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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΒΟΥΡΗ 
 

 

 

 

 

Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης,  του Παιδαγωγικού Τμήματος 

του Εθνικού και   Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών Πατρών. Είναι κάτοχος τίτλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  Σπουδών:  

«Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πατρών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάριο Θεατρικού παιχνιδιού στο κέντρο 

Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» και Ομάδα ευαισθητοποίησης  

Creative journeys ( Δημιουργικών Ταξιδιών ) στην Ελληνική Εταιρεία Dramatherapy 

«Θέατρο και Θεραπεία». Έχει συμμετάσχει σε βιωματικά θεατρικά εργαστήρια με τους 

Anatoly Vasiliev, Tomasz   Rodowitcz, Wlidzimier Staniewski, Hansgünther Heyme, Luo Jin  

Lin. 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Φιλόλογος (Γυμνάσιο Κρανιδίου) 

Γεννήθηκε  στην Πάτρα. Σπούδασε στο τμήμα Φιλοσοφίας-Ψυχολογίας - Παιδαγωγικής ( 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1989) και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα 

Ειδικής Αγωγής   (Πανεπιστήμιο Πατρών 1992). Παράλληλα ήταν επιμορφώτρια σε 

τμήματα Aλφαβητισμού Τσιγγάνων(ΝΕΛΕ Αχαΐας 1990-94) και δίδαξε Ψυχολογία και 

Παιδική Λογοτεχνία (τμήμα Βρεφονηπιαγωγών). Από το 1994  εργάζεται ως φιλόλογος 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Αχαΐα, Ηλεία, Πάτμος, Αργολίδα) και έχει αναλάβει 

θέση διευθύντριας ΤΕΕ (2003-2006). Μέχρι σήμερα εμπλούτισε την εκπαιδευτική της 

κατάρτιση με επιμορφωτικές δράσεις. Επίσης  συμμετείχε ως υπεύθυνη  προγραμμάτων 

(Περιβαλλοντικών, Πολιτιστικών,   Αγωγής υγείας) και  ως εμψυχώτρια ομάδας  

προγράμματος  COMENIOUS. Κατά την υλοποίησή τους, αξιοποίησε  τις θεατρικές 

τεχνικές  με την υποστήριξη δραματοθεραπευτικής εποπτείας. 
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ΕΥΑ ΑΤΣΑΛΑΚΗ 

 

 
 

 Ονομάζεται  Ατσαλάκη Εύα. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα, ωστόσο η 

καταγωγή της είναι από τα Χανιά. Οι δύο γιοι της είναι τα λουλούδια της ζωής της. 

   Είναι απόφοιτος του Τ.Ε.Α.Π.Π.Η. Αθηνών (Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής παιδιών 

Προσχολικής Ηλικίας) και του Φ.Π.Ψ. (Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία) της 

Φιλοσοφικής Σχολής  Αθηνών με κατεύθυνση Ψυχολογία. 

   Εργάζεται ως μόνιμη νηπιαγωγός σε δημόσιο σχολείο της Αθήνας, έπειτα από εξετάσεις 

του ΑΣΕΠ. Η διαρκής αναζήτηση για νέα πράγματα σε συνδυασμό με τη μάθηση την 

οδήγησε στο Ναύπλιο, για το μοναδικό μεταπτυχιακό πάνω στη Δραματική Τέχνη στην 

Εκπαίδευση. 

   Θεωρεί τον εαυτό της τυχερό που κατάφερε να είναι μία από τις φοιτήτριες του 

μεταπτυχιακού προγράμματος.  

 

 

ΕΥΑ ΓΙΑΓΚΙΟΖΗ 

 

 

Η Εύα Γιαγκιόζη είναι απόφοιτος του Φιλολογικού τμήματος του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει από το 1996 έως το 2004 μέλος 

του Δ.Σ του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Κίου και της θεατρικής του ομάδας. Συμμετείχε 

σε θεατρικές παραστάσεις του παραπάνω φορέα καθώς και του Κ.Δ.Α.Π Νέας Κίου, από 

το 1994, ως ερασιτέχνης ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης. Εργάζεται ως φιλόλογος 

στο 1ο  Γενικό  Λύκειο Ναυπλίου και έχει εκπονήσει εκπαιδευτικά πολιτιστικά  και  

περιβαλλοντικά προγράμματα έως σήμερα σε διάφορα σχολεία της Αργολίδας. Σήμερα, 

φοιτά ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ 
 

 
  
Είναι απόφοιτος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Θεατρικών Σπουδών  της Σχολής 
Καλών Τεχνών  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και του Πανεπιστημίου Γεωπονικής 
Φιλιππούπολης Βουλγαρίας με επιπρόσθετη ειδίκευση στην Αρχιτεκτονική Τοπίου. Έχει 
επιμορφωθεί ως εκπαιδευτής ενηλίκων και θεμάτων περιβαλλοντολογίας, μεθοδολογίας 
παιδαγωγικής, δραματοθεραπείας, performance, χορού, κουκλοθέατρου, κατασκευής κούκλας. 
Έχει εργαστεί ως θεατρολόγος, δάσκαλος θεάτρου, εμψυχώτρια παιδιών, εφήβων σε Δημοτικά, 
Γυμνάσια, Κέντρα Μέριμνας, Δήμους και ΔΙΕΚ (περιβαλλοντική αγωγή, κουκλοθέατρο, 
ενδυματολογία). Παράλληλα σε Γεωτεχνικούς Οργανισμούς και ΤΕΙ. Έχει εισηγηθεί 
επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς θεμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και 
διδασκαλίας μαθημάτων μέσω Θεατρικής Αγωγής. Έχει συμμετάσχει σε ταινίες μικρού μήκους 
(σκηνογραφία – ενδυματολογία - υποκριτική), ομάδες σωματικού θεάτρου μιμικής. Ασχολείται 
με την environmental art. 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ – ΡΑΦΑΕΛΑ ΔΑΛΙΑΤΣΗ 
 

 
 
     Η Διαλιάτση Γεωργία- Ραφαέλα είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 2012. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες 
ημερίδες- σεμινάρια  σε σχέση με τη διαφορετικότητα, τηn ψυχολογία και την 
ψυχοπαιδαγωγική όπως 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης (2010), « 
Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια. Παιδικό Βιβλίο και Διαφορετικότητα» 
(Ημερίδα 2010), «Υπερκινητικότητα και μαθησιακές δυσκολίες» (Ημερίδα 2014) 
«Ψυχολογία και Συμβουλευτική» κ.ά. καθώς και ως εξωτερική ακροάτρια του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο. Η διπλωματική προπτυχιακή της εργασία έχει ως θέμα 
«Η παροχή ευκαιριών στις διάφορες κατηγορίες μαθητών και μαθητριών και η 
αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση» και είναι υπότροφος του κληροδοτήματος 
«Παπαδάκη» Προπτυχιακού Επιπέδου από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΑ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Αικατερίνη Δήμα του Γεωργίου γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί μόνιμα στο χωριό 
Μάνεση Αργολίδας. Το 2000 εισήχθη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2004 ολοκλήρωσε τις 
σπουδές της. Τα τελευταία 10 χρόνια εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση και έχει συμμετάσχει σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια-προγράμματα. 
Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου 
Εκπ/κών Π.Ε. Αργολίδας από το 2010 μέχρι και σήμερα. Το 2008 έως και το 2010 
συμμετείχε ως μέλος του Θεατρικού Ομίλου Ερμιονίδας. Το 2014 εισήχθη στο ΠΜΣ 
«Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – MA 
in Drama  and Performing Arts in Education and Lifelong Learning».  

 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ 

 

Αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου της Σχολής Καλών Τεχνών και φοιτήτρια του μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του ιδίου τμήματος. Από το 2010 διδάσκει το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συμμετείχε με εισηγήσεις σε συνέδρια και έχει 
υλοποιήσει ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχει λάβει διακρίσεις, βραβεία και 
επαίνους για το λογοτεχνικό της έργο. Έχει ασχοληθεί με τον θεατρικό και πεζό λόγο. 
Αυτή την περίοδο ετοιμάζει και το πρώτο της παραμύθι. Μέλος του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Θεατρολόγων και της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας.    
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ΕΒΙΤΑ ΖΙΟΥΔΡΟΥ 
 

 
 
 
Η Εβίτα Ζιούδρου γεννήθηκε το 1964. Ζει και εργάζεται σαν Κλινική Γλωσσολόγος στην 
Θεσσαλονίκη. Είναι ειδικευμένη προπτυχιακά και μεταπτυχιακά στις Δυσκολίες Λόγου & 
Μάθησης και τακτικά ανακοινώνει εργασίες, συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια. Από 
το 1981, εργάζεται σαν λογοθεραπεύτρια σε σχολεία και το 1989 εγκαινιάζει ένα κέντρο 
λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ψυχολογικής στήριξης. Το 1997 μετοικεί με το σύζυγο 
και τα παιδιά  στο Η. Βασίλειο. Επιστρέφει το 2000 και αναδιοργανώνει τις υπηρεσίες 
των Κέντρων Λόγου και Μάθησης PLASIS WORLD των οποίων είναι μέχρι και σήμερα 
υπεύθυνη. Στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με τη γραφή, το θέατρο, το χορό και την 
καποέιρα.  
 
 
 
 
 
ΠΟΠΗ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ 
 

 
 
Η Πόπη Θραψανιώτη είναι Ζωγράφος και Εκπαιδευτικός Εικαστικών με 20ετή πείρα, 
πολυποίκιλο καλλιτεχνικό έργο και αναγνωρισμένη διδακτική ικανότητα. 
Έχει σπουδάσει Τεχνολόγος-Ακτινολόγος, Ζωγραφική, Κεραμική και Ελληνικό Πολιτισμό, 
ενώ την περίοδο αυτή διευρύνει τους πνευματικούς της ορίζοντες φοιτώντας στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Έντονα ευαισθητοποιημένη κοινωνικά, αγαπά την ομαδική δουλειά και χαίρεται να 
παίρνει και να μεταλαμπαδεύει γνώση, ενθαρρύνοντας τους άλλους να βρούνε τη δική 
τους έμπνευση και όραμα. Ικανή στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων, εργάζεται με 
επιμονή και μεθοδικότητα προς την επίτευξη των στόχων που προσθέτουν αξία στον 
άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο. 
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ΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα δημοτικής 
Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων. Εργάστηκε σε κατ’ οίκον διδασκαλίες με 
παιδιά για τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων προέκυψε η ανάγκη της να 
δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο η δημιουργικότητα και η φαντασία θα έχουν 
πρωταρχική θέση. Σε αυτή την προσπάθεια εμπνεύστηκε από την ερασιτεχνική ομάδα 
θεάτρου στην οποία συμμετείχε παράλληλα και ανακάλυψε τη σημασία του θεάτρου στη 
μάθηση. Παρακολούθησε τα σεμινάρια: «Βιωματική Διδασκαλία-χρήση και δημιουργία 
εμπειριών για αποτελεσματικό μάθημα», «Σωματικό θέατρο» και «Animart-Βιωματικό 
σχολείο τεχνών». Έχει γνώσεις στο βιολί – αρμονία, θεωρία – πτυχίο γραφής  Braille και 
Η/Υ. Επίσης, πτυχίο στα αγγλικά – επιπέδου C2–  και στα γερμανικά – επιπέδου B2 –. 
 
 
 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ 
 

 
 
Η Σοφία Καραμάνου κατάγεται από το Ναύπλιο. Σπούδασε Πληροφορική και 
Παιδαγωγικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.  Έχει 
πιστοποιημένη γλωσσική επάρκεια στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. Είναι 
πιστοποιημένος χρήστης διαδραστικών πινάκων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικό πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής το οποίο 
υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Έχει συμμετάσχει, επίσης, σε επιμορφωτικό πρόγραμμα Πληροφορικής με εστίαση στα 
Πολυμέσα και Web Publishing. Τέλος, έχει παρευρεθεί σε διάφορα συνέδρια, ένα από 
αυτά είχε θέμα τις καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση το οποίο διοργανώθηκε 
από το Εργαστήριο Έρευνας στη Διδασκαλία των  Μαθηματικών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου 
Πατρών. 
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ 

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1980. Είναι απόφοιτος του τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α και της δραματικής σχολής Αρχή της Νέλλης Καρρά. 

Εργάζεται ως δασκάλα θεατρικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ στο 

παρελθόν έχει εμψυχώσει θεατρικές ομάδες ενηλίκων. Παράλληλα, από το 2008, 

εργάζεται ως ηθοποιός, έχοντας παίξει και έχοντας σκηνοθετήσει παραστάσεις. Είναι 

ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Θεάτρου Οίστρος και μέλος της ομάδας θεάτρου    Playback 

Ψ. Παίζει πιάνο, τραγουδάει, πειραματίζεται με τη ραπτομηχανή της και χαίρεται να 

ταξιδεύει.  Εδώ και τρεις μήνες ταξιδεύει συχνά στο Ναύπλιο και φοιτά στο ΠΜΣ 

«Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση». 

 
 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Βαγγέλης Κτιστόπουλος είναι ένας Βολιώτης νηπιαγωγός που λατρεύει την Αθήνα. Ζει 
και εργάζεται στο Γέρακα ως δάσκαλος. Αγαπάει τη δουλειά του και μοχθεί κάθε φορά 
να προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα παιδιά. Βάζει καθημερινά τις 
παραστατικές Τέχνες στη διδασκαλία του. Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το θεατρικό 
παιχνίδι, το κουκλοθέατρο, το ραδιόφωνο. Έχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το θέατρο, τη 
μουσική και τα εικαστικά. Η τεχνολογία είναι το τρίτο μαγικό του χέρι που όμως 
δημιουργεί και χωρίς αυτό. Αγαπάει τους ανθρώπους που είναι οικογένειά του 
βιολογικώς ή όχι. Ανήκει στη μεγάλη αγκαλιά αυτού του μεταπτυχιακού. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΑ 

 

 Η Κωνσταντίνα Μάρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λυγουριό Αργολίδας. Είναι 

απόφοιτος του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα 

μουσικής, μιμικής, φωνητικής και υποκριτικής. Μαθήτευσε στους θιάσους 

κουκλοθεάτρου Χαρχούτ, Αγιούσαγια  καθώς και στο  Θέατρο της κούκλας. Έχει εργαστεί 

ως εκπαιδευτικός, ως εμψυχώτρια δημιουργικής απασχόλησης, στο πρόγραμμα του 

Πανεπιστημίου Αθηνών «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων» και ως κουκλοπαίκτρια. 

Έχει συνεργαστεί με πολλούς θιάσους κούκλας και θεατρικά σχήματα  και έχει οργανώσει 

εργαστήρια κούκλας για παιδιά. Είναι μέλος του Ελληνικού Κέντρου της Διεθνούς ένωσης 

Κούκλας UNIMA ΕΛΛΑΣ. Τα τελευταία επτά χρόνια εργάζεται ως μουσειοπαιδαγωγός στο 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. 

 
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΔΑΣ 

 

Ο Γιώργος Μάρδας έχει σπουδάσει στο Τμήμα Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς 

και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη 

συνέχεια, παρακολούθησε μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα 

«Κατάρτιση στελεχών Πολιτιστικής Διοίκησης». Έχει ασχοληθεί με τη θεωρία του 

θεάτρου συμμετέχοντας σε ημερίδες, ως μέλος της Ομάδας Σημειολογίας του Θεάτρου 

της Μαρίκας Θωμαδάκη, καθώς και με τη θεατρική πράξη, παρακολουθώντας και 

εμψυχώνοντας εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για δέκα χρόνια ασχολήθηκε 

με την υποκριτική τέχνη. Εργάστηκε ως καθηγητής ξένων γλωσσών  επί σειρά ετών. 

Σήμερα είναι μόνιμος καθηγητής και εργάζεται στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου, όπου 

διδάσκει γαλλικά και θέατρο. 
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ΣΑΝΤΡΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ 

 

 

Η Σάντρα Μαυροειδή είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Φλώρινας, της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια στο Θέατρο στην Εκπαίδευση στο Τμήμα Θεατρικών σπουδών του Παν. 
Πελοποννήσου. Έχει παρακολουθήσει σειρά εντατικών μαθημάτων θεάτρου στο θέατρο 
Odin στη Δανία, καθώς και πολυάριθμα σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Εργάζεται ως δασκάλα θεάτρου, ηθοποιός και εμψυχώτρια  σε εργαστήρια και σχολεία 
τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ιδρυτικό μέλος 
και πρόεδρος του συλλόγου για την παιδαγωγική τέχνη «η Ροδιά». Γελάει δυνατά, 
ανοίγει φύλλο για πίτες και είναι μάνα σε δύο γιους και μια κόρη.   
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
 

 
 
Η Μαρία Μπακοπούλου χαμογέλασε στη ζωή, όταν η μαμά της πήγε ταξίδι από την 
Πάτρα στην Κόρινθο, στη μικρασιάτισσα γιαγιά Μαρία. Έζησε τα παιδικά της χρόνια στην 
Πάτρα με πολύ παιχνίδι. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της  στην Αθήνα. Τώρα ζει 
στο Ναύπλιο και παρακολουθεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συνδυάζοντας τις δυο αγάπες της 
ως Παιδαγωγός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μετεκπαίδευση στο Μ.Δ.Δ.Ε. και ως 
Θεατρολόγος. 
Εισηγείται καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις σε συνέδρια και εμψυχώνει θεατρικά 
εργαστήρια. 
Αρθρογραφεί σε εκπαιδευτικά περιοδικά και εφημερίδες και είναι ραδιοφωνική 
παραγωγός. 
Αγαπά τις ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις, τη φύση, το κολύμπι, τα ταξίδια, την 
Αγγλική γλώσσα… 



 ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ                                                                                                       ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 - 2015 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΚΟΥ 
 

 
 
Η Ευαγγελία Νάκου γεννήθηκε στα Βίλια Αττικής, όπου μεγάλωσε και πήγε σχολείο. 
Σπούδασε στο τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας και δούλεψε για αρκετά χρόνια 
σε Παιδικούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία. Αργότερα τελείωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συνέχισε τις σπουδές της στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, φοιτώντας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
«Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης». Σήμερα εργάζεται ως δασκάλα στο Δημοτικό 
Σχολείο Βιλίων και είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Δραματική Τέχνη  και Παραστατικές Τέχνες στην 
Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση». Ενδιαφέροντά της είναι το διάβασμα, το θέατρο, οι 
παραδοσιακοί χοροί και ο κινηματογράφος. 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΥΛΑ 

 

Είδε το πρώτο φως της ημέρας στα όμορφα Χανιά. Είναι νηπιαγωγός, απόφοιτη του 
Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, έγγαμη κι έχει τέσσερα αγόρια. Έχει άριστη γνώση της 
Aγγλικής και της Ιταλικής γλώσσας και είναι κάτοχος  διπλωμάτων πληροφορικής. Στη 
διάρκεια της μακράς δια βίου  μάθησής της,  άφησε  το στίγμα της σε 3 συνέδρια,18 
σεμινάρια και 23 ημερίδες. Έχει εργαστεί πέντε χρόνια στο ΙΕΚ Αργολίδας, τρία χρόνια 
στον  Βρεφονηπιακό Σταθμό Ναυπλίου  και 15 χρόνια τώρα είναι διορισμένη στο 
Δημόσιο. Της  αρέσει πολύ το θέατρο, ο χορός, τα εικαστικά, τα καινοτόμα προγράμματα 
και το διάβασμα. Λατρεύει αυτό το Μεταπτυχιακό, γιατί θα είναι από τους πρώτους που 
θα μπουν στο μουσείο!                                                                  
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΣΙΔΕΡΗ 

 

Η Χριστίνα Παπαοικονόμου –Σιδέρη γεννήθηκε το 1992 στην Αθήνα. Το 2014 αποφοίτησε 

από το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του E.Κ.Π.Α. Από πολύ 

μικρή ηλικία ασχολείται με το χορό και συγκεκριμένα με το κλασσικό μπαλέτο, στο οποίο 

έχει αποκτήσει πτυχία μέχρι και το επίπεδο Advanced 1, το μοντέρνο και το σύγχρονο 

χορό. Τα τελευταία χρόνια παραδίδει εθελοντικά μαθήματα κλασσικού μπαλέτου σε 

παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών ενώ παράλληλα συμμετέχει σε πολλές ετήσιες χορευτικές 

παραστάσεις. Το ενδιαφέρον της για τη τέχνη του θεάτρου και τη σύνδεσή της με την 

εκπαίδευση, ξεκίνησε στα πλαίσια της σχολής, παρακολουθώντας θεατροπαιδαγωγικά 

σεμινάρια - μαθήματα και συγγράφοντας αντίστοιχη πτυχιακή εργασία με θέμα «Παιδεία 

και θέατρο για τον καταπιεζόμενο». Αιώνιοι σύντροφοι της ζωής της, ο αγαπημένος της 

σκύλος Coffee και η γατούλα της Ντέφη. 

 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

  
Η Μαρία Παρασκευοπούλου-Σταυροπούλου γεννήθηκε το 1965 στον Πειραιά, όπου και 

κατοικεί. 

Το 1985 αποφοίτησε  από την Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Πειραιά και από το 1986 

μέχρι σήμερα εργάζεται ως δασκάλα σε σχολεία του Πειραιά. Είναι επίσης πτυχιούχος 

Κοινωνιολογίας Παντείου και Γερμανικής Φιλολογίας Αθηνών και κάτοχος Proficiency 

Michigan.  

Επιπλέον έχει πτυχίο διετούς Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή στο Μαράσλειο 

Διδασκαλείο, ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάριο Εξειδίκευσης στον Αυτισμό διάρκειας 

400 ωρών και πολυάριθμα σεμινάρια και ημερίδες με θέμα την ειδική αγωγή, καθώς από 

το 2000 μέχρι σήμερα υπηρετεί ως δασκάλα σε τμήμα ένταξης. 

Έχει σπουδάσει κλασικό τραγούδι. Είναι έγγαμη, μητέρα 3 παιδιών. 
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΥ 

 

Είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπηρετεί στη 

δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2005. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη 

Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια θεατρικού παιχνιδιού 

και  δραματοποίησης φιλολογικών μαθημάτων. Ακόμη, έχει εκπονήσει περιβαλλοντικά 

και πολιτιστικά προγράμματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με παράλληλη οργάνωση 

σχολικών θεατρικών ομάδων. Τέλος, έχει ασχοληθεί με την εκπαίδευση κωφών παιδιών 

και ενηλίκων. 

 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ 

 

 
 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986, με ρίζες από την Κωνσταντινούπολη. Είναι απόφοιτος 

του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου και μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του ιδίου τμήματος. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, 

σκηνοθέτησε το έργο Εκείνος και… Εκείνος(2007-2008), ενώ έχει γράψει και 

σκηνοθετήσει το έργο Callisto(2008). Εργάζεται ως θεατρολόγος, Τολμάς;(2014), … Στο 

Ορφανοτροφείο(2011 -2013) και Ο Πρίγκιπας που ονειρεύτηκα να φιλήσω(2012). Έχει 

λάβει μέρος ως μέλος οργανωτικών επιτροπών σε Συνέδρια και Ημερίδες στο χώρο του 

Θεάτρου και της Δραματοθεραπείας. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι οι 

Βιωματικές Δραστηριότητες Ομαδικής και Προσωπικής Ανάπτυξης και η Ψυχολογία των 

Ομάδων.  
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ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΥ 
 

 
 
Είναι δασκάλα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεκαεπτά  χρόνια.  Πτυχιούχος τμήματος 
Δημοτικής Εκπ/σης Καποδιστριακού Παν. με Άριστα. Διορίστηκε με τον 1ο διαγωνισμό 
ΑΣΕΠ το 1998 και μετεκπαιδεύτηκε στη Γενική Αγωγή του Μαράσλειου Διδασκαλείου το 
2003-04. Έχει πιστοποίηση δεξιοτήτων Η/Υ      β΄ επιπέδου και βρίσκεται σε συνεχή 
επιμόρφωση σχετικά με θέματα: ΤΠΕ, e-twinning, Διαπολιτισμικότητας, Τσιγγανοπαίδων,  
Αλλοδαπών-Παλλινοστούντων μαθητών,  Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Δραματικής Εκπ/σης,  
Θεατρικού παιχνιδιού,  Κριτικής-Δημιουργικής σκέψης, Παγκοσμιοποίησης,  Έρευνας του 
Φυσικού κόσμου  κ.α.  
 

ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΝΟΥ 

 

Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και εργάζεται ως φιλόλογος στο      1ο 

Λύκειο Ναυπλίου. Έχει συμμετάσχει σε πολλές δράσεις και πολιτιστικά προγράμματα στο 

χώρο του σχολείου με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας των παιδιών και την 

αισθητική τους καλλιέργεια. Η παράσταση «Αντιγόνη project» που παρουσιάστηκε το 

καλοκαίρι του 2014 στο Ναύπλιο ήταν το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δράσης, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Παν/μίου 

Πελοποννήσου. 

 
 
 
 
 



 ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ                                                                                                       ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 - 2015 

 

ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΡΑΤΟΥ  
 

 
 
Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1978, όπου πέρασε τα πιο όμορφα παιδικά χρόνια. 
Στον Πλαταμώνα, με θέα το Κάστρο και τον Όλυμπο μαζεύει βότσαλα με την αδερφή της 
την Μυρτώ κάθε καλοκαίρι!!!! 
Έγινε Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια γιατί λατρεύει τα παιδιά που δυσκολεύονται…  
Δούλεψε στην Αθήνα, 8 χρόνια, σε  Κέντρα θεραπειών με παιδιά με αναπτυξιακές 
διαταραχές και ως αναπληρώτρια σε ειδικά σχολεία. 
Εδώ και  4 χρόνια εργάζεται στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Γ. Ν. Αργολίδας. 
Το μεταπτυχιακό θα της δώσει φως, έμπνευση, χαρά, φαντασία σημαντικά εφόδια για να 
εξελιχθεί ως άνθρωπος και ως θεραπεύτρια. 
Είναι η μητέρα της Εβελίνας και της Ελευθερίας και η σύζυγος του Σπύρου. 
 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ 

 

Η Χριστίνα Τσεκούρα γεννήθηκε στα Ίρια, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό 20 χλμ. από το 

Ναύπλιο. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Από το 

2000 εργάζεται ως εκπαιδευτικός. Το 2014 τελείωσε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο 

Ναύπλιο και αμέσως μετά εισήχθη στο Μεταπτυχιακό του αντίστοιχου  τμήματος. 

Σήμερα ασχολείται με τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων και με τη Θεατρική 

Αγωγή.  
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ 

 

Η Αφροδίτη Χαραλαμπάκη είναι Παιδαγωγός και Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού. 

Έχει ειδικευτεί στην Ειδική Αγωγή και έχει παρακολουθήσει εργαστήρια Υποκριτικής και 

Αφήγησης Παραμυθιού. Στο παρελθόν συμμετείχε σε επαγγελματικό τμήμα χορού. Έχει 

δουλέψει εθελοντικά με ευπαθείς ομάδες παιδιών. Αυτήν την περίοδο συμμετέχει σε 

παραστάσεις παιδικού θεάτρου με την ομάδα των Ονειροποιών. Ερευνά τα λαϊκά 

παραμύθια και αφηγείται σε παιδικές εκδηλώσεις, σχολεία, φεστιβάλ και στο 

ραδιόφωνο. Παράλληλα, διδάσκει δημιουργική γραφή σε παιδιά δημοτικού 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΣΚΑ 

 

Γεννήθηκε στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας το 1988 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι 

απόφοιτος  του τμήματος  θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ναυπλίου, με 

κατεύθυνση στην σκηνοθεσία- υποκριτική. Έχει σπουδάσει στην ανώτατη δραματική 

σχολή της Μάλαγας (Ισπανία) με υποτροφία (ERASMUS) ενός χρόνου για σπουδές και 

πρακτική άσκηση,  όπου εργάστηκε στο θέατρο ΕSAD και το CORPUS Theatre. Έχει 

σκηνοθετήσει, γράψει και παίξει διάφορα θεατρικά έργα στο ελληνικό θέατρο. Έχει 

ιδρύσει την θεατρική ομάδα ART LINE με την οποία ανεβάζει δικές τις παραγωγές. Έχει 

παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με το θέατρο και τη ψυχολογία. Έχει συμμετάσχει σε 

αρκετά φεστιβάλ με θεατρικά δρώμενα. Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες . 

 

 


