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Σπούδασε θέατρο και κινηματογράφο στη σχολή του Βασίλη Διαμαντόπουλου (Αθήνα).  

Συντήρηση Έργων Τέχνης στην 3
η
 ΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης. Είναι φοιτήτρια –επί πτυχίω-  στο 2

ο
 

έτος του Μεταπτυχιακού Διιδρυματικού Προγράμματος  του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας και του ΑΠΘ Δημιουργικής Γραφής Σεναρίου Κινηματογράφου και Τηλεόρασης 

. (2019-2021). Μέλος της συντακτικής ομάδας και της ομάδας συνεντεύξεων, του 

περιοδικού των ασκούμενων συγγραφέων του Μεταπτυχιακού προγράμματος του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και του Α.Π.Θ. «Λεξηtanil» 

 Έλαβε μέρος σε μαθήματα και σεμινάρια υποκριτικής στα συστήματα: Στανισλάβσκι, 

Γκροτόφσκι, Τσέχωφ, Stella Adler, ΗΒ studio, Μπρεχτ με τους: Βασίλη Διαμαντόπουλο, 

Διονύση Καλό, Λιάνα Κοταλακίδου, Δήμητρα Χατούπη, Άλκη Παναγιωτίδη, Ευδόκιμο 

Τσολακίδη, Νίκο Καραγέωργο, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Τάκη Χρυσικάκο, Σοφία Λάππου, 

Δημήτρη Βάγια, Καίτη Χρονοπούλου, Ελένη Μακίσογλου, Αφροδίτη Ιωαννίδου και 

δασκάλους υποκριτικής σε σεμινάρια στις Βερσαλλίες (Γαλλία). 

Σε εργαστήρια με θέμα το θέατρο στην εκπαίδευση και το θεατρικό παιχνίδι με τους: Τάκη 

Τζαμαριά (ΕΚΠΑ), Τάσο Αγγελόπουλο (ΑΠΘ) και  Σίμο Παπαδόπουλο στο Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθώς και «Κρουστόφωνο» Μουσικο- 

παιδαγωγικά εργαστήρια  

Μαθήματα και σεμινάρια κινησιολογίας και χορού με τους: Χαρά Θεοτοκάτου (Χοροθέατρο 

ΚΘΒΕ), Κώστα Γεράρδο (Χοροθέατρο ΚΘΒΕ, Vis Motrix), Ναταλία Κνιάζεβα (πρίμα 

μπαλαρίνα μπαλέτων Kirov), Χρήστος Παπίδης (χορευτής Λυρικής Σκηνής Αθηνών), 

Κατερίνα Κερβανίδου (Χοροθέατρο ΚΘΒΕ), και παραδοσιακούς χορούς. 

Μαθήματα τραγουδιού – συνεργασίες με τους: Αίγλη Χαβά, Θανάση Νικολόπουλο, Χαρά 

Κεφαλά, Θανάση Δαμιανίδη, Εύη Σιαμαντά, Κώστα Βόμβολο, Μιχάλη Σιγανίδη, Γρηγόρη 

Πυριαλάκο 

Είναι ηθοποιός, δασκάλα θεάτρου και συγγραφέας. Το θεατρικό της έργο «Γεια σου, ρε 

Σίρλεϋ ή Τι θέλουν οι άντρες;», πήρε το 2
ο
 βραβείο της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος 

(2018) ενώ το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα για παιδιά με θέμα την ανακύκλωση, «Ο 



Βασιλιάς και η Σκιά του», επελέγει από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και 

παρουσιάστηκε σε σχολεία και χώρους τέχνης (2019). Μέλος της Ομάδας Καλλιτεχνών 

SourLiBooM από το 2017. 

Έχει λάβει μέρος σε παραστάσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• «Λουκής Λάρας», θεατρικό αναλόγιο, σκηνοθεσία Βαλεντίνα Παρασκευαΐδου 

(Ομάδα Καλλιτεχνών SourLiBooM 2018) 

• «Της νύχτας τα καμώματα», σε συγγραφή και σκηνοθεσία Μπάμπη Πεΐδη (Ομάδα 

Καλλιτεχνών SourLiBooM 2018) 

• «Μύλος είναι και μιλάει, φορεσιά και τραγουδάει», διαδραστικό θεατρικό δρώμενο 

στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου 

Θεσσαλονίκης, σε συγγραφή και σκηνοθεσία Βαλεντίνας Παρασκευαΐδου (Ομάδα 

Καλλιτεχνών SourLiBooM 2017 – έως σήμερα) 

• «ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙ», εκπαιδευτικό δράμα για σχολεία, σε συγγραφή και σκηνοθεσία 

Βαλεντίνας Παρασκευαΐδου (Ομάδα Καλλιτεχνών SourLiBooM 2017 - έως σήμερα) 

• «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ», σε σκηνοθεσία Βαλεντίνας Παρασκευαΐδου Θεσσαλονίκη, 

«Sourliboom” (2016-2017) 

• "ΤΖΙΤΖΙΜΙΤΖΙΧΟΤΖΙΡΙΑ", σε κείμενο και σκηνοθεσία Στέλλας Μιχαηλίδου, 

Θεσσαλονίκη, (2013 - 2014)  

• "LOVE STORY", σε σκηνοθεσία Τόνιας Αδριανάκη, Θεσσαλονίκη (2013) 

• “Sex… DEER- έρωτες, ψέματα, κέρατα” – (Ρόλος: BLITZEN), Θεσσαλονίκη (χειμώνας 

2010-2011, χειμώνας 2011-2012) 

• “FROZEN” της Μπράιονι Λέιβερι (ρόλος: Ψυχίατρος), σκηνοθεσία Δημήτρη 

Βαλσαμίδη και ομάδας, Θεσσαλονίκη – (2010 – 2011)  

• “ΑΝΤΙΓΟΝΗ” του Σοφοκλή, (ρόλος: Αντιγόνη), σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης –

Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης και Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης – Θεσσαλονίκη (2005 – 2006) 

και σε Γυμνάσια και Λύκεια της Θεσσαλονίκης 

• “ΑΘΗΝΑ – ΜΟΣΧΑ”, (ρόλος: Μάσα)  σε σκηνοθεσία Ευδ. Τσολακίδη –ΑΠΟ 

ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ – Αθήνα - (2002 – 2003) 

• “ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ” του Αριστοφάνη, διασκευή και σκηνοθεσία  Διονύσης Καλός, 

Βερσαλλίες – Γαλλία - (1998) 

Είναι δασκάλα θεάτρου-υποκριτικής σε παιδιά και ενήλικες σε διάφορους πολιτιστικούς 

οργανισμούς και σχολεία από το 2013. Έχει λάβει μέρος σε performance δρόμου σε 

πολιτιστικές διαδρομές  με την πολιτιστική εταιρεία “dot2dot” (2016-2019).  

Εκφώνηση διαφημιστικών σποτ και συγγραφή διαφημιστικών σεναρίων για την εταιρεία 

παραγωγής διαφημιστικών σποτ “SONIC MEDIA GALLERY” (Θεσσαλονίκη, 2006 –2012)  



Μετάφραση θεατρικών έργων από τα Αγγλικά (από το 2009 έως σήμερα).  

Συγγραφή σκετς για μουσικοθεατρικές παραστάσεις (2013 - έως σήμερα) 

Συγγραφή παραμυθιών – ιστοριών για θεατρικό παιχνίδι (2013 έως σήμερα) 

Έλαβε μέρος ως ηθοποιός στην ανάγνωση - δραματοποίηση παραμυθιών για παιδιά με 

προβλήματα όρασης, ακοής αλλά και με κινητικά προβλήματα, σε μια συνεργασία του 

δικτύου εθελοντών "Διαβάζω για τους Άλλους" με το Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 

αλλά και ως δασκάλα θεάτρου - εκπαιδεύτρια εθελοντών για την εν λόγω δράση  

Ενώ ως εθελόντρια στο δίκτυο εθελοντών "Διαβάζω για τους Άλλους" , μέλος της ομάδας 

ηχογραφήσεων που σκοπό έχει την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με προβλήματα 

όρασης : 

https://www.youtube.com/watch?v=zgt54fTwJhA 

https://www.youtube.com/watch?v=7LJp0Mu3EKs 

https://www.youtube.com/watch?v=LifEuEnKXMA&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=4wDBFjVmTZE&t=2s 

 

Έλαβε μέρος στην ταινία «Δολοφόνοι» του Srdjan Milosavlevic  

https://vimeo.com/283139058 

Ενδεικτικές δουλειές μου στο θέατρο και τον κινηματογράφο 

«Γεια σου, ρε Σίρλεϊ» https://vimeo.com/360027265 

«Εκκλησιάζουσες co-mix” https://youtu.be/kCsekL9b0Q4 

“Murderers” https://vimeo.com/286639354 

 

 

 

 


