
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η Λίνα Νικολακοπούλου είναι ποιήτρια και στιχουργός. Αποτελεί μία εκ των 
σημαντικότερων στιχουργών της Ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο λόγος της είναι σύνθετος, 
με θέματα ερωτικά αλλά και κοινωνικά, χρησιμοποιεί μεταφορές, νεολογισμούς και 
έντονες εικόνες, πολλές φορές υπερρεαλιστικές. Οι στίχοι της Νικολακοπούλου 
αποτυπώνουν μια διαφορετική ανάγκη έκφρασης από τη μέχρι τότε στιχουργία, με θέματα 
που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, γίνονται περισσότερο ψυχογραφικοί, περισσότερο 
προσωπικοί, θίγοντας τους σύγχρονους προβληματισμούς του ανθρώπου. Το 2004 
τιμήθηκε με το παράσημο του Αργυρού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος, από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η Συνάντηση Ελλήνων και Αράβων Ποιητών 
‘’Η Γυναίκα στην Ελληνόφωνη και Αραβόφωνη Ποίηση’’ 

Λίνα Νικολακοπούλου 

Σύντομα Βιογραφικά Συμμετεχουσών Ποιητριών  

Ποιητών 
‘’Η Γυναίκα στην Ελληνόφωνη και Αραβόφωνη Ποίηση’’ 

Σύντομα Βιογραφικά Συμμετεχουσών Ποιητριών  



 

 
Η Αθηνά Παπαδάκη σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και εργάστηκε ως δημοσιογράφος · 
υπήρξε παραγωγός της ραδιοφωνικής εκπομπής "Τα παραμύθια μας", όπου τα παιδιά 
ήταν οι δημιουργοί των ιστοριών. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Έχει εκδόσει 
δώδεκα ποιητικές συλλογές, δύο βιβλία ποιητικής και επτά βιβλία για παιδιά. Το βιβλίο 
της "Με λύχνο και λύκους " βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. 

 

 

  

 
H Λίλη Μιχαηλίδου ζει και εργάζεται στη Λευκωσία. Έχει εκδώσει (6) έξι ποιητικές 
συλλογές. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχουν δημοσιευθεί σε 
λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες στην Κύπρο και το εξωτερικό. 
Συνδιευθύνει τον Πολιτιστικό Οργανισμό Ιδεόγραμμα, οργανώνοντας λογοτεχνικά 
φεστιβάλ και ποιητικές συναντήσεις.     
www.lilymichaelides.com   

 

 

 

 

 

 

 

Αθηνά Παπαδάκη 

Λίλη Μιχαηλίδου 



 

 

 
 
Η Aisha al-Saifi γεννήθηκε στο Nizwa του Ομάν το 1987 και σπούδασε Πολιτικός 
Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Sultan Qaboos. Το 2005, άρχισε να δημοσιεύει ποίηση σε 
Αραβικές εφημερίδες. Έχει συμμετάσχει σε αραβικά και διεθνή λογοτεχνικά φεστιβάλ σε  
Ασία, Ευρώπη και  Αφρική και ήταν η πρώτη γυναίκα ποιήτρια που κέρδισε στο φεστιβάλ 
ποίησης του Ομάν. Έχει δημοσιεύσει τρεις ποιητικές συλλογές: Η θάλασσα αλλάζει 
φόρεμα, τα όνειρα του δέκατου κοριτσιού και δεν αγαπώ τον πατέρα μου κα. Η al-Saifi 
δημοσιεύει άρθρα για θέματα του Ομάν. 

 

 

 

 

 
 
Η Nujoom Alghanem είναι ποιήτρια, σεναριογράφος και σκηνοθέτης στα Εμιράτα. 
Γεννήθηκε στο Ντουμπάι, ΗΑΕ, το 1962 και έχει δημοσιεύσει οκτώ συλλογές στην αραβική 
γλώσσα. Το έργο της έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Χίντι και 
άλλα. Η νεότερη ποιητική της συλλογή, "Heaves the Air and Rain", θα κυκλοφορήσει 
σύντομα. Η Nujoom είναι επίσης διάσημη σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Οι ταινίες της 
έχουν κερδίσει πάνω από 25 περιφερειακά και διεθνή βραβεία. Τα επιτεύγματά της στις 
τέχνες έχουν αναγνωριστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το 2019, ήταν η 
σόλο καλλιτέχνης του National Pavilion των ΗΑΕ στη Μπιενάλε της Βενετίας. Η Alghanem 

Aisha al-Saifi 

Nujoom Al Ghanem 



ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως δημοσιογράφος. Ήταν ένα από τα 
ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Συγγραφέων της Emirates το 1984. 

 

 

  

 
Η Λαμία Μακάνταμ γεννήθηκε το 1971 στο Σους της Τυνησίας. Άρχισε να γράφει ποίηση 
σε νεαρή ηλικία και, παρά το ότι δεν είχε γυναίκες μέντορες στην ποίηση, ενθαρρύνθηκε 
από την οικογένεια και τους δασκάλους της στο γράψιμό της. Tο ποιητικό της έργο έχει 
μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά και Κουρδικά. Της απονεμήθηκε το 
λογοτεχνικό βραβείο al-Hijara στις Κάτω Χώρες το 2000. Έχει μεταπτυχιακό στην Αραβική 
γλώσσα και λογοτεχνία και, εκτός από την συγγραφή, εργάζεται ως μεταφράστρια. Ζει 
στην Ολλανδία , Άμστερνταμ. 

 

 

 

 

 

  

 
 
Ο Χάλεντ Ραούφ γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σπούδασε Ιστορία και 
Αρχαιολογία στο πανεπιστήμιο Αθηνών και θέατρο στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Είναι 
διδάκτορας ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Chicago, με το οποίο συνεργάζεται ως 

Χάλεντ Ραούφ  

Lamia Makaddam 

Τα ποιήματα και τα κείμενα μεταφράζουν οι: Πέρσα Κουμούτση (Αραβικά-Ελληνικά) και ο 
Χάλεντ Ραούφ (Ελληνικά-Αραβικά) 



ερευνητής. Ασχολείται επαγγελματικά με την μετάφραση ελληνικής λογοτεχνίας 
(Καζαντζάκη, Δ.Δημητριάδη, Κ. Πολίτη, Γ. Ρίτσο, Σ. Τσίρκα, Θ. Γρηγοριάδης, Π. Κουμούτση, 
Ε.Σωτηροπούλου κα). Από τα Αγγλικά έχει μεταφράσει στην Αραβική γλώσσα (George 
Bernard Shaw, Tennessee William, Samuel Beckett) και το African Τheatre and Performance 
του "Kene Igweonu". Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Μετάφρασης, τον Οργανισμό 
Βιβλίου της Αιγύπτου και το Ε.Ι.Π Παράρτημα Αλεξανδρείας. 

 

 

 

 
 Η Πέρσα Κουμούτση, είναι μυθιστοριογράφος και μεταφράστρια λογοτεχνίας, επέστρεψε 
στην Ελλάδα αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Από το 
1993 ασχολείται με τη λογοτεχνική μετάφραση κυρίως της αραβικής λογοτεχνίας. Μεταξύ 
των μεταφρασμένων έργων είναι 15 μυθιστορήματα του βραβευμένου με Νόμπελ 
Αιγύπτιου συγγραφέα Naguib Mahfouz, καθώς και πολλά έργα άλλων διακεκριμένων 
Αράβων συγγραφέων και ποιητών. Μεταξύ άλλων, η βιβλιογραφία της περιλαμβάνει την 
πρώτη Ανθολογία Σύγχρονης Αραβικής Ποίησης στα Ελληνικά, για την οποία έλαβε το 
Βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Λογοτεχνών Μεταφραστών. Έχει επίσης απονεμηθεί το 
Διεθνές Βραβείο Cavafy και ειδικές διακρίσεις από το Τμήμα Ελληνικών και Ιταλικών 
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Al-Azhar για το συνολικό έργο της που ανέρχεται σε πάνω από 
35 τίτλους. Έχει επίσης διακριθεί για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ 
του ελληνικού και του αραβικού πολιτισμού μέσω του συνολικού έργου της. Σήμερα 
διευθύνει το Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. 
 
Ιστοσελίδα Πέρσας Κουμούτση ΕΔΩ 

 

 

 

Πέρσα Κουμούτση  

https://culturepolisngo.wixsite.com/persa-koumoutsi?fbclid=IwAR2EDx8gcMt8PV6inJu9y6QaMh1nYrxrWhiqZbHPMDwm1-JdSGi6f3rB-UI

