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ΑΛΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
 

 

Είναι πτυχιούχος της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα  

Θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει παρακολουθήσει 

σειρά εντατικών μαθημάτων με ειδίκευση στον Ελληνικό παραδοσιακό χορό. 

Εργάζεται ως μόνιμη καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στη δημόσια Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, μετά από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το έτος 2008. Έχει συμμετάσχει σε 

πολλές δράσεις και προγράμματα στο χώρο του σχολείου με στόχο την σωματική 

ανάπτυξη των μαθητών. 

Έχει συμμετάσχει σε αρκετά φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, έχει λάβει μέρος σε 

σεμινάρια και ημερίδες στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 
 

ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 

 

Γεννήθηκε στη Ρόδο το 1987. 
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στο τμήμα Μεσαιωνικής και 
Νεοελληνικής Φιλολογίας. Παρακολούθησε την τριετή εκπαίδευση της 
παιδαγωγικής Steiner-Waldorf του «Συλλόγου Φίλων της Παιδαγωγικής Waldorf». 
Έχει εκπαιδευτεί στο θέατρο και την υποκριτική και δουλεύει ως ηθοποιός. 

 
Ασχολείται με το κουκλοθέατρο ως κουκλοπαίκτρια από το 1996 δίνοντας 
παραστάσεις σε σχολεία, δήμους, θέατρα, ιδρύματα, φεστιβάλ, νοσοκομεία κλπ. 
Είναι βασικό μέλος της Κουκλοθεατρικής ομάδας ΚΑΡΑΜΠΟΛΑ. Έχει ασχοληθεί 
με το χορωδιακό, καθως και με το παραδοσιακό και το πολυφωνικό τραγούδι και 
έχει λάβει μέρος σε συναυλίες σε πολλούς πολιτιστικούς χώρους. Μελετάει την 
τέχνη ως βασικό παράγοντα της υγειούς ανάπτυξης του ατόμου. 
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ΒΟΪΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
 

 

 

Απόφοιτος του Παιδαγωγικού τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Εργάστηκε ως ειδική παιδαγωγός σε ειδικά δημοτικά σχολεία για 

παιδιά με αυτισμό και πλέον εργάζεται ως ειδική παιδαγωγός στην παράλληλη 

στήριξη σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας. Ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο και 

τη μουσική από το 2000 και έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις με 

τη θεατρική ομάδα ΕΡΑΣ.Θ.Ε «το θέατρον» μέχρι και σήμερα. Το Νοέμβριο του 

2015 δημιούργησε τις δικές της θεατρικές ομάδες στο 3ο Δ.Σ Αγίου Δημητρίου στις 

οποίες απασχολείται αφιλοκερδώς ως εμψυχώτρια με το θεατρικό παιχνίδι σε 

παιδιά δημοτικού. Είναι αθλήτρια καλαθοσφαίρισης με την ομάδα Α.Ο Δάφνης και 

χόμπι της είναι η μουσική και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

Απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το 2014. 
Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα « Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους », 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Ιατρικής Σχολής . 
Εκπαίδευση στο πρόγραμμα Αυτισμός και Παιχνίδι – SSIP ( Social Skills Intervention 
Program). 
Εκπαίδευση  στο  «Playtherapy  Greece»  από  τον  εκπαιδευτικό  οργανισμό  
Apac
 Lt
d αναγνωρισμένη από τον οργανισμό PTI/PTUK. 
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Εκπαίδευση στο Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα (CBD). 
Παρακολούθηση Θεατρικού Παιχνιδιού και Παιδαγωγικές Θεάτρου 30 ωρών στη 
σχολή του κύριου Λάκη Κουρετζή. 

Συμμετοχή σε διάφορες ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια. 
Πρακ τική άσκηση στο Μουσικό σχολείο Προσύμνης στο Ναύπλιο. Μαθήματα 
Θεατρικής Αγωγής στο 7ο νηπιαγωγείο και προνήπιο Ναυπλίου, στα πλαίσια της 
προπτυχιακής εργασίας. 
Εθελοντική  συμμετοχή  στη  διδασκαλία  της  Θεατρικής  Αγωγής  στο 3ο
 Δημοτικ
ό Σχολείο Ναυπλίου 
Εμψυχώτρια σε διάφορα θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και στη Πύλη 
Πολιτισμού Ναυπλίου. 

 
 
 

 

ΔΙΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
 

Γεννήθηκα στην Αθήνα, κατάγομαι από την Κρήτη, έζησα στα Χανιά, σπούδασα 

στις Σέρρες και κατοικώ στο Ναύπλιο. 

Στο σχολείο, οι μαθητές μου με γυμνάζουν, στο σπίτι οι κόρες μου προσπαθούν να 

με μεγαλώσουν… 

Η ζωή μου ένα κουβάρι… και ο άντρας μου μετά από δεκαπέντε χρόνια γάμου, συζεί 
με 

…φοιτήτρια-εμένα! 

Στο μεταπτυχιακό αυτό ήρθα για να γίνω ...κουκλάρα, ή αλλιώς… Δέσποινα Διακάκη! 
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ΔΟΥΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 
 

 

 

Η Γιούλη Δούβου γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα. Θεατρολόγος του Πανεπιστημίου 

Πατρών με παιδαγωγική κατάρτιση. 

Υπεύθυνη του Θεατρικού Εργαστηρίου για Παιδιά και Εφήβους και του 

Διαπολιτισμικού Εργαστηρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Συνδημιούργησε το 2006 το 

θεατρικό εργαστήρι 

¨Επί Δράσει¨ για παιδιά και ενήλικες. 
 

Εργάζεται στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Μετα-δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση εδώ και 12 χρόνια. Έχει εμψυχώσει θεατρικά εργαστήρια 

επιμόρφωσης καθηγητών. Έχει συμμετάσχει και οργανώσει σεμινάρια υποκριτικής, 

σκηνοθεσίας, εμψύχωσης ομάδων, διδακτικής   θεάτρου,   δραματουργίας,   

δραματοθεραπείας   και   master-   classes.    Έχει συνεργαστεί σε πολλές 

θεατρικές παραστάσεις και θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα. 

 
 

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 

 

 

Γεννήθηκε στη Λαμία. Απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πάτρας και της 

Ανωτέρας Σχολής Δραματικής Τέχνης «Ίασμος». Από το 2002 διδάσκει Θεατρική Αγωγή 

σε Δημοτικά 
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Σχολεία. Θεατρικά, από το 2006 αποτελεί μέλος της Playback Ψ, της πρώτης 

επαγγελματικής ομάδας θεάτρου Playback στην Ελλάδα. Έχει δώσει παραστάσεις σε 

σχολεία, νοσοκομειακές μονάδες, Συνέδρια και όπου αλλού έχει κληθεί η ομάδα να παίξει. 

Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ένα θεατρικό εργαστήρι για μη  επαγγελματίες  ηθοποιούς  

και  διδάσκει  θέατρο Playb ack υπό την αιγίδα της Εταιρείας Δραματικής Έκφρασης και 

Θεραπείας «Παλμός». Έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραγωγές του «Παλμού», της 

ομάδας «Οίστρος» καθώς και σε παραστάσεις για παιδιά. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

. 
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ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
 
 

 

 

Ονομάζομαι Λαμπρίνα Κανέλλου. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Μεγάλωσα στην 

όμορφη Ναύπακτο, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Είμαι απόφοιτος του 

Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τώρα μένω στο υπέροχο Ναύπλιο, όπου 

και φοιτώ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δραματική Τέχνη και 

Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση» του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχω παρακολουθήσει το Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) στο Κέντρο 

Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ναυπακτίας, καθώς και το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 

στην Ειδική Αγωγή – Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική, με αντικείμενο: «Σύγχρονες 

τάσεις της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Λογοθεραπεία και 

Συμβουλευτική. Θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση εκπαιδευτικών, 

φοιτητών και συναφών επιστημόνων.» στο Εργαστήριο Λογοθεραπείας του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με 

το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχω τη δυνατότητα να μάθω πιο πολλά πράγματα 

γύρω από το αντικείμενο των σπουδών μου, όπου θα λάβω πιο ουσιαστικές και 

εξειδικευμένες γνώσεις (σε σχέση με τα πολλά γενικά μαθήματα των 

προπτυχιακών σπουδών). Η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων με άτομα που 

μοιράζονται το ίδιο πάθος είναι μια ωραία εμπειρία και ένα συναρπαστικό και 

περιπετειώδες ταξίδι προς τη γνώση. 

 
 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
 
 

 

Ειδική Παιδαγωγός, απόφοιτη του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Πανεπιστημίου 
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Αθηνών, με Μεταπτυχιακή ειδίκευση στις Επιστήμες της Αγωγής- Ειδική 

Αγωγή,(Πανεπιστήμιο     Λευκωσίας).     Έχει     παρακολουθήσει ετήσιο σεμινάριο 

επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή ,(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) , καθώς επίσης και 

ετήσιο σεμινάριο Συμβουλευτικής, Διαχείρισης Κρίσεων και Ψυχομετρίας, 

(Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Παράλληλα έχει εξειδικευθεί στη διάγνωση και 

αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών- Δυσλεξία( EDEXCEL). Εργάστηκε σε 

Κέντρο Ημέρας για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και σε τμήμα 

Ένταξης Δημοτικού σχολείου. Ασχολείται με την παράλληλη στήριξη παιδιών με 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές καθώς και με τη διάγνωση και αποκατάσταση 

Μαθησιακών Δυσκολιών- Δυσλεξία. 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 
 

 

 

Ονομάζομαι Κατσιάβου Ελένη, είμαι απόφοιτος του Τμήματος Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Πατρών κι εργάζομαι ως νηπιαγωγός στο 9ο Νηπιαγωγείο 
Τρίπολης. 
Γνωρίζω Αγγλικά και Ισπανικά κι έχω πιστοποιητικό Β’ επίπεδου στις ΤΠΕ. Έχω 
παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και ημερίδες που έχουν να κάνουν με το 
επάγγελμά μου κι έχω συμμετάσχει ως εισηγήτρια στο 1ο Συνέδριο Πανελλήνιας 
Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (2013) και στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας (2015). Τα τελευταία χρόνια υλοποιώ 
προγράμματα καινοτόμων δραστηριοτήτων κι έχω συμμετάσχει σε δύο ευρωπαϊκά 
προγράμματα, στο Πρόγραμμα για τη σχολική καινοτομία «ΜΕΝΩΝ» (2013-14) και 
στο πρόγραμμα γονεϊκής εμπλοκής 
«E-STEP” (2014-15). Κατά το τρέχον σχολικό έτος, φοιτώ ως μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια στο τμήμα: «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
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ΚΑΤΣΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
 
 

Η Κατσίκη Κωνσταντίνα γεννήθηκε το 1990 και κατάγεται από το όμορφο Γαλαξίδι. 

Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας στο Βόλο, το 2012. Τα τελευταία 4 χρόνια εργάζεται ως αναπληρώτρια 

εκπαιδευτικός σε δομές ειδικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αργολίδας 

και ζει στο Ναύπλιο. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια – 

προγράμματα που αφορούν την ειδική αγωγή και όχι μόνο. Το 2015 εισήχθη στο 

ΠΜΣ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και στη Δια 

βίου Μάθηση» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Θεατρικών 

Σπουδών. Ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο, καθώς είναι μέλος σε θεατρική 

ομάδα. 

 

 

ΚΟΛΕΥΡΗ ΧΡΥΣΗ 
 
 

 

 

Η Κολεύρη Χρυσή γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Άργος. Είναι απόφοιτος του 

Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πατρών (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 

ηλικία)- 2015 . Σήμερα εργάζεται σε ιδιωτικ;o παιδικό σταθμό στην Αττική ενώ έχει επίσης 

εργαστεί μέσω πρακτικής άσκησης στο Κόρκ της Ιρλανδίας. Ασχολείται ερασιτεχνικά με το 

τραγούδι και το χορό, ενώ γνωρίζει κιθάρα και γιουκαλίλι. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και έχει 

εργαστεί για δυο χρόνια  ως καθηγήτρια παραδίδοντας μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού. 

Διαθέτει δίπλωμα  επάρκειας  στην Πληροφορική. Τα παιδιά, οι τέχνες και τα ταξίδια είναι 

οι τρείς μεγάλες αγάπες της ζωή της. Θεωρεί την εισαγωγή της στο μεταπτυχιακό, 

μοναδική εμπειρία. 



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015- 
2016 

 
 
 

 

ΚΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 
 

 

 

 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσε. Είναι αριστούχος απόφοιτος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας και 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια θεατρικής 
αγωγής, συμμετοχή σε ομάδες ψυχαγωγίας σε παιδικές κατασκηνώσεις και στη 
συνέχεια η αξέχαστη εμπειρία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου!... 

 

 

ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 
 

 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
2008-2012: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) στο Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

2008: Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου 
 

 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 
Διπλωματική εργασία με θέμα: « Παροχή ευκαιριών στις διάφορες κατηγορίες 
μαθητών και η αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση». 

 
 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 
Δεκέμβριος 2005: Απόκτηση Πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης 
αγγλικής γλώσσας(Level 4) του Πανεπιστημίου του Edexcel 
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Μάιος 2005: Απόκτηση Πιστοποιητικού καλής γνώσης γαλλικής 
γλώσσας (D.E.L.F. 1) 

 
Ιούνι ος 2004: Απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο Β2) 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ : 
Word, Excel, Internet (Δίπλωμα KeyCERT IT Intial) 

 
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 
Φεβρουάριος- Μάιος 2013: Ψυχοπαιδαγωγική της Διδακτικής του Θεάτρου 
(Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου) 
Φεβρουάριος- Μάιος 2013: Παιδαγωγική του Θεάτρου (Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών Ναυπλίου) 

 
 

 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: 
 

Κινηματογράφος, θέατρο 
 
 
 

 

ΛΕΓΚΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 
 

 

 

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στην Πετρούπολη. 
Το μυαλό της πάντα ζει στη φαντασία, εξ ου και η αγάπη για την τέχνη, εκεί που 
όλα μπορούν να συμβούν. Η καρδιά της σκορπισμένη στους ανθρώπους που 
αγαπά, στους φάρους και στους ανεμόμυλους. 
Σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγική & Ψυχολογία στο 
ΕΚΠΑ, μιλά, όταν θυμάται, αγγλικά, γαλλικά και 
ισπανικά. 
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για την εκπαίδευση, το θέατρο, τη ψυχολογία, τη 
ζωγραφική. 
Είναι μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πετρούπολης και σπουδάζει κλαρινέτο στο 
Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης. 

Μότο ζωής δεν έχει, γιατί απλά θα το βαρεθεί! 
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ΜΑΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
 
 

 

 

Σπούδασα στη σχολή μαρμαρογλυπτικής της Τήνου. Συνέχισα τις σπουδές 
μου στο τμήμα Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (καθηγητές: 
Δ. Μυταρά, Μ. Λαμπράκη Πλάκα). Ακολούθησαν σπουδές στο τμήμα Γλυπτικής 
(ΑΣΚΤ εργαστήρι Γ.Λάππα). 
Υπήρξα υπότροφος του Ι.Κ.Υ για μεταπτυχιακές σπουδές στη Ζωγραφική. 

Παρακολούθησα το τμήμα Χαρακτικής στο Royal College of Art (London).  
Παρουσίασα τα έργα μου σε ατομικές και ομαδικές Εκθέσεις. 
Το 1998 διορίστηκα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Απο το 2008 κάνω 

εκπαιδευτικά προγράματα στην Εθνική Πινακοθήκη. Την τελευταία πενταετία ζω 
στο Ναύπλιο (τόπο καταγωγής μου) και εργάζομαι στο εκεί Παράρτημα της 
Εθνικής Πινακοθήκης. Παντρεμένη με τον Χρήστο Ντάφλο, μητέρα της Βάγιας 
και του  Μάριου. 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 
 
 

 

Γεννήθηκε στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 1988. Είναι απόφοιτος του Τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της  

Ανωτέρας σχολής Δραματικής Τέχνης Γ. Ροντίδη. 

 

 
Ακολούθησε Μεταπτυχιακές Σπουδές: 

α. στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου), και 
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β. στη Θεατρική Αγωγή (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου). 

Έχει εργαστεί ως εμψυχώτρια σε θεατρικά εργαστήρια για παιδιά τόσο στην 

Κύπρο όσο και στην Ισπανία (Μαδρίτη) μέσω της Interacting Theater in Education 

Company. 

 

Φέτος το ταξίδι της είχε προορισμό το Ναύπλιο και το μεταπτυχιακό Δραματική 

Τέχνη στην Εκπαίδευση στο Tμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου - ένα ταξίδι συναρπαστικό γεμάτο πολύχρωμες περιπέτειες και 

πολλή αγάπη. 

 
 
 
 
 

 

ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 
 
 

 

 

Η Τίνα Ντελοπούλου γεννήθηκε στο Άργος το 1989, αλλά έζησε τα περισσότερα 

χρόνια της ζωής της στην Τρίπολη. Είναι δασκάλα. Αποφοίτησε από το Π.Τ.Δ.Ε. 

Πατρών το 2010 και εργάστηκε για δύο έτη ως αναπληρώτρια δασκάλα σε σχολεία 

της Αχαΐας. Αυτή την εποχή εργάζεται σε ιδιωτικό σχολείο στην Καλαμάτα. Έχει 

επιμορφωθεί στις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Δυσλεξία (ΕΚΠΑ). 

Συμμετείχε στην ομάδα αφήγησης παραμυθιών «Παραμυθοδρόμιο … για 

απόδραση στη φαντασία». Αγαπά πολύ τον χορό, τη διακόσμηση και τις 

χειροτεχνίες. 
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ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
 

 

 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Είμαι παιδαγωγός (απόφοιτη του Τμήματος 

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών), αφηγήτρια 

(απόφοιτη της Σχολής Αφηγηματικής Τέχνης του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης 

Μύθων και Παραμυθιών) και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου με εξειδίκευση στη Δραματική Τέχνη και τις Παραστατικές Τέχνες 

στην Εκπαίδευση και τη Διά βίου μάθηση. Παράλληλα, εργάζομαι ως εμψυχώτρια 

βιωματικών δημιουργικών δραστηριοτήτων με παιδιά προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας, καθώς και με ενήλικες. Έχω λάβει μέρος σε ομαδικές και ατομικές 

αφηγήσεις σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και 

Παραμυθιών, με το φορέα «Μύθοι και Παραμύθια στου Κενταύρου τη ράχη» ως 

μέλος της ομάδας «Κλωθογυρίσματα» σε χώρους Τέχνης και Πολιτισμού καθώς 

και ανεξάρτητα με άλλους φορείς. Ακόμη, συμμετέχω συγγραφικά σε μία συλλογική 

έκδοση παραμυθιών με θέμα τις «Ευχές» από τις εκδόσεις «Απόπειρα» 

 
 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 
 

 

 

Όνομα; Αγγελική 

Επίθετο; 

Παπαδάκη 

Η ζωή μου; Ένα ταξίδι. 

Γεννήθηκα το 1993 στο Ηράκλειο της πανέμορφης Κρήτης και, στα 7 μου χρόνια, 

πήραμε, με την οικογένεια μου, το πλοίο για να βρεθώ στη γραφική Χίο, όπου και 

μεγάλωσα. Τα 
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πράγματα ήρθαν έτσι, ώστε να σπουδάσω 4 πανέμορφα χρόνια, στο υπέροχο 

Ρέθυμνο, πίσω στην Κρήτη, όπου και τελείωσα το Τμήμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, το 2015. Αλλά τα ταξίδια δεν σταματάνε εδώ! Όταν ένα πρωινό 

άνοιξα τον Η/Υ και έμαθα για το 

μεταπτυχιακό του Ναυπλίου «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην 

Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση», ήξερα πολύ καλά τι έπρεπε να κάνω! Τώρα, 

λοιπόν, έχω την τύχη, μιας και αγαπάω τα παιδιά, να εξασκώ το επάγγελμα μου 

σε έναν παιδικό σταθμό για κάποιο χρονικό διάστημα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, 

και συνεχίζω τα ταξίδια τα σαββατοκύριακα, για να μπορώ να συμμετέχω σε ένα 

μεταπτυχιακό, από το οποίο έχω αποκομίσει περισσότερα απ’ ότι μπορούσα να 

φανταστώ! 

Τυπικά Προσόντα; Έχω Proficiency στα Αγγλικά, γνώσεις επιπέδου B2 στα 

Γαλλικά και γνώσεις Η/Υ. 

Χόμπι; Έχω μια τρέλα με το θέατρο (αλίμονο!!!), η οποία με έχει οδηγήσει να 

συμμετάσχω σε κάποιες θεατρικές παραστάσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, 

και μια αγάπη για το τραγούδι, το διάβασμα, τη ζωή, και, φυσικά... τα 

ταξίδια!!!!!!!!!!! 

 
 
 
 
 

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
 
 

 

 

Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση και 

αναζητά τρόπους να δημιουργήσει πυρήνες πολιτισμού στο σχολείο. Ψάχνει κι 

ψάχνεται διαρκώς. Αγαπά το θέατρο και τα ταξίδια. Ταξιδεύει με ένα βιβλίο, με μια 

φράση και κυρίως με αεροπλάνο. Ένα από αυτά τα ταξίδια ξεκίνησε πριν από δύο 

χρόνια με μια ομάδα μαθητών συστήνοντας μια μικρή θεατρική ομάδα. Και το ταξίδι 

συνεχίζεται αυτή τη χρονιά στο Ναύπλιο, τα Σαββατοκύριακα, σε ένα μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα που το ήθελε πολύ. Δεν προγραμματίζει τίποτα και ακολουθεί τη ροή 

των πραγμάτων. Τότε αρχίζουν τα όμορφα. 
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ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 
 

 

 

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει από δω κι από κει αφού πατρίδα είναι οι άνθρωποι, οι 

αναμνήσεις και τα όνειρα καθενός. Φοίτησε στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

(Ρέθυμνο) και στη συνέχεια έκανε στροφή πολλών μοιρών ολοκληρώνοντας 

μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής (MA in Education Sciences - 

Roehampton University). Πέρασε από επιχειρήσεις αλλά την κέρδισε η εκπαίδευση. 

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια συμβουλευτικής & προσανατολισμού, 

μαθησιακών δυσκολιών-δυσλεξίας, δημιουργικής γραφής, φωτογραφίας, 

μελισσοκομίας... Αγαπάει τα κάθε λογής ταξίδια και επιδιώκει να συλλέγει εμπειρίες 

αθόρυβα και… λιγότερο αθόρυβα. 

Αμετανόητα αφιερωμένη σε ό,τι κοστίζει λίγο αλλά αξίζει πολύ και στους 

ανθρώπους που οι ψυχές τους χαμογελούν. 

Εκατό λέξεις. 
 
 

ΣΑΒΒΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 
 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Μεγάλωσε στον Πειραιά. Αριστούχος της Ανώτερης 

Σχολής Δραματικής Τέχνης «Αρχή» και του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ολοκλήρωσε τον ετήσιο κύκλο σπουδών «Η 

προετοιμασία του 
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ηθοποιού» του I.F.A. , εξειδίκευση για επαγγελματίες ηθοποιούς για την άσκηση 

του επαγγέλματος σε ευρωπαϊκές παραγωγές. 

Έχει κάνει επιπλέον εκπαίδευση στο θεατρικό παιχνίδι και έχει παρακολουθήσει 

πολλά σεμιν άρια και εργαστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αντικείμενο 

την  υποκριτική, την σωματική έκφραση, την φωνή και την δραματοθεραπεία. 

Έχει επί χρόνια εργαστεί ως εμψυχώτρια -εκπαιδεύτρια ομάδων θεατρικής και 

δημιουργικής έκφρασης. Παράλληλα εργάστηκε ως ηθοποιός και σκηνοθέτης και 

συνεργάστηκε με διάφορους φορείς σε θεατρικά σεμινάρια και εργαστήρια 

Θεάτρου. Υπήρξε συντονίστρια Θεατρικών Εργαστηρίων, στις Γυναικείες Φυλακές 

Κορυδαλλού, στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε προγράμματα 

Απεξάρτησης, αλλά και σε θεατρικά εργαστήρια παιδιών και εφήβων από το 1994 

μέχρι σήμερα. Εργάζεται στο Πρόγραμμα Απεξάρτησης 18ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α. ως 

ειδική θεραπεύτρια. 

 
 

ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
 
 

 

 

Η Αλίνα Σαπρανίδου είναι πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος 
Θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Έχει συνεργαστεί με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τη μουσειοπαιδαγωγική, το 
Θέατρο στην εκπαίδευση και είναι υπεύθυνη του εργαστηρίου ενηλίκων και της 
ομάδας Θεάτρου του Καταπιεσμένου Αλεξανδρούπολης. Έχει σκηνοθετήσει και 
εμψυχώσει 3 παραστάσεις 
θεάτρου φόρουμ και έχει συνεργαστεί με το ΚΕ.Θ.ΕΑ Κιβωτός και με την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση Έβρου υλοποιώντας σεμινάρια για εκπαιδευτικούς. Από το 2009 εως το 
2010 ήταν μέλος της Θεατροπαιδαγωγικής ομάδας Δρ Αν και συνεργάστηκε με το 
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην εκπαίδευση, το κέντρο τεχνών και 
διαπολιτισμικής αγωγής 

Ώσμωση καθώς και με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής Αττικής, στα 
προγράμματα Διαφυγές, ''Εσύ όπως κι Εγώ'' και στην παρουσίαση της 
παράστασης ''Μικρές σκηνές καθημερινής βίας''. 
Έχει επίσης εργαστεί στο Φεστιβάλ Αθηνών για την Παράσταση ''Ο Άρντεν από το 
Φέβερσαμ'', στο Θέατρο της Ημέρας, το Δημοτικό Θέατρο Ναυπλίου και το 
Φεστιβάλ έκφρασης και δημιουργίας της Σύρου. 
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ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

 

 

Η      Αναστασία      Σιαχάμη      γεννήθηκε      το    1993     στην Τρίπολη 

Αρκαδίας. Εισήχθη 1η στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου του  

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της Σχολής Καλών Τεχνών μέσω των 

Πανελλαδικών εξετάσεων το 2011. Είναι απόφοιτος του τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών Ναυπλίου. 

Σπούδασε το Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 στη σχολή (ESAP) Escola Superior 

Artistica do Porto,        στη        Πορτογαλία        μέσω         του         

προγράμματος         ERASMUS.  Είναι μέλος της Φιλαρμονικής και της Χορωδίας 

του ΔΟΠΠΑΤ Ναυπλίου από το 2003, παίζει Κλαρινέτο. Ασχολείται με τη διαιτησία 

ποδοσφαίρου και χόμπι της είναι η φωτογραφία. 

 
 

ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΧΑΡΑ 
 

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα στην ιστιοπλοΐα και 

κατεύθυνση στην ειδική αγωγή. Έχω εξειδικευτεί στην εκπαίδευση  τυφλών 

μαθητών/τριων και έχω εργαστεί στο δημοτικό σχολείο του ΚΕΑΤ και στα 

Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε..Ε.Ε.Ε.Κ.). Τα 

τελευταία χρόνια εργάζομαι στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου 

της Δ΄ Αθήνας. Είμαι μέλος του θεατρικού Εργαστηρίου του IlioupolisOnline, του 

Δήμου Ηλιουπόλεως. 
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΣΗΦΙΝΑ 
 
 

 

 

Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Είναι απόφοιτη του τμήματος Θεατρικών Σπουδών 

Πάτρας. Υπεύθυνη προγραμμάτων θεατρικής αγωγής ανηλίκων σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις από το 2013 έως σήμερα. Από το 2014 έως σήμερα εργάζεται ως 

αναπληρώτρια θεατρολόγος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Χανιά και Ρόδος). Το 

2012 – 2013 εργάστηκε ως θεατρολόγος στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 

34ου Δημοτικού σχολείου Πατρών. Το 2013 – 2014 εργάστηκε ως θεατρολόγος στο 

Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ << Ιωάννης Βαρδακαστάνης>> στο Δήμο Ζακύνθου. Έχει 

υλοποιήσει θεατρικό εργαστήρι για παιδιά στην Ξενοπούλειο Βιβλιοθήκη 

Ζακύνθου. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια – προγράμματα 

(περιβαλλοντικά και θεατρικού παιχνιδιού). Συμμετείχε ως εμψυχώτρια το 2014 στο 

επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο Κ.Π.Ε. Ν.Κίου. 

 
 

ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 

 

Για χρόνια ακροβατούσα ανάμεσα στη φιλολογία και τη θεατρολογία. Τελικά με 
κέρδισε η αγάπη μου για το θέατρο. Από το 2002 διδάσκω Θεατρική Αγωγή σε 
Δημοτικά Σχολεία. Έχω συμμετάσχει σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως 
η Ευρωπαïκή εκπαιδευτική δράση TEACHER4EUROPE και το δίκτυο «Οικολογικά 
Σχολεία» από το οποίο έχω βραβευτεί. Είμαι ιδρυτικό μέλος της κινηματοθεατρικής 
ομάδας Προσκήνιο στην οποία συμμετέχω ως σκηνοθέτης και ηθοποιός. Έχω 
εργαστεί ως εμψυχώτρια στο Δημοτικό Θέατρο Άργους, σε κατασκηνώσεις, 
συλλόγους, σχολεία, και συνεχίζω να εργάζομαι σε θεατρικό εργαστήρι. Συμμετέχω 
σε ημερίδες και σεμινάρια ως εισηγήτρια και  ακροάτρια. Έχω γράψει δεκάδες 
θεατρικά κείμενα και άλλα έχω διασκευάσει ανεβάζοντας άλλες τόσες παραστάσεις 
σε φεστιβάλ παιδικού θεάτρου και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μου δράσης στα 
σχολεία. 
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ΦΑΡΜΑΚΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ 
 

 

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Είναι δασκάλα, αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών το 2014. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 

της, φοίτησε και στο Universidad Complutense de Madrid, ως υπότροφος του 

προγράμματος Erasmus. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην 

Εκπαίδευση. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παιδαγωγικού και 

θεατροπαιδαγωγικού περιεχομένου. Εργάζεται ως δασκάλα στην Ελληνογαλλική 

Σχολή Αγίας Παρασκευής «Ευγένιος Ντελακρουά». Έχει εργαστεί και στο κέντρο 

μελέτης και δημιουργικής απασχόλησης «Το Αλφαβητάρι της Γνώσης», στον Άγιο 

Στέφανο. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. 

 
 

ΧΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
 

Γεννήθηκα στη Αθήνα και τελείωσα την Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος 
Ιωσήφ». Σπούδασα στην Πάτρα στο τμήμα επιστημών της εκπαίδευσης και 
αγωγής στην προσχολική ηλικία. Στην συνέχεια παρακολούθησα σεμινάρια 
μουσικοκινητικής για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έπειτα, παρέδιδα μαθήματα 
μουσικοκινητικής σε ομάδες παιδιών από 6μηνών – 5 χρονών, σε μουσική σχολή 
της Αθήνας, όπου είχα αναλάβει και τη γραμματειακή υποστήριξη. Παράλληλα 
εργάστηκα σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ως νηπιαγωγός. Τα τελευταία χρόνια 
δουλεύω ως αναπληρώτρια νηπιαγωγός σε σχολεία της Αθήνας, του Πειραιά, της 
Αργολίδας και της Λακωνίας. Όλα αυτά τα χρόνια ασχολούμαι με τη μουσική και 
αποτελώ μέλος σε διάφορες χορωδίες. 


