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Ο Λουάν Τζούλις γεννήθηκε το 1955 στο 
Ντεβόλ της Κορυτσάς. Σπούδασε Βιομηχα-
νική Χημεία. Από πολύ νωρίς ασχολήθηκε 
με τη λογοτεχνία και έχει τιμηθεί με διάφορα 
βραβεία της πατρίδας του. Από το 1995 ζει 
στην Ελλάδα, με την οικογένειά τoυ. 

Τα ποιήματά του, στην ελληνική γλώσσα, 
έχουν δημοσιευτεί σε πολλά περιοδικά, όπως: 
Λέξεις, Οδός Πανός, Index, Φάρος, Εντευκτή-
ριο, Δέκατα, Περίπλους, Διαβάζω κ.ά.

Η συλλογή του Πού να ζητήσω συγγνώμη
συμπεριλήφθηκε από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού στις 38 καλύτερες ποιητικές συλλογές 
2008-2010 και ο Άγιος Προδότης τιμήθηκε το 
2015 ως μία από τις δέκα καλύτερες ποιητικές 
συλλογές της χρονιάς στα βραβεία που διορ-
γάνωσε το Public.

Συμμετείχε σε πολλά παγκόσμια φεστιβάλ
ποίησης: Λουξεμβούργο 2008, Τήνος 2010,
Αθήνα 2013, Θεσσαλονίκη 2013, Αθήνα
2015. Συμμετείχε επίσης στη σύγχρονη ανθο-
λογία ελληνικής ποίησης στην αγγλική γλώσ-
σα Cross-section. An Anthology of Contempo-
rary Greek Poetry (2015).

Έχει επιμεληθεί μεταφραστικά (απόδοση 
στα αλβανικά από τα ελληνικά) τέσσερα βι-
βλία με παραμύθια από τις εκδόσεις Καστα-
νιώτη. Από το 1990 έως το 2017 έχει εκδώσει 
στα αλβανικά επτά ποιητικές συλλογές. Είναι 
μέλος του συλλόγου «Κύκλος Ποιητών» της 
Αθήνας.

 Έχει δύο κόρες και έναν εγγονό.

Τόσο γυμνό
καμιά εποχή δεν με βρήκε.
Μοιάζω δέντρο φυλλοβόλο,
που περιμένει να ανθίσει με ελπίδες.
Όχι πάντα.
Τώρα, νιώθω πως τα φύλλα που είχα
μου τα έφαγαν άδικα 
αδέσποτες κάμπιες…
Έχω την αίσθηση
πως σύντομα
θα ανθίσω ξανά.

Οι εκδόσεις Τόπος και το βιβλιοπωλείο Επί λέξει
σας προσκαλούν στην παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Λουάν Τζούλις 

Γυμνός
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Γιάννης Ξανθούλης, συγγραφέας-δημοσιογράφος
Έλσα Κορνέτη, ποιήτρια-κριτικός λογοτεχνίας
Ρομπέρ Γκόρο, δημοσιογράφος-συγγραφέας

Η ηθοποιός Βέφη Ρέδη θα διαβάσει ποιήματα από την ποιητική συλλογή.

Ο συντονισμός θα γίνει από τον επιμελητή του βιβλίου Γιάννη Ξανθούλη.
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Στο τέλος, ένα ποτήρι κρασί στην υγειά της Ποίησης. 
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