούµε αντάξιοι
επιφανών προγόνων.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Στην υπηρεσία της λογοτεχνίας

Μέλος του ∆.Σ. συνάντησε παλαιό Μέλος της Εταιρίας µας,
γνωστή δηµοσιογράφο στην εποχή της, η οποία απέχει από την
δραστηριότητά µας, και ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει για τη στάση
της. Η απάντησή της ήταν: «∆εν συµµετέχω σε Εταιρία η οποία
στην επωνυµία της έχει το “Εθνική”».

Την έχουµε ακούσει κατά κόρον αυτήν την «κατηγορία» από
αδαείς κοµµατικούς παράγοντες, εµπαθείς δηµοσιογράφους,
άτοµα µε µονοµερείς πολιτικοκοινωνικές ιδεοληψίες. Απʼ όσους
δεν µπορούν -ή µάλλον δεν θέλουν- να ξεχωρίσουν το «εθνικός»
(που σηµαίνει ολότητα), τον εθνισµό, από το «εθνικιστικός» (που
σηµαίνει οµαδοποίηση).

Είµαστε βέβαιοι ότι όλοι οι στοιχειωδώς µορφωµένοι άνθρω-
ποι γνωρίζουν να διακρίνουν την διαφορά ότι ο πατριωτισµός
(εθνισµός) δεν έχει καµµία σχέση µε την αλλοτρίωση του εθνικι-
στικού. Μόνον όσοι διακατέχονται από ιδεοληπτικούς λόγους κά-
νουν την αφελή ή σκόπιµη σύγχυση των εννοιών κι αυτοί όµως
πηγαίνουν στο Εθνικό Θέατρο, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, δέ-
χονται το Εθνικό Κέντρο Ερευνών, καλούν όταν χρειάζονται -ό
µη γένοιτο- το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) κ.ά.

Η Εταιρία µας στα 70 χρόνια της συνεχούς λειτουργίας της
ποτέ δεν ασχολήθηκε µε την πολιτική ή µε τις πολιτικοκοινωνι-
κές αντιλήψεις των µελών της. Εδώ είµαστε λογοτέχνες, ελεύθε-
ροι άνθρωποι που µας αρέσει ο πνευµατικός αγώνας, εξετάζουµε
τα θέµατα µόνο µε πνευµατικά κριτήρια, αγαπάµε τον τόπο µας
και θέλουµε να συµβάλουµε στην έντιµη, ανιδιοτελή ανάπτυξη
της πνευµατικής ζωής. Κοιτάζουµε καθαρά στα µάτια τους συ-
µπατριώτες µας Έλληνες και προσπαθούµε, µε τα µικρά µέσα
που διαθέτουµε, να εκφράσουµε τις ανάγκες, τις ελπίδες, τα
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όνειρα του λαού µας. Είµαστε στην υπηρεσία της λογοτεχνίας
και µόνον.

Έτσι πορευτήκαµε µέχρι σήµερα, έτσι θα συνεχίσουµε, παρα-
µερίζοντας καιροσκοπισµούς, εµπάθειες και µικρότητες.

∆ιονύσης Κ. Μαγκλιβέρας
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ.

ΕΘΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

«Με την επανάσταση του '21 ο ελληνισµός ως έθνος κατέστη ιστορική
πραγµατικότητα, που πρόβαλε στα φώτα της οικουµένης, µε το δοξα-
σµένο ιστορικό παρελθόν του, το οποίο επανέφερε στη µνήµη του, µε το
περικλεές ιστορικό παρόν του [...] Το έθνος δηµιουργεί ιστορία, ακόµη
και µε το σπαθί του. Έτσι έχουµε τους εθνικούς πολέµους και την έκ-
πτωση στον εθνικισµό, που είναι παραφθορά του εθνισµού».

Χρήστος Μαλεβίτσης
«Ο Φωτισµός του Ανθρώπου»,
Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1996
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Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Με µεγάλη συµµετοχή µελών της Εταιρείας µας και προσκεκληµένων
έγινε, στις 11 Ιανουαρίου, η κοπή της βασιλόπιτας. Παρέστησαν οι ακα-
δηµαϊκοί κύριοι, Θεοδ. Αντωνίου, Αντ. Κουνάδης και Εµµ. Ρούκουνας
(επίτιµος µέλος της Εταιρείας), Πρέσβεις, Καθηγητές Α.Ε.Ι. κ.ά. Η εορτή
έκλεισε µε Μουσικό Πρόγραµµα που προσέφεραν οι φίλοι της Εταιρίας:
κ. Φ. Κονδύλη, κ.Βασ. Παπαφώτας και κ. Στρ. Παπακωνσταντίνου.

Η ανακήρυξη του κ. Αντ. Κουνάδη ως επιτίµου Μέλους

Κατά την τελετή, ανακηρύχθηκε ως επίτιµο µέλος της Εταιρείας µας
το τακτικό Μέλος της Ακαδηµίας Αθηνών κ. Αντ. Κουνάδης, ύστερα από
οµόφωνη απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.

Προσφωνών το νέο επίτιµο Μέλος ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Λ. κ. ∆.
Μαγκλιβέρας αναφέρθηκε στο επιστηµονικό έργο και στις τιµητικές δια-
κρίσεις του τιµωµένου. Τόνισε ιδιαίτερα την ακαταπόνητη δραστηριότητα
του κ. Κουνάδη, ο οποίος παρότι τεχνικός, Καθηγητής στο Πολυτεχνείο,
έχει ασχοληθεί κι αγωνιστεί επί σειρά ετών για την προστασία της ελλη-
νικής γλωσσικής και γενικά πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Στην αντιφώνηση του, ο κ. Αντ. Κουνάδης, αφού ευχαρίστησε για τη
µεγάλη τιµή να ανήκει στην Εταιρία µας, την οποία θεωρεί «κορυφαίο
πνευµατικό φορέα, θεµατοφύλακα των εθνικών και πολιτισµικών πα-
ραδόσεων και αξιών», µίλησε για τη σηµασία της γλώσσας και των πα-
ραδόσεων στην Ιστορία των εθνών και στην ανάπτυξη του πολιτισµού
στη ζωή των λαών.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Περιληπτικό Πρόγραµµα των Τακτικών Συναντήσεων

1. ∆ευτέρα, 7 Μαρτίου, ώρα 6 µ.µ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ.
Οµιλία της συγγραφέως κ. Μαρίας Τσιούλια-Ρουσοπούλου µε θέµα:
«Μια µονιασµένη ανθρωπότητα (αληθινό όνειρο ή ψεύτικη
πραγµατικότητα;)»

2. ∆ευτέρα, 14 Μαρτίου, ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ-Αργία
Το Εντευκτήριο θα παραµείνει κλειστό.

3. ∆ευτέρα, 21 Μαρτίου, ώρα 6 µ.µ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ.
Οµιλία του λογοτέχνη κ. ∆ηµητρίου Λουκά, µε θέµα:
«Η δίκη του Σωκράτη και η καταδίκη του σε θάνατο».

4. Τρίτη, 29 Μαρτίου, ώρα 7 µ.µ., Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αµφιθέατρο
Ι. ∆ρακόπουλου, Ηµερίδα µε θέµα: «Επιστήµονες Λογοτέχνες»
(βλέπε σχετική εγκύκλιο)

* * *

5. Τρίτη 5 Απριλίου, ώρα 6µ.µ., Στοά του Βιβλίου
Εκδήλωση για το έργο του Μέλους µας, κ. Γιώργου Καλού

6. Τετάρτη, 6 Απριλίου, ώρα 6µ.µ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Εισήγηση του
∆ρος Φιλοσοφίας-συγγραφέως κ. Νίκου Μακρή, µε θέµα:
«Η αισθητική της Λογοτεχνίας».

7. ∆ευτέρα, 11 Απριλίου, ώρα 6µ.µ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Οµιλία
του συγγραφέα-λογοτέχνη Παύλου Τούτουζα, µε θέµα:
«Πολιτισµικές εξελίξεις (1η χιλιετία µ.Χ.)».

8. ∆ευτέρα, 18 Απριλίου, ώρα 6µ.µ., Εντευκτήριο Ε.Ε.Ε.Λ. Οµιλία της
συγγραφέως-ποιήτριας κ. Αντουανέτας Στέκα-Ασωνίτου, µε θέµα:
«Σταντάλ (από τον ροµαντισµό στον ρεαλισµό)».

9. Μ. ∆ευτέρα-Αργία, 25 Απριλίου. Το Εντευκτήριο
θα παραµείνει κλειστό.
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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΝΕΟ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝ ΜΕΛΟΣ

Ο Οµ. Καθηγητής του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου του Βερολίνου,
κ. Κωνσταντίνος Α. ∆ηµάδης, ανακηρύχτηκε νέο Αντεπιστέλλον Μέλος
της Εταιρίας µας. Ο κ. ∆ηµάδης έχει διδάξει επίσης στα Πανεπιστήµια
του Άµστερνταµ και του Χρόνενγκεν. Είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Εταιρίας Νεοελληνικών Σπουδών και έχει συγγράψει στα ελληνικά σειρά
βιβλίων και µελετηµάτων για θέµατα της σύγχρονης ελληνικής λογοτε-
χνίας. Είναι δε επίτιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Τιφλίδας και Βου-
κουρεστίου.
Τον υποδεχόµαστε µε χαρά και τιµή.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στο πλαίσιο της ανακατάταξης των βιβλίων των Μελών µας που βρίσκο-
νται στη Βιβλιοθήκη της Εταιρίας µας αποφασίστηκε, για λόγους επάρ-
κειας χώρου, να υπάρχουν τρία βιβλία από το έργο του καθενός µας. Τα,
τυχόν, υπόλοιπα αντίτυπα που ήδη υπάρχουν, θα διατεθούν σε οργανι-
σµούς από τους οποίους µας ζητούν βιβλία.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Στο προηγούµενο φύλλο του Ενηµερωτικού ∆ελτίου στο δηµοσίευµα για
τη σύνδεση του νέου ∆.Σ. της Εταιρίας µας από παραδροµή, δεν αναφέρ-
θηκε, στη θέση του Ταµία, το όνοµα της κ. Σοφίας Μωραΐτη.

ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

– Το Μέλος του ∆.Σ., κ. Πότης Κατράκης προσέφερε έναν εκτυπωτή τε-
λευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες της Γραµµατείας. Θερµές ευχαρι-
στίες και περιµένουµε µιµητές...
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ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

Με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Λόγου και του Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας και µε τίτλο «Φίλιος Αµητός» εκδόθηκε τιµητικός τόµος για τα 80
χρόνια ζωής και τα 60 χρόνια πνευµατικής προσφοράς του ιστορικού
ερευνητή, λαογράφου και συγγραφέα Κώστα Λιάπη, µέλους της Εται-
ρίας µας. Για τον τόµο συνεργάστηκαν σωµατεία και διακεκριµένοι πνευ-
µατικοί άνθρωποι της Μαγνησίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Το ∆.Σ. του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συγγραφέων (EWC) µέλος του
οποίου είναι η Eταιρία µας, κατέθεσε στον αρµόδιο Επίτροπο για την
Παιδεία και την Εκπαίδευση, κ. Tibor Navracsic, την ανοιχτή επιστολή
των Ευρωπαίων συγγραφέων (6.000 υπογραφές) για το ∆ίκαιο του συγ-
γραφέα (πνευµατικά δικαιώµατα), µε σκοπό να µελετηθεί από την οικο-
νοµική και τη συµβασιακή πλευρά, η θέση των συγγραφέων.

Το Συµβούλιο διοργάνωσε Ηµερίδα µε θέµα: «Συγγραφείς και Κατα-
ναλωτές σε διάλογο: το µέλλον της δηµιουργίας στο περιβάλλον του δια-
δικτύου».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Προκηρύχθηκε από τον ∆ήµο Καλαµάτας και για φέτος το ετήσιο Βρα-
βείο Π. Φωτέα µε χρηµατικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για βιβλίο ∆οκιµίων
ελεύθερου στοχασµού, µε θεµατικό περιεχόµενο όλους τους τοµείς της
σκέψεως, όπως: πολιτική και κοινωνία, φιλολογία, φιλοσοφία, θεολογία,
λογοτεχνική κριτική κ.λ.π. Υποβολή βιβλίων ισχύει µέχρι τέλος Φεβρου-
αρίου στη διεύθυνση: ∆ικηγορικό Γραφείο κας Ελ. Φωτέα, επί της οδού
Μέρλιν 4, Τ.Κ. 10671, Αθήνα.
Από την Εταιρία µας έχουν βραβευθεί µε το σηµαντικό αυτό βραβείο τα
µέλη µας: Σ. Καργάκος, ∆. Μαγκλιβέρας και Μ. Σπυροπούλου.
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ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
(Καταχωρίζονται οι εκδόσεις που µας αποστέλλονται)

– Γιάννη Ανδρικόπουλου: Σε τρίτη έκδοση εκδόθηκε η ποιητική του
συµφωνία «Έρχεται τυφώνας, Φυλαχτείτε», και σε δεύτερη το σύνολο της
χριστουγεννιάτικης ποίησης, που έγραψε κατά την περίοδο 1955-2008 µε
τίτλο «Προσκυνητής στη φάτνη σου».
– Κώστα Ασηµακόπουλου, «Του Μεγάλου Μικρού Κόσµου», Εκδόσεις
Λειµών, 2015. Συναρπαστικά αφηγήµατα βιωµένα από τον συγγραφέα, ο
οποίος, για 65 χρόνια, συµµετέχει κατά τρόπο σηµαντικό στην πνευµα-
τική ζωή της χώρας. Καταγραφή µιας πλούσιας πορείας ζωής.
– Κατερίνας ∆έφνερ-Καφή, «∆ηµήτριος Καφής», Αθήνα 2015. Αφιέ-
ρωµα στη µνήµη του πατέρα της, σπουδαίου καλλιτέχνη, ζωγράφου και
αγιογράφου. Περιέχει στοιχεία από τη ζωή και κυρίως πίνακες του ∆.
Καφή, ο οποίος είχε ονοµατιστεί «Ζωγράφος του οράµατος».
– Κώστα Ευαγγελάτου, «Offrandes séculaires», «Sylloges», 2015.
Ποιήµατα γραµµένα σε διάφορες χρονικές περιόδους, από το 1973-2001,
µε εικονογράφηση του συγγραφέα. Ο ίδιος κυκλοφόρησε συλλογή συνθέ-
σεων, σε ηµερολόγιο του 2016, από τη σύγχρονη Πινακοθήκη της Villa
Ροδόπη.
– Πότη Κατράκη, «Η Άνοδος (The Rise)», Λεξίτυπον 2015. Νέα ποιη-
τική συλλογή µεταφρασµένη και στα αγγλικά από τον Αλέξανδρο Σκιά.
– Ελένης Κεκροπούλου, «Το σηµάδι του Κάιν», Εκδόσεις Ωκεανός,
2015. Ιστορικό µυθιστόρηµα που διαδραµατίζεται στη Θεσσαλία, στα
τέλη του 19ου αιώνα.
– Βασίλη Μπαριάµπα µε τίτλο: «Ακούστε τη φωνή και τη ψυχή του Ποι-
ητή», Μελέτη που αποτελεί προσέγγιση στην ποίηση του Γ. Ανδρικόπου-
λου. Εκδόσεις «Φιλολογικής Φωνής», Αίγιο 2015.
– Ζωής Σαβίνα-Μουστάκα, «Το χρυσό Βιβλίο», αφιερωµένο στον Λευκά-
διο Χερν, µε χαϊκού στα ελληνικά, αγγλικά και ιαπωνικά καθώς και κολάζ
φιλοτεχνηµένα από την ίδια. Πρόλογος Κλ. Παπαπαύλου. Εκδόσεις Οί-
στρος, 2015.
– Παρασκευά Σερενέ, «Γραµµική Γραφή Βήτα, Ποίηση λέξεις ποιούν»,
συλλογή νέων ποιηµάτων, από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη, έκδοση 2015.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

– Το Μέλος µας, κ. Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα, Καθηγήτρια Κοινωνι-
κής Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ήταν Πρόεδρος
της Επιστηµονικής Επιτροπής του ∆ιεθνούς Συνεδρίου µε θέµα: «Τα δι-
καιώµατα του παιδιού και του εφήβου στον πολιτισµό και στην εκπαί-
δευση». Το Συνέδριο οργανώθηκε στο πλαίσιο του εορτασµού για την
70η επέτειο από την ίδρυση του Ο.Η.Ε.

– Στον Η' τόµο (2016) του ετήσιου «Ηµερολογίου του Αρχιπελάγους»,
Εκδόσεις «Ερίννη» , συµµετέχει µε κείµενο της το Μέλος µας
κ. Λούλα Παπιδάκη-Πιπίνη.

– Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών απένειµε 1ο, 2ο, και 3ο βραβείο στο
Μέλος µας ∆ηµήτρη Η. Λούκα για ποίηµα, πόνηµα και χρονικό-µαρ-
τυρία, αντίστοιχα, µε τα οποία έλαβε µέρος σε ∆ιαγωνισµό του 2015.

– To Μέλος µας κ. Ηρώ Τσαρνά µετέφρασε από τα γαλλικά το βιβλίο:
«∆ύο Γαλλίδες ποιήτριες», που αναφέρεται στις Louise Labe και Ingrid
Auriol, Εκδόσεις Γαβριηλίδη, 2015.

– Την Πέµπτη, 14 Απριλίου, στο Κέντρο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
«Γιάννης Χατζίνης» του ∆ήµου Καλλιθέας, η Πρόεδρος του Κέντρου
και Μέλος µας, κ. Χρυσάνθη Κακουλίδου, θα παρουσιάσει το βιβλίο
της κ. Μερόπης Ν. Σπυροπούλου, «5η Εντολή. Τίµα τον πατέρα σου
και τη µητέρα σου…»

ΕΦΥΓΑΝ...

Στις 7 Ιανουαρίου, έφυγε για το µεγάλο ταξίδι το Επίτιµο Μέλος της
Εταιρίας µας, Άννα Συνοδινού, η οποία υπηρέτησε, ως κορυφαίος παρά-
γοντας την ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας και του πολιτισµού.
Θα την θυµόµαστε πάντα.
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ

Αποσπάσµατα από κείµενα λογοτεχνών,
µελών της Εταιρίας µας.

Ευαγγελία Παπαχρήστου-Πάνου (1923-2015)
Αντί κειμένου γραμμένου από το αείμνηστο Μέλος μας, αναδημοσιεύουμε

από το περιοδικό «Κοινωνικές Τομές» (τεύχος 58), ένα απόσπασμα από κείμενο

του Μέλους μας κ. Γ.∆. Κούβελα:

«Η Ευαγγελία Παπαχρήστου-Πάνου υπήρξε ποιήτρια και δοκιµιογράφος. Γεν-
νήθηκε στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή της ήταν από το χωριό Αγιονόρι της ορεινής
Κορινθίας. Σηµαντική υπήρξε η πατριωτική δράση της στον πόλεµο 1940-41. Αν
και έφηβος, 17 ετών, δούλεψε ως εθελόντρια αδελφή στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο
της Κορίνθου. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός την τίµησε µε έγγραφό του που φέρει
ηµεροµηνία 1 Νοεµβρίου 1941. Μετά την κατάληψη της Κορίνθου από τους Γερµα-
νούς, συνέχισε τη δράση της για τη σωτηρία των αιχµαλώτων.

Το συγγραφικό έργο της είναι πλούσιο και καταξιωµένο. Εξέδωσε 25 ποιητικές
συλλογές και 9 τόµους µε δοκίµια. Για την ποίησή της έγραψαν επαινετικές κριτικές
διακεκριµένοι άνθρωποι των Γραµµάτων, όπως οι: Νικηφόρος Βρεττάκος, Αντρέας
Καραντώνης, Ε.Ν. Μόσχος, ∆ηµ. Σιατόπουλος κ.α. Ο λογοτέχνης και άλλοτε πρόε-
δρος της Εταιρίας µας κ. Ε.Ν. Μόσχος έγραψε: «Η Ε.Π.-Π. θητεύοντας από χρόνια
στη θρησκευτική ποίηση, χάρη στα γερά θρησκευτικά βιώµατα που διαθέτει, αναδει-
κνύεται σε µια καθαυτό θρησκευτική ποιήτρια υψηλών συλλήψεων και πραγµατο-
ποιήσεων. Ο λόγος της είναι διαυγής, ζεστός, µεταρσιωτικός, παραµυθικός,
λυτρωτικός». Για το έργο της τιµήθηκε µε λογοτεχνικά βραβεία και άλλες διακρί-
σεις. Της έχει απονεµηθεί το Χρυσό Μετάλλιο της Πόλεως Κορίνθου «για τη σηµα-
ντική πνευµατική δηµιουργία της, τη συµβολή της στα Ελληνικά Γράµµατα και την
πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης».

Έχει ανθολογηθεί από πολλές Ανθολογίες, µεταξύ των οποίων και από την Ιν-
δική, ενώ ποιήµατά της µεταφράστηκαν στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερµανικά,
Περσικά και Αραβικά. Υπήρξε τακτικό µέλος της Εθνικής Εταιρίας των Ελλήνων
Λογοτεχνών, της Ελληνικής Εταιρίας Χριστιανικών Γραµµάτων, καθώς και ιδρυ-
τικό µέλος του Σωµατείου Λόγου και Τέχνης ‘Αλκυονίδες’ Κορίνθου».

Η Εθνική Εταιρία των Ελλήνων Λογοτεχνών θα την θυµάται πάντα.
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