
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

Ο Γιώργος Αυγερόπουλος (Αθήνα, 1971) είναι ένας διακεκριμένος δημιουργός ντοκιμαντέρ 

και δημοσιογράφος. Πρώην πολεμικός ανταποκριτής και ρεπόρτερ πρώτης γραμμής, ο 

Αυγερόπουλος στράφηκε στο ντοκιμαντέρ το 2000, ιδρύοντας τη σειρά ντοκιμαντέρ Εξάντας 

που προβαλλόταν στην ελληνική τηλεόραση επί 13 συναπτά έτη. Έχει δημιουργήσει 

πολυάριθμες κοινωνικοπολιτικές ταινίες μεσαίου και μεγάλου μήκους σε περισσότερες από 50 

χώρες, με θεματικές γύρω απ’ την κοινωνική ανισότητα, τη φτώχεια, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, το περιβάλλον, τις μειονότητες, τη μετανάστευση καθώς και ανθρωπολογικές 

ταινίες γύρω από την αντίληψη του φύλου, του Θείου και του Θανάτου. Κατά τη διάρκεια της 

10ετούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης της Ελλάδας, ο Αυγερόπουλος έστρεψε 

επειγόντως την κάμερά του στην πατρίδα του, κινηματογραφώντας την από την αρχή έως το 

τέλος. Οι δύο ταινίες του «AGORA – Από την Δημοκρατία» στην Αγορά» και «Δεσμώτες – 

AGORA II», διεθνείς συμπαραγωγές, χαρακτηρίστηκαν από ελληνικά, γαλλικά και γερμανικά 

ΜΜΕ ως «ταινίες – κιβωτός» και «αντίδοτο στη λήθη», ενώ το Haus des dokumentarfilm 

απένειμε στο AGORA το 2015 τον τίτλο της ταινίας της χρονιάς. Η δουλειά του Αυγερόπουλου 

έχει προβληθεί τηλεοπτικά ή και κινηματογραφικά σε διάφορες χώρες του κόσμου, ενώ έχει 

τιμηθεί με περισσότερα από 40 διεθνή βραβεία στα οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων 

τα Fipa d’Argent (FIPA, France) Rockie Award (Banff World Media Festival, Canada), Gold 

Hugo (Chicago International Film Festival TV Awards), Orpheus Award (Los Angeles Greek 

Film Festival) και το βραβείο κοινού του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.  

 

 

ΒΙΚΥ ΒΟΛΙΩΤΗ  

Γεννήθηκε στη Βόννη Γερμανίας από Έλληνα πατέρα και Γερμανίδα μητέρα. Αποφοίτησε από 

την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Εθνικού Θεάτρου .Στο θέατρο έχει συνεργαστεί 

με τους Ν. Μαστοράκη, Γ. Μιχαηλίδη, Μ. Κακογιάννη, Στ. Φασουλή, Γ. Λάνθιμο, Μ. 

Λυμπεροπούλου, Θ. Αθερίδη, Β. Μαυρομάτη, M. Langhoff, Σ. Ευαγγελάτο, Μ. Κάλμπαρη, Φ. 

Λύτρα, Θ. Μουμουλίδη, Τ. Κρεβάικα, Λ. Κιτσοπούλου, Π. Δεντάκη, Θωμά Μοσχόπουλο, Σίμο 

Κακάλα, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο  κ.ά.  σε έργα του κλασσικού και σύγχρονου 

ρεπερτορίου. Έχει δουλέψει στον κινηματογράφο και τη τηλεόραση. Έχει βραβευτεί με το 

Κρατικό Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τη ταινία " Με μια κραυγή" της Βασιλικής 

Ηλιοπούλου και με το βραβείο Α’ Γυναικείου ρόλου στο London Greek Film Festival για τη 

ταινία «Το αίμα» του Διαμαντή Καραναστάση. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στο θεσμό 

"Shooting Star" στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.Συνεργάζεται με τις εκδόσεις Καστανιώτη σε 

μεταφράσεις μυθιστορημάτων. Έχει σκηνοθετήσει την  παράσταση "Ευτυχείτε!" σε κείμενα 

του F. X. Kroetz 



 

ΕΥΗ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ 

Η Εύη Γεροκώστα γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Σπούδασε Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία 

στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και λογοτεχνική μετάφραση στο Κέντρο 

Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Εργάστηκε σε οργανώσεις 

προστασίας του περιβάλλοντος, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας και 

Επιστημών του Ανθρώπου, από το 2004 έως το 2014 ήταν υπεύθυνη του τμήματος 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ενώ από το 2014 συνεργάζεται με 

το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Έχει μεταφράσει από τα γαλλικά και τα αγγλικά περισσότερα 

από 300 βιβλία για παιδιά και ενήλικες και έχουν εκδοθεί δώδεκα εικονογραφημένα βιβλία της 

για μικρούς και μεγάλους. Αφηγείται επαγγελματικά σε μικρούς και μεγάλους και παραστάσεις 

της φιλοξενούνται σε σχολεία, βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, μουσικές σκηνές, θέατρα, φεστιβάλ 

κ.α. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει ιστορίες προφορικής 

παράδοσης από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου που άκουσε, διάβασε, ή μετέφρασε, κυρίως 

όμως ιστορίες που τη «διάλεξαν». Τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στην αφήγηση 

παραμυθογραμμένων ιστοριών της λογοτεχνίας. Υλοποιεί εργαστήρια αφήγησης, 

φιλαναγνωσίας και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και ενήλικες. Από το 2015 

μοιράζεται την εμπειρία της με τους ενήλικες σπουδαστές της Σχολής Αφηγηματικής Τέχνης 

του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών. 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1987. Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου 

Τέχνης «Κάρολος Κουν» και της Ακαδημίας Θεάτρου της Μόσχας GITIS. Στο θέατρο έχει 

συνεργαστεί με οργανισμούς όπως το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, 

τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση κ.α. Στη ρωσική 

τηλεόραση παρουσίαζε από το 2014 έως το 2021 το ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι ενός Έλληνα στη 

Ρωσία» για το κρατικό κανάλι Kultura, ενώ στην Ελλάδα έχει συμμετάσχει στις τηλεοπτικές 

σειρές «Κόκκινο Ποτάμι» και «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου». Από το 2015 διδάσκει 

υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών 

 



 

ΣΕΛΗΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Σπούδασε Υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε. 

στο Ε.Κ.Π.Α. και είναι απόφοιτος του Π.Μ.Σ. Πολιτιστικής Διαχείρισης του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Στο θέατρο έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τη Λ. Κιτσοπούλου, τη Μ. 

Κάλμπαρη και τον Μ. Καραντζά. Στον κινηματογράφο έχει συνεργαστεί με τους Ν. Περάκη, 

Γ.Σμαραγδή και Σ.Χαραλαμπόπουλο, ενώ έχει συμμετάσχει και σε ταινίες μικρού μήκους, 

τηλεοπτικές σειρές και διαφημίσεις. Είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας παραγωγής θεατρικών 

παραστάσεων WHAT IF?. 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Η Ελένη Δικαίου γεννήθηκε και μεγάλωσε  στην Νέα Ιωνία   Βόλου . Με την λογοτεχνία άρχισε 

να ασχολείται από τα μαθητικά της χρόνια στέλνοντας συνεργασίες στο περιοδικό Η 

ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ .     Το 1991 κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην λογοτεχνία για 

νέους με το μυθιστόρημα ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ ΜΕ ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ   που βραβεύτηκε από την 

Ένωση Σμυρναίων Αθηνών κι έχει μεταφραστεί στα Γαλλικά . Έκτοτε ασχολείται 

αποκλειστικά με την λογοτεχνία για εφήβους και παιδιά.  Έχει γράψει μυθιστορήματα , τα 

οποία έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και το Εξωτερικό,  βιβλία για μικρότερα παιδιά, καθώς 

και την διπλή σειρά βιβλίων   (για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά) με θέματα από την Ελληνική 

Μυθολογία. Το   βιβλίο της σειράς με τίτλο:  ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ τιμήθηκε 

το 2004 με το  Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά , ενώ το εικονογραφημένο :  Ο 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΑ έχει μεταφραστεί και κυκλοφορεί στην Κορέα. Η Ελένη Δικαίου 

ζει σήμερα στον Πειραιά. Εκτός από την συγγραφή βιβλίων    επισκέπτεται σχολεία και 

βιβλιοθήκες,  συναντά τους νεαρούς  αναγνώστες και συνομιλεί μαζί τους  για το λογοτεχνικό 

βιβλίο και ειδικά γι΄ αυτό που απευθύνεται στους εφήβους και στα παιδιά. Από το 2008 μέχρι 

σήμερα συνεργάζεται με  το Ίδρυμα Λασκαρίδου  στον τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

τα οποία απευθύνονται σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης  

συμμετέχει σε εκδηλώσεις που γίνονται για το παιδί και το παιδικό βιβλίο στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό (International Book-Fest, Moscow 2007, International Festival of the Sea 

NAUTILUS CYPRUS 2012 , International Marmara Symposum on Children and Youth 

Literature Kων/πολη 2015 κ.α.)  καθώς και  σε προγράμματα προώθησης της φιλαναγνωσίας 

στους μεγάλους και στα παιδιά.  Η Ελένη Δικαίου έχει προταθεί για το Διεθνές Βραβείο 

Άντερσεν 2016. Περισσότερα  για την συγγραφέα και το έργο της  στο  www.elenidikaiou.gr.   

 

http://www.elenidikaiou.gr/


 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 

Ο Μενέλαος Κυπαρίσσης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας 

(κατεύθυνση Γλωσσολογίας) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της 

Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν». Έχει ολοκληρώσει σεμιναριακούς 

κύκλους στο Θέατρο Πόρτα, σε διδασκαλία του σκηνοθέτη Θωμά Μοσχόπουλου, στη 

Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών υπό την επίβλεψη του σκηνοθέτη Τσέζαρις 

Γκραουζίνις, και στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» με την ιδρύτρια της IWA Sophie 

Papadopoulos. Εργάζεται ως μεταφραστής και επιμελητής στον εκδοτικό χώρο. Ως ηθοποιός 

έχει λάβει μέρος, μεταξύ άλλων, στις παραστάσεις Solo (σκην. Φ. Παπαδόδημα), Φαίδρος 

(σκην. Σ. Παπαθανασίου), Νέκυια (σκην. Φ. Παπαδόδημα), Κλειστό Άσπρο (σκην. Μ. 

Καραντζάς), Ενέδρες της Ζωής - Λούλα Αναγνωστάκη Mixage (σκην. Μ. Καρατζογιάννης), Η 

Μέρα Που Πέθανε ο Γκαγκάριν (σκην. Μ. Καραντζάς), Επτά Ημέρες (σκην. G. Kaynar-

Kissinger), Νικήρατος (σκην. Κ. Γεωργουδάκη), Γυναικοκρατία (σκην. Ν. Κοψιδάς) και 

Αντιγόνη (σκην. Y. Eliraz). Στις πιο πρόσφατες συμμετοχές του συγκαταλέγονται η ταινία 

Άνεμος Ελευθερίας 1821 (2022) του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, και το The Walk, διεθνές 

φεστιβάλ τεχνών σε στήριξη των προσφύγων. 

 

 

ΒΑΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

Μεγάλωσα στην Αθήνα και σπούδασα στην Αρχιτεκτονική σχολή της Πάτρας. 

Εξειδικεύτηκα στην αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και στους χώρους για παιδιά, 

αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι επαγγελματικά αυτή τη στιγμή. Είμαι παντρεμένη 

και έχω τρία παιδιά. Η λογοτεχνία ήταν πάντα η μεγάλη μου αγάπη και αυτή που κέρδισε 

τελικά την αφιέρωσή μου. Το 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο μου παραμύθι με τίτλο "Ο Νέλο 

και το μαγικό πινέλο",από τις εκδόσεις Πνοή. Το 2019 κυκλοφόρησε επίσης από τις εκδόσεις 

Πνοή μια Χριστουγεννιάτικη στορία με τίτλο "Κοκκινολαίμης, ο ήρωας των Χριστουγέννων". 

Το 2021 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα το βιβλίο μου με τίτλο Μέλη και 

Μελέκ.  Αρθρογραφώ σε ιστοσελίδες με θέματα γύρω από τα παιδιά και τη γονεϊκότητα. 

 



 

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ  

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής Αθηνών Γ. Θεοδοσιάδη και της Φιλοσοφικής Σχολής 

Αθηνών. Έχει συνεργαστεί με τα θέατρα: ΔΗ.ΠΕ,ΘΕ Κρήτης (Βασιλιάς Ροδολίνος σκην. Τ. 

Μουδατσάκης), Θεατρική εταιρεία ΑΡΓΩ (Παραλογές σκην. Στ. Τσακίρης), Θέατρο Βικτώρια 

(Μπεντ Οργισμένα Νιάτα σκην. Γ. Θεοδοσιάδης), ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων (Φιλοκτήτης σκην. 

Π. Παπαδόπουλος), Εθνικο Θέατρο (Σαλόνικα σκην. Γ. Ιορδανίδης), Θέατρο Τέχνης (Πέρσες, 

Οιδίποδας Επι Κολονώ, Αριστοφανειάδα σκην. Γ. Λαζάνης Μ. Κουγιουμτζής, Προσωπική 

Συμφωνία σκην. Α. Καραγιαννοπούλου, Τον Άυλο Εσένα σκην. Γ. Παλούμπης). Θέατρο 

Τόπος Αλλού ( Προδοσία Πίντερ σκην. Μ. Αδαμάκη),Θέατρο Αγγέλων Βήμα ( Ο φίλος μου ο 

Χίτλερ σκην. Α. Τομπούλη) Skrow Theatre ( Μια Ξεχωριστή Μέρα σκην. Β. Νικολαίδης) 

Κ.Ε.Τ ( Αυτό που εγώ ονομάζω λήθη σκην. Α. Τομπούλη) Θέατρο Κεφαλληνίας ( De Profundis 

σκην, Α. Καραγιαννοπούλου) θέατρο art 63 «xανς κολχαας»(σκηνοθεσία Λιλύ Μελεμέ) 

θέατρο Σφενδόνη «Οι μίμοι του Ηρώνδα»(Σκηνοθεσία Άννα ΚοκκΊνου) Φεστιβάλ Αθηνών 

«Κόντρα στην Ελευθερία»(Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου) θέατρο Από Μηχανής «Η 

κληρονομιά»Μαριβώ (σκην, Γιάννης Νταλιάνης) Θέατρο Άνεσις «Μήδεια» Ευρυπίδη (σκην. 

Κάτια Γέρου) κ.α. Επίσης έχει συμμετάσχει στην ταινία USSAK του Κ. Κατζουράκη. 

 

 

ΜΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος του  Αρχαιολογικού τμήματος του ΕΚΠΑ και της 

Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Από το καλοκαίρι του 2022 έγινε 

δεκτή ως διδακτορική φοιτήτρια στο Τμήμα επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.  Έπαιξε 

πολλούς και σημαντικούς ρόλους μe σπουδαίους σκηνοθέτες  (Κάρολος Κουν Βασίλης 

Παπαβασιλείου Λευτέρης Βογιατζής Μιχάλης Κακογιάννης Παντελής Βούλγαρης Νίκος 

Μαστοράκης Ρούλα Πατεράκη) κυρίως στο θέατρο αλλά και στον κινηματογράφο 

(συνεργασία με Θεόδωρο Αγγελόπουλο στο Βλέμμα του Οδυσσέα). Βραβείο Α γυναικείου 

ρόλου στον Κιν γράφο 2001 («Θα το Μετανιώσης» της Κατερίνας Ευαγγελάκου). Βραβείο 

Κοτοπούλη Α΄ γυναικείου ρόλου στο θέατρο 2006  « Το Γάλα» Εθνικό Θέατρο του Βασίλη 

Κατσικονούρη σκηνοθεσία Νίκος Μαστοράκης. Έχει σκηνοθετήσει πολλές παραστάσεις  και 

θεατρικά αναλόγια. Διδάσκει υποκριτική από το 1998 σε δραματικές σχολές -Θέατρο Τέχνης 

-Ωδείο Αθηνών- Δραματική Σχολή Αρχή και Πράξις 7.Επίσης, έχει συμμετάσχει  και 



σκηνοθετήσει  μουσικοθεατρικές παραστάσεις πάνω σε κείμενα συγγραφέων ή σε κείμενα δικά 

της   ( Ο Γνωστός μα Άγνωστος Νίκος Γκάτσος, Το χαμόγελο της Γιαγιάς , Ο Πατέρας μου η 

Αθήνα, Ας θυμηθούμε χωρίς Νοσταλγία, Έρωτας και Αθανασία και άλλα) 

 

  

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΪΛΟΣ  

Απόφοιτος του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών, ΑΠΘ (κατεύθυνση 

Υποκριτικής 2008-2011, Αριστούχος)  Από το 2008-2018 έχει παρακολουθήσει εργαστήρια: 

στη μέθοδο του Tadashi Suzuki (Toga-mura, Japan, 2017,2018) και στη μέθοδο του Θεόδωρου 

Τερζόπουλου (2014). Στον σύγχρονο χορό και κίνηση με τους: Δάφνι Κόκκινο, RootlessRoot, 

Κωνσταντίνα Ευθυμιάδου, Nikolai Karpov (RATI-GITIS), Αmalia Bennett Από το 2009 

ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο, το χοροθέατρο και τον κινηματογράφο. Από το 2011 

είναι αθλητής ξιφασκίας στον Γ.Σ. «Ηρακλής» (σπάθη, epee). Το 2021 κυκλοφόρησε από τις 

εκδόσεις Κείμενα η μετάφρασή του για τη Μέθοδο και τη Φιλοσοφία του Ιάπωνα σκηνοθέτη 

Tadashi Suzuki με τον τίτλο Πολιτισμός είναι το Σώμα. Έχει λάβει μέρος σε πολλές θεατρικές 

παραστάσεις όπως: «Γυάλινος Κόσμος» Τ. Ουίλιαμς - σκην. Γιώργος Νανούρης, Εθνικό 

Θέατρο (Τζίμ Ο’Κόνορ) «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» Λ. Γκέρσε - σκην. Ρέινα Εσκενάζυ 

(Ντον Μπέικερ) «Φαίδρα» M. Tsvetaeva - σκην. Δημήτρης Καραντζάς, Προσκήνιο  «Ερκουλίν 

Μπαρμπέν: Οι αναμνήσεις ενός ερμαφρόδιτου» Herculine Adelaide Barbin – σκην. Δαμιανός 

Κωνσταντινίδης, Μπενσουσάν Χαν «Ντα» H. Leonard – σκην. Δημοσθένης Παπαδόπουλος, 

ΚΘΒΕ (Τσάρλι Νέος) «Hamlet» W. Shakespeare - σκην. Valery Fokin, Alexandrinsky Theatre, 

Toga International Theatre Festival, Japan (χορός) «La ville convoitee» Γ.Θ. Βαφόπουλος - 

σκην. Δ. Τσιλινίκος, ΚΘΒΕ (βοηθός σκηνοθέτη, επιμέλεια κίνησης, Κομπέρ)  «Εμπρός Λοιπόν 

Όλοι Μαζί» Ε. Τριβιζάς, θέατρο ΑΥΛΑΙΑ (σκηνοθεσία, αφηγητής)  «This is War» H. 

Moscovitch – σκην. Alan Dilworth, θέατρο Πόρτα (Λοχίας Κρις Άντερς). Επίσης, έχει 

συμμετάσχει  σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες και πρωταγωνιστεί στο τηλεοπτικό σίριαλ 

«Άγριες Μέλισσες» . 

 

 

ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ 

Γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 1972. Σπούδασε θέατρο και τραγούδι. Από το 1999 είναι 

σκηνοθέτης της ομάδας Δρόμος με δέντρα / Baumstrasse.Το 2010 δημιούργησε τον χώρο 

τέχνης και εκπαίδευσης Baumstrasse στην Αθήνα (www.dentra.gr) και το 2012 ίδρυσε το 

Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος (www.attikosxoleio.gr). Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό 

http://www.attikosxoleio.gr/


θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, την Εθνική λυρική σκηνή, 

το θέατρο του Νέου Κόσμου, το θέατρο Πορεία, το θέατρο Χώρα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών,  

το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, την Στέγη γραμμάτων και τεχνών του ιδρύματος Ωνάση, 

το Brooklyn Academy of Music (BAM), το Yo-Yo Ma foundation, το Getty Museum κ.ά. Από 

το 2008 συνεργάζεται ως σκηνοθέτης με το Richard Stockton University of New Jersey και 

διδάσκει υποκριτική και αρχαίο δράμα στο Princeton University (Global Seminar). Παράλληλα 

με το θέατρο εργάζεται ως τραγουδίστρια και έχει λάβει μέρος στη δισκογραφία και σε 

συναυλίες και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραδίδει μαθήματα φωνητικής και 

παραδοσιακού τραγουδιού από το 2002. 


