ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΡΙΣΗ
Η Κλέλια Χαρίση γεννήθηκε στην Ιταλία και µεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε Οικονοµικά στη Φερράρα Ιταλίας και Ειδική Φυσική Αγωγή στο
Α.Π.Θ . Ξεκίνησε τη καριέρα της στη δηµοσιογραφία το 2007 ως κεντρική
παρουσιάστρια της εκποµπής ‘’Αποστολή’’ στην ΕΡΤ3 (https://
www.youtube.com/watch?v=my56jC_Am9U ) . Ακολούθησαν σηµαντικές
συνεργασίες µε την ΕΡΤ3 όπως το τηλεπαιχνίδι γνώσεων που παρουσίασε ’’
ΘΕΣτηΝΙΚΗ’’ (2013) (https://www.youtube.com/watch?v=ZgS8-lNQwYQ) και
ο ‘’Ποδηλάτης του κόσµου’’ (2016), ( https://youtu.be/LGhUFgupWdo) ,
(http://webtv.ert.gr/ert3/13noe2016-o-podilatis-tou-kosmou/)
Εξίσου σηµαντική ήταν και η συνεργασία της µε την τηλεόραση του ΑΛΦΑ
ως Διευθύντρια και Πρόεδρος του Ραδιοφωνικού σταθµού Παλµού 96,5
Θεσσαλονίκης (https://www.youtube.com/watch?v=3iuXhF4PHmY) και του
τηλεοπτικού Channel 9 (https://www.youtube.com/watch?v=EoTA4wokzAA)
αλλά και η συµµετοχή της στην εκποµπή’’ Πρωινή Ενηµέρωση’’ µε τον Σπύρο
Χαριτάτο. Παράλληλα αρθρογράφησε σε σηµαντικές εφηµερίδες όπως το
Παρασκήνιο( και η Ελευθεροτυπία.( https://www.youtube.com/watch?
v=kO3kJlRc07w)
Είναι Διευθύντρια Λόγου και Τέχνης της Unesco Πειραιώς & Νήσων(http://
www.ethnos.gr/politismos/arthro/
h_unesco_brabeuse_tin_katerina_androutsou-64298572/) ( και Πρόσωπο
Εκστρατείας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας ‘’ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣΤ’’ για τον
καρκίνο του µαστού. https://www.youtube.com/watch?v=So__vWYpxdE) ,
(https://www.youtube.com/watch?v=eXBw94znVTw) , . Φέτος αναλαµβάνει
για το 2017 πρόσωπο εκστρατείας για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας
µε αφορµή µια σειρά δράσεων της Εταιρίας ΕΝΟΡΑΣΙΣ µε την Ελληνική
Εταιρία Κυτταρολογίας.
Έχει συντονίσει και παρουσιάσει σηµαντικά συνέδρια και εκδηλώσεις ( n
υποψηφιότητα των Δελφών για τη διεκδίκηση της Ευρωπαικής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας για το 2021, το πρώτο Παγκόσµιο Φιλοσοφικό Φόρουµ στη

Παλιά Βουλή, ηµερίδα ‘’Ηθική των µεταµοσχεύσεων’’, ΕΛΚΑ, Πολιτιστικό
Φθινόπωρο 2016-2016 Ζαππείου Μεγάρου) , κ.α
Ποίηση γράφει από τα µαθητικά της χρόνια. Εξέδωσε τη Πρώτη της ποιητική
συλλογή ‘’Στέγη Αναζητήσεων’’ το 2012(http://www.enikos.gr/media/
197377/stegi-anazitiseon) Ποιήµατά της και στίχοι µελοποιήθηκαν από την
Κρινιώ Νικολάου ( To Κάλεσµα της τέχνης(https://www.youtube.com/
watch?v=TEwo0SzoE_o) , ‘’Ενας έρωτας που αξίζει’’ (https://
www.youtube.com/watch?v=OoyxC26rbYs) , ‘’Μ’ ένα φιλί’’ ( https://
www.youtube.com/watch?v=CKFts6zE2iA) , τον Λάκη Παπαδόπουλο σε
ερµηνεία της Τζώρτζια των Μπλέ ( ‘’Ρόδα είναι και γυρίζει’’, τραγούδι
εκποµπής Ο ποδηλάτης του κόσµου ΕΡΤ3 ,) και τη Ζωή Τηγανούρια ( Εν
αρχή ην ο ήχος, cd Zoe’s code) , (https://www.youtube.com/watch?
v=aaNYZgaBM0o)
‘Άρθρα, ποιήµατά της δηµοσιεύτηκαν σε ανθολογίες, περιοδικά και
εφηµερίδες.
Έχει διακριθεί από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών για τα ποιήµατα :
‘’Το λάλων ύδωρ’’(http://www.euro2day.gr/news/highlights/article-news/
1225834/to-lalon-ydor-zhto-na-paro.html) και ‘’Ενδιάµεση ταλαιπωρία’’.
Απέσπασε το Γ’ Βραβείο από την Αµφικτιονία Ελληνισµού σε παγκόσµιο
διαγωνισµό µε θέµα’’ Το αρχαίο Ελληνικό µεγαλείο’’ για το ποίηµα ‘’Αλλαγή
φρουράς’’.
Είναι µέλος της Πανελλήνιας Ένωσης λογοτεχνών και άλλων οµίλων.
Παρουσίασε µόλις τη δεύτερη ποιητική της συλλογή µε τίτλο
Μετανάστης η Ελπίδα µε µεγάλη επιτυχία στις 26 Απριλίου 2017 στο
Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β&Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ. (http://
www.youtube.com/watch?v=uJ9veyEeEcc) (http://www.youtube.com/
watch?v=Y_73BoOc3dA)
(http://www.paraskhnio.gr/396096-2/)
(http://www.alphatv.gr/news/all/metanastis-i-elpida-i-nea-poiitiki-syllogi-tisklelias-harisi)
(http://www.antenna.gr/minisites/ant1-news/watch/ant1-news-s1-e9215-ti-neatis-sillogi-parusiase-i-piitria-klelia-harisi)
(http://www.zougla.gr/politismos/article/parousiasi-tis-neas-pitikis-silogismetanastis-i-elpida-tis-klelias-xarisi)
Απέσπασε το Β´ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ Το οµώνυµο ποίηµα
Με τίτλο " ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ Η ΕΛΠΙΔΑ" στον Παγκόσµιο Διαγωνισµό
Ποίησης της Αµφικτυονίας Ελληνισµού για το 2017
Τον Μάϊο του 2017 , η ποίησή της µπαίνει στον " 29ο Τόµο της Μεγάλης
Εγκυκλοπαίδειας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας από το Βυζάντιο µέχρι

σήµερα " του ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ( Ά Χρυσό Μετάλλιο Παιδείας)
Είναι µέλος της Ά Κριτικής Επιτροπής των Αθηνών της Πανελλήνιας
´Ένωσης Λογοτεχνών για τον 32' Πανελλήνιο Διαγωνισµό Ποίησης
2016-2017
Τον Ιούλιο συµµετείχε µε ποίηση της στη συναυλία” NUEVO GUITAR”
του Παναγιώτη Μάργαρη στο υπαίθριο δηµοτικό θέατρο Ζακύνθου
Στις 10 Οκτώβρη παρουσιάζει τη ποιητική της συλλογή στον Ιανό στη
Θεσσαλονίκη
Αποτελεί το πρόσωπο της νέας εκστρατείας “LET’S ΠΑΠ”για τη πρόληψη
του Καρκίνου του τραχήλου της µήτρας της Ελληνικής Ακαδηµίας
Οµάδας µελετών Παθολογίας τραχήλου υπο την ευγενική χορηγία της
AENORASIS

