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Εγκαίνια, η επόµενη µέρα - Βραδιά Ποίησης

Την Κυριακή της Αποκριάς, 17 Μαρτίου 2013, ο πολυχώρος “Η Τέχνη στο
Παλιό Λιτρίβι”, εγκαινίασε την επίσηµη εκκίνηση της διαδροµής του στο χώρο
της τέχνης και του πολιτισµού. Στην παραλιακή οδό του Πόρου, στη γειτονιά
της Πούντας, µετά τις 5 µ.µ. και για τέσσερις περίπου ώρες, ο πολυχώρος
υποδέχτηκε ανθρώπους όλων των ηλικιών, από τον Πόρο και την ευρύτερη
περιοχή της Τροιζηνίας, επισκέπτες από άλλα µέρη της Ελλάδας, αλλά και
τουρίστες, που µε συγκινητική διάθεση, παρά το κρύο, προσήλθαν για να
δώσουν
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φωτογράφου Νίκου Παύλου, µε τίτλο “Στο µεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει...”

Το απογευµατόβραδο ήταν υπέροχο, µε ζεστές παρουσίες, εικόνες από ταξίδια
ψυχής, µουσικές και τραγούδια από φίλους της µουσικής και φίλους µουσικούς.
Όλα τα σφράγισε η καλή ενέργεια των παρευρισκοµένων. Η έκθεση του Νίκου
Παύλου έτυχε πολύ θερµής υποδοχής τόσο από τους γνώστες της δουλειάς του
όσο και από όσους αντίκριζαν για πρώτη φορά τη µοναδική φωτογραφική του
µατιά. Ζεστή συντροφιά στο πιάνο µάς κράτησε η Στέλλα Γιδάρη µε αγαπηµένες
µελωδίες, ενώ αργότερα τη σκυτάλη πήραν οι Λαρίσα και Ελένη Ιασωνίδου, στη
φωνή και στο πιάνο αντίστοιχα, µε υπέροχα τραγούδια από άλλες εποχές, που
σιγοτραγουδήσαµε µαζί τους. Τη βραδιά έκλεισε εξίσου υπέροχα και µελωδικά η

Άννα Παπαζαφειροπούλου, δίνοντας µια πρόγευση για τη βραδιά ποίησης µε
τίτλο «Έλα µε το αγαπηµένο σου ποίηµα», που θα πραγµατοποιηθεί στο
χώρο η «Τέχνη στο Παλιό Λιτρίβι» αυτή την Πέµπτη, 21 Μαρτίου 2013,
Παγκόσµια Ηµέρα Ποίησης, στις 19:00-21:00. Μια βραδιά µε απαγγελίες και
γνωστές µελοποιήσεις αγαπηµένων ποιηµάτων, µε συνοδεία πιάνου από την
Άννα Παπαζαφειροπούλου.
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