
 

 

 
 

 
Ταθηηθό Μέιος ηοσ Δσρωπαϊθού Κέληροσ Τέτλες 

Member of European Art Center 
1992-1997 

 

 

Poet, Actress and translator (englich, french, italian).  
 

She studied at the High Commercial School of 

Athens and received her Diploma in 1958. She also 

received Diploma with "Marika Kotopouli" award 

from National Consrvatoire of Athes and diploma 

from Emerson College (U.S.A.)  
 

She publicated three books of  Poetry: «Deitica», 

«Erotica» and "Tis physis kai tou stochasmou" .  
 

She was a member  «Association of Greek Literary 

Men», «Ligue Franco-hellénique d'Athènes» and 

«International Biographical Association». 
 

She has been honoured by:  

-Prize, «Kifissia»1975 

-Silver Medal-City of  Bordeaux, France, to 

Poetry,1983 

-Prix de Concours Littéraire des Club Rencontre, 

Ville de Villeneuve, France    

Βεατρίκη Παπαδιαμαντοπούλου-Μπένου 
Αζήλα, 7 Απγνύζηνπ 1927 – Αζήλα 1997 

 

Καιιηηέρληδα ηεο απαγγειίαο, εζνπνηόο θαη πνηήηξηα. 

Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Ο παηέξαο ηεο ήηαλ ν ηδξπηήο ησλ πξώησλ ζηελ Διιάδα 

επηρεηξήζεσλ-θαηαζηεκάησλ νπηηθώλ. Ήηαλ παληξεκέλε θαη είρε δύν γηνύο.  

Ζ Βεαηξίθε απνθνίηεζε από ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην (ηόηε Α..Ο.Δ.Δ.) ην 1949 θαη 

ζπνύδαζε Γαιιηθή, Αγγιηθή θαη Ηηαιηθή γιώζζα κε πξννπηηθή λα αθνινπζήζεη ηνλ θιάδν ησλ 

νηθνγελεηαθώλ επηρεηξήζεσλ. Ήηαλ επίζεο θάηνρνο πηπρίνπ νπηηθήο κε εηδηθόηεηα ηελ 

εθαξκνγή θαθώλ επαθήο. ύληνκα όκσο ζηξάθεθε ζηα Γξάκκαηα. 

Σν 1955 απεθνίηεζε από ην Δζληθό Ωδείν Αζελώλ κε άξηζηα πακςεθεί θαη έπαζιν Μαξίθαο 

Κνηνπνύιε γηα ηελ εξκελεία δξακαηηθήο θαη ιπξηθήο πνίεζεο θαη πήξε δίπισκα εζνπνηνύ από  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ιούληος 1994. Η Βεαηρίθε, οκηιήηρηα - εθπρόζωπος ηοσ Δσρωπαϊθού Κέληροσ Τέτλες - 

ζηο 22ο Παγθόζκηο Σσλέδρηο ηοσ Γηεζλούς Βηογραθηθού Κέληροσ ηοσ Cambridge,  
ποσ ζσλήιζε ζηο Σίδλεϋ (Ασζηραιία) 

 

ηε ρνιή Γξακαηηθήο Σέρλεο ηεο Καιιηηερληθήο Δηαηξείαο Αζελώλ (ΚΔΑ). Αξγόηεξα 

επεμέηεηλε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηελ αγσγή ιόγνπ ζην Emerson College (Ζ.Π.Α.), όπνπ θαη 

αξίζηεπζε. 

ηα 1955-1957 δίδαμε ην κάζεκα ηεο απαγγειίαο ζηε ρνιή Αεδνλόπνπινπ. 

Σν 1960 εκθαλίδεηαη ζηα γξάκκαηα από ηηο ζειίδεο ινγνηερληθώλ εληύπσλ θαη ην 1971 ηππώλεη 

ηελ πξώηε πνηεηηθή ζπιινγή «Γεεηηθά» (Έθδ. Γίθξνο), πνπ έθαλε ηξείο εθδόζεηο. Πνηήκαηα 

ηνπ βηβιίνπ κεηαθξάζηεθαλ ζηα γαιιηθά θαη ηηαιηθά θαη απέθεξαλ ζηελ πνηήηξηα ηηο πξώηεο 

ινγνηερληθέο δηαθξίζεηο ηεο ζην εμσηεξηθό. 

Σν 1966 εθδίδεη ην δίζθν βηλπιίνπ «Ζ Βεαηξίθε απαγγέιιεη 

Νενειιεληθή Πνίεζε» κε πεξηερόκελν: «Ζ Πξνζεπρή ηνπ Σαπεηλνύ» Ε. 

Παπαλησλίνπ, «Δηθόλα Αρεηξνπνίεηε» Α. Παπαδηακάληε, «Αγάπε» Μ. 

Μαιαθάζε, «Σα Σαμίδηα» Λ. Πνξθύξα, «Διιάδα Δζύ ...» (Απόζπαζκα) 

Κ. Παιακά, «Ζ Παηξίδα ηνπο Νεθξνύο Σεο» (Απόζπαζκα) Κ. Παιακά, 

«Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη» (Απόζπαζκαηα από ρέδηα Β 'θαη Γ') Γ. 

νισκνύ,  «Δζληθόο Ύκλνο» (Απόζπαζκα) Γ. νισκνύ. πλνδεία 

άξπαο: Αιίθε Κξηζάξε. 

Σν 1975 ε ΥΔΝ Κεθηζηάο βξάβεπζε ηξία αλέθδνηα πνηήκαηά ηεο. 

Σν 1980 εθδίδεη ηε ζπιινγή «Δξσηηθά». Σν βηβιίν κεηαθξάζζεθε 

ζηα αγγιηθά, γαιιηθά, ηηαιηθά θαη ξνπκαληθά θαη εθδόζεθε κε ηίηιν 

“Liriche d’ amore” ζηε Ρώκε θαη ζην Άζηη. 

Σν 1982 εθδίδεη ην δίζθν βηλπιίνπ «Ζ Βεαηξίθε απαγγέιιεη 

Βεαηξίθε – ΄΄Δξσηηθά΄΄». πλνδεία θηζάξαο: Γεκήηξεο Παπαδάηνο. 

Σν 1986 εθδίδεη ηε ζπιινγή «Σεο θύζεο θαη ηνπ ζηνραζκνύ», πνπ 

κεηαθξάζηεθε ζηα γαιιηθά θαη ηηαιηθά απνθέξνληαο λέεο 

δηαθξίζεηο από ην εμσηεξηθό. 



Έδσζε ξεζηηάι απαγγειίαο λενειιεληθήο πνίεζεο ζηελ Ηηαιία, ζηε Γαιιία θαη ζηελ Ακεξηθή, 

ζην Carnegie Hall ηεο Νέαο Τόξθεο, ζην ζέαηξν ηνπ Boston Conservatory θαη ζε πνιηηηζηηθά 

θέληξα ζην ηθάγν θαη ζην Ματάκη θαζώο επίζεο ζην Γηνράλεζκπνπξγθ θαη ζηελ Πξεηόξηα. 

Σνλ Ηνύιην ηνπ 1994 ζην 22ν Παγθόζκην πλέδξην ηνπ Γηεζλνύο Βηνγξαθηθνύ Κέληξνπ ηνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μάρηηος 1988. Η Βεαηρίθε δηαβάδεη ποίεζε Δσάγγειοσ Αλδρέοσ, 

ζηο ποηεηηθό-εηθαζηηθό αθηέρωκα «Αλδρέοσ-Αλδρέοσ» ηοσ Γήκοσ Παιαηού Φαιήροσ. 
Σηο πιάλο, ο αληηδήκαρτος θαη πρόεδρος ηες Γεκοηηθής Βηβιηοζήθες Φαιήροσ 

Γηώργος Μαληάς θαη ε ποηήηρηα Μαρία Θεωλά. 

 

Cambridge, πνπ ζπλήιζε ζην ίδλεπ, ε Βεαηξίθε (κόλε ζπκκεηέρνπζα από ηελ Διιάδα) έθαλε 

καθξά νκηιία-εηζήγεζε κε ζέκα «Παηδεία», δηάβαζε ζύγρξνλε ειιεληθή πνίεζεο θαη κίιεζε 

ζηα απζηξαιηαλά ΜΜΔ. 
 

Ωο εζνπνηόο πξσηαγσλίζηεζε ην 1958 ζηελ παξάζηαζε «Εεηείηαη κπακπάο», πνύ αλέβεθε ζην 

«Greek Art Theater” ηνπ Αδακάληηνπ Λεκνύ, ζηε Νέα Τόξθε. Παξνπζίαζε επίζεο πνιιά 

ζεαηξηθά δξώκελα ζε πνιηηηζηηθά θέληξα αλά ηελ Διιάδα θαη ζην αξραίν ζέαηξν ηνπ 

Ακθηαξάεηνπ.  
 

Ήηαλ Μέινο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλώλ, ηνπ πιιόγνπ Αζελαίσλ, ηεο Γηεζλνύο 

Αθαδεκίαο Lutèce (Γαιιία), ηεο Società Storica Catanese θαη ηζόβην Μέινο ηεο International 

Biographical Association (Cambrige). 

Αλάκεζα ζηα βξαβεία θαη ηηο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ηεο, θη απηέο ηνπ Ηππόηε ησλ Γξακκάησλ ηνπ 

Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme θαη ην Prix Special Etranger, Grand Prix de la Ville de 

Bergerac, France 1994. 
 

Ζ Βεαηξίθε αλάισζε 50 ρξόληα αληδηνηεινύο πξνζθνξάο ζηελ θαιιηηερληθή παηδεία θαη ζηελ 

πξνβνιή ησλ έξγσλ ηνπ λενειιεληθνύ πλεύκαηνο ζε όιν ηνλ θόζκν, δελ αζρνιήζεθε πνηέ κε 

ηελ άζθεζε πξνζσπηθώλ επηθνηλσληαθώλ κεζόδσλ, ζπκκεηέζρε ζε θάζε αλζξσπηζηηθό 



θάιεζκα (Κνηλσληθή Μέξηκλα Μνζράηνπ/Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ 1993, θ.ά.) θαη δελ 

ππήξμε πνηέ «επαγγειακαηίαο» ζην πνιηηηζηηθό ιεηηνύξγεκα, πξάγκα πνπ ηεο ζηέξεζε ηελ 

αηνκηθή ηεο θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ζπληαμηνδόηεζε. Ζ αίηεζή ηεο γηα απνλνκή 

ινγνηερληθήο/θαιιηηερληθήο ζύληαμεο από ην θξάηνο, απνξξίθζεθε! 
   

Βηβιηνγξαθία 

-Μεγάλη Δγκςκλοπαιδεία ηηρ Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ, ηόμορ 18
ορ

 , Έκδ. Χάπη Πάηζη 

- Βιογπαθική Δγκςκλοπαιδεία Δλλήνων Λογοηεσνών, Τόμορ 2
ορ

 ,  Έκδ. Αθοί Παγοςλάηοι, Αθήνα 

1976 

-Γιαπκήρ Ιζηοπία ηηρ Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ, Τόμορ Γ΄ ζ. 90 (1982), Έκδ. Πεπιοδικό 

«Θεζζαλική Δζηία» 

-Πεπιοδικό «ΔΙ» η. 1
ο
 1993 

-Γημοζθένηρ Εαδέρ, Πάνω απ’ ηον ξένο μόσθο Τόμορ 2
ορ

 ζ.161-163, Αθήνα 1987,, Τόμορ 

5
ορ

  ζ.207-209Αθήνα 1993, Τόμορ 6
ορ

 ζ.176-178, Αθήνα 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρεσιτάλ απαγγελίας ελληνικής ποίησης 
Carnegie Hall  (New York)                                                              Boston Conservatory  (U.S.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σηιγμιόηυπα με ηον Γεώργιο Παπανδρέου, ηη Θάλεια Φλωρά-Καραβία, ηην Ηρώ Λαμπίρη  
και ηον Κώζηα Μουζούρη 

 


