
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η δημοτική παράταξη ΠΝΟΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ τιμά την ηρακλειώτισσα ποιήτρια 

ΕΛΕΝΗ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ. 

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019 , ημέρα   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και  ΩΡΑ 20.00 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Το τυφλό κορίτσι και άλλα ποιήματα» της Ελένης Βαφειάδου είναι μια 

προσωπική διαδρομή που εξερευνά με τη βοήθεια της ποίησης, τον κόσμο γύρω 

μας,  τον εαυτό και  τις σχέσεις με τους άλλους, τον έρωτα, τη ζωή, τα όνειρα, τη 

φύση και τη διαφορετικότητα.  

«Το δρόμο μου έδειξε το τυφλό κορίτσι... 

...λες και μάτια της ψυχής την καθοδηγούσαν»  

είναι κάποιοι από τους στίχους του ομότιτλου ποιήματος που είναι  γραμμένοι σε 

γραφή Braille στο οπισθόφυλλο. 

Είναι η άλλη «ματιά» αυτή που μπορεί να μας οδηγήσει σε έναν  κόσμο πιο 

όμορφο... 

Γιατί αν δούμε διαφορετικά, ίσως αντιδράσουμε ή πράξουμε διαφορετικά... 

...και τότε: 

«...ταξίδι η φαντασία  

ξεκινά 

ν’ αλλάξει τον κόσμο  

με μια πινελιά της» 

 

Η άλλη αυτή ματιά μέσα από την ποίηση της Ελένης Βαφειάδου, ανταμώνει με 

την ευκαιρία αυτής της παρουσίασης το όραμα της ΠΝΟΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  και 

από κοινού διερευνούν τους κοινούς στόχους για μια πόλη πιο ανθρώπινη. Μια 

πόλη που οι κάτοικοί της μέσα από τις τέχνες, τον πολιτισμό αλλά και τον 

σεβασμό της διαφορετικότητας του άλλου και του περιβάλλοντος, βάζουν 

θεμέλια για συνδημιουργία συνειδητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών. Γιατί η 

αλλαγή των συνθηκών της ζωής μας και η μετεξέλιξη της κοινωνίας ξεκινούν 

από την ατομική ευθύνη του καθενός από μας. 

 

Η Ελένη Βαφειάδου, απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και 

της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής, εργάστηκε κυρίως ως εκπαιδευτικός στην 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ασχολείται με την λογοτεχνία, το θέατρο, τον 

κινηματογράφο και τη ζωγραφική. 

«Το τυφλό κορίτσι κι άλλα ποιήματα» είναι η πρώτη της ποιητική συλλογή. 

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν στην εκδήλωση  η Αθηνά Βογιατζόγλου, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας και ο Διονύσης Σγουρός, 

Ποιητής, Φυσικός Msc, Διδάσκων Αραβικής Γλώσσας. 



Θα ακολουθήσει δραματοποιημένη παρουσίαση ποιημάτων του βιβλίου με την 

συμμετοχή των μουσικών  Νίκος Ευστρατίου κιθάρα και Αλεξάνδρα Καπάνταη, 

τραγούδι  και των ηθοποιών Ντέπυ Μαυροπούλου και Ευαγγελία Μακαντάση, 

με την σκηνοθετική ματια της Ντεπυ Μαυροπούλου. 

Παρουσιάζει και συντονίζει η Κατερίνα Ασημακοπούλου 

Η διοργάνωση της παρουσίασης γίνεται από τον δημοτικό μας   Συνδυασμό 

ΠΝΟΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ , ο επικεφαλής της οποίας, υποψήφιος Δήμαρχος κ. 

Κυριάκος Κουτρούλης θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό.  

  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΟΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 

 


