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Αθανασακοπούλου Αγγελική  

 

Η Αγγελική Αθανασακοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλλιθέα του 
Νομού Αττικής. Εισήλθε στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. το 2000 και ολοκλήρωσε τις σπουδές της με ειδίκευση 
στην Ιστορία το 2004. Το 2013 απέκτησε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Master of Education) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και το 2020 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή με Άριστα στο 
ΠΤΔΕ του Ε.Κ.Π.Α. Εργάστηκε στην ταξινόμηση και καταλογογράφηση 
ιδιωτικού εμπορικού αρχείου του δεκάτου ενάτου αιώνα, που βρίσκεται 
κατατεθειμένο στο Ίδρυμα Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών. Έχει εισηγήσεις σε Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια. Διορίστηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με γραπτό διαγωνισμό το 2010 και 
υπηρέτησε σε αυτό έως το 2020. Την παρούσα περίοδο, υπηρετεί ως Ιστορικός 
στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 
 

Αθανασακοπούλου Σοφία Ειρήνη 

 

Ονομάζομαι Σοφία- Ειρήνη Αθανασακοπούλου και γεννήθηκα στην 
Καλλιθέα του νομού Αττικής. Είμαι απόφοιτη του τμήματος Ελληνικής 
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
ειδίκευση στην Κλασσική Φιλολογία (βαθμός πτυχίου 8,70). Είμαι 
διπλωματούχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Στρατηγικές 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος-Καταστροφών-Κρίσεων» με ειδίκευση 
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γενικό βαθμό 9,53 
«Άριστα». Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στο 
πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Είμαι κάτοχος του πτυχίου της 
αγγλικής γλώσσας (Lower Cambridge). Ακόμη, έχω παρακολουθήσει το 
Πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε Βασικές Δεξιότητες στη Χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», το οποίο εκπονήθηκε από την 
Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα, έχω συμμετάσχει σε πανελλήνια 
συνέδρια της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση). “The Sustainable Framework of the Hellenic Red 
Cross Volunteering” (με συνεργάτες) στο Modern Environmental Science and 
Engineering (MESE- USA) (υπό δημοσίευση). 
 

Αθανασοπούλου 

 

Η Αφροδίτη Αθανασοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής 
Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει εργαστεί επίσης στα Πανεπιστήμια 
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της Padova, της Πάτρας, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τον ελληνικό 
Ρομαντισμό, με έμφαση στο έργο του Διονυσίου Σολωμού, τη σκέψη και το έργο 
του Νίκου Καζαντζάκη, τη νεοελληνική Μετρική, τις σχέσεις Ιστορίας – 
Λογοτεχνίας, τους λογοτεχνικούς τόπους και τη Διδακτική της Λογοτεχνίας. 
Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες για θέματα και 
συγγραφείς της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Διδακτικής της. Άρθρα της 
στα ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά 
και συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει επίσης 
συνεργαστεί με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και το Μουσείο Μπενάκη 
στην έκδοση τόμων με σημαντική απήχηση στις Νεοελληνικές σπουδές. Είναι 
η συντάκτρια του Προγράμματος Σπουδών Λογοτεχνίας στην κυπριακή 
εκπαίδευση στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και η Συντονίστρια 
της Συντακτικής Ομάδας των νέων διδακτικών εγχειριδίων για το Γυμνάσιο Ο 
λόγος ανάγκη της ψυχής. Συμμετείχε επίσης ως εκπονήτρια στο νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο του Ι.Ε.Π. Περισσότερα για 
το επιστημονικό έργο της στο: 
https://ucy.academia.edu/AfroditiAthanasopoulou  
 

Ακριτόπουλος Αλέξανδρος 

Akritopoulos N. Alexandros, Professor of “Greek Literature with Emphasis in 
Children’s Literature” at the University of Western Macedonia, Department of 
Prime Education. Scientific and research interests: Greek Literature (children, 
teenagers, adults). Greek language. Poetics and rhetoric of literary texts and 
genres, and their teaching in Education. Creative writing. I wrote articles, 
papers, books, literary works. My blog is archilochos@blogspot.com  
1. About poetic and rhetoric of poetry of Andreas Empirikos, U. S. P., 2000. 
2. The new-Greek fairy tale as artefact, Athens, Herodotus, 2010. 
3. Delights and narratives. Thessaloniki, Grafima Editions, 2013. 
4. The author Alki Zei. Thessaloniki, Grafima editions, 2017. 
5. The true life of a Gynaikeion, Thessaloniki, Grafima editions, 2017. 
6. Poems for a crucial five’s year period, Athens, Herodotus, 2018. 
7. The unreachable dream of Aristotle, (be published) Grafima editions, 2022. 
For more information, see “C.V. 1954-2022” 
in https://eled.uowm.gr/en/staff/professors/Alexandros N. Akritopoulos, 
Professor of Literature tel. +30 23850 55017, e-mail: aakritop@uowm.gr  
 

Alcantud-Díaz 

 

Dr María Alcantud-Díaz has got a PhD in English Philology from the University 
of Valencia (Spain). She has many years of teaching experience at all stages 
of Education, being currently a Professor in the University of Valencia (Spain) 
at the Department of Didactics of Language and Literature of the Teacher 
Training Faculty where she is also the Vice Dean for Internationalization and 

https://ucy.academia.edu/AfroditiAthanasopoulou
mailto:archilochos@blogspot.com
mailto:aakritop@uowm.gr
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Cooperation to Development. She is the Director of the Cadre for Cooperation 
and Sustainable Development (of the people axis) at the University of Valencia. 
Dr Alcantud-Díaz is the founder of the TALIS research group 
(proyectotalis.com/). Her research focuses on innovation in foreign languages 
learning by combining languages teaching, literary and intercultural education 
and Education for Sustainable Development and Global Citizenship. 
 

Αλεξάκη Λητώ 

 

H Λητώ Αλεξάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, 
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος του 
ΤΞΓΜΔ του Ι. Π., ενώ κατέχει και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην 
Επιστήμη της Μετάφρασης, στην κατεύθυνση: Θεωρία και Διδακτική της 
Μετάφρασης από το ίδιο Τμήμα. Η διδακτορική της διατριβή, στη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ι. Π., με θέμα «Η Μεταφρασιολογική Προσέγγιση 
της Τραγωδίας Άμλετ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ με βάση τη Νεοελληνική 
Μετάφραση του Ιακώβου Πολυλά» υποστηρίχτηκε τον Ιούνιο 2015 και της 
απονεμήθηκε ο βαθμός «Άριστα». Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα με 
θέμα «Το ποιητικό και μεταφραστικό έργο του Γιώργου Κοτζιούλα» στο ΤΞΓΜΔ. 
 

Αλεξιάδου Λίλυ 

 

H Λίλυ Αλεξιάδου γεννήθηκε στον Βόλο και σπούδασε στο τμήμα Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
έλαβε πτυχίο με ειδίκευση Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας. 
Απέκτησε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (D.E.A.) από το Παν/μιο Paris-
IV-Sorbonne και υποστήριξε Διδακτορική διατριβή στο ίδιο Παν/μιο με θέμα : 
La notion de l’autre dans la poésie grecque contemporaine. Première 
génération poétique d’après-guerre. 
Από το 1999 έως το 2016 υπηρέτησε ως μόνιμος εκπαιδευτικός, κλάδου 
Φιλολόγων. Κατά την περίοδο 2004-2009 δίδαξε στη βαθμίδα του Λέκτορα Π.Δ. 
407 στο τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Πατρών και το 2008-09 στα τμήματα 
Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 
του Παν/μίου Πελοποννήσου. 
Το 2017 εξελέγη ΕΔΙΠ στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, με γνωστικό 
αντικείμενο «Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Θεωρία Λογοτεχνίας, με 
έμφαση σε ζητήματα ετερότητας». Οι δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα ετερότητας στη λογοτεχνία, στη θεωρία 
και τη διδακτική της λογοτεχνίας, στις σχέσεις φιλοσοφίας και λογοτεχνίας κ.ά. 
 

Αλευριάδου Αναστασία  

 

https://proyectotalis.com/
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Η Αλευριάδου Αναστασία είναι Καθηγήτρια Ψυχολογίας στην Ειδική Αγωγή 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 2021, ενώ διετέλεσε 
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2000-
2021). Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Johns Hopkins University 
και Οhio State University σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Γνωστικής Ψυχολογίας. 
Διευθύντρια του ΠΜΣ της Σχολικής Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει συμμετάσχει σε 
προγράμματα διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς και σε θέματα 
επικοινωνίας σε δομές υγείας και σε δημόσιους οργανισμούς. Επιπρόσθετα, 
έχει διατελέσει Επισκέπτρια Καθηγήτρια σε διάφορα Πανεπιστήμια της 
Ελλάδος και του εξωτερικού. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 εργασίες σε ξένα 
και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους βιβλίων. Έχει 
πάρει μέρος με ανακοινώσεις σε πάνω από 100 διεθνή και ελληνικά 
επιστημονικά συνέδρια. Μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων Ψυχολογίας 
και Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγγραφέας 5 
επιστημονικών βιβλίων με θέματα που σχετίζονται με τη νοητική αναπηρία και 
το σύνδρομο Down. Υπότροφος Fulbright (2019) στο Ohio State University των 
Η.Π.Α. σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής 
κατάρτισης ατόμων με σοβαρές αναπηρίες. 

 

Αναστασάκη Καλλιόπη 

Η Καλλιόπη Αναστασάκη ζει στην Τήνο. Εργάστηκε και συνταξιοδοτήθηκε 
από τον Δημόσιο τομέα. Οι σπουδές της περιλαμβάνουν την Γαλλική Γλώσσα 
την οποία και δίδαξε φροντιστηριακά, τον «Ελληνικό Πολιτισμό» από το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Πατρών (ανθρωπιστικές σπουδές) και τις μεταπτυχιακές 
σπουδές της στην Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων του προηγούμενου 
Πανεπιστημιακού ιδρύματος καθώς και της «Δημιουργικής γραφής-
συγγραφής» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει ασχοληθεί με τη 
συγγραφή και αφήγηση παραμυθιών καθώς και με τη χρήση του είδους αυτού 
ως μέσου για την ενίσχυση της φαντασίας και της παραγωγής λόγου σε ομάδες 
παιδιών στον τόπο κατοικίας της. Έχει εκτεθεί συγγραφικά, πρώτη φορά 
συμμετέχοντας στη συλλογή ποίησης από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη με τίτλο « 
Ένα βιβλίο ποίησης» και μικρής φόρμας από τις εκδόσεις Οσελότος και 
Γραφομηχανή αντίστοιχα με τίτλους : «Οδός δημιουργικής γραφής 2» και 
«Ανθολόγιο διηγήματος». Η συγγραφική της παρουσία υπάρχει ακόμα σε 
λογοτεχνικά περιοδικά και ηλεκτρονικές συγγραφικές σελίδες. Το μυθιστόρημά 
της «Με πέδικλα» είναι η πρώτη μυθιστορηματική της πρόταση από τις 
εκδόσεις Γραφομηχανή το 2021. 

 

Αντωνοπούλου Κωνσταντίνα  

 

Η Αντωνοπούλου Κωνσταντίνα είναι υποψήφια Διδάκτωρ στον Τομέα 
Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου με ερευνητικό ενδιαφέρον την Κριτική Θεωρία του 
Επιχειρήματος. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
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Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
κατεύθυνση Κλασσικής Φιλολογίας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Ρητορικής 
από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μέλος του Ινστιτούτου 
Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) και κριτής σε 
διασχολικούς αγώνες ρητορικής τέχνης μεταξύ μαθητών Γυμνασίου και 
Λυκείου. 
 

Αντωνοπούλου Σοφία  

 

Η Σοφία Αντωνοπούλου γεννήθηκε στη Λαμία το 1975. Σπούδασε Κλασική 
Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Γνωρίζει άριστα την αγγλική 
γλώσσα και έχει καλή γνώση γαλλικών και ιταλικών. Είναι ιδιοκτήτρια του 
Πρότυπου Φιλολογικού Φροντιστηρίου «Λόγος». 
Είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Φθιώτιδας, Φωκίδας, 
Ευρυτανίας και μέλος της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της 
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ www.eepek.gr). Διαθέτει πλήθος ωρών 
επιμόρφωσης και αντίστοιχες πιστοποιήσεις σε αντικείμενα, όπως η Ειδική 
Αγωγή, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η Σχολική Ψυχολογία, η Διοίκηση στην 
Εκπαίδευση, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, η Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
Πιστοποιημένη από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της Μη Τυπικής 
Εκπαίδευσης. Μετέχει σε καινοτόμες δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
ημερίδες και συνέδρια. Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 
Συγγράφει φροντιστηριακά βοηθήματα, αλλά την θέλγει και η μαγεία του στίχου. 
Είναι, άλλωστε μέλος του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών. Το 2017 δημοσίευσε 
την πρώτη της προσωπική ποιητική συλλογή με τίτλο «Ποίηση...Μέθεξη στα 
μυστηριακά δρώμενα του Πνεύματος». Είναι έγγαμη και μητέρα δύο γιων. 
 

Αράπη Ελένη 

 

Η Ελένη Αράπη γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή 
Αθηνών και εργάζεται ως καθηγήτρια φιλόλογος. Κριτικά σημειώματα και 
ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Το 2016 
εκδόθηκε η πρώτη ποιητική συλλογή της Με βράγχια ανασαίνω από τις 
εκδόσεις Γαβριηλίδης και το 2021 η δεύτερη με τίτλο Μικρή Μεθόριος. Από τον 
Σεπτέμβριο του 2021 εκπονεί το μεταπτυχιακό στο Διαπανεπιστημιακό Τμήμα 
Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 

Ασπιώτης Σταμάτιος 
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Ο Σταμάτιος Κ. Ασπιώτης διδάσκει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου με σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό. Έλαβε Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιστορική Δημογραφία από το Τμήμα Ιστορίας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακό στην Μουσικολογία του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α και είναι υπ. 
Διδάκτωρ Μουσικών Επιστημών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου. Υπήρξε μέλος, ως μουσικός στην τρομπέτα, της Ορχήστρας 
του Εθνικού Θεάτρου. Είναι μέλος της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας 
(I.M.S.), και έχει αναφορές σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, καθώς και 
συναφές συγγραφικό έργο με τις μονογραφίες : “Η Σάλπιγγα από την 
Αρχαιότητα έως τη Ρωμαιοκρατία”. Θεσσαλονίκη, (2015), Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και “Πληθυσμός και Μουσική Εκπαίδευση στο Ωδείο Κέρκυρας 
κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα". Θεσσαλονίκη, (2016), 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
 

Αφεντουλίδου Άννα Ν. 

 

Η Άννα Ν. Αφεντουλίδου είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στο αντίστοιχο 
Τμήμα του Δ.Π.Θ. στον τομέα «Γλώσσα και Πολιτισμός». Από το 2015 είναι 
Διδάκτορας του ΤΕΠΑΕ του Δ.Π.Θ και ο τίτλος της διδακτορικής της διατριβής 
είναι «Τζάνι Ροντάρι-Ευγένιος Τριβιζάς: ανατρεπτικές πτυχές του έργου τους» 
(επιβλέπουσα: Α. Οικονομίδου). Το 2022 αποφοίτησε από το Τμήμα της 
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και ξεκίνησε στο ίδιο Τμήμα 
μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Η αφήγηση μέσα στην αφήγηση: από τη 
“σιωπή” στον “λόγο”. Αξιοποίηση των silent books στη διδασκαλία και 
αξιολόγηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας» (επιβλέπων: Α. Βεντούρης). Από το 
1998 έως το 2017 εργάστηκε ως δασκάλα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ενώ 
από το 2018 έως σήμερα υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία στο ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στην Παιδική 
Λογοτεχνία και την Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμό με έμφαση στη διαθεματική 
και διακαλλιτεχνική διδακτική αξιοποίησή τους. 
 

 

Βακάλη Αννα 

 

Η Αννα Βακάλη από το 2017 είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π Δημιουργικής Γραφής στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
ενώ για 15 χρόνια είχε εργαστεί ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα με θέμα «Η παραγωγή γραπτού λόγου στην 
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Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά το 1975: Από την Έκθεση 
στη Δημιουργική Γραφή» και μεταπτυχιακές σπουδές αρχικά στη Διδακτική της 
Γλώσσας και στην συνέχεια στην Εκπαιδευτική Πολιτική. Διδάσκει σχετικά 
αντικείμενα στο Τμήμα Νηπιαγωγών, στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (Π.Δ.Μ.- Α.Π.Θ.) και στο Κοινό 
Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική 
Γραφή» (Ε.Α.Π. – Π.Δ.Μ.). Επιπλέον, από το 2013 έως το 2016 διετέλεσε 
Υπεύθυνη Πρακτικών Ασκήσεων στο ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή, ενώ 
παράλληλα έχει διδάξει σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης σχετικά 
γνωστικά αντικείμενα. Παρουσιάζει εισηγήσεις σε ημερίδες και συνέδρια και 
ανάλογες δημοσιεύσεις με αντικείμενα συναφή, όπως επίσης και σε σχετικές 
επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, συμμετείχε 
στη συγγραφή των ακόλουθων βιβλίων: Η δημιουργική γραφή στο 
νηπιαγωγείο, Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Άννα Π.Βακάλη, Μαρία 
Ζωγράφου, εκδ. Επίκεντρο, 2014/ 2ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός &quot;Μίμης 
Σουλιώτης&quot; (διήγημα &amp; ποίηση), Συλλογικό έργο, Libron Εκδοτική, 
2016 Άννα Π. Βακάλη, Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος / «Μου αφήνεις 50 
δραχμές για τσιγάρα;» του Μίμη Σουλιώτη, εκδ. Παν-μιου Μακεδονίας, 2009. 
 

Βαρδαλή Χρυσούλα 

 

Η Χρυσούλα  Βαρδαλή είναι φιλόλογος και συγγραφέας. Σπούδασε Ελληνική 
Φιλολογία και Ψυχολογία στο ΑΠΘ. Εκπαιδεύτηκε στη Χάγη σε θέματα 
εξαρτήσεων. Συμμετείχε στην πρώτη ομάδα διαχείρισης της «Θεραπευτικής 
Κοινότητας Ιθάκη»  συνδυάζοντας τη μελέτη της ποίησης με τη θεραπεία. 
Δούλεψε στο χώρο των εκδόσεων και στη Μέση Εκπαίδευση, όπου 
οργάνωσε  προγράμματα Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας και 
Λέσχη Ανάγνωσης (από το 2007). Έχει ασχοληθεί με τη δημιουργική γραφή και 
έχει παρουσιάσει τη δουλειά της ομάδας της στη 14η Διεθνή Έκθεση βιβλίου 
Θεσσαλονίκης, στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής στη Φλώρινα 
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) και σε άλλες εκδηλώσεις. Έχει 
δημοσιεύσει ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Χαραγμένα σε πηλό» και διηγήματα. 
 

Γερακιώτη Ελένη 

 

Η Ελένη Γερακιώτη γεννήθηκε το 1981 στην Κοζάνη και μεγάλωσε και ζει με 
τον σύζυγό της και τον γιο της στην Καστοριά. Είναι απόφοιτος της 
Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και 
φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού του Τμήματος Νηπιαγωγών, «Δημιουργική 
Γραφή και Εκπαίδευση». Από το 2005 εργάζεται ως δασκάλα. 
 

 

Βεντούρης Αντώνης 
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Ο Αντώνης Βεντούρης είναι Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών 
στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, με ειδικό αντικείμενο 
την αξιολόγηση στην ξενόγλωσση κατάρτιση. Εργάστηκε ως καθηγητής 
ιταλικής για 18 χρόνια σε διάφορες ιδιωτικές δομές στην Ελλάδα, καθώς και στη 
Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Πορτογαλίας και το Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2014 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος για την 
Ιταλική Γλώσσα στο ΚΠΓ ενώ συμμετείχε και στην Επιτροπή Ξενόγλωσσης 
Εκπαίδευσης του ΙΕΠ ως τακτικό μέλος. Αποτέλεσε μέλος της ομάδας 
παραγωγής του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Ξένων Γλωσσών που 
χρησιμοποιείται στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση. Είναι επίσης 
επικεφαλής του Ερευνητικού Προγράμματος AXIOS-LOGOS. Έχει 
συμμετάσχει σε 18 ερευνητικά έργα, εκ των οποίων σε 5, ως Επιστημονικός 
Υπεύθυνος. Έως σήμερα, έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό επιστημονικών 
συγγραμμάτων, άρθρων και διδακτικού υλικού στα ελληνικά, ιταλικά και 
αγγλικά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην μελέτη και ανάλυση 
αποτελεσμάτων γλωσσικών τεστ, την μελέτη αναγνωσιμότητας κειμένων για 
αξιολογικούς σκοπούς και την εναλλακτική αξιολόγηση. 
 

 

Caracausi Maria 

 

Maria Caracausi is a Professor of Modern Greek Language and Literature, 
and Medieval and Modern Greek Literature at the University of Palermo. She 
is the president of the Italian Society of Modern Greek Studies and a member 
of the European Association of Modern Greek Studies (EENS). Since 1986, 
she has been a member of the Sicilian Institute of Byzantine and Modern 
Greek Studies “Bruno Lavagnini” in Palermo. She has, also, taught Greek at 
the Universities of Brindisi, Puglia (2002-2005) and Cosenza, Calabria (2004-
2006). She has given lectures and courses on Greek Literature at various 
Universities (Vienna, Granada, Cyprus, Milan, Thessaloniki, Athens, Ioannina) 
and has participated in many conferences with her own presentations. She is 
a frequent visitor to Greece. Since she was a student, she has received 
various scholarships to attend courses, seminars and to carry out research 
from Greek institutions: Chios Peninsula Studies Foundation (1979), Aristotle 
University of Thessaloniki (1981), Ionian Centre of Chios (1983), the House of 
Fine Arts and Letters of the Ministry of Culture (1993), Onassis Foundation 
(2001), Costas and Eleni Ouranis Foundation (2002). She is also involved in 
literary translations from Greek into Italian and her Italian translation of The 
Odes of Kalvos was awarded with an honorary distinction by the Society of 
Literary Translators in 1989. Among her many publications are the following: 
Palamàs e Drosinis “compagni di viaggio”, “Atti dell’Accademia di Scienze, 
Lettere ed Arti”, V, 4 (1984), 171-183, Αμοργός di N. Gatsos, “La Memoria” 
(Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 
Palermo) 6 (1990), 49-67, and [Italian translation] G. Seferis, Alla maniera di 
G. S. e altre poesie, traduzione di M. Caracausi, AIORA, Athina, 2021. In 
2020, she was awarded the Jean Moréas Prize “for the Promotion of Greek 
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Letters” and in 2021 the State Prize of the Ministry of Culture for her literary 
translation of the collection White Spots on White by Yannis Ritsos. 

Γαλάνη Μάρω 

Η Μάρω Γαλάνη (PhD) είναι χορογράφος, ερευνήτρια του performance writing, 
performance maker, Ε.Ε.Π. Πανεπιστημίου Πατρών [χορός, θέατρο, 
performance writing]. Διδάσκει performance writing στο Διιδρυματικό ΠΜΣ 
«Δημιουργική Γραφή» Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας &amp; Τμήματος 
Κινηματογράφου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος Διδακτορικού 
από National Academy of Sports &amp; National Academy for Theatre &amp; 
Film Arts, Bulgaria. Απέκτησε Μάστερ στη Δημιουργική Γραφή Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας. Ολοκλήρωσε τη μεταπτυχιακή ειδίκευση «Dancetherapy–
Expression Primitive», F.S. Billmann και «performing space» Maurice Bejart, 
Ballets du 20e siècle, Belgium. Δίδαξε στην Σχολή Δραματικής Τέχνης, 
ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. και στο New Bulgarian University και Academy of TV, 
Cinema, Bulgaria. Γράφει ποίηση, θεατρικά έργα, συνθέτει και ερμηνεύει 
performance writing. Χόρεψε, χορογράφησε, σκηνοθέτησε για το Διεθνές 
Φεστιβάλ Πάτρας, Φεστιβάλ χορού Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, KlamatasDanceFestival, 
SingInternationalDanceCompany, Belgium, Druzba, Bulgaria, Γαλλογερμανικό 
κανάλι Αrte. Ενδεικτικά αναφέρονται συνεργασίες με: A. Iliev Bulgaria, A. 
Nieuweyaers, Belgium, Γιάννη Βόγλη, Ελένη Μποζά, Θοδωρή Αμπαζή, Κώστα 
Καζάκο, Πάνο Παπαϊωάννου. 

 

Γαλάνης Κωνσταντίνος 

Ο Κωνσταντίνος Γαλάνης αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) Αθηνών κι εργάζεται ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση σε ιδιωτικό σχολείο. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος «Λογοτεχνία» του Ε.Κ.Π.Α. Έχει συνεργαστεί ως αρθρογράφος 
με έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά (Κλεψύδρα, Ο Αναγνώστης). Συντονίζει 
Όμιλο Δημιουργικής γραφής για μαθητές Δημοτικού. Έχει εκδώσει την ποιητική 
συλλογή Καρτ Ποστάλ (ΕΚΑΤΗ, 2015) και το βιβλίο Η μάχη με τις σκιές (ΕΚΑΤΗ, 
2019). Το ποίημά του Mare Materna έχει συμπεριληφθεί στην ποιητική 
ανθολογία After the journey (Castello di Duino XI Edition) μεταφρασμένο στην 
αγγλική και ιταλική γλώσσα. Έργο του έχει λάβει διάκριση από την Πανελλήνια 
Ένωση Λογοτεχνών και ποιήματά/ κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε 
λογοτεχνικά ιστολόγια. 

 

Γαλανός Ανδρέας 

 

Ο Ανδρέας Γαλανός είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
Μεταπτυχιακές σπουδές Νεοελληνικής Φιλολογίας στο ίδιο τμήμα. Εργάζεται 
στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 2006. Έχει συνεργαστεί ως 
εξωτερικός συνεργάτης με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στην σύνταξη και 
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εφαρμογή διδακτικών σεναρίων με χρήση ΤΠΕ για το μάθημα της Λογοτεχνίας, 
τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα Πρωτέας. Επίσης, ήταν 
υπεύθυνος για το σκέλος της Λογοτεχνίας της χρονογραμμής «Ιστορία και 
Λογοτεχνία» του περιβάλλοντος “Ψηφίδες”. Ήταν μέλος της ομάδας 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ που εκπόνησαν τον Φάκελο Υλικού για 
το μάθημα της Λογοτεχνίας της Γ´ Λυκείου. Μέλος της ομάδας εθελοντών 
εκπαιδευτικών που συνέβαλαν στον σχεδιασμό του MOOC “Μαθαίνουμε 
Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά” το οποίο αναπτύχθηκε από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και το European SchoolNet, σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το ΙΤΥΕ. 
 

Γεωργιάδης Γιώργος  

 

Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος στα Παιδαγωγικά του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
«Δημιουργική Γραφή» του Π.Τ.Ν. του Π.Δ.Μ. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και 
ημερίδες ως εισηγητής με αντικείμενο την ιστορία της εκπαίδευσης, τη διδακτική 
της λογοτεχνίας και της ιστορίας, τα παιδαγωγικά και τη δημιουργική γραφή. 
Έχει ακόμη συμμετάσχει  σε συλλογικούς τόμους και λογοτεχνικές συλλογές. 
Έχει καταπιαστεί με την οργάνωση και τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής 
στο πλαίσιο σεμιναρίων με διάφορους φορείς, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
σωφρονιστικά καταστήματα και βιβλιοθήκες. Από το 2008 εργάζεται στη μέση 
εκπαίδευση ως φιλόλογος. 
 

Γεωργιάδου  Φωτεινή  

 

H Φωτεινή Γεωργιάδου έχει γεννηθεί στην Ξάνθη το 1991 και κατάγεται από 
τις Σέρρες από γονείς εκπαιδευτικούς. Σπούδασε Ελληνική κλασσική φιλολογία 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 2010 μέχρι το 2014 
επιλέγοντας την κατεύθυνση των Μεσαιωνικών σπουδών. Ασχολήθηκε με τη « 
Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2η ξένη γλώσσα» πραγματοποιώντας και 
πρακτική άσκηση σε σχολεία με ανάλογα τμήματα ένταξης, συνεργαζόμενη με 
το Πανεπιστήμιο Βόλου. Επίσης έχει ασχοληθεί με τη μουσική και κυρίως με το 
φλάουτο σε επίπεδο πτυχίου. Πέραν τούτου φοίτησε στη σχολή τυφλών στη 
Θεσσαλονίκη και απέκτησε το πιστοποιητικό της γραφής Braille το 2016. 
Σχετικά με τις ξένες γλώσσες, γνωρίζει αγγλικά ενώ όσον αφορά την κατάρτισή 
της στην πληροφορική κατέχει το ECDL. Από το 2012 ασχολείται με ιδιαίτερα 
μαθήματα μέσης εκπαίδευσης και από το Δεκέμβριο του 2021 εργάζεται σε 
εταιρεία Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων και 
επενδύσεων. Επίσης είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα της 
«Δημιουργικής γραφής στην Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας γιατί την συναρπάζει το γράψιμο και η δυναμική του. Τέλος από τα 
μαθητικά και φοιτητικά της χρόνια ακόμη έχει συμμετάσχει σε πληθώρα 
παιδαγωγικών, αλλά και φιλολογικών συνεδρίων, ενδεικτικά : Πιστοποιητικό 
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Επιμόρφωσης Συλλόγου Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας “Αριστοτέλης” - 
θέμα “Ψυχολογία”, Σέρρες Ιανουάριος 2015, /Ένωση για την Ανάδειξη και τη 
Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας -θέμα “Δηιάνειρα, Μήδεια, Παπαδιαμάντεια 
Σεραινώ -τεις διαφορετικές στάσεις ζωής”, Φίλιππος-Ξενία Σέρρες Οκτώβριος 
2014,/ ΙΔ΄Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα ΜΝΕΣ του Τμήματος 
Φιλολογίας Α.Π.Θ. -θέμα “Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογία-Μετρικά, 
υφολογικά , κριτικά , μεταφραστικά. Μνήμη Η.Α.Κοκόλη” Θεσσαλονίκη Μάρτιος 
2014/ 4th Trends in Classics International Conference - θέμα “ Homer In The 
21 st Century- Orality, Neoanalysis, Interpretation” , Θεσσαλονίκη Μάιος 2010 

 

Γεωργίου Άλκηστις 

Η Άλκηστις Γεωργίου έχει σπουδάσει στην Σχολή Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, 
στο Τμήμα Κινηματογράφου. Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
‘’οπτικοακουστικές τέχνες στην ψηφιακή εποχή’’ του τμήματος Τεχνών Ήχου 
και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στη παρούσα φάση πραγματοποιεί τη 
διδακτορική της έρευνα, ενώ παράλληλα παρακολουθεί το διιδρυματικό 
μεταπτυχιακό ‘’Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική- Τηλεοπτική 
Συγγραφή’’. Η διδακτορική της έρευνα εγείρει ερωτήματα σε σχέση με την 
θεματική του θανάτου στην τέχνη της ψηφιακής εποχής. Ως καλλιτεχνική 
έρευνα, θα έχει και πρακτικό μέρος, κατά το οποίο θα υπάρξουν ασκήσεις 
δημιουργικής γραφής, διαδραστικές εγκαταστάσεις και η δημιουργία μίας 
ταινίας, η συγγραφή σεναρίου της οποίας θα προκύψει μετά από συλλογή 
δεδομένων και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Έχει πραγματοποιήσει δύο 
ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας στην Γαλλία, το 2015 και 2017 (Ιnattendu, Les 
Marais). 

 

Γεωργούλας Γιώργος 

Ο Γιώργος Γεωργούλας γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Με σπουδές στις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη Λογοτεχνία, υποψήφιος Διδάκτορας 
Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επιχειρεί τα 
τελευταία χρόνια να αξιοποιήσει με έναν διαφορετικό τρόπο τις δυνατότητες της 
λογοτεχνικής ανάγνωσης και γραφής σε συνθήκες εγκλεισμού και να τις 
καθιερώσει ως μεθόδους κοινωνικής επανένταξης. Το συγγραφικό του έργο 
αποτελεί μια σπουδή στην τέχνη της ποίησης έχοντας εκδώσει συλλογές 
ποιημάτων, (με την τελευταία να τιτλοφορείται Εποχή Συγκομιδής, εκδ. 
Μανδραγόρας, 2020) ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται κυρίως 
τόσο με τη μελέτη θεωριών της Λογοτεχνίας όσο και με τη μελέτη και την 
διδακτική της δημιουργικής γραφής. Έχει πάρει μέρος σε Διεθνή Συνέδρια με 
εισηγήσεις που συνομιλούν με την έννοια του παραλόγου και το πώς αυτό 
επηρεάζει την ανθρώπινη ύπαρξη ενώ έχει εκπονήσει σχετική διατριβή και 
μελέτες. 

 

Γκάτσου Δανάη 
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Η Δανάη Γκάτσου είναι ψυχολόγος, απόφοιτη του Τμήματος Ψυχολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψυχιατροδικαστικη" της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Εργάζεται ως ψυχολόγος στο Επιστημονικό 
Διαγνωστικό Θεραπευτικό Κέντρο “Λόγος & Γραφή”. Έχει λάβει πιστοποίηση 
στη χορήγηση των ψυχομετρικών εργαλείων ΜΜΡΙ®- 2, SCID-V-CV και SCID-
V-PD. Έχει μετεκπαιδευτεί στο αντικείμενο της Κλινικής Ψυχολογίας. 
Ενδεικτικά, έχει ολοκληρώσει το Δια-τμηματικό Πανεπιστημιακό Μονοετές 
Πρόγραμμα Κλινικής Μετεκπαίδευσης: Δυναμικά Ομάδας σε Ψυχιατρικά 
Πλαίσια, υπό την αιγίδα του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών και της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής 
Ψυχοθεραπείας Ομάδας (ΕΕΨΨΟ) και με φορείς του εξωτερικού. Έχει 
συμμετάσχει σε πολυάριθμες εθελοντικές δράσεις που αφορούν προγράμματα 
για τοξικοεξαρτημένους και ψυχικά νοσούντες και είναι εξοικειωμένη και 
ευαισθητοποιημένη σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παραπάνω 
πληθυσμών. Ειδικότερα, έχει εργαστεί στη Δ’ Μονάδα Υποκατάστασης ΟΚΑΝΑ 
του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία». Επιπλέον, εργάστηκε στους Γιατρούς του Κόσμου 
στο πρόγραμμα «Δρόμοι της Αθήνας-μείωση της βλάβης για 
τοξικοεξαρτημένους». Έχει, επίσης, προσφέρει εθελοντική εργασία στο Τμήμα 
Οξέων Περιστατικών «Ελλήνων Αμερικής» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής «Δρομοκαΐτειο», αλλά και στο Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ) του 414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ειδικών 
Νοσημάτων (ΣΝΕΝ). Μιλά άριστα γερμανικά και αγγλικά. 

 

Γκάτσου Νεφέλη 

 

Η Νεφέλη Γκάτσου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε 
Παιδαγωγικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008-
2012). Πραγματοποίησε ένα μέρος των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Βοημίας (Πίλζεν, Τσεχία) και διεξήγαγε την πρακτική της άσκηση στην 
Ανώτατη Σχολή Εκπαίδευσης της Κοΐμπρα (Πορτογαλία). Στη συνέχεια, έλαβε 
υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακές (2012-
2014) και διδακτορικές (2017-2019) σπουδές στη Γλωσσολογία στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2021 αποφοίτησε με έπαινο από το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγής του 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (Ολλανδία). Από το 2013 έως το 
2022 εργάστηκε ως δασκάλα στο Κολλέγιο Ψυχικού. Από το 2019 είναι μέλος 
της Συντακτικής Επιτροπής της τετραμηνιαίας περιοδικής έκδοσης Λόγου και 
Τέχνης «Καρυοθραύστις». Από το 2022 εργάζεται ως εκπαιδευτικός ΠΕ70 σε 
δημόσια σχολεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει άρθρα, 
ποιήματα και μεταφράσεις και έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε εθνικά και 
διεθνή συνέδρια. Μιλά άριστα Αγγλικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά και γνωρίζει 
Ιταλικά. 
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Chamatsos Efrosini 

 

Efrosini (Cindy) Camatsos (b.1975) is both an academic scholar and a writer 
of fiction. She received her B.A. in English from Wesleyan University, her 
masters in European Literature at the University of Oxford, and her Ph.D. in 
Modern Languages (Modern Greek) at the University of Cambridge. She has 
been teaching literature and writing in universities in Greece for the past 15 
years. Her first novel Beneath the Surface was published in Greek translation 
by Livanis in 2010. Her published scholarly writing includes studies of works by 
Greek women writers (The Female “I” in Modern Greek Prose Fiction, 1924-
1962). She lives in Greece and spends her time between Athens and Lesvos, 
where together with her partner, the British artist Tomas Watson, she co-
founded the Sigri Arts Retreat, an arts course program which aims to teach 
creative writing and painting in interdisciplinary ways. 
 

Charakopoulos Christos 

Christos Charakopoulos is a Ph.D. candidate in Creative Writing at the 
Pedagogical Department of Early Childhood Education of the University of 
Thessaly in Greece. He holds a master’s degree in Didactics of Modern Greek 
Language and Literature (his dissertation concerned teaching Elytis’ poems 
with Creative Writing in Secondary Education). He has a Bachelor’s in Classics. 
In addition, he studied Scenario and Creative Writing in “Tabula Rasa,” a three-
year online Creative Writing Private School. He works as a philologist in 
Secondary Education. He speaks English, Serbian, Croatian, and Bosnian. His 
scientific interests focus on Creative Writing and Literature Didactics. He has 
participated in numerous conferences in Greece and abroad. His scientific 
articles have been published in conference proceedings, collective volumes, 
and scientific journals. 
 

Chochliourou Elpis 

 

Elpis Chochliourou: I am a creative in all aspects of life; I love to colour outside 
the lines and often combine my pursuits to this end. Since completing my 
studies at the University of Wisconsin - Milwaukee with a degree in humanities 
(major: English and American Literature), I have been profoundly influenced in 
my future work as a teacher. My innate creativity was enhanced with the great 
selection of classes and the interdisciplinary projects I was assigned. During 
my undergraduate years I participated in an exchange program in London 
where I studied the “Bloomsbury Group”; it was a study program that resonated 
with all 5 senses and thus enabled optimised experience for the 
undergraduates. I attained a Master’s degree in English Language Teaching 
after studying at the University of Essex, UK in 1997. Taking exams organised 
by ASEP (Supreme Council for Civil Personnel Selection) gave me the 
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opportunity to become a Secondary School teacher in Greece. I yearn to 
combine my academic knowledge with my interests and often involve my 
students in interdisciplinary projects. I am a keen reader, a “secret” writer, a 
sailor and, last but not least, a mother of three boys. At present, I am a doctoral 
student at the University of Western Macedonia. The title of my PhD proposal 
is “Creative Writing and Experiential Living: Long Live the Ghosts! 
Email: chochliourou@gmail.com 

Γκίζη Νίκη 

 

Η Νίκη Γκίζη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Επί είκοσι πέντε χρόνια εργάζεται 
ως καθηγήτρια Αγγλικών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Σπούδασε παράλληλα στη 
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του ΕΑΠ 
και έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα «Δημιουργική 
Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της Σχολής Καλών Τεχνών 
του ΑΠΘ. Παράλληλα με τη διδασκαλία έχει ασχοληθεί με εργαστήρια γραφής 
σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες. Η αγάπη της για την ιστορία και την έρευνα 
την οδήγησε στη συγγραφή και τη μετάφραση έργων στα Αγγλικά. Έργα της 
όπως Ο Πρόσφυγας (2018), και το tabula rasa (2019) έχουν δημοσιευθεί στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Το ιστορικό μυθιστόρημα της, Μόρια, Παμμήτωρ 
γη, (2001), Εκδόσεις Γκοβόστη, τιμήθηκε με το Α΄ Βραβείο στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό που διοργανώθηκε από το «Πολιτιστικό Σωματείο Culture 4All – 
Πολιτισμός για όλους», και από την «Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών». 
 

Γκόρα Ελένη 

 

Η Ελένη Γκόρα γεννήθηκε στην Κοζάνη. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
(Master of Arts) στη Δημιουργική Γραφή και Υποψήφια Διδάκτορας 
Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. 
Αρθρογραφεί στο περιοδικό της Δυτικής Μακεδονίας Together και διατηρεί 
προσωπική σελίδα στη διεύθυνση: http://elenigkora.gr/ . Έχει εκδώσει εφτά 
ηλεκτρονικά βιβλία, ενώ από τις εκδόσεις 24γράμματα κυκλοφορεί το πρώτο 
έντυπο βιβλίο της με τίτλο Μαθαίνω Ορθογραφία παίζοντας. 
 

Δαμοράκης Ιάσων 

 

Ο Δαμοράκης Ιάσων σπούδασε Μουσικολογία στο ΕΚΠΑ και είναι κάτοχος 
διπλώματος πιάνου (Ωδείο Σύγχρονης Τέχνης) και διπλώματος σύνθεσης 
(Ωδείο Νικόλαος Μάντζαρος). Εργάζεται ως καθηγητής μουσικής σε ωδεία και 
σχολεία από το 2003. 
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Δεληγιώργη Αλεξάνδρα 

Η Αλεξάνδρα Δεληγιώργη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στο 
Α.Π.Θ. φιλοσοφία  και στο Πανεπιστήμιο Rene Descartes, Paris V της 
Σορβόννης (maitrise, D.E.A)  κοινωνιολογία και εθνολογία . Είναι  Ομ. 
Καθηγήτρια  Φιλοσοφίας, του  Α.Π.Θ. , και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων 
Συγγραφέων. Εργάστηκε  στις  πανεπιστημιακές βιβλιοθήκης  της Σορβόννης , 
της Οξφόρδης, του   Πρίνστον, του City University  της Νέας 
Υόρκης,    του  Columbia  της Νέας Υόρκης, του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, 
του Καναδά, του Πανεπιστημίου UBA,  του Μπουένος Άιρες της 
Αργεντινής,,   του Νέου Πανεπιστημίου  της Λισαβόνας , και επισκέφθηκε  ως 
visiting fellow για διαλέξεις ή σεμινάρια, το  καθολικό Πανεπιστήμιο της 
Βουδαπέστης,  το Πανεπιστήμιο  La Trobe  της Μελβούρνης και το 
Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ (Αυστραλία)   την Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών 
του Πεκίνου, το Ινστιτούτο Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Λειψίας,  το 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (U.L.B.)  και το Τμήμα Κλασικών 
Σπουδών και Φιλοσοφίας του  Πανεπιστημίου  της Κύπρου,    ενώ  υπέγραψε 
συμφωνία  για Προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών  ERASMUS . Τιμήθηκε με 
το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου, το 1998  και με  το Βραβείο 
μυθιστορήματος   ΝΙΚΟΥ ΘΕΜΕΛΗ,   2012. Αρθρογραφει στον  τύπο, 
εξέδωσε  φιλοσοφικές μελέτες, δοκίμια, μυθιστορήματα , συλλογές διηγημάτων 
και δημοσίευσε πολυάριθμα άρθρα σε έντυπα και ηλεκτρονικά  περιοδικά 
φιλοσοφίας και λογοτεχνίας.  Τα τελευταία δυο βιβλία της  είναι  οι   Κοιλάδες 
του φόβου, μυθιστόρημα (2019) και  η δοκιμιακή μελέτη Σύγχρονα κάτοπτρα 
της ελληνικοτητας . Ιδέες και ιδεολογήματα, τον 20ό αι. ( 2021). 
 

Despotidis Dimosthenis – Dimitrios 

Despotidis Dimosthenis – Dimitrios,  a 14  year old student, of the British 
International school of Athens, Campion, has recently published his first poetic 
compilation under the title ‘’Searching for my footsteps’’, not only in the Greek 
but in the English language as well. In 2019, Dimosthenis won the 1 st position 
in the International Poetry Competition of the ‘’Never Such Innocence 
Foundation’’ in London, among 4.000 participants from 44 countries, with his 
poem under the title ‘’Inspirational poem’’. Officially he became an NSI 
Ambassador. In 2021, he won an Honorary Distinction from the Literacy Union 
of the Writers of Northern Greece, with his poem ‘’Thoughts of life’’. Exofficio 
member of the Athenian Association - December 2021 Literature Director of the 
International Action Art, an international organization with 47 countries - 
December 2021 Honorary Prize from the Museum of Philhellenism and the 
Society for Hellenism and Philhellenism for his dedication to perfection along 
with his creative spirit. Honorary Member of the Union of Literary Writers of the 
Five Continents, based in Argentina - 2022 Ambassador of Mil Mentes Por 
Mexico Internacional and Ontimebooks Latino, as well as of the Redex Children 
and Youth Network. In April 2022 he took part in the World Summit of Children 
and Young Leaders Entrepreneurs for Peace in Mexico.He has also received 
the COBIS Student Achievement Award for 2022 representing his school – 
CAMPION SCHOOL - (from 250 nominations from 93 schools worldwide) 
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regarding his significant contribution to the wider community. He speaks four 
languages, English, Greek, French and Spanish. 

 

Δημάκη - Ζώρα Μαρία 

 

Η Μαρία Δημάκη-Ζώρα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό 
αντικείμενο «Νεοελληνική Δραματουργία και Πολιτισμός». Έχει λάβει μέρος σε 
ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει επιστημονικά άρθρα σχετικά 
με τη νεοελληνική δραματουργία και λογοτεχνία του 19ου και του 20ού αιώνα, 
καθώς και το θέατρο για ανήλικους θεατές. Από το 2016 κ. ε. είναι επιστημονική 
υπεύθυνη της σειράς «Θέατρο για Παιδιά και Νέους» της Κάπα Εκδοτικής, στην 
οποία εκδίδονται θεατρικά έργα για παιδιά. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου 
Τέχνης και Λόγου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε. 
Κ. Π. Α., μέλος της «Επιτροπής Κρατικού Βραβείου Συγγραφής Θεατρικού 
έργου για παιδιά» του Υπουργείου Πολιτισμού και μέλος του Δ. Σ. του Κέντρου 
Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου «Ωδείον 
Αθηνών – 1871». 
 

Δήμα Αικατερίνη 

 

Η Αικατερίνη Δήμα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
της Σχολής Καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει 
ολοκληρώσει το ΠΜΣ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ίδιου τμήματος και έχει σπουδάσει στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Έχει δημοσιεύσει 
άρθρα σχετικά με το Εκπαιδευτικό Δράμα, την Κριτική σκέψη και την 
Εκπαίδευση ενήλικων κρατουμένων και έχει συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή 
συνέδρια-σεμινάρια. Είναι Υπότροφος του προγράμματος «Υποστήριξη 
ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», ΕΣΠΑ 2014-2020 
και Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Είναι συνεργάτης του ΠΜΣ 
«Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Αργολίδας. Έχει προσφέρει εθελοντική εργασία στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, στο Αγροτικό Κατάστημα 
Κράτησης της Τίρυνθας και στο Κατάστημα Κράτησης του Ναυπλίου. 
 

Δημητρομανωλάκη Ελευθερία 

Η Ελευθερία Δημητρομανωλάκη είναι συγγραφέας και θεωρητικός 
κινηματογράφου - λογοτεχνίας. Με πτυχίο Νομικής Σχολής (ΕΚΠΑ), κατέχει 
Master και Phd στο πεδίο των τεχνών λόγου και εικόνας (Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων &; Πολιτισμού). Έχει διδάξει 
Δημιουργική Γραφή και Πολιτισμό στο ίδιο Πανεπιστήμιο και Σημειολογία στο 
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ΕΚΠΑ. Εκπονεί postdoc στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας &; Επικοινωνίας, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 
Ιωάννη Σκοπετέα, ενώ αρθρογραφεί τακτικά σε εφημερίδες και περιοδικά. 

 

 

 

Δίμιζα Κυριακή  

 

Η Κυριακή Δίμιζα είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών, τελειόφοιτος του τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας & 
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με 
μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής (ΕΑΠ). Από το 1997 
εργάζεται ως φιλόλογος στην ιδιωτική και από το 2006 στη δημόσια 
εκπαίδευση. Από το 2021 υπηρετεί στο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας. Έχει 
παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων για τη δημιουργική 
γραφή, την αφήγηση παραμυθιού και το εκπαιδευτικό δράμα. Συμμετέχει ως 
αφηγήτρια στο ετήσιο Φεστιβάλ Παραμυθιού Καλαμάτας “Στης ελιάς το δάκρυ”. 
Σχεδιάζει και υλοποιεί εργαστήρια δημιουργικής γραφής για μαθητές. 
Εμψυχώνει μαθητικές ομάδες θεατρικής έκφρασης. 
 

 

 

Δούκα Αρετή Δήμητρα 

Areti Dimitra Douka is a teacher of Modern and Ancient Greek and a Career 
Counsellor. She has been working for the last twelve years at the Greek-French 
School "Eugene Delacroix". She is a graduate of the Athens School of 
Philosophy and specifically of the department of "Philosophy - Pedagogy - 
Psychology" and holds the postgraduate degrees "Planning and Evaluation of 
Educational Units" from the University of Aegean and "Counselling and Career 
Guidance" from the Higher School of Pedagogy and Technological Education. 
She has been trained in the fields of life and executive coaching by the Athens 
Coaching Institute. At the same time, she has participated in the training 
seminars in Psychoanalytic Theory organized by the Psychiatric Hospital of 
Attica. She has collaborated with the Lifelong Learning Institute of Greece in 
the framework of the "Parenting Schools" program and has participated in 
conferences through personal or group presentations on Counselling and 
Pedagogy. She is currently working on her doctoral thesis at the University of 
Angers in collaboration with the Department of Primary Education of the 
National Kapodistrian University of Athens on Creative Writing and Life Skills 
through the teaching of Literature in Secondary Education. 

 

Δούσος Φώτης 
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Ο Φώτης Δούσος γεννήθηκε στις Σέρρες το 1980. Σπούδασε θεατρολογία και 
σενάριο στο ΑΠΘ και είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις τεχνικές ανάπτυξης της 
πλοκής στη νεοελληνική πεζογραφία και ειδικότερα ζητήματα δομής του 
λογοτεχνικού κειμένου. 

Ασχολείται με τη σκηνοθεσία, το γράψιμο και τη διδακτική της δημιουργικής 
γραφής. Συνεργάζεται επίσης ως σύμβουλος σεναρίου με εταιρείες παραγωγής 
για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και αρθρογραφεί στον περιοδικό 
τύπο πάνω σε θέματα τεχνικής της αφήγησης. Τελευταίο του βιβλίο για ενήλικες 
είναι η Λίστα του Λεπορέλο από τις εκδόσεις Νεφέλη και για παιδιά τα Κλεμμένα 
Αυτιά από τις εκδόσεις Μικρή Σελήνη. 

 

Δρίβα Ανδριανή 

Η Ανδριανή Δρίβα (1970) σπούδασε παιδαγωγικά, γλώσσα και λογοτεχνία, 
στην οποία και η διπλωματική και η διδακτορική της διατριβή. Ζει στο Σουφλί 
και εργάζεται ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγών Έβρου. 
Συμμετείχε σε πολλές εκπαιδευτικές συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια και 
καινοτόμες δραστηριότητες που αφορούσαν την εκπαίδευση, με θέματα κυρίως 
από το χώρο της Παιδαγωγικής, της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου, της 
Ψυχολογίας. Σε εμψυχώσεις θεατρικών δρώμενων και εκδηλώσεις, καθώς και 
στην υλοποίηση- παρουσίαση διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Άρθρα της σχετικά με τη λογοτεχνία φιλοξενούνται σε επιστημονικά περιοδικά, 
πρακτικά συνεδρίων, σελίδες και ιστότοπους Λόγου και Τεχνών. Συμμετέχει με 
κείμενά της σε έξι λογοτεχνικές ανθολογίες, το πρώτο εκ των οποίων 
επιλέγχθηκε έπειτα από πανελλαδικό διαγωνισμό (1995). Οι αναζητήσεις της 
εμφιλοχωρούν στους χώρους της λογοτεχνίας, του θεάτρου, των εικαστικών, 
της ψυχολογίας και του αθλητισμού. 
 

Δρούγκα Κλεονίκη 

Η Κλεονίκη Δρούγκα είναι πτυχιούχος Φιλοσοφικής ΑΠΘ, κάτοχος 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος. Οι ιδεολογικοί προσανατολισμοί 
της στρέφονται σε σενάριο, κινηματογράφο, ποίηση, πεζογραφία και 
εκπαίδευση. Έχει εκδώσει δύο βιβλία κι έχει συμμετάσχει σε Συλλογικά Έργα. 
Επιστημονικά άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, 
εισηγήσεις της σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και ποιήματα- 
διηγήματα σε ποικίλα λογοτεχνικά περιοδικά. Συνέγραψε σενάρια μικρού 
μήκους ταινιών μυθοπλασίας και συνεργάστηκε σε ταινίες τεκμηρίωσης, με 
βραβεύσεις σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Εργάζεται στο Τμήμα 
Κινηματογράφου, Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ με διδακτικό αντικείμενο 
«Σενάριο». 
 

Gonda Dora  
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Η Dora Gonda είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Master of Arts in Applied Linguistics) 
του Πανεπιστημίου του Essex, U.K. και στη Δημιουργική Γραφή του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας/ΕΑΠ. Διδάσκει στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση τριάντα χρόνια –η δεύτερη δεκαπενταετία στο Πρότυπο Λύκειο της 
Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. Στα βασικά ενδιαφέροντά της είναι τρόποι 
ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών σε ζητήματα τέχνης και πολιτισμού 
μέσα από καινοτόμες, διαθεματικές προσεγγίσεις. 
 

Ζαμπά Αλεξάνδρα 

 

Η Αλεξάνδρα Ζαμπά είναι Κύπρια και διαμένει στη Ρώμη. Διακόπτοντας 
πολλές φορές το νήμα της γραμμικής πολιτισμικής της έκφρασης, στη 
προσπάθεια να δώσει μια συνολική άποψη της πραγματικότητας από πολλές 
γωνίες, δημιούργησε ένα πολυεδρικό πρίσμα που να την εκφράζει μέσα στο 
σύνολο. 

Συγγραφέας, μεταφράστρια, σεναριογράφος και σκηνοθέτης θεάτρου, διατηρεί 
στη Ρώμη εργαστήρια δημιουργικής γραφής, ποίησης και θεάτρου σε Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας, μηνιαίες στήλες σε ιταλικά λογοτεχνικά περιοδικά για την 
ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους στην 
Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία, με λογοτεχνικούς συνδέσμους, όπως με τον 
CYBBY- Cyprus IBBY- 

Ίδρυσε το Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών στη Ρώμη, είναι ιδρυτικό μέλος και 
διευθύνει τον τομέα Ποίησης του Εκδοτικού Οίκου Vita Activa Nuova (V.A.N.) 
και του Συνδέσμου Κυπρίων Ιταλίας «ΝΗΜΑ» του οποίου διατελεί από το 2006 
Πρόεδρος. Ειδική στο σχεδιασμό, διοίκηση, οργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, διοργάνωσε αδελφοποιήσεις μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας με 
Δήμους, Σχολεία, Μουσεία και Κέντρα Ημερήσιας Ψυχικής Υγείας. 

 

Ζαννετίδη Θαρρενή 

Ζαννετίδη Θαρρενή Ημ. Γέννησης : 29/09/92 Επαγγελματική Εμπειρία 2019-
2022 Εκπαιδευτικός σε δημόσιες δομές Γενικής Ειδικής Αγωγής 2016-2017 
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός για τη Μελέτη Δημοτικού στο φροντιστήριο 
«Φιλολογικό Εργαστήρι» Εκπαίδευση και κατάρτιση : 2017-2020 Π.Μ.Σ. Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Πανεπιστήμιο Πατρών 
2015-2017 Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο &amp; Παιδαγωγικό Υλικό» με κατεύθυνση 
στο Παιδαγωγικό υλικό 2010-2014 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Ρόδου Δημοσιεύσεις Ο σχολικός εκφοβισμός στη μεγάλη οθόνη : μία διδακτική 
προσέγγιση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 
Ιούνιος 2015 (Ολόκληρη η εργασία όπως παρουσιάστηκε στο συνέδριο 
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υπάρχει σε online διαδραστική παρουσίαση στη διεύθυνση : 
https://prezi.com/bj3ckcemzdao/presentation/ ) 

 

Ζαχαράτου Ευφροσύνη 

Η Ευφροσύνη Ζαχαράτου είναι πρωτεύσασα, αριστούχος πτυχιούχος του 
τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(βαθμός πτυχίου: 9,06) και βραβευθείσα υπότροφος ΙΚΥ. Είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
ΕΚΠΑ (βαθμός πτυχίου: 9,68) και υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Θεωρίας 
και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε 
συνέδρια που αφορούν τη λογοτεχνία, τη διδακτική των νέων ελληνικών και 
καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση. Εργάζεται στη Δημόσια Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση από το 2002. Γνωρίζει αγγλικά και ιταλικά. Ειδικότερα, από το 
σχολικό έτος 2020 – 2021 υπηρετεί στο 1 ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αθηνών – 
«Γεννάδειο», στο οποίο έχει διοργανώσει Όμιλο Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022 
συνδιοργανώνει Όμιλο Θεάτρου και Ρητορικής. Παράλληλα, ασχολείται με τη 
διοργάνωση εθνικών / ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και 
την προετοιμασία μαθητών/μαθητριών για σχολικούς διαγωνισμούς. Επιπλέον, 
συντονίζει την εποπτεία της Διδακτικής Άσκησης φοιτητών/φοιτητριών του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ. Έχει συνεργαστεί με το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας για την εκπόνηση εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε 
ΤΠΕ (http://proteas.greeklanguage.gr/), είναι επιμορφώτρια στην Πράξη 
«Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ αποστάσεως εκπαίδευση» 
του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται 
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (https://t4e.sch.gr/) και 
επιμορφώτρια Β΄ εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών  για το 
μάθημα της Λογοτεχνίας. 
 

Ζώρας Γεράσιμος 

Ο Γεράσιμος Ζώρας είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ιταλική 
Λογοτεχνία: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής Λογοτεχνίας» στο 
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Έχει δημοσιεύσει 15 βιβλία 
και περισσότερα από 200 άρθρα σε ελληνικά και ιταλικά περιοδικά. Διευθύνει 
το επιστημονικό περιοδικό Rivista di Letteratura Comparata Italiana, Bizantina 
e Neoellenica, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma (από το 2017), ενώ μετέχει 
στις συντακτικές επιτροπές έγκριτων επιστημονικών περιοδικών της Ιταλίας: 
Linguistica e Letteratura (από το 1997), Letteratura Italiana Antica (από το 
1999), La parola del testo (από το 2017), Rivista di Letteratura tardogotica e 
quattrocentesca (από το 2019), Rivista Internazionale di Ricerche Dantesche 
(από το 2020). Επίσης, είναι Διευθυντής του περιοδικού Επιστημονική 
Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2019), 
καθώς και του περιοδικού Παρνασσός (από το 2021). Διετέλεσε Πρόεδρος της 
Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Υπουργείου 
Πολιτισμού (το 2013 και το 2014). Είναι Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας των 
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Ελλήνων Λογοτεχνών, Αντιπρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, 
Αντιπρόεδρος του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Ωδείον Αθηνών, Ισόβιο 
μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Κωστή Παλαμά, Ξένος εταίρος 
της Accademia Arcadia της Ρώμης, Επίτιμο μέλος της Società Dantesca 
Italiana της Φλωρεντίας. Είναι Cavaliere του Τάγματος της Ιταλικής 
Δημοκρατίας (από το 2002). 

 

 

Θεοδώρου Ζαχαρούλα 

Η Ζαχαρούλα Θεοδώρου γεννήθηκε το 1989. Είναι απόφοιτος του τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και τελειόφοιτος του Π.Μ.Σ «Ιστορία της Φιλοσοφίας», 
του τμήματος Φιλοσοφίας, του οικείου ιδρύματος. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του 
Εργαστηρίου «Φιλοσοφία, Διακυβέρνηση, Οικονομία» (PPE Lab) του ΕΚΠΑ. 
Από το 2015 είναι αρχισυντάκτρια του φιλοσοφικού περιοδικού Ηθική. Το 2017 
υπήρξε βοηθός επιμελητή στην έκδοση των πρακτικών του 23ου Παγκοσμίου 
Συνεδρίου Φιλοσοφίας, που διοργάνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Φιλοσοφικών 
Εταιρειών (FISP). Το 2022 ανέλαβε τη φιλολογική επιμέλεια στον συλλογικό 
τόμο Ρότζερ Σκρούτον: Φωτίζοντας τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήση. Έχει συμμετάσχει τόσο ως 
ομιλήτρια όσο και ως εθελόντρια σε ημερίδες και συνέδρια. Άρθρα της έχουν 
δημοσιευτεί σε εγχώρια περιοδικά φιλοσοφίας. Έχει παρακολουθήσει 
σεμινάρια δημιουργικής γραφής, με διδάσκοντες τη Σώτη Τριανταφύλλου και 
τον Κώστα Κατσουλάρη. Εργάζεται ως φιλόλογος. 
 

Θανασούλας Ανδρέας 

Ο Ανδρέας Θανασούλας γεννήθηκε στη Βάρδα Ηλείας το 1969 είναι 
ηθοποιός, συγγραφέας, εκπαιδευτικός Θεάτρου και Υποψήφιος Διδάκτορας 
Κοινωνιολογίας Θεάτρου. Σπούδασε Υποκριτική στη Δραματική Σχολή 
Αθηνών, Θεατρολογία, Παιδαγωγικά στην ΑΣΠΑΙΤΕ, έκανε Μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και 
είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Νηπιαγωγών του ίδιου Πανεπιστημίου. 
Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Θεάτρου και Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
 

Ιακωβίδου Σοφία  

 

Η Σοφία Ιακωβίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και σπούδασε 
Νεοελληνική Φιλολογία. Συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι (Paris IV, 
INALCO) και το Μπέρμινχαμ ως επισκέπτρια ερευνήτρια. Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, τις σπουδές του 
φύλου, τη θεωρία της αυτοβιογραφίας, τη συγκριτική γραμματολογία. Οι 
δημοσιεύσεις της αφορούν στη λογοτεχνία του 19 ου και κυρίως του 20ου 
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αιώνα, την πρόσφατη πεζογραφική παραγωγή καθώς και τις καβαφικές 
σπουδές. Έχει διδάξει νεοελληνική λογοτεχνία και θεωρία λογοτεχνίας στα 
Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Δ. Μακεδονίας, ΑΠΘ και στο Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο. Είναι Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής λογοτεχνίας 
στο ΔΠΘ (ΤΕΕΠΗ). 
 

Ιακωβίδου Σοφία  

 

Η Σοφία Ιακωβίδου γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, με καταγωγή από τα 
Κοτυώρα του Πόντου. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα των Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών κι έχει μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο με τις σπουδές της. 
Είναι Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος «Δημιουργικής γραφής» του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εργάζεται στο Δημόσιο ως Τοπογράφος 
Μηχανικός κι είναι μητέρα τριών αγοριών. Τα τελευταία χρόνια 
δραστηριοποιείται ενεργά στον Ποντιακό χώρο και γράφει ποιήματα και στίχους 
στην ποντιακή. Ποιήματα της έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Εύξεινος 
Πόντος» καθώς επίσης στίχοι της έχουν μελοποιηθεί. Είναι μέλος της 
επιτροπής Ποντιακής Διαλέκτου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και 
έχει συντονιστικό ρόλο στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ποντιακής Διαλέκτου που θα 
λάβει χώρα στις αρχές Οκτώβρη, στο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη 
Φλώρινα. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ένα διήγημα της με τίτλο ντο ‘κ’ έμευα καμίαν 
στο ηλεκτρονικό περιοδικό culture Book. Με ιδιαίτερη αγάπη ετοιμάζει την 
πρώτη της ποιητική συλλογή γραμμένη στη γλώσσα των προγόνων της. 

Ielo Maria Angela Patrizia 

 

Η Maria Angela Patrizia Ielo είναι πτυχιούχος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
της Παβίας. Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια πραγματοποίησε 
μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας. Είναι καθηγήτρια 
Ιταλικής Γλώσσας στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου επίσης ασχολείται με την 
διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στον κινηματογράφο και σε κείμενα Ιταλών 
φιλοσόφων. Έχει εκδώσει δύο βιβλία και μια μονογραφία που πραγματεύεται 
φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με την Ιταλία. Στο πλαίσιο των ερευνητικών 
ενδιαφερόντων της από το 2003 έως σήμερα, έχει δημοσιεύσει περισσότερα 
από 50 άρθρα σε εθνικά και διεθνή περιοδικά και περιοδικά και σε 10 
συλλογικούς τόμους στα ιταλικά, νέα ελληνικά και γαλλικά. Έχει συμμετάσχει 
σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες. 
 

Ιγγλέση Ευαγγελία 

Η Ιγγλέση Ευαγγελία εργάζεται ως φιλόλογος σε δημόσια γυμνάσια και λύκεια 
από το 2003. Τελείωσε το 1998 το τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το 2000 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της 
Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Bristol της Αγγλίας (MA in 
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Classics), με τίτλο διπλωματικής Δύο “Αλεξανδρινοί” επιγραμματοποιοί 
Κ.Π.Καβάφης και Καλλίμαχος. Υλοποίησε περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, 
comenius προγράμματα σε σχολεία. Έχει ιδιαίτερη αγάπη για τη λογοτεχνία και 
παρακολούθησε επιμορφωτικά προγράμματα για τη διδακτική της λογοτεχνίας. 
Στο σχολικό έτος 2006-2007 στα πλαίσια του προγράμματος Εκπαίδευσης 
Μουσουλμανοπαίδων πραγματοποίησε  έρευνα για τη διδακτική της 
λογοτεχνίας σε σχολεία των νομών Ξάνθης και Ροδόπης. Τα συμπεράσματα 
και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάστηκαν σε συνέδρια και 
δημοσιεύτηκαν στα αντίστοιχα πρακτικά. Το 2019 είχε την τύχη να γνωρίσει τις 
καθηγήτριες της Λέσχης Ανάγνωσης και Δημιουργικής γραφής του 3ου 
Γυμνασίου Θέρμης, να γίνει μέλος της λέσχης αυτής και να βρει συνεργάτιδες 
που έχουν την ίδια αγάπη και μεράκι για τη λογοτεχνία και τη δημιουργική 
γραφή. 
 

Καλαμπόκας Νίκος  

Ονομάζομαι Νίκος Καλαμπόκας και είμαι απόφοιτος του τμήματος 
Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τον Μάρτιο του 2022 αποφοίτησα από το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργικής Γραφής» που 
διοργανώνει το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ σε συνεργασία με 
το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η διπλωματική μου εργασία είχε ως θέμα την 
ψηφιακή αφήγηση ως πλαίσιο για την ανάπτυξη εμπλουτισμένων 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο μάθημα της ιστορίας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της ψηφιακής εκπαίδευσης. Αυτή την 
στιγμή παρακολουθώ το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που 
διοργανώνει το τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής της Κρήτης με τίτλο «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». Επιπλέον 
έχω παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Προαγωγή Ψυχικής 
Υγείας Παιδιών Και Εφήβων» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στα 
ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντάσσονται η ιστορία της φιλοσοφία, η 
φιλοσοφία της τέχνης, η διδακτική της ιστορίας και η ψηφιακή αφήγηση. 

 

Kalasaridou 

 

Dr. Sotiria Kalasaridou was born in Thessaloniki, Greece. She has studied 
Philosophy and Pedagogy at the Aristotle University of Thessaloniki (A.U.TH.) 
and received a master’s degree in Formal Education. She was awarded a 
doctorate in Literature Education (Department of Primary Education, A.U.TH.) 
in 2011. In 2016 she received a post-doctoral research fellowship of excellence 
(A.U.TH. Research Committee) and she was post-doctoral research fellow 
(April 2017 – April 2019) of the State Scholarships Foundation (I.K.Y). Since 
October 2019 she is Postdoctoral Researcher at the department of Philosophy 
and Education (A.U.TH.) and since October 2021, she is Collaborating 
Professor of Hellenic Open University. 
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Kalogirou Tzina 

Dr. Tzina Kalogirou is a Professor of Modern Greek Literature and Literature 
Teaching in the School of Education/ Department of Primary Education   at the 
National and Kapodistrian University of Athens in Greece, and Director of the 
Postgraduate Programme of Rhetoric, Humanities, and Education. She is the 
author, editor or co-editor of 16 academic books (in Greek and English) and 
numerous chapters/papers (in Greek, English French and Italian) in edited 
volumes, international and national refereed journals, and conference 
proceedings. She is a member of the steering committee of The Child and the 
Book International Conference and the co-editor in-chief (with Xavier Minguez 
Lopez) of the international academic Journal of Literary Education. She is also 
an official partner of the international research project TALIS, of the 
International Network Memità: Memory, Identity, Integration to Identify Analysis 
Models in Media Communication, composed by members of other 16 
Universities around the World. She is also member of the Scientific Committees 
of the editorial series Laboratorio Children’s Books, for Anicia Edizioni–Rome, 
Niata for the University of Palermo, of the international scientific committee 
Tρισκελής. Collana mediterranea di storia, letteratura e varia umanistica as well 
as a member of the editorial team of the literary magazine Biotope of Culture 
(culturebook.gr) and of the Jean Moréas Poetry Prize Committee. 
 

Kalouptsi Maria 

 

Maria Kalouptsi. She is a Spanish language professor and translator. She has 
studied Economics at AUTH and Spanish Language and Culture at EAP, 
Greece. She holds a postgraduate degree in Adult Learning and Global Change 
from LiU in Sweden and she is now completing postgraduate studies in Creative 
Literature at the UOWM. She has attended university courses on literary 
translation, courses on subtitling and audiovisual translation, as well as a 
number of training seminars related to literature, education and the teaching of 
Spanish and Greek as a second/foreign language. She is a PhD candidate in 
Comparative Literature, with a major research interest in Spanish-American 
literature. She translates prose and poems mainly from Spanish to Greek. Her 
translations have been published in some of the most important Greek literary 
magazines. She has also participated in collective translations published by 
well known Greek and Spanish publishers. She speaks English, French, 
Spanish, Italian and Portuguese. 
 

Καπανιάρης 

Ο Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης, είναι Διδάκτορας Ψηφιακής Λαογραφίας του 
Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας έχει 
εκπονήσει δυο μεταδιδακτορικές έρευνες στο Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για ζητήματα αρχειακής εθνογραφίας με 
την οπτική των νέων τεχνολογιών. Από το ακαδημαϊκό 2017-18 έως 2021-22 
ήταν Καθηγητής-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο 



 

25 
 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ε.Α.Π. «Δημιουργική Γραφή» στην ενότητα 
«Ψηφιακή Αφήγηση στην Εκπαίδευση» και έχει επιβλέπει σχετικές 
μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες για την ψηφιακή αφήγηση. Από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-22 είναι Καθηγητής-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο στο προπτυχιακό τμήμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» 
στην ενότητα «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι Νεότεροι Χρόνοι, 
ΕΛΠ41». 

 

Καρατάσου Κατερίνα  

Η Κατερίνα Καρατάσου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής 
Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Frederick και συντονίστρια του MEd «Επιστήμες 
της Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία». Είναι Γραμματέας του 
«Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου» και μέλος του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του «Μουσείου Παραμυθιού». Έχει διατελέσει 
μέλος της κυπριακής κριτικής επιτροπής Κρατικών Βραβείων Παιδικής και 
Νεανικής Λογοτεχνίας και της «Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιχορήγησης 
Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Λογοτεχνών από την Ελληνική σε Ξένες 
Γλώσσες». Υπήρξε, επίσης, μέλος των επιστημονικών επιτροπών για τη 
συγγραφή Δεικτών Επάρκειας και Δεικτών Επιτυχίας του Προγράμματος 
Σπουδών Λογοτεχνίας της Κύπρου (Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση). Τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στη λογοτεχνική θεωρία, τη διδακτική 
της λογοτεχνίας και τη δημιουργική γραφή, τη νεοελληνική λογοτεχνία (19ος και 
20ος αιώνας) και την παιδική και νεανική λογοτεχνία. Έχει διακριθεί με το 
Βραβείο Δοκιμίου (2015) του περιοδικού Αναγνώστης για το βιβλίο της 
Λανθάνων διάλογος. Ο δραματικός μονόλογος στη νεοελληνική ποίηση (19ος 
– 20ος αι.). 

 

Καραβασίλη Χρύσα 

Η Χρύσα Καραβασίλη γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε στη Δράμα. 
Αποφοίτησε από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών το 2003. Ως 
Ανθυπολοχαγός Πεζικού, εργάζεται εδώ και τρία χρόνια στο Γενικό Επιτελείο 
Στρατού στην Αθήνα, μέχρι την επόμενη μετάθεσή της. Μιλά αγγλικά και 
γερμανικά. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη «Δημιουργική Γραφή» του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με κατεύθυνση «Συγγραφή». Διηγήματα 
και ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 

 

Καραγιάννη Σοφία 

Η Σοφία Καραγιάννη είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Δασκάλων, 
διορισμένη από το 2003. Από το 2021 είναι Σύμβουλος Β΄ Δασκάλων στο 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχει εργαστεί σε δημοτικά σχολεία της 
Καστοριάς, της Κρήτης, της Κοζάνης και των Αθηνών. Έχει υπηρετήσει ως 
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Π.Τ.Δ.Ε. των Πανεπιστημίων Αθηνών και 
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Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Το θέμα της διατριβής της είναι: «Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας 
μέσα από τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο». 
Επίσης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις. Κατέχει άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
 

Καρακίτσιος Ανδρέας 

Ο Ανδρέας Καρακίτσιος σπούδασε Φιλολογία και Ψυχολογία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεωρία της Λογοτεχνίας στο 
Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, όπου και υποστήριξε τη διδακτορική του 
διατριβή ( 1981). «Η γυναίκα στη ζωή και στο έργο του Νικου Καζαντζάκη: Μια 
ψυχαναλυτική προσέγγιση» Το 1985 διορίστηκε στη Β/θμια Εκπαίδευση και 
μετακινήθηκε το 1992 στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., στο οποίο συνταξιοδοτήθηκε ως καθηγητής. Σήμερα 
είναι ομότιμος καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Από το 1998 διδάσκει 
δημιουργική γραφή για παιδιά και μεγάλους σε ομάδες πειραματικής 
Λογοτεχνίας, σε Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής στα πλαίσια του ΚΔΒΙΜ του 
ΑΠΘ και στο ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» του ΕΑΠ και του Παν/μιου Δυτικής 
Μακεδονίας. Το 1916 ίδρυσε και διηύθυνε το ΠΜΣ Δημιουργικής Γραφής στο 
ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ ( 1916-1919). Πλην των δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξένα 
περιοδικά έχει εκδώσει τα παρακάτω επιστημονικά του συγγράμματα με 
περιεχόμενο τη Δημιουργική Γραφή: 
Πέντε βήματα για δράση: από τη λογοτεχνία στη δραματοποίηση, Διάπλαση, 
Αθήνα, 2008., Παιγνίδια Φιλαναγνωσίας και Αναγνωστικές Εμψυχώσεις 
Gutenberg, Αθήνα, 2011. Πειραματική Λογοτεχνία / Δημιουργική Γραφή, 
Πολυχρονιάδου Γ., Ρεκαλλίδου Κ., εισαγωγή και επιμέλεια Ανδρέας 
Καρακίτσιος, Ζυγός 2012, Θεσσαλονίκη. Διδασκαλία Λογοτεχνίας και 
Δημιουργική Γραφή, Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 2013. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 
μέσω του θεάτρου, της μουσικής, των εικαστικών και της παιδικής λογοτεχνίας 
σε νηπιαγωγεία με παιδιά Ρομά. Επιμέλεια έκδοσης. Ένταξη και εκπαίδευση 
των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
(Υποέργο 1). Copycity, 2016, Θεσσαλονίκη.  Η λογοτεχνία αλλιώς: 
Εναλλακτικές Καινοτόμες Δράσεις. Καλειδοσκόπιο, Αθήνα, 2018. Δημιουργική 
Γραφή: Παίζουμε Λογοτεχνία, Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 2021. 
 

Καραμαλή Ιωάννα 

Η Ιωάννα Καραμαλή γεννήθηκε το 1987 στην Πάτρα και σπούδασε Ιταλική 
Γλώσσα και Φιλολογία, καθώς και Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία στο Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι τελειόφοιτος στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση». 
Ασχολείται επαγγελματικά με τη μετάφραση από το 2016 με γλώσσες εργασίας 
την ιταλική και την ισπανική προς τη μητρική της, την ελληνική. Το 2021 
εκδόθηκε η μετάφραση της ποιητικής συλλογής της Elisabeth Grech από την 
ιταλική στην ελληνική γλώσσα, Μετέωρες Χώρες (Terre Sospese) (Βακχικόν, 
2021), όπως από τον ίδιο εκδοτικό, το μυθιστόρημα Βιλγέβο (Viljevo) του Luka 
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Bekavak σε μετάφραση της ίδιας. Έχει διακριθεί σε έγκριτους λογοτεχνικούς 
διαγωνισμούς και έργα της έχουν περιληφθεί σε επετειακές και ειδικές 
ανθολογίες. Το 2022 κυκλοφόρησε η πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο 
Χαρακιές σε άσπρους τοίχους από τις εκδόσεις Βακχικόν. Είναι πολύγλωσση 
και μιλάει ελληνικά, ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Διδάσκει, επίσης, 
την ιταλική γλώσσα και έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια σχετικά με τη 
διδασκαλία και την ψυχολογία. 
 

Καραμεσίνης Φώτης 

Ο Φώτης Καραμεσίνης είναι Φιλόλογος, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης στην Ιστορική Έρευνα και τις Νέες Τεχνολογίες από το Τμήμα 
Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Την περίοδο αυτή παρακολουθεί το 
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. Από το 2000 υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα Βάρης, ως 
φιλόλογος στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Έχει δραστηριοποιηθεί στο 
συνδικαλιστικό κίνημα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών ως Υπεύθυνος Τύπου του 
ΔΣ της ΟΙΕΛΕ την περίοδο 2016 – 2021. Υπήρξε μέλος της επιστημονικής 
ομάδας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ το διάστημα 2012 – 13. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορία των ιδεών, τη σχέση λογοτεχνίας και 
ιστορίας και τη διδακτική της ιστορίας. Αγαπάει με πάθος τη μουσική, τον 
κινηματογράφο και τα μακρινά ταξίδια. 
 

Καρανάσιου Μαρία 

Η Μαρία Καρανάσιου είναι εκπαιδευτικός (ΠΕ70 )στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση από το 2007 . Είναι πτυχιούχος Θεολογικού τμήματος της 
Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2002. 
Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2006. Το 2016 
επιμορφώθηκε σε Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Ε.Κ.Π. Α, 425 ώρες με 
τίτλο: «Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική 
Καθοδήγηση» Και από το 2021 είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με κατεύθυνση την Εκπαίδευση. 
 

Καρέλα Γεωργία  

Η Γεωργία Καρέλα είναι εκπαιδευτικός ΠΕ70, πτυχιούχος του ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ 
και κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό και 
την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο ΠΤΔΕ 
ΕΚΠΑ στο πεδίο της Ρητορικής στην Εκπαίδευση. Εργάζεται 20 χρόνια στη 
δημόσια εκπαίδευση. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
(Teachers4Europe), είναι μέλος της Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής 
στην Εκπαίδευση και επιμορφώτρια σε σεμινάρια. Έχει επιλεγεί ως εκπονήτρια 
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υλικού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας από το Ι.Ε.Π. καθώς και εκπονήτρια 
των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Ι.Ε.Π. για τα Θρησκευτικά. Συμμετέχει 
σε συνέδρια και ημερίδες ως εισηγήτρια και κριτής. Μιλάει Αγγλικά και 
Γερμανικά. 

 

Καρρά Κατερίνα 

Η Κατερίνα Καρρά είναι Διδάκτωρ Θεατρολογίας, πτυχιούχος Θεάτρου και 
Ελληνικής Φιλολογίας, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. 
Μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του 
Ε.Κ.Π.Α από το 2020. Έχει διδάξει, επίσης, επί τριετία στο Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Επαγγελματικά συνεργάστηκε με τη νέα 
Σκηνή του Λευτέρη Βογιατζή και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. 
Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός Ελληνικής Φιλολογίας και Θεατρικών Σπουδών 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επί σειρά ετών. Έχει παρουσιάσει 
ανακοινώσεις σε ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει 
πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε συλλογικές εκδόσεις, πρακτικά συνεδρίων, 
επιστημονικά περιοδικά, θεατρικά προγράμματα. Συμμετείχε ως μέλος της 
κριτικής επιτροπής σε πανελλήνιους διαγωνισμούς συγγραφής μονόπρακτων 
θεατρικών έργων για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

 

Katsifos Vangelis  

Vangelis Katsifos vive e lavora a Volos-Grecia. Si è laureato in Lingua e 
Letteratura Italiana presso l’Università Aristoteles di Salonicco ed ha 
conseguito un Master in Scrittura Creativa presso l’EAP e l’Università della 
Macedonia occidentale. Partecipa attivamente a conferenze di scrittura 
creativa e ad altri eventi relativi a questo campo scientifico. È un traduttore di 
libri con molti anni di esperienza. Tra l’altro ha tradotto il libro di Emilio Gentile 
Fascismo. Storia e interpretazione, che ha ricevuto il premio per la traduzione 
nel 2008 dall’Istituto Italiano di Cultura di Atene. È un insegnante di lingue 
straniere (italiano e inglese) con esperienza plurienalle nella formazione degli 
adulti e specializzato nell’insegnamento delle lingue straniere con pratiche 
teatrali (metodo Glottodrama). 
 

Κεχαγιά Φανή 

H Φανή Κεχαγιά γεννήθηκε το 1970. Ζει και εργάζεται στις Σέρρες ως 
φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση και ασχολείται με τη συγγραφή και την 
επιμέλεια κειμένων. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του 
ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημιουργική Γραφή του ΠΔΜ. 
Διηγήματα, άρθρα, κριτικές και ποιήματά της είναι δημοσιευμένα σε συλλογικές 
εκδόσεις και λογοτεχνικά περιοδικά (Εντευκτήριο, Χάρτης, Bookpress, Frear 
κ.τ.λ.). Δύο θεατρικά της ανέβηκαν στη σκηνή από ερασιτεχνικές ομάδες (2018 
και 2020). Συμμετείχε με ανακοινώσεις σε τέσσερα διεθνή συνέδρια και το 2019 
συμμετείχε με διήγημά της στην 8η Λογοτεχνική Σκηνή του περιοδικού 
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Εντευκτήριο. Το μυθιστόρημά της Ήθελα μόνο να με αγαπήσεις κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Έξη (2018) και το παραμύθι της Τα φυγοπούλια από τις 
Εκδόσεις Ψυχογιός (2021). E-mail: fanke21@gmail.com  
 

Κηπουρίδου Ξανθίππη  

Η Ξανθίππη Κηπουρίδου γεννήθηκε το 1988. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και εργάστηκε ως αναπληρώτρια 
δασκάλα για δέκα χρόνια. Συνέχισε τις σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στη συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα 
στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Είναι διορισμένη ως 
φιλόλογος για παιδιά με προβλήματα όρασης και φοιτά στο Διαπανεπιστημιακό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΚΔΜΠΣ) «Δημιουργική Γραφή» 
(ΠΤΝ/ΠΔΜ – Τμήμα Κινηματογράφου/ΑΠΘ). Γράφει στίχους και έχει βραβευτεί 
δύο φορές με το βραβείο πρωτοτυπίας στίχου της Ένωσης Σεναριογράφων 
Ελλάδας (2019 και 2021). 

 

Knight 

Lania Knight lives in the UK and lectures on Creative Writing at The Open 
University. She received a PhD in English and Creative Writing from University 
of Missouri. Her essays, short stories and poetry can be found online and in 
print in various journals, including The Rumpus, Short Fiction, Rattle, PANK, 
Quiddity, Jabberwock Review, The Phare, Literary Mama, Fourth Genre, and 
Post Road. Her first novel Three Cubic Feet was shortlisted for a Lambda 
Award in Debut Fiction. Her second novel Remnant is about an agricultural 
collapse in the American Midwest in the near future. She has a recent pamphlet 
of poems Single- Track B-Road published by Yew Tree Press, and a collection 
of essays There is Fire Here forthcoming from Signal 8 Press. 

 

Κιοσσές  

Ο Σπύρος Κιοσσές είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 
Υπηρέτησε για δύο περίπου δεκαετίες τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διδάσκει 
γλώσσα, λογοτεχνία και δημιουργική γραφή στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι συγγραφέας των βιβλίων 
«Εισαγωγή στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή του πεζού λόγου: Η συμβολή 
της αφηγηματολογίας» (Κριτική, 2018), «Η λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση: ερμηνευτική, κριτική και δημιουργική προσέγγιση των 
λογοτεχνικών κειμένων» (Κριτική, 2020) (με την Ε. Χατζημαυρουδή), «Μετα- 
γράφοντας την τέχνη: Μουσεία, πινακοθήκες και χώροι πολιτισμικής 
κληρονομιάς ως τόποι δημιουργικής γραφής» (Κλειδάριθμος, 2020) (με την Ν. 
Δαλακούρα), της ποιητικής συλλογής «Το κάτω κάτω της γραφής» (Μελάνι, 
2018) και της νουβέλας «Τα Πρωτοβρόχια» (Μεταίχμιο, 2022). 
 

mailto:fanke21@gmail.com
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Κοκκίνου  

Η Άννα Κοκκίνου είναι μόνιμη εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
με βασική ειδικότητα Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας και δεύτερη ειδικότητα 
Προγραμματιστή Η/Υ. Είναι στέλεχος της εκπαίδευσης και έχει διατελέσει 
υπεύθυνη της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Μεταλυκειακού 
Έτους – Τάξη Μαθητείας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας. Είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη «Δημιουργική Γραφή» και συγγραφέας. Το 
2014 εκδόθηκε το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο &quot;Μέσα σε μια 
καρδιά&quot; από τις εκδόσεις Όστρια. Κείμενα της έχουν δημοσιευθεί σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Λογοτεχνών. 
 

Κοντογιάννη - Kondoyianni 

 

Η Άλκηστις Κοντογιάννη έχει διδάξει τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
σε όλες τις βαθμίδες, με διεθνή παρουσία (μαθήματα, 
μεταπτυχιακές/διδακτορικές διατριβές, ευρωπαϊκά προγράμματα, άρθρα, 
βιβλία). Τελευταίο από τα 39 της βιβλία, εκτός αυτά του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, είναι η «Μαύρη Αγελάδα – Άσπρη Αγελάδα. Δραματική Τέχνη και 
διαπολιτισμική Εκπαίδευση» Τα τελευταία χρόνια συντονίζει το μεταπτυχιακό 
της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση στο Ναύπλιο, ενώ παράλληλα από 
το 2014 οργανώνει και επιβλέπει καθημερινό «πρόγραμμα ανάπτυξης 
δεξιοτήτων ζωής των εγκλείστων Κ.Κ. Ναυπλίου και Τίρυνθας». Συνεχίζει τη 
δράση της τόσο στο Ναύπλιο όσο και στις Φυλακές Τρίπολης και Κορυδαλλού, 
ενώ διοργάνωσε φέτος (2022) από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο διεθνές 
«Συμπόσιο, η Εκπαίδευση στις φυλακές, Ιnter - Dialogues, do ut des» και 
επιμελήθηκε 18 βιβλία, τη σειρά «Έγκλειστο Φεγγάρι», εφαρμοσμένα 
προγράμματα στις φυλακές. Αντικείμενα – υποκείμενά της, η Δραματική Τέχνη 
στην Εκπαίδευση, το Κουκλοθέατρο, η Ανατρεπτική γραφή και οι Φυλακές. 
Σκύλος της ο Έρως . 
 

Κορλου Αργυρώ 

Η Αργυρώ Κορλού είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών 
Επιστημών Α.Π.Θ.  καθώς και ετήσιου σεμιναρίου Ειδικής Αγωγής, του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εργάζεται ως Μαθηματικός σε δημόσια Γυμνάσια 
και Λύκεια από το 2008  και έχει λάβει μέρος σε πολιτιστικά προγράμματα. 
Επίσης, έχει παρακολουθήσει πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την 
Ιστορία και τη Διδακτική των Μαθηματικών. Από το 2016 είναι μέλος της Λέσχης 
Ανάγνωσης Μαθηματικής Λογοτεχνίας του 3ου Γυμνασίου Θέρμης, με την 
οποία συμμετείχε στο 4ο Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής στη Φλώρινα 
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), παρουσιάζοντας την πρώτη συγγραφική 
δουλειά - μυθιστόρημα της Λέσχης Ανάγνωσης. 
 

Koumasidis 
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Iordanis Koumasidis (Ms, Phd) teaches courses at University of Athens, 
Hellenic Open University and University of Western Macedonia since 2015. 
These courses and his research interests concern political philosophy and 
philosophy of art, literature theory, creative writing, cultural studies, social and 
psychoanalytic theory. He is a visitor reviewer of post graduated dissertations 
at University of Liverpool (School of Arts) He is also a translator and book 
reviewer. He has published four books. 

 

 

Kotopoulos Τ. Triantafyllos 

Triantafyllos H. Kotopoulos is a Professor of Creative Writing &amp; Modern 
Greek Literature (University of Western Macedonia - Greece) and the Scientific 
Director of two Postgraduate Programmes in Creative Writing. He has 
published eight (8) scientific books. More than one hundred and fifty (150) of 
his articles have been published in collective volumes, Greek and foreign 
scientific journals and international conference proceedings. He has 
coordinated four (4) international Creative Writing conferences. He is the 
supervisor of the writing of the New Curricula of the subject of Literature for the 
high school (2020) and the relevant training of PE02 teachers. He is also an 
official partner of the International Network Memità: “Memory, Identity, 
Integration to Identify Analysis Models in Media Communication'', composed by 
members of other 16 Universities around the World and the instigator and 
presenter of the television programmes on the art of writing (Digammat; - ERT3 
18 episodes and Clear Wrtiting; - ERT2-12 episodes). He is the scientific 
director of the;World Poetry Festival of Patrasand of the website Culture Book, 
as well as chairman of the committee for the Jean Moréas poetry prize. 

 

Κυρίτση Λίλια 

Η Λίλια Κυρίτση γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Φοίτησε στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Α.Π.Θ. και στο Μεταπτυχιακό 
Τμήμα «Δημιουργική Γραφή» της Παιδαγωγικής Σχολής του Π.Δ.Μ. Εργάζεται 
ως νηπιαγωγός στο Δήμο Τυρνάβου. Ασχολείται με την Παιδική Λογοτεχνία και 
το Παιδικό Θέατρο. Είναι μέλος της Γ.Λ.Σ. Γράφει για παιδιά και ενήλικες. 
Τελευταίο της βιβλίο: Σε χρόνο σύντομο, μικροαφηγήματα, από τις εκδ. ΟΣΤΡΙΑ 
(2019) 

 

Σταματάκη Α. Μαρία 

Η Μαρία Α. Σταματάκη είναι φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε. με μεταπτυχιακή 
εξειδίκευση στη Δημιουργική Γραφή. Φιλόλογος, εν ενεργεία εκπαιδευτικός στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Δημιουργική 
Γραφή. Έχει τυπώσει μία ποιητική συλλογή την «Κάρα της Μέδουσας» και έχει 
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λάβει τρεις διακρίσεις για το ποιητικό της έργο. Κατά το έτος 2021-22 
επιμελήθηκε, οργάνωσε και συντόνισε ετήσιο σεμιναριακό – εργαστηριακό 
κύκλο Δημιουργικής Γραφής στην Εταιρία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά. 
Συμμετέχει ως εισηγήτρια συνεδρίων και άρθρα της εντάσσονται σε πρακτικά 
πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων, ενώ στο ενεργητικό της ανήκει και 
αρθρογραφία στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο με λογοτεχνική θεματολογία. 
Στα ενδιαφέροντά της ανήκουν η πειραματική ποιητική, η πεζογραφία, η 
λογοτεχνική δημοσιογραφία και η θεραπευτική γραφή. 

 

Λαμπροπούλου Βάια 

Ονομάζομαι Λαμπροπούλου Βάια και κατοικώ στην Κοζάνη.Είμαι διορισμένη 
Νηπιαγωγός, απόφοιτος της παιδαγωγικής σχολής του ΑΠΘ στη Φλώρινα του 
τμήματος νηπιαγωγών, ειδικευμένη στην ειδική αγωγή του ΠΑΜΑΚ, έχω 
εργαστεί και σε τμήματα ένταξης νηπίων. Λαμβάνω μέρος σε θεατρικές 
παραστάσεις επαγγελματικές και ερασιτεχνικές, σε δράσεις αφήγησης και 
εκδηλώσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού ενδιαφέροντος. Το 
πρώτο μου μυθιστόρημα Οι δίδυμοι έλαβε έπαινο από την Πανελλήνια Ένωση 
Λογοτεχνών στον 38ο πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό για το έτος 2019. 
Έλαβα το τρίτο βραβείο στον 10ο Παγκόσμιο διαγωνισμό ΕΠΟΚ για το 
παραμύθι μου με τίτλο Νυχτοπυγολαμπίδες και στον ίδιο διαγωνισμό έλαβα το 
δεύτερο βραβείο για τον μουσικό στίχο με τίτλο Τζάμπα μάγκες. Έχω 
μεταπτυχιακό τίτλο στη “Δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή”. Φοιτώ στο 
μεταπτυχιακό τμήμα «Δημιουργικής γραφής» στο πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας στο τμήμα «Συγγραφής» Είμαι απόφοιτος του ΔΙΕΚ Κοζάνης στο 
τμήμα Δημοσιογραφίας, Συντακτών και ρεπόρτερ.Συνεργάζομαι με 
ειδησεογραφικές τοπικές έντυπες και ψηφιακές εφημερίδες και πανελλήνια site. 

 

Λώλη  

Ελευθερία Λώλη, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 με 18 
χρόνια υπηρεσίας, έτος γέννησης 1967, έγγαμη μητέρα δύο παιδιών. Είμαι 
πτυχιούχος των ακόλουθων τμημάτων: α) Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1989), β) Π. Τ. Δ. Ε. του Παν/μίου Ιωαννίνων 
(1996) και γ) Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παν/μίου 
Ιωαννίνων (1999). Είμαι, επίσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις 
Επιστήμες Αγωγής που μου χορηγήθηκε το 2005 από το Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου 
Ιωαννίνων καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οργάνωση 
και Διοίκηση Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, έχω 
εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στο οποίο έχω 
διδάξει το γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της παιδικής λογοτεχνίας. Έχω 
9 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα ανώνυμων κριτών 
και 13 συμμετοχές σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια. Επίσης, 
έχω εκδώσει μία μονογραφία με τίτλο «Οι παιδαγωγικές και διδακτικές 
πρακτικές του εκπαιδευτικού έργου. Το παράδειγμα μετατροπής του γνωστικού 
αντικειμένου σε διδάξιμη γνώση». 
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Lavanco 

 

  
Gioacchino Lavanco, Professor of Psychology, is the Director of the 
Department of Psychology, Pedagogy and Formation Sciences (DSPPEFF) at 
the University of Palermo. He leads research teams, related to different 
disciplines of Psychology. He has to his credit more than 50 books and 300 
studies in different languages. He is President of the Centro Siciliano Sturzo. 

 

Λιναρδάτου Χαριτίνη 

Η Χαριτίνη Λιναρδάτου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος δύο 
μεταπτυχιακών τίτλων, στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, 
Πανεπιστήμιο PaulValery – MontpellierIII και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π). Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Ε.Κ.Π.Α. Από το 2010 υπηρετεί σε σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς με την ειδικότητα της φιλολόγου (οργανική θέση, 2 ο 
Γυμνάσιο Αργοστολίου). Το τρέχον σχολικό έτος υπηρετεί στο Σ.Δ.Ε. Αθήνας, 
όπου διδάσκει το αντικείμενο του Γλωσσικού Γραμματισμού. Στα ερευνητικά 
της ενδιαφέροντα είναι: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Διδασκαλία του Γλωσσικού 
Γραμματισμού με την αξιοποίηση της Δημιουργικής Θεατρικής Γραφής, Θέατρο 
στην Εκπαίδευση, Θέατρο της Επινόησης, Αρχαίο Δράμα. 
 

Μαθιουδάκης  

Ο Νίκος Μαθιουδάκης είναι επισκέπτης καθηγητής Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας. Παράλληλα, είναι 
μεταδιδακτορικός ερευνητής Γλωσσολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης στο πεδίο της Ψηφιακής Λεξικογραφίας. Σπούδασε φιλολογία με 
ειδίκευση στη νεοελληνική λογοτεχνία και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή 
στον τομέα της γλωσσολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επίσης, 
έχει διδάξει στο ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο ΠΠΣ του 
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και στο Τμήμα 
Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού και στο Τμήμα Θεολογίας του 
Πανεπιστημιακού Κολεγίου «LOGOS» (Τίρανα). Αντικείμενο των ερευνητικών 
του ενδιαφερόντων και των δημοσιεύσεών του αποτελούν: οι σχέσεις γλώσσας 
και λογοτεχνίας, οι υφογλωσσικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας, η επιμέλεια 
κειμένων και οι εκδοτικές πρακτικές αρχειακού υλικού (αδημοσίευτων 
χειρογράφων, επιστολών, σημειώσεων κ.ά.), η διασκευή και η μετάπλαση 
λογοτεχνικών έργων σε άλλες φόρμες (θεατρικό κείμενο, κόμικς, λιμπρέτο, 
σενάριο) και, τέλος, οι ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές. 
 

Μαμούχα  
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Η Μαμούχα Αικατερίνη γεννήθηκε το 1996 και ολοκλήρωσε τον κύκλο 
σπουδών της στο ΔΠΜΣ του ΠΔΜ και του ΑΠΘ «Δημιουργική Γραφή και 
Εκπαίδευση». Εκπόνησε διπλωματική εργασία με τίτλο «Από τη Δημιουργική 
στη Σεναριακή Γραφή: Διδάσκοντας χαρακτήρες μέσα από ελληνικές 
τηλεοπτικές σειρές με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας 
Λυκείου (2021)». Το πρώτο της πτυχίο είναι από το ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ και η 
πτυχιακή της εργασία έχει τίτλο «Τάσος Λειβαδίτης: Η Ποίησή του, Λογοτεχνική 
Ανάλυση και Δημιουργική Γραφή». Το 2013 διακρίθηκε στον Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος. Τα 
βραβευμένα ποιήματα δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο «Ψήγματα Χρυσού Θ» των 
Εκδόσεων Μπίσμπης το 2014. Ακόμη, τη χρονική περίοδο 2018-2020 ανέλαβε 
τη συγγραφή δύο κειμένων για παραστάσεις της Μουσικοπαιδαγωγικής 
Ομάδας «Παιχνιδιάτορες του Πύργου» της Παιδαγωγικής Σχολής. Από το 2020 
είναι επιμελήτρια, συντάκτρια και υπεύθυνη στην ομάδα Ποίησης του 
μεταπτυχιακού λογοτεχνικού περιοδικού «Λεξηtanil». 
 

Μanouvelos Evangelos 

Evangelos Manouvelos is PhD candidate at the Department of Cultural 
Technology and Communication at the University of the Aegean. The title of his 
dissertation is “Television storytelling in the 21 st century. The case of the 
Netflix platform series”. He holds an MFA in Creative Writing from the Hellenic 
Open University and the University of Western Macedonia. His field of research 
includes digital storytelling, television genre, narrative structure, and 
viewer/character relationship. 
 

Marantidou Theodora 

Theodora Marantidou is a teacher of English at Greek state schools. She has 
a university degree in the English Language and Literature, a vocational school 
degree in IT studies, and is currently finishing her MA in creative writing at the 
university of Western Macedonia. She speaks four languages and is interested 
in combining her love for comics and cosplay with her academic studies. 

 

Μαρκεσίνη Μαρσώ 

Η Μαρσώ Μαρκεσίνη είναι δευτεροετής φοιτήτρια του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ρητορική, Επιστήμες του 
Ανθρώπου και Εκπαίδευση». Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάζεται ως φιλόλογος και 
εμψυχώτρια ρητορικών ομάδων σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της χώρας. 
Ασχολείται με τη διδασκαλία της δημιουργικής σκέψης στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, μέσω του Εκπαιδευτικού Οργανισμού «Χαρισμάθεια», που είναι 
μέλος. Διοργανώνει από το 2017, σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
Ρητορικής και Μοντέλου Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών, στις Κυκλάδες, με 
τη «Λέσχη Ανδρίων». Αποτελεί ενεργό μέλος της «Ελληνικής Ένωσης για την 
Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση» και της Ερευνητικής 
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Παιδαγωγικής Ομάδας «Σείριος». Είναι υπεύθυνη ομιλητών στο «Σώμα 
Ελλήνων Προσκόπων» και στο «TEDxKids». Στον ελεύθερό της χρόνο, 
διοργανώνει κατασκηνώσεις ρητορικής και δημοκρατικής παιδείας και αγώνες 
ρητορικής τέχνης, μαζί με την ομάδα της. Έχει, τέλος, λάβει μέρος σε ποικίλες 
επιμορφώσεις και σεμινάρια (ενδεικτικά: Διετές πρόγραμμα LEARN INN ΕΚΠΑ 
: «Εμψύχωση και Ενδυνάμωση Ομάδων», 8 χρηματοδοτούμενα προγράμματα 
Erasmus σχετικά με την Ηγεσία και τη Διαμεσολάβηση, 29 Μοντέλα Ηνωμένων 
Εθνών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, WOMENTORS). Μιλά, διδάσκει και 
διδάσκεται στην ελληνική, την αγγλική και τη γερμανική. Υποκλίνεται αέναα 
στους στίχους. 

 

Μαρκοπούλου Δήμητρα 

Η Μαρκοπούλου Δήμητρα γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και σπούδασε 
κλασική φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2020 
αποφοίτησε από το Μεταπτυχιακό του Ανοικτού Πανεπιστημίου στη 
Δημιουργική Γραφή, ενώ τώρα παρακολουθεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σύγχρονες Τάσεις Στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς (ΕΑΠ). Από το 2008 
εργάζεται ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εκπονεί 
προγράμματα φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής. Στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχει συντονίσει δύο μαθητικές ταινίες που έχουν 
βραβευτεί: Η σκοτεινή προφητεία της Κασσάνδρας και 2084. Υπό την 
καθοδήγησή της έχουν διασκευαστεί από μαθητές τα ομηρικά έπη στα κρητικά 
και τα έργα: Ρωμαίος και Ιουλιέττα to be, Αντιγόνη, Όρνιθες και οι δίκες του 
Θηραμένη και του Πειθία από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα. Είναι μέλος της 
ομάδας Διαβάζω για τους Άλλους που απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες πραγματοποιώντας θεραπευτικές αναγνώσεις σε Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωμένων. Παράλληλα, καλλιεργεί το πνεύμα αλληλεγγύης στο σχολείο, 
προωθώντας δράσεις συνεκπαίδευσης με ειδικά σχολεία και Κ.Α.Π.Η. Έχει 
εκδώσει τη συλλογή διηγημάτων Καραντί Ξηράς, ενώ διηγήματά της 
περιλαμβάνονται σε συλλογικούς τόμους, κατόπιν διάκρισής τους σε 
λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. 

 

Μαρούλης Διονύσιος 

Ο Μαρούλης Διονύσιος σπούδασε Κλασική κι εν συνεχεία Μεσαιωνική και 
Νεοελληνική Φιλολογία στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πραγματοποίησε ως 
υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της 
Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και συνέγραψε διδακτορική διατριβή ως υπότροφος του 
ΕΚΠΑ στην ποίηση του Κ. Π. Καβάφη στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας 
Λομονόσοφ. Διδάσκει από το 2008 σε σχολεία και πανεπιστημιακά ιδρύματα 
της Ελλάδος και του εξωτερικού. Λαμβάνει μέρος σε διεθνή επιστημονικά 
συνέδρια και δημοσιεύει άρθρα σε έγκριτα περιοδικά. 

 

Μιχαηλίδης  
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Ο Τάσος Μιχαηλίδης εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 
(Ε.ΔΙ.Π) στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και είναι μεταδιδακτορικός 
ερευνητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Επιπλέον, από το 2020 είναι 
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στη θεματική ενότητα του 
χειμερινού εξαμήνου «Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή» του 
Διαπανεπιστημιακού ΜΠΣ «Δημιουργική Γραφή» του ΕΑΠ και του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συνεργάζεται, επίσης, με το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως επιστημονικός συνεργάτης σε ρόλο 
εκπονητή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (2021), στο γνωστικό 
αντικείμενο της Λογοτεχνίας. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεοελληνική Φιλολογία της Φιλοσοφικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, όπου αναγορεύθηκε διδάκτορας το 2016. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Νεοελληνική Φιλολογία, τη Θεωρία Λογοτεχνίας, 
την Πολιτισμική Ιστορία, τη Δημιουργική Γραφή και τη Διδακτική Μεθοδολογία. 
Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων, έχει διατελέσει κριτής εργασιών σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, 
ενώ είναι ενεργό μέλος επιστημονικών ενώσεων της ειδικότητάς του. 
Υπηρέτησε από το 2008-2021 στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει 
αναλάβει τον ρόλο του Assistant editor στο νέο επιστημονικό περιοδικό της 
European Society of Comparative Literature JESCL. 

 

Μάρτζη Κοντέσσα 

Η Μάρτζη Κοντέσσα γεννήθηκε στην Καβάλα και σπούδασε στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο Αρχειονομία, Βιβλιοθηκονομία και Μουσειολογία. Είναι 
τελειόφοιτη του Π.Μ.Σ. Δημιουργικής Γραφής - «Συγγραφή» του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και συγγραφέας. Μετράει δύο εκδόσεις ποιητικών 
συλλογών «Τρία κόκκινα Αστέρια» και «Φτου ξελευθερία». Αποτελεί μέλος 
συντακτικών ομάδων σε λογοτεχνικά περιοδικά. Συμμετείχε: στο CROWD – 
Omnibus Reading Tour, «Το σώμα του συγγραφέα - από τις αισθήσεις στον 
λόγο», στο 62 ο Φεστιβάλ Φιλίππων – Θάσου με δύο συνεργασίες 
«Επιστροφή» και «Περιπλάνηση – Γραφή - Κατοίκηση» Υπήρξε εισηγήτρια στο 
3 ο διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής με θέμα: «Δημιουργική Γραφή και 
Facebook: Δημιουργία μιας Ιστορίας» καθώς και στο 4 ο Διεθνές Συνέδριο 
Δημιουργικής Γραφής με δυο συνεργασίες «Η δυναμική των αισθήσεων στο 
γραπτό λόγο: Μια απόπειρα επίρρωσης τους μέσω της Δημιουργικής Γραφής» 
&amp; «Δημιουργική Γραφή και Ψυχολογία. Έκφραση και Κλινική Ύπνωση». 
Έχει υπάρξει διδάσκουσα Δημιουργικής Γραφής στη Σ.Φ.Γ.Τ Καβάλας. Είναι 
εισηγήτρια δημιουργικής γραφής σε πανελλήνια και τοπικά σεμινάρια καθώς 
και εισηγήτρια Δημιουργικής Γραφής του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών 
Πολιτών. 

 

Meekings Sam 

Sam Meekings is Associate Professor of Creative Writing at Northwestern 
University in Qatar. He is the author of Under Fishbone Clouds (called ‘a poetic 
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evocation of the country and its people’ by the New York Times), The Book of 
Crows, and The Afterlives of Dr Gachet. With Marshall Moore, is the co-editor 
of The Place and the Writer: International Intersections of Teacher Lore and 
Creative Writing Pedagogy (Bloomsbury, 2021). He has a PhD in Creative 
Writing from Lancaster University and has taught writing at NYU (Global 
Campus) and the University of Chichester in the UK. His website is 
www.sammeekings.com 

 

Μενδρινού Ιωάννα 

Η Ιωάννα Μενδρινού είναι εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος σπουδών (Διδακτική Γλώσσας – Λογοτεχνία – Θέατρο και 
Εκπαίδευση) και διδάκτωρ θεατρολογίας με ειδίκευση στο θέατρο για ανήλικους 
θεατές, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατελεί Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας 
της Διεύθυνσης Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και Ακαδημαϊκή 
Υπότροφος στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (2021-22). Το επιστημονικό της έργο επικεντρώνεται στα πεδία 
θέατρο για ανήλικους θεατές, θέατρο στην εκπαίδευση, σύγχρονο νεοελληνικό 
και παγκόσμιο θέατρο, θέατρο και αγωγή υγείας, ιστορία, ρητορική. 
Περιλαμβάνει τη συγγραφή δύο μονογραφιών (B. Brecht. Η Ποιητική της 
αποστασιοποίησης, εκδ. ΟΤΑΝ 2021 και Με την αυλαία ανοιχτή, εκδ. Περπινιά, 
2022), λογοτεχνίας/δραματουργίας για παιδιά (Πράσινοι σκύλοι - Φούξια γατιά, 
εκδ. Ατραπός, 2005 και Χ. Κ. Άντερσεν. Το Έλατο, εκδ. Σοκόλη, 2022), 
δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και άρθρων σε συλλογικούς τόμους, 
πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και περιοδικών, εκπόνηση 
εγκεκριμένων από το ΥΠΑΙΘ εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εποπτεία 
εφαρμογής τους. 

 

Μέξης Δημήτριος 

Ο Δημήτριος Μέξης είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Ιταλικής 
γλώσσας και φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Αποφοίτησε με Άριστα από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Φιλοσοφία (ΕΚΠΑ), με ειδίκευση Ιστορία της Φιλοσοφίας, εκπονώντας την 
διπλωματική του εργασία υπό τον τίτλο James Joyce: Η μεταφυσική του 
Finnegans Wake.  
Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ελληνορωμαϊκων σπουδών 
Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός, αποφοιτώντας με Άριστα και εκπονώντας 
διπλωματική εργασία υπό τον τίτλο Η Φιλοσοφία στη σκηνή. Είναι πτυχιούχος 
του Τμήματος Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) και του Università degli 
studi di Torino ενώ έχει παρακολουθήσει προπαρασκευαστικά μαθήματα 
Ηθικής, Βιοηθικής, Αρχαίας Ελληνικής και Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας στο 
Università degli studi di Parma. 
Το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 υπήρξε υπότροφος του τμήματος Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) στο έργο με τίτλο Υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 
επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων. 

http://www.sammeekings.com/
http://www.sammeekings.com/
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Τα κύρια ενδιαφέροντά του και η συγγραφική του δραστηριότητα 
περιστρέφονται γύρω από τα θεμελιώδη ερωτήματα της φιλοσοφίας εντός ενός 
διεπιστημονικού πλαισίου που εκτείνεται από την λογοτεχνία ως τις 
νευροεπιστήμες.  
 

Μιχαήλ Βαλεντίνα 

Η Βαλεντίνα Μιχαήλ είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο. Απόφοιτος του 
μεταπτυχιακού του ίδιου τμήματος με τίτλο «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές 
Τέχνες στην Εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση» και του μεταπτυχιακού 
Θεατρικές Σπουδές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με ειδίκευση στη 
θεατρική αγωγή. Επίσης είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στην Ισπανία ως 
υπότροφος Erasmus για το δίκτυο Interacting Theater in Education company 
και σήμερα είναι συνεργάτης στο μεταπτυχιακό Δραματική Τέχνη και 
Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση. Εχει 
προσφέρει εθελοντική εργασία στα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Αγροτικές φυλακές Τίρυνθας και στο 
Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου. 
 

Michailidou Artemis 

Artemis Michailidou is Associate Professor of English at the Hellenic Military 
Academy. She also teaches Literary Theory and Creative Writing at the Hellenic 
Open University. She holds a PhD in American Cultural Studies from the 
University of Exeter, an MA in English Literature from the University of Warwick, 
an MA in Creative Writing from the University of Western Macedonia, and a BA 
in English Language and Literature from the University of Athens. She has 
published widely on Modern American Poetry and Fiction, Feminist Theory, and 
Creative Writing in prestigious academic journals (e.g. Journal of American 
Studies, Comparative American Studies, Feminist Review, European Journal 
of American Culture). Her most recent article, entitled “Abortion and the 
Experience of US Citizenship” was recently published in the Women’s Studies 
International Forum (May-June 2022). 

 

Michułka 

Dorota Michułka, Associate Professor (Institute of Polish Studies, University 
of Wroclaw). Head of the Department of Teaching Polish Language and 
Literature - Polish scholar and historian; member of the Didactic Team of the 
Polish Language Council of the Polish Academy of Sciences, the Main 
Committee of the Olympiad of Polish Literature and Language for Elementary 
Schools (IBL PAN) and a member of IRSCL, MSA (Memory Studies 
Association) and the Children's History Society; author of over 180 publications 
in Poland and abroad (e.g. Routledge or Brill), including two monographs (the 
last one „Ad usum Delphini. On school literary education - past and prezent”, 
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2013); editor-in-chief of an international scientific journal Filoteknos. Children's 
Literature - Cultural Mediation - Anthropology of Childhood"; editor, foreword 
author and co-editor of 16 books published in Poland and abroad (e.g. On the 
Fringes of Literature and Digital Media Culture. Perspectives from Eastern and 
Western Europe Series, with B. Kalla and P. Poniatowska, (Brill 2018); she 
works on literary education, literature for children and young people, school 
reception of literature and culture, humanistic education in socio-cultural 
perspective; scholarship holder of, among others: Munich Jugendbibliothek, 
Germany (2017) and Illinois Wesleyan Univeristy, Bloomington (Faculty of 
Russian and German Languages, Department of Education (2018); in 2000- 
2005 she worked as a Polish language teacher in Finland (Slaavilainen 
Filologian Laitos, Tampereen Yliopisto, Suomi), where she also taught Polish 
literature and culture. 

 

Μiroforides Alexander  

Alexander Miroforides is a Ph.D. candidate of Creative Writing at the 
University of Western Macedonia, Greece. His dissertation focuses on the plot 
as a structural element of prose, its theoretical approaches and its design 
methodology. Other creative work includes digital narratives, multimedia 
applications of literature, and the script of a live theatrical murder mystery show 
entitled Investigator’s Club. He is a teacher of Creative Writing in workshops of 
the private sector and the editor of Fedora, a vintage mystery/crime fiction 
literary series in Greece from Archetypo Publishing. He is also a creative 
engineer, founder of Gamecraft, an agency focusing on the design and 
implementation of interactive games and special events in museums and 
cultural sites since 2007. 

 

Μιχαηλίδης Τάσος 

Ο Τάσος Μιχαηλίδης εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 
(Ε.ΔΙ.Π) στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και είναι μεταδιδακτορικός 
ερευνητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Επιπλέον, από το 2020 είναι 
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στη θεματική ενότητα του 
χειμερινού εξαμήνου «Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή» του 
Διαπανεπιστημιακού ΜΠΣ «Δημιουργική Γραφή» του ΕΑΠ και του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συνεργάζεται, επίσης, με το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως επιστημονικός συνεργάτης σε ρόλο 
εκπονητή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (2021), στο γνωστικό 
αντικείμενο της Λογοτεχνίας. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεοελληνική Φιλολογία της Φιλοσοφικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, όπου αναγορεύθηκε διδάκτορας το 2016. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Νεοελληνική Φιλολογία, τη Θεωρία Λογοτεχνίας, 
την Πολιτισμική Ιστορία, τη Δημιουργική Γραφή και τη Διδακτική Μεθοδολογία. 
Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 
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συνεδρίων, έχει διατελέσει κριτής εργασιών σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, 
ενώ είναι ενεργό μέλος επιστημονικών ενώσεων της ειδικότητάς του. 
Υπηρέτησε από το 2008-2021 στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει 
αναλάβει τον ρόλο του Assistant editor στο νέο επιστημονικό περιοδικό της 
European Society of Comparative Literature JESCL. 

 

Marshall Moore 
Marshall Moore is Course Leader (BA Hons, English with Creative Writing) 
and Senior Lecturer in the School of Communication at Falmouth University. 
He holds an MA in applied linguistics from the University of New England 
(Australia) and a PhD in creative writing from Aberystwyth University. His 
research interests include the pedagogy of creative writing and the disconnects 
between the academy and the publishing trade. Recent and forthcoming books 
include two academic collections: The Place and the Writer: International 
Intersections of Teacher Lore and Creative Writing Pedagogy (Bloomsbury, 
2021) and Creative Writing Scholars on the Publishing Trade: Practice, Praxis, 
Print (Routledge, 2022). His memoir I Wouldn’t Normally Do This Kind of Thing 
was published by Rebel Satori Press in 2022. 
  

Μουζουρίδου Όλγα 
Η Μουρουζίδου Όλγα είναι κάτοχος πτυχίου Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών Α.Π.Θ., καθώς και Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού τίτλου του ίδιου 
Τμήματος. Έχει λάβει μέρος σε πολλά Συνέδρια που αφορούν τις Επιστήμες 
της Γης, παρουσιάζοντας εργασίες. Από το 2003 διδάσκει Γεωλογία-Γεωγραφία 
στη Μέση Εκπαίδευση και έχει λάβει μέρος σε πολλά Πολιτιστικά 
Προγράμματα. Από το 2015 είναι ενεργό μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης 
Μαθηματικής Λογοτεχνίας του 3ου Γυμνασίου Θέρμης με την οποία συμμετείχε 
στη 14η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στο 4ο Διεθνές Συνέδριο 
Δημιουργικής Γραφής στη Φλώρινα, (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), 
παρουσιάζοντας την πρώτη συγγραφική δουλειά-μυθιστόρημα της Λέσχης. 
  

  

Μούτσιανου ‘Ολγα 

Η Όλγα Μούτσιανου είναι γεννημένη στη Θεσσαλονίκη. Εργάστηκε στον 
ιδιωτικό τομέα για πολλά χρόνια στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Γνωρίζει 
Αγγλικά και Γαλλικά. Το 2005 άρχισε να φοιτά στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, στον κύκλο σπουδών Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, απ´όπου και 
αποφοίτησε το 2012. Το 2016 αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
“Μουσειολογία –Διαχείριση Πολιτισμού”. Το 2019 αποφοίτησε από το 
μεταπτυχιακό του ΕΑΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, τμήμα “Διοίκηση 
Πολιτιστικών Μονάδων”. Από το 2018 έως σήμερα είναι υποψήφια διδάκτορας 
στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
Έχει εργαστεί από το 2016 έως σήμερα σε μουσεία και αρχεία για την έρευνα, 
καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση διαφόρων συλλογών. Έχει λάβει 
μέρος σε συνέδρια και ημερίδες. Από το 2022 είναι υπότροφος του ΙΚΥ. 
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Μπίλλια Ισιδώρα 
Η Ισιδώρα Μπίλλια είναι απόφοιτος Ιστορίας – Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ). MSc 
“Δηµιουργική Γραφή & Εκπαίδευση”(Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας). Είναι 
φιλόλογος και  εργάζεται στην Β/θµια Εκπ/ση. Οργανώνει Εκπαιδευτικά 
Προγράµµατα για την Δηµιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση, για την διαχείριση 
της Υλικής και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Γράφει και δημοσιεύει 
ποιήματα και πεζά κείμενα. 
  

Μπλέσιος Αθανάσιος 

Ο Αθανάσιος Μπλέσιος του Γεωργίου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Αναπληρωτής Πρόεδρος του 
Τμήματος. Υπήρξε Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου την περίοδο 2018- 2019. Τα γνωστικά του 
αντικείμενα είναι το νεοελληνική θέατρο και η νεοελληνική λογοτεχνία. Διδάσκει 
νεοελληνικό και παγκόσμιο θέατρο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 
Έχει γράψει επτά βιβλία και έχει δημοσιεύσει δεκάδες μελέτες στα αντικείμενα 
της ειδίκευσής του, δηλαδή στη θεατρολογία και στη νεοελληνική λογοτεχνία. 
Έχει πάρει μέρος σε Συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ανακοινώσεις 
σε ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά. Τα βιβλία του που έχουν εκδοθεί είναι τα εξής: 
1. Μελέτες νεοελληνικής δραματολογίας. Από τον Χορτάτση έως τον 
Καμπανέλλη, Παπαζήσης 2007, 2011 (β΄ έκδοση), 473 σελ. 2. Κράτος, 
κοινωνία και έθνος στη νεοελληνική λογοτεχνία, από το 1890 έως το 1930, 
Σοκόλης 2008, 406 σελ. 3. Το θεατρικό έργο του Δ. Κ. Βυζάντιου, Παπαζήσης 
2010, 2015, 487 σελ. 4. Βesoins alimentaires, festivité et communication dans 
la dramaturgie grecque du 20ème et 21ème siècle, Editions Universitaires 
Européennes, 2016, 80 σελ. 5. Le “théâtre d’ idées” en Grèce de 1895 à 1922 
(To «θέατρο των ιδεών» στην Ελλάδα από το 1895 έως το 1922), Βιβλιοθήκη 
Σ. Σαριπόλου 134, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2019, 546 σελ. 6. Μελέτες κρητικού θεάτρου και 
κρητικής λογοτεχνίας. Νεότερες και σύγχρονες θεματικές προεκτάσεις, 
Παπαζήσης, Αθήνα 2020, 463 σελ. 7. Αρχαίοι μύθοι στη νεοελληνική 
δραματουργία. Τρωικός κύκλος- Θηβαϊκός κύκλος, Γρηγόρης, Aθήνα 2021, 504 
σελ. 
  

  

Myrogiannis Stratos 
Stratos Myrogiannis studied Modern Greek and Comparative Literature at the 
Aristotle University of Thessaloniki (MPhil) and Modern and Medieval 
Languages at the University of Cambridge (PhD). He has taught courses on 
Modern Greek Literature at the University of Cambridge. He currently teaches 
Literary Theory and Creative Writing at the Hellenic Open University. He has 
published papers on Modern Greek and European literature and history. His 
research interests include the history and theory of nationalism and national 
identity, crime fiction, literary theory and creative writing. He has published the 
monographs The Emergence of a Greek Identity (1700-1821), Newcastle upon 
Tyne, Cambridge Scholars Publishing (2012) and From Mystery Tales to the 
Detective Plot: the appearance of an enigmatic genre in the Greek 19th century, 
Athens, Alexandria Publishing (2012). He is also the co-editor of the collected 
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volume Stratos Myrogiannis and Constantinos Repapis (eds), Economics and 
Art Theory, London, Routledge (2023). 
  

Mytakidou Giota 

Mytakidou Giota is a classical philologist with postgraduate studies in ancient 
Greek and Latin literature. In recent years she has been teaching as a 
philologist in private secondary education centers in Thessaloniki. At the same 
time, she is a postgraduate student of the “Creative Writing”; Postgraduate 
Program at the University of Western Macedonia - Greece. Her postgraduate 
thesis, under the guidance and supervision of Professor Kotopoulos T.H., 
concerns the poetics of the verse of the Greek lyricist Lina Nikolakopoulou. Her 
research interests are mainly in the art of lyric writing and poetry. 
  

Myrogiannis Stratos 

Stratos Myrogiannis studied Modern Greek and Comparative Literature at 
the Aristotle University of Thessaloniki (MPhil) and Modern and Medieval 
Languages at the University of Cambridge (PhD). He has taught courses on 
Modern Greek Literature at the University of Cambridge. He currently teaches 
Literary Theory and Creative Writing at the Hellenic Open University. He has 
published papers on Modern Greek and European literature and history. His 
research interests include the history and theory of nationalism and national 
identity, crime fiction, literary theory and creative writing. He has published the 
monographs The Emergence of a Greek Identity (1700-1821), Newcastle 
upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing (2012) and From Mystery Tales to 
the Detective Plot: the appearance of an enigmatic genre in the Greek 19th 
century, Athens, Alexandria Publishing (2012). He is also the co-editor of the 
collected volume Stratos Myrogiannis and Constantinos Repapis (eds), 
Economics and Art Theory, London, Routledge (2023).  
  

  

Markle Adrian 
Adrian Markle is a Canadian/British teacher and writer who has a BA from the 
University of Victoria, an MA from Bath Spa, a PhD from the University of 
Exeter, and a Postgraduate Certificate in Teaching Creative Writing from the 
University of Cambridge. He currently lectures at Falmouth University and 
works as the link tutor to a local college, helping to launch a new BA in Creative 
and Professional writing. He has more than a dozen short fiction publications in 
magazines and anthologies including EVENT, which have earned him 
nominations for The Pushcart and Best Small Fictions. He won second place in 
the Ruritania Prize, and was shortlisted for the Fiddlehead, Third Coast, and 
PRISM International short fiction prizes, among others. 
  

Μυλωνά Ζαφειρούλα 
Η Ζαφειρούλα Μυλωνά είναι πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Νομικής ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνων 
Πόρων, ΠΑ.ΜΑΚ. Εργάστηκε ως δασκάλα, υπηρέτησε ως Διευθύντρια στο 1ο 
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Π.Τ.Δ.Ε – Α.Π.Θ και από το 2002-2007 ως 
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προϊσταμένη σε Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από το 2007-2018 
διετέλεσε Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, ενώ 
από τον Αύγουστο του 2020 είναι Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης στη Χαλκιδική. 
Είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Διευθυντής και Αποτελεσματική Σχολική 
Μονάδα» εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005. «Η νεράιδα των λουλουδιών και 
ο δράκος», εκδ. Φυλάτος 2015. «Και γιατί να πάω σχολείο;» εκδ. Διάπλους 
2017 (Σε συνεργασία με την Αικατερίνη Σουσαμίδου). «Μου το ΄πε ένα 
πουλάκι…» εκδ. Κυριακίδη, 2021. 
  

  

Νάκα Ματιάννα  
Η Μαλαματή-Ιωάννα (Ματιάννα) Νάκα γεννήθηκε το 1978 στη Λάρισα. 
Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο ΑΠΘ και Νομική στο ΔΠΘ. 
Αποφοίτησε από το πρόγραμμα μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή 
Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό στο ΑΠΘ και είναι τελειόφοιτη μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια Δημιουργικής Γραφής στο ΠΔΜ. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στο 
Μουσικό Σχολείο Λάρισας. Γράφει ποίηση και διηγήματα στα ελληνικά και στα 
αγγλικά και μεταφράζει. Έχει συμμετάσχει με ποιήματά της στα αγγλόφωνα 
συλλογικά έργα “Rethinking the Plot” και “Conversations”. Έργα της έχουν 
δημοσιευτεί στον Μανδραγόρα και το Λεξητανίλ. Το 2016 έλαβε το 1ο βραβείο 
για τη μετάφραση του εμβληματικού ποιήματος “Dulce Et Decorum Est” του 
Wilfred Owen στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης της Βρετανικής Πρεσβείας 
για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη λήξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 
Η μετάφραση δημοσιεύτηκε στην Ποιητική. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας 
του λογοτεχνικού περιοδικού Λεξητανίλ. 
  

  

  

Νάκα Μιράντα 

Η Μιράντα Νάκα είναι φοιτήτρια στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μαθαίνει την ισπανική γλώσσα και 
παρακολουθεί μαθήματα πιάνου. Έχει λάβει μέρος σε Ρητορικούς Αγώνες καθώς και 
σε διαγωνισμούς Εκφραστικής Ανάγνωσης. 
 

 

Ντούπα Ευαγγελία 

Η Ευαγγελία Ντούπα είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Το 2018 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές 
της σπουδές στο ΕΑΠ στο πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Την 
παρούσα χρονική στιγμή ολοκληρώνει το δεύτερο μεταπτυχιακό της δίπλωμα 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου κι Εκπαίδευση» με την 
εκπόνηση της διπλωματικής της εργασίας στη θεματική «Μύθος και 
Λογοτεχνία». Εργάζεται στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2007. 
Από το 2018 υπηρετεί στο 1 ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αθηνών – «Γεννάδειο», 
στο οποίο έχει την ευθύνη του Ομίλου Ρητορικής ενώ κατά το σχολικό έτος 
2021 – 2022 συνδιοργάνωσε τον Όμιλο Ρητορικής και Θεάτρου. Επιπλέον, έχει 
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την εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών και φοιτητριών του ΠΜΣ «Θεωρία, 
Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου». Έχει συμμετάσχει ως 
εισηγήτρια σε ημερίδες που αφορούν τη ρητορική στη διδακτική πράξη αλλά 
και τη σχέση της ιστορίας με τη λογοτεχνία κι έχει δημοσιεύσει σχετικό υλικό. 
Είναι μέλος της ομάδας για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, της 
Ιστορίας και του Πολιτισμού στο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο της Euroclassica 
και της Ομηρικής Ακαδημίας. Ασχολείται με τη διοργάνωση ελληνικών και 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων, τα οποία προωθούν τη συνεργασία 
μαθητών και εκπαιδευτικών. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. 

 

Οικονομοπούλου Βάσω 

Η Βάσω Οικονομοπούλου είναι Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κατεύθυνση «Διδακτική 
Γλώσσας−Λογοτεχνία− Θέατρο και Εκπαίδευση» από το ίδιο Τμήμα. Είναι 
Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συγγραφέας του τόμου Ι.Μ. 
Παναγιωτόπουλος. Εργοβιογραφικό Χρονολόγιο (Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ. 
Παναγιωτόπουλου, 2006), και επιμελήτρια των τόμων Παιδική – Νεανική 
Λογοτεχνία. Το Μαγικό Ραβδί της Εκπαίδευσης (Πατάκης, 2003) και Σταύρος 
Βαβούρης. Επανακάμπτοντας στην κριτική από τη χαραυγή των ποιητικών 
σκιρτημάτων κι εβδομήντα οκτώ χρόνια μετά (εκδ. Ρώμη, 2022). Συμμετέχει 
ενεργά με ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και 
πρακτικά συνεδρίων. Συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ) ως εκπονήτρια των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (2021) στο γνωστικό 
αντικείμενο της Λογοτεχνίας. Κατέχει θέση Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 

Πανδής Ελευθέριος 

Ο Ελευθέριος Πανδής είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών της Σχολής Καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 
έχει διεκπεραιώσει Μεταπτυχιακές Σπουδές (MSc) Ευρωπαϊκής Πολιτικής στη 
Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ. 
Έχει σπουδάσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως επίσης είναι 
πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της 
Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. με 
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Έχει επιπλέον φοιτήσει στη 
Σχολή Στρατολογικού με ειδίκευση στα Νομικά Στρατού και έχει εργαστεί ως 
Αξιωματικός του Νομικού Σώματος Στρατού και ως διοικητικός υπάλληλος της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση Ανατολικής Αττικής ως δάσκαλος και έχει συμμετάσχει σε διάφορα 
συνέδρια ως εισηγητής. Έχει προσφέρει εθελοντική εργασία στα εκπαιδευτικά 
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προγράμματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Αγροτικό Κατάστημα 
Κράτησης της Τίρυνθας και στο Κατάστημα Κράτησης του Ναυπλίου. 
 

Παντζαρέλας Παναγιώτης 

Ο Παναγιώτης Παντζαρέλας έχει σπουδάσει Ελληνική φιλολογία στο Α.Π.Θ. 
και εκπόνησε το μεταπτυχιακό μου στο ίδιο Πανεπιστήμιο με ειδίκευση στη 
Θεωρία της Λογοτεχνίας και τη Γενική Συγκριτική Γραμματολογία. Για χρόνια 
συνεργάστηκε με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας όπου συμμετείχε στη 
δημιουργία της χρονογραμμής “Ιστορία και Νεοελληνική λογοτεχνία” αλλά και 
σε άλλες δράσεις (“Η πόλη στη λογοτεχνία”, “Συμφραστικός πίνακας λέξεων”, 
διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της λογοτεχνίας με τη χρήση Τ.Π.Ε. κ.ά.) 
Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στο Κολλέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης. 
 

Πάου Άννα 

Η Άννα Πάου γεννήθηκε στην Κάλυμνο το 1968 , απόφοιτος της Φιλοσοφικής 
Σχολής του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ 
.Εργάζεται ως μόνιμος εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ02,Φιλόλογος στο 1ο Γενικό 
Λύκειο Καλύμνου από το 2001.Το 2019 συμμετείχε στο 10ο Συνέδριο των 
Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ που συνδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το 
www.e-diktyo με δυο εισηγήσεις, « Ν. Καββαδίας , ένας αυθεντικός ποιητής της 
θάλασσας» και « Ο ποιητικός διάλογος της Κ. Δημουλά με το άγαλμα μιας 
αλυσοδεμένης γυναίκας ,αφορμή για προβληματισμό σχετικά με τη θέση της 
γυναίκας ανά τους αιώνες». Στις «Μικρές ιστορίες ετεροτοπίας», συλλογικό 
έργο που επιμελήθηκε ο Γιάννης Φαρσάρης στον ιστότοπο της Ανοικτής 
Βιβλιοθήκης(https://www.openbook.gr/ )περιλαμβάνεται το μικροδιήγημα της 
,«Ο λύκος ».Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη Διαπανεπιστημιακό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Ελεύθερου 
Ανοικτού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας. 
 

Παπαγεωργίου Ελένη   

Η Ελένη Παπαγεωργίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. 
Σπούδασε ειδική αγωγή στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο στο ΔΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» στην κατεύθυνση της Εκπαίδευσης 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ακόμη μέλος της συντακτικής 
ομάδας του λογοτεχνικού περιοδικού Λεξηtanil. Ασχολείται με τη συγγραφή 
ποιημάτων και στίχων. Έχει πάρει μέρος σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και 
ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί σε σελίδες και ηλεκτρονικά λογοτεχνικά 
περιοδικά. Εργάζεται ως ειδική παιδαγωγός.  

 

Papageorgiou Vasilis  
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Vasilis Papageorgiou is a writer and translator, professor of Creative Writing 
(and reader in Comparative Literature) at Linnaeus University, Sweden. He 
has written books in Greek, Swedish and English, and translated many books, 
predominantly poetry, from Greek and English into Swedish and from 
Swedish and English into Greek. 
 

Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα 

Η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου (Κοζάνη, 1992) είναι απόφοιτη του τμήματος 
Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
στις «Επιστήμες αγωγής-Ειδική Εκπαίδευση» από το Πανεπιστημίου της 
Λευκωσίας κα μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Δημιουργική Γραφή-Creative 
Writing/ Κατεύθυνση Συγγραφής», από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
Εργάζεται ως εκπαιδευτικός Φυσικών Επιστημών, με ειδίκευση στην Ειδική 
Αγωγή, σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. 
 

Παπαδοπούλου Παναγιώτα 

Η Παπαδοπούλου Παναγιώτα είναι γεννημένη στην Αθήνα και μεγαλωμένη 
στην Αλεξανδρούπολη. Τα τελευταία 12 περίπου χρόνια ζει και εργάζεται στη 
Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του κοινού διαπανεπιστημιακού 
Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 
Τον τελευταίο χρόνο αποτελεί μέλος του Φιλολογικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, 
ένα όραμα του Αντώνη Χαριστού που έγινε πραγματικότητα. Προσπάθεια η 
επιστροφή στον (γαλλικό) ρεαλισμό και η ανανέωση και ανακατεύθυνση της 
λογοτεχνίας γενικότερα. Από τις εκδόσεις Κύφαντα το επόμενο εξάμηνο θα 
εκδοθεί και η διπλωματική εργασία που αφορούσε τον Γιάννη Σκαρίμπα για τη 
σύζευξη θεματικής και τεχνικής που χρησιμοποιεί στο πεζογραφικό και 
θεατρικό του έργου. 
 

Παπαευθυμίου Ευθύμης  

Ο Ευθύμης Παπαευθυμίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο του 
1974. Σπούδασε Φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ. 
Εργάζεται ως φαρμακοποιός στα δυο φαρμακεία που διαχειρίζεται στην Αθήνα 
και στα Κύθηρα. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Δημόσια Υγεία στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων στο 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Πληροφορική Υγείας-Τηλεϊατρική στο 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παράλληλα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα 
προπτυχιακών σπουδών «Ευρωπαϊκού Πολιτισμού» στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο διιδρυματικό πρόγραμμα 
σπουδών «Δημιουργική Γραφή» με αντικείμενο την συγγραφή σεναρίων για τον 
κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχει συμμετάσχει ως ερασιτέχνης ηθοποιός 
σε δυο θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας «Ψυχής Ίαμα». Είναι 
έγγαμος, πατέρας ενός παιδιού και μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην 
Αθήνα και τα Κύθηρα. 
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Παπασπανού Άννα 

Η Παπασπανού Άννα, μετά τις σπουδές Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, 2001) κι ένα μεταπτυχιακό στην Αιγαιακή Προϊστορία 
(Πανεπιστήμιο Sheffield, 2003), έκανε πρακτική άσκηση σε μουσεία και 
συμμετείχε σε ανασκαφές. Το σύντομο ταξίδι της στην Αρχαιολογία την 
οδήγησε στα σκαλοπάτια της φιλολογίας και της διδασκαλίας. Από το 2004 στη 
Μέση Εκπαίδευση έχει λάβει μέρος σε διάφορα προγράμματα/ομίλους, (π.χ. 
Ρητορικός Όμιλος, συμμετοχή σε Αγώνες Λόγου, πρωτότυπες Θεατρικές 
Παραστάσεις και συμμετοχή σε αντίστοιχους διαγωνισμούς). Έχει ασχοληθεί 
με τη Δημιουργική Γραφή και υποστηρίζει συστηματικά τη συμμετοχή μαθητών 
σε σχετικούς διαγωνισμούς. Από το 2011 έχει αφιερωθεί στη «Λέσχη 
Ανάγνωσης» του 3ου Γυμνασίου Θέρμης, που ξεκίνησε ως «Λέσχη Ανάγνωσης 
Μαθηματικής Λογοτεχνίας» κι έχει εξελιχθεί σε «Συγγραφικό Εργαστήρι», 
προωθώντας τη Φιλαναγνωσία και τη δημιουργική σκέψη. Με όχημα τα βιβλία, 
παιδιά και καθηγητές της Λέσχης βρισκόμαστε σε τροχιά αναγνωστικής 
απόλαυσης και δημιουργίας (ταινίες, θεατρικά, χάρτες, πειράματα, κόμικς, 
επιτραπέζια κ.α) με τελευταίο (αλλά όχι τελικό) σταθμό το συλλογικό βιβλίο 
«Εκεί που άρχισαν όλα». 

 

Παπαστεργίου Κατερίνα 

Η Κατερίνα Παπαστεργίου είναι Νηπιαγωγός, ζει στη Λάρισα και εργάζεται 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ασχολείται με την Παιδική Λογοτεχνία και το 
Παιδικό Θέατρο. Φοίτησε στο Μ.Π.Σ. «Δημιουργική Γραφή» του Π.Δ.Μ. και είναι 
μέλος της Γ.Λ.Σ. Έχει εκδώσει την παιδαγωγική σειρά βιβλίων άκατα-μάκατα 
(Λίλια Κυρίτση-Κατερίνα Παπαστεργίου, εκδ. Πατάκη), με κείμενα και 
δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας και συμμετέχει σε συλλογές 
διηγημάτων για παιδιά και ενήλικες. 

 

Papavlasopoulos Angelos 

Angelos Papavlasopoulos is a game and graphic designer. Since May 2021 
he is a PhD candidate at the Department of Audio and Visual Arts, graduate of 
the Institute of Digital Games at the University of Malta (2021) and holds a 
Master’s Degree from the Department of Audio and Visual Arts (2018) entitled 
&quot;Speciality in Audio and Visual Arts&quot;, as well as holding a degree in 
Pedagogical Competence program of the Ionian University. He has been 
working as a freelancer in the field of graphic design since 2018 until today. 
Previously, he participated as a game designer with entries in the national 
board game competition (2017, 2019) and the Malta global game jam (2019). 
His research interests focus on the redesign of defeat in digital games and its 
utilization through transgressiveness and narrative structures in the learning 
process. 
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Πατεράκη Μαρία 

Η Μαρία Πατεράκη είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και κάτοχος Master Δημιουργικής Γραφής 
(Πρόγραμμα ΕΑΠ-ΠΔΜ). Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με το έργο του Γιώργο 
Ιωάννου και έχει δημοσιεύσει βιβλιοκρισίες σε λογοτεχνικά περιοδικά. 
Εργάζεται ως επιμελήτρια-διορθώτρια εκδόσεων. 

 

Πασιά Καλλιόπη 

Η Καλλιόπη Πασιά γεννήθηκε στην Αθήνα, ένιωσε να ενηλικιώνεται στη 
Θεσσαλονίκη, ζει και εργάζεται μεταξύ των δύο πόλεων, και πάντα αφήνει 
περιθώρια για το μέλλον. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας του 
Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ, τελειόφοιτος του ιδίου 
Τμήματος στον τομέα Επικοινωνία και Πολιτισμός, απόφοιτος του 
Μεταπτυχιακού Τμήματος Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, απόφοιτος Νομικής του ΑΠΘ και Διαπιστευμένη 
Διαμεσολαβήτρια, με επιπλέον σπουδές στη Διαχείριση Κρίσεων και τη 
Διαπραγμάτευση. Διαρκώς ασκείται στη μάθηση και αναζητεί τον επόμενο 
ακαδημαϊκό της στόχο. Συντονίζει εργαστήρια δημιουργικής γραφής σε 
Πολυχώρους Τέχνης και Βιβλιοθήκες. Υπήρξε Επιστημονική Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, με ενεργή συμμετοχή 
στην κοινωνική επανένταξη πρώην κρατουμένων και λοιπών ευάλωτων 
ομάδων. Επιμελείται την οργάνωση και εκτέλεση καλλιτεχνικών Project, την 
έκδοση λογοτεχνικών συλλογών, έχει συμμετάσχει και διακριθεί σε 
λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, κείμενα της περιλαμβάνονται σε συλλογές 
διηγημάτων, σε ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά, ενώ έχει εκδώσει 2 
ποιητικές συλλογές. 

 

Papavlasopoulos Angelos 

Angelos Papavlasopoulos is a game and graphic designer. Since May 2021 
he is a PhD candidate at the Department of Audio and Visual Arts, graduate of 
the Institute of Digital Games at the University of Malta (2021) and holds a 
Master’s Degree from the Department of Audio and Visual Arts (2018) entitled 
&quot;Speciality in Audio and Visual Arts&quot;, as well as holding a degree in 
Pedagogical Competence program of the Ionian University. He has been 
working as a freelancer in the field of graphic design since 2018 until today. 
Previously, he participated as a game designer with entries in the national 
board game competition (2017, 2019) and the Malta global game jam (2019). 
His research interests focus on the redesign of defeat in digital games and its 
utilization through transgressiveness and narrative structures in the learning 
process. 
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Πατσιατζή Ελένη 

Η Ελένη Πατσιατζή σπούδασε Ιστορία-Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Καποδιστριακού Παν/μίου. Οι μεταπτυχιακές σπουδές της αφορούν τον 
χώρο της Εκπαίδευσης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ-
UCL), ενώ είναι υποψήφια διδάκτωρ Διδακτικής της Ιστορίας στο Παν/μιο 
Αιγαίου. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. του «Ομίλου για την Ιστορική 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα». Εργάζεται στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
από το 1998· κατά καιρούς έχει εργασθεί εθελοντικά σε κοινωνικά φροντιστήρια 
(διδασκαλία ιστορίας κατεύθυνσης / προσανατολισμού) και στο Ανοιχτό 
Σχολείο Μεταναστών Πειραιά (διδασκαλία ελληνικής ως β΄ γλώσσας). 
Έχει  εκδώσει διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της Ν.Ε. Λογοτεχνίας της Α΄ 
Λυκείου (Εκδόσεις Πατάκης, 2012), ασχολείται με τη βιβλιοκριτική 
(βιβλιοκριτικές της βρίσκονται στη βάση της biblionet) και είναι συνδιαχειρίστρια 
του φιλολογικού ιστολόγιου «Ηλεκτρονική Τράπεζα Φιλολογικών Θεμάτων». 
Έχει κάνει εισηγήσεις για εκπαιδευτικά και ιστορικά θέματα σε συνέδρια και 
ημερίδες στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε 
επιστημονικά περιοδικά. 

 

Πάτσιου Βίκυ 

Η Βίκυ Πάτσιου είναι Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Σπούδασε Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών) και πήρε το διδακτορικό της 
δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne, διατριβή με θέμα: Realité historique et transcription littéraire: le cas 
de C.Théotokis, Paris 1987, δακτυλ.). Από το 1988 έχει συνεργαστεί με το 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε ερευνητικά 
προγράμματα με αντικείμενο τη μετάφραση και την ιστορία της νεοελληνικής 
παιδείας (18 ος - 19 ος αι.). και έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Υπήρξε για σειρά ετών 
μέλος Επιτροπών του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι μέλος Ελληνικών και 
Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών (Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού 
Διαφωτισμού, International Society for Eighteenth-Century Studies, Ελληνική 
Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας-Πρόεδρος του Δ.Σ., 
International Comparative Literature Association). Το συγγραφικό της έργο 
περιλαμβάνει αυτοτελείς εκδόσεις, δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και 
Πρακτικά Συνεδρίων, συνεργασίες και άρθρα δημοσιευμένα σε εφημερίδες, 
επιστημονικά και λογοτεχνικά περιοδικά (Η Καθημερινή, Ο Ερανιστής, Η λέξη, 
Διαβάζω, Περίπλους, Πόρφυρας κ.ά.). Μεταξύ άλλων έχει εκδώσει τα εξής 
βιβλία: Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Σύρου. Κατάλογος εντύπων (1526-1920), 
Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων, Ερμούπολη 1989 (σε 
συνεργασία) Τα πρόσωπα του παιδιού στην πεζογραφία (1880-1930), Ίδρυμα 
Ερευνών για το Παιδί, Αθήνα, εκδ. Δωδώνη, 1991 Ηγησώ (1907-1908). 
Ποιητική Έκδοση (1913-1914), Περιοδικά Λόγου και Τέχνης 2, Αθήνα, εκδ. 
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Διάττων, 1992 Η Διάπλασις των παίδων (1879- 1922). Το πρότυπο και η 
συγκρότησή του, Αθήνα, εκδ. Καστανιώτη, 2001 και έχει επιμεληθεί μαζί με την 
Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού τον τόμο Ο Νατουραλισμός στην Ελλάδα. 
Διαστάσεις - Μετασχηματισμοί - Όρια. Αθήνα, εκδ. Μεταίχμιο, 2008 καθώς και 
την έκδοση των δύο τόμων μαζί με τον Ευριπίδη Γαραντούδη και την Ουρανία 
Πολυκανδριώτη Η ποιητική του τοπίου, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / 
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών - Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής 
Γραμματολογίας, 2019. 
 

Πετρά Βασιλική  

 

H Βασιλική Πετρά εργάζεται ως φιλόλογος στο Γενικό Λύκειο Δοξάτου 
Δράμας, όπου και ζει μόνιμα. Οι αρχικές της σπουδές ξεκίνησαν από το τμήμα 
Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πεδίο των 
ενδιαφερόντων της περιστρέφεται γύρω από τη Γλώσσα-Λογοτεχνία, τη 
Δημιουργική Γραφή, το Θέατρο, την Τοπική-Προφορική Ιστορία, τη 
Μουσειοπαιδαγωγική, τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση, τα Παιδαγωγικά και τη 
Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον της εστιάζεται στην Εκπαιδευτική 
έρευνα γύρω από τα θέματα αυτά, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων. Πραγματοποίησε ερευνητικές εργασίες και Πολιτιστικά 
Προγράμματα με την υποστήριξη του φορέα Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο 
στην Εκπαίδευση. Συμμετέχει ενεργά στη διεξαγωγή του Λογοτεχνικού 
Διαγωνισμού Γρηγόρης Πεντζίκης, που απευθύνεται σε μαθητές της Ελλάδας 
και της ομογένειας. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές αφορούν τη Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας στην Εκπαίδευση και την Εισαγωγή Καινοτομίας (ΑΠΘ) και τη 
Δημιουργική γραφή (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο). 
 

Πιπιλή Χρύσα 

Η Χρύσα Πιπιλή είναι δασκάλα γενικής αγωγής στη Σχολή Χιλλ. Σπούδασε 
κλασική φιλολογία στο ΕΚΠΑ ενώ έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην 
«Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 
Εκπαίδευσης κι Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία & Institute of education, 
University of London) και στις «Επιστήμες Εκπαίδευσης και Αγωγής, Θεωρία, 
Πρακτική κι Αξιολόγηση Διδασκαλίας» (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κύπρου). 
Επιμορφώθηκε στην ειδική αγωγή καθώς και στη θεατρική αγωγή. Στο 
παρελθόν υπήρξε συνεργάτης του ετήσιου περιοδικού ειδικού ενδιαφέροντος 
«Θέατρο & εκπαίδευση». 
 

Πήλου Δέσποινα 

Η Δέσποινα Πηλού ασχολείται με τη μετάφραση από το 2006 σε έργα 
ελληνοποίησης λογισμικού, μεταδημιουργίας και gaming localisation, ως 
υπεύθυνη έργου και υπεύθυνη για την εκπαίδευση μεταφραστών. Σπούδασε 
την επιστήμη της Μετάφρασης στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
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σπουδών στη Δημιουργική Γραφή από το Κοινό Διαπανεπιστημιακό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστήμιου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της 
Μεταδημιουργίας, της Μηχανικής Μετάφρασης και Μετεπιμέλειας, της 
Δημιουργικής Γραφής, καθώς και του Δημοσιογραφικού Λόγου. 
 

Ποζιού Ελένη 

Η Ελένη Ποζιού είναι φιλόλογος στον ιδιωτικό τομέα με μεταπτυχιακό στη 
Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με 
το ΕΑΠ. Παράλληλα, παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδικής 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Πατρών. Έχει φοιτήσει στο τμήμα Ιστορίας–Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, με κατεύθυνση Αρχαιολογία–Ιστορία Τέχνης. Ασχολείται με το θέατρο 
ως ηθοποιός του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων και ως θεατροπαιδαγωγός. 
Υπήρξε θεατροπαιδαγωγός του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση στο πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ» σε συνεργασία με την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε δράσεις εντός σχολείων στην 
Κεντρική Ελλάδα, για την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ 
διοργάνωσε μαθητικό Φεστιβάλ σχολείων Τρικάλων (2015). Αντικείμενο των 
ερευνητικών της ενδιαφερόντων αποτελούν: το Θεάτρο, η Δημιουργική Γραφή, 
η προσέγγιση της Λογοτεχνίας, η συμπερίληψη και η ποίηση. Πρόσφατα 
εξέδωσε την πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Στην τσέπη σου κρύβεται 
ένας γίγαντας» (Εκδόσεις Συρτάρι). 
 

Πουρνή Ελένη Γραμμένη 

Η Γραμμένη-Ελένη Πουρνή γεννήθηκε στην Χαλκίδα. Είναι απόφοιτη του 
τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος πάνω στη λογοτεχνία και το παιδικό βιβλίο από το 
Παιδαγωγικό Τμήμα του ΕΚΠΑ. Έχει λάβει μέρος σε πανελλήνια και διεθνή 
συνέδρια . Κείμενά της για την παιδική και την λογοτεχνία ενηλίκων, καθώς και 
διηγήματα, έχουν δημοσιευτεί κατά διαστήματα σε ηλεκτρονικά περιοδικά και 
ιστοσελίδες. Έχει εργαστεί ως ιδιωτική εκπαιδευτικός. 

 

 

Ρίζος Εμμανουήλ 

Ο Ρίζος Εμμανουήλ γεννήθηκε στη Λάρισα το 1981 και ζει στη Θεσσαλονίκη. 
Σπούδασε Μηχανολογία στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και στη συνέχεια ειδικεύτηκε και 
ασχολήθηκε επαγγελματικά με το Μηχανολογικό Σχέδιο. Παράλληλα σπούδασε 
σαξόφωνο και θεωρητικά μουσικής σε διάφορα ωδεία, και είναι κάτοχος του 
Μεταπτυχιακού Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Την τελευταία δεκαετία εργάζεται σε ιδιωτική κλινική ως διοικητικό προσωπικό. 
Συμμετέχει σε ποικίλες φιλανθρωπικές δράσεις, μία εκ των οποίων, ίδρυσε και 
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διαχειρίζεται ιδιωτική παιδική και νεανική δανειστική βιβλιοθήκη, για τις ανάγκες 
κοινωνικής μειονότητας της Θεσσαλονίκης. 

 

Ρούβαλης Βασίλης 

Ο Βασίλης Ρούβαλης είναι συγγραφέας, υποψήφιος διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας) με θέμα 
«Μυθοπλαστικοί χαρακτήρες: από τη θεωρία ώς τη Δημιουργική Γραφή – το 
παράδειγμα της μικρής φόρμας», με επόπτη τον κ. Κωτόπουλο Η. 
Τριαντάφυλλο (αναπληρωτής καθηγητής, Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας). 

 

Sabatakakis Vassilis 

Vassilis Sabatakakis is appointed as Associate Professor in Greek (Modern 
Greek) studies and serves as Director of Research and Research Education at 
the Centre for Language and Literature of Lund University in Sweden. His 
research interests and publications are in morphological, stylistic variations, 
literature, Greek travel literature and travel literature on the historical Greek 
regions, the Swedish travelers, and Philhellenism in Scandinavia. He has 
translated Greek poetry and prose in Swedish and his work has been 
anthologized in books and collective volumes. He manages the research 
project of master’s and PhD level candidates at Lund University and has taken 
part in Doctoral Advisory Committees at the Universities of Crete and Ioannina. 
He is the editor-in-chief of the annual peer review journal Scandinavian Journal 
of Byzantine and Modern Greek Studies. 

In 2018 he was elected president of the European Society of Modern Greek 
Studies. Dr Sabatakakis and three participants as co-researches from different 
disciplines participated in a research project for the traveler and orientalist J. J. 
Björnståhl (1731-1779) that was funded by the Swedish Research Council. The 
outcome of this research is a volume entitled "Björnståhls resa: Europa och 
Konstantinopel 1767-1779" published in December 2021. 

 

Σακελλαρίου Ορέστης  

Orestis Sakellariou was born in 1993 in Thessaloniki. He grew up in Athens, 
where he lives and works. Architect Engineer, Graduate of the Department of 
Architecture of Patras, with studies in the Postgraduate Department of «Urban 
and Spatial Planning» of NTUA. His research project concerns the study of 
architecture, the city and its history, wιth recently published interest around 
Greek Ottoman City (Inteplications of Space. Ethos – Social Practices – 
Architecture”, International Conference, AUTh, 2021). Graduate Student of the 
Set Design Workshop of the National Theater (“In the Belly of the Theatre, 
2020), while since 2021 he maintains his own architectural office “Odos 
Cycladon”. 
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Σαραφίδου Κατερίνα 

Η Κατερίνα Σαραφίδου είναι Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 του 
ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ, από το 2018 έως σήμερα και ήταν Σχολική Σύμβουλος 
Προσχολικής Αγωγής στη Δράμα για 15 συναπτά έτη. Είναι απόφοιτος του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και του Φιλολογικού Τμήματος της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Επίσης, 
είναι Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
στις Επιστήμες της Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
της Παιδαγωγικής Σχολής και Διπλώματος Μετεκπαίδευσης του ίδιου 
Πανεπιστημίου, αλλά και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διαχείριση 
και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων του Τμήματος Μοντέλα Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γνωρίζει 
Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι επιμορφώτρια Β΄Επιπέδου στις ΤΠΕ. Έχει εργαστεί 
ως διδάσκουσα στο Αριστοτέλειο και το Δημοκρίτρειο Πανεπιστήμιο, όπου 
διδάσκει και σήμερα, σε ΙΕΚ και σε ΠΕΚ, Διετέλεσε διευθύντρια στο ΠΕΚ 
Καβάλας, (2012-2016). Έχει ανακοινώσεις σε πολλά διεθνή συνέδρια και 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. 
 

Σγουρίδου Μαρία  

Η Μαρία Σγουρίδου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (1991) όπου στην 
συνέχεια εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή με θέμα “Η επίδραση του 
Δάντη στην Νεοελληνική Λογοτεχνία” (1998) και υπηρετεί στο Τμήμα Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ από το 2002, με γνωστικό αντικείμενο 
“Ιταλική Λογοτεχνία” Εξελέγη στην βαθμίδα του καθηγητή το 2017. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο επιστημονικό πεδίο της Ιταλικής 
και Συγκριτικής Λογοτεχνίας, των αλληλεπιδράσεων στον χώρο της 
δραματουργίας και της Ιταλικής τέχνης. Έχει εκδώσει οκτώ (8) βιβλία 
συγκριτολογικού περιεχομένου από το 2002- 2017, εστιάζοντας στις 
πνευματικές διεπαφές Ελλάδας και Ιταλίας, έχει συγγράψει 85 άρθρα σε 
εγχώρια και διεθνή περιοδικά στην ελληνική, ιταλική και αγγλική γλώσσα, ένα 
κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο, επιμελήθηκε 5 αφιερώματα φιλολογικών 
περιοδικών και έχει 41 συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. 
 

Σδρόλια Αντιγόνη  

 

Η Αντιγόνη Σδρόλια σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Ε.Κ.Π.Α. και Ιταλική 
Φιλολογία στο Α.Π.Θ. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην Κινηματογραφική/Τηλεοπτική Γραφή 
στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτ. Μακεδονίας και του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ. Έχει διακριθεί 
σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και συμμετείχε με διηγήματά της σε ανθολογίες 
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διηγήματος. Έργα της: «Ο Φίλιππος στη Βρετανία» (Εκδόσεις Σαΐτα, 2015_e-
book), «Η συμμορία των πέντε» (Εκδόσεις Μίνωας, 2016), «Της Μηχανής το 
Φόρεμα» (Εκδόσεις ΠΗΓΗ, 2019). 
 

Σκαπετούλια Λουκία 

Η Σκαπετούλια Λουκία (του Δημητρίου) είναι νηπιαγωγός. Εδώ και πολλά 
χρόνια υπηρετεί πιστά αυτή τη θέση σε νηπιαγωγεία ιδιωτικής και δημόσιας 
εκπαίδευσης. Παράλληλα έχει ειδικευτεί στην ειδική αγωγή και διαπολιτισμική 
εκπαίδευση. Έχει συγγράψει και σκηνοθετήσει παιδικές παραστάσεις οι οποίες 
ανέβηκαν σε Δημοτικά σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης. Ως εισηγήτρια και 
εκπρόσωπος του Δ.Ι.Ε.Κ Αγρινίου παρουσίασε την ειδικότητα «Προσχολικής 
Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης», στα πλαίσια 
διοργάνωσης ενημέρωσης του φορέα. Επίσης, πραγματοποίησε 
κουκλοθεατρικές παραστάσεις, κάνοντας η ίδια τις κούκλες και τα σκηνικά. 
Συνεργάστηκα με το τμήμα ενηλίκων του συλλόγου Α.Μ.Ε.Α. «Ηλιαχτίδα» 
παραδίδοντας μαθήματα «ζωγραφικής και κατασκευών», έχοντας ταυτόχρονα 
την καλλιτεχνική επιμέλεια των εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στο 
Αγρίνιο, την Κέρκυρα, τον Αστακό και το Καρπενήσι. Μολονότι η δημιουργική 
διάθεση υπάρχει έντονα στη ζωή της, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
«Δημιουργική γραφή» την ενδυνάμωσε και την απελευθέρωσε περισσότερο, 
όπως και τους μικρούς της φίλους, τα νήπια. Έκτοτε, πειραματίζονται 
παίζοντας, κάνουν δημιουργικούς συσχετισμούς και ενίοτε παίρνουν μέρος σε 
διαγωνισμούς συγγράφοντας παραμύθια. 

 

Σκοπετέας Ιωάννης 

 

Ο Ιωάννης Σκοπετέας είναι Αναπληρωτής καθηγητής Σκηνοθεσίας και 
Σεναριογραφίας στις Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου (Μυτιλήνη). Διδάσκει ακόμη Δημιουργική Γραφή στην τηλεόραση και 
τον Κινηματογράφο στο ΕΑΠ από το 2017. Έχει συγγράψει τις μονογραφίες 
«Κάμερα φως και εικόνα στην ψηφιακή οπτικοακουστική καταγραφή» και «Η 
δημιουργία της μυθοπλαστικής αφήγησης και τα Είδη των ταινιών». Έχει ακόμη 
συγγράψει κεφάλαια σε βιβλία που διδάσκονται σε ελληνικά ΑΕΙ, επιστημονικά 
άρθρα σε περιοδικά, εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές και 
δεκάδες άρθρα με φωτογραφικά και οπτικοακουστικά θέματα σε περιοδικά 
ευρύτερης κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα, από το 1994 έχει εργαστεί ως 
σεναριογράφος/ σκηνοθέτης σε 27 ντοκιμαντέρ με ιδιαίτερο επιστημονικό 
ενδιαφέρον και σε περισσότερα από 100 επαγγελματικά οπτικοακουστικά έργα 
(διαφημίσεις, εταιρικά, ταινίες μικρού μήκους). 
 

Σπυροπούλου Ελισάβετ 

Η Ελισάβετ Σπυροπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
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και στην Διαχείριση Πολιτισμικών Μονάδων του ΕΑΠ. Είναι Εκπαιδεύτρια 
Ενηλίκων και εργάζεται στο χώρο της εκπαίδευσης από το 2006. Την τρέχουσα 
σχολική χρονιά υπηρετεί στο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας. Έχει 
εξειδικευτεί στους τρόπους εφαρμογής της ενταξιακής εκπαίδευσης. Έχει 
παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων για τη σχεδιασμό και 
την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσειακούς και ευρύτερα 
πολιτισμικούς χώρους. 
 

Σταμνά Αικατερίνη  

 

Η Αικατερίνη Σταμνά είναι βιολόγος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. 
Είναι απόφοιτη του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημιουργικής Γραφής του 
ΕΑΠ. Εργάζεται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και ασχολείται 
ερασιτεχνικά με το θέατρο. Σταμνάς Αναστάσιος Ο Αναστάσιος Σταμνάς είναι 
αρχιτέκτονας, αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός, απόφοιτος του ΔΠΜΣ 
Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού, διδάκτορας 
της πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ. Έχει διδάξει από το 2010 μέχρι σήμερα σε 
τμήματα του ΔΠΘ, ΔΙΠΑΕ, ΠΔΜ. Είναι φοιτητής του τμήματος Κινηματογράφου 
της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. 
 

Σταυριανός Αντώνης 

Ο Αντώνης Σταυριανός είναι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απόφοιτος του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών «Ρητορική: Θεωρία και Πράξη» του ΕΚΠΑ και 
υποψήφιος Διδάκτωρ Λογοτεχνίας του ΕΚΠΑ. 
Το θέμα που πραγματεύεται στη Διδακτορική Διατριβή του, αφορά στην 
παιδαγωγική εμπλοκή της Ρητορικής με τη Λογοτεχνία, με σκοπό τη βελτίωση 
της προσλαμβάνουσας νοηματοδότησης των λογοτεχνικών κειμένων, από 
πλευράς μαθητών, στα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο 
τίτλος της υπό διαμόρφωση διατριβής είναι «Λογοτεχνία και Ρητορικά 
Προγυμνάσματα: από τη Θεωρία στη Διδακτική Πράξη». Έχει συμμετάσχει με 
εισηγήσεις σε ποικίλα συνέδρια Παιδαγωγικής, έχει διδακτική εμπειρία σε 
επίπεδο προπτυχιακό στο ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, είναι εκπαιδευτής Ρητορικής, κριτής 
αγώνων Ρητορικής και ιδρυτής του θερινού σχολείου Ρητορικής, «Λόγοι 
Ν…άξιοι». 
 

Στέκα Παρασκευή (Βίκυ) 

 

Η Παρασκευή (Βίκυ) Στέκα σπούδασε ψυχολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Αθήνα/1998). 
Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην Κοινωνική Ψυχιατρική και 
Παιδοψυχιατρική της Ιατρικής Σχολής (Ιωάννινα/2007). Εκπαιδεύτηκε στην 
Συστημική Οικογενειακή και Ομαδική ψυχοθεραπεία στο Εργαστήριο 
Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων (Αθήνα/2005–2009). Ολοκλήρωσε την 
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εκπαίδευσή της στην Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία και Κοινοτική Πρακτική 
αρχικά στο Dulwich Center, Adelaide, South Australia (Certificate) το 2013 και 
στο Institute of Narrative Therapy UK (Diploma) το 2020. Εργάστηκε στο 
Κέντρο θεραπείας Εξαρτημένων  Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) στο Βόλο (2003-2011) 
και στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων “Αλκυόνη” στο Καρπενήσι (2013-
2018). Εργάζεται ιδιωτικά στο Βόλο από το 2014 και είναι εξωτερική συνεργάτις 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(Βόλος) από το 2015 και στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης 
φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2019. Από το 2021 είναι 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημιουργικής γραφής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Strolι Vasiliki 

Vasiliki Stroli, Historian, Author and Owner of Creative Writing workshop for children 
“Filanagnosia” in Xanthi, Greece.  B.A. in History from University of Ioannina and MSc. 
in Creative writing from University of West Macedonia. 

 

Theodosiadou Sofia 
 

Dr. Sofia Theodosiadou (sotheo@nured.auth.gr) is Assistant Professor 
(Adjunct) at the School of Early Childhood Education, Faculty of Education at 
the Aristotle University of Thessaloniki (Greece). Her research interests lie in 
the field of media literacy, radio studies, music radio and children and media. 
She has also taught for several semesters the course “Journalism speech” in 
the MA of Creative Writing of Open University (Greece). She has worked as a 
radio and magazine journalist and has been an EU scholar trainee in the BBC 
World service. Her monograph “Voices of pirates: the pirate radio of 
Thessaloniki” (2016) has been published from Herodotus Publishing House. 
 

Τρυψάνη Περιστέρα  

 

Η Περιστέρα Τρυψάνη γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα. Το 2001, ολοκλήρωσε 
τις προπτυχιακές σπουδές μου στην Ελληνική Φιλολογία του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στη Γλωσσολογία. Το 
2020, αποφοίτησε από το Κοινό Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το διεπιστημονικό μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης αφορά τη «Δημιουργική Γραφή». Από το 2003 έως το 2008, 
εργάστηεα ως φιλόλογος σε δημόσια σχολεία της Κύπρου. Το 2008, διορίστηκα 
ως μόνιμη εκπαιδευτικός στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Το 2022, πήρα 
μετάθεση για τα δημόσια σχολεία της Α΄ Πειραιά. 
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Τουτζιαράκη Μαριάννα 

Η Μαριάννα Τουτζιαράκη είναι φιλόλογος, αριστούχος απόφοιτος της 
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της, με 
υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση, στο Πρόγραμμα «Θεωρία, Πράξη και 
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός 
Σχεδιασμός και Διδασκαλία») του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπονεί 
τη διδακτορική της διατριβή, με την υποστήριξη του προγράμματος 
υποτροφιών «Σταύρος Τσακυράκης», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ερευνώντας την ηθική ανταπόκριση 
των μαθητών και μαθητριών στη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Έχει 
συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει άρθρα 
που απηχούν τα κυριότερα επιστημονικά της ενδιαφέροντα: τη λογοτεχνία και 
τη διδακτική της, τον διακαλλιτεχνικό διάλογο και την καλλιέργεια της ηθικής 
αντίληψης μέσα από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 

 

 

Τσάιτα-Τσιλιμένη Βασιλική 

Η Βασιλική (Βάλια) Τσάιτα-Τσιλιμένη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι 
Chargée des cours και διδάσκει λογοτεχνία, γλώσσα και μετάφραση στο 
Πανεπιστήμιο της Γενεύης όπου εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή πάνω 
σε θέματα ταυτότητας, κοινωνικής κριτικής και λογοτεχνικής γραφής στη 
λεγόμενη « γενιά του 1920 » στην Ελλάδα. Το μεταπτυχιακό της δίπλωμα 
(Master II) το απέκτησε από το Πανεπιστήμιο της Σορβώνης στο Παρίσι (Paris-
Sorbonne IV) όπου δούλεψε πάνω σε ένα συγκριτικό θέμα: Όψεις του έργου 
του ποιητή Κώστα Ουράνη σε σύγκριση με τα «Άνθη του Κακού» του 
Baudelaire. Το πτυχίο της το απέκτησε από το Τμήμα Φιλολογίας (ΜΝΕΣ) της 
Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Πέρα από τα ακαδημαϊκά της καθήκοντα, 
ασχολείται με την Ποίηση, τη Μετάφραση και τη Φωτογραφία. Η πρώτη της 
ποιητική συλλογή με τίτλο « Άγρια Χόρτα » κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κίχλη 
(Ιούλιος 2017). 

 

Τσαντάκης Χρίστος Τρ. (PhD, MBA, M.Sc.) 

Ο Χρίστος Τρ. Τσαντάκης είναι κάτοχος Διδακτορικού στη διοίκηση της 
εκπαίδευσης και τη δημιουργικότητα στην ηγεσία. Επίσης, είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού ΜΒΑ (Master in Business Administration) όπως και κάτοχος 
μεταπτυχιακού M.Sc. στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Διδάσκει 
σε προπτυχιακό τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στη Σχολή 
Διοικητικών, Οικονομικών &amp; Κοινωνικών Επιστημών ως επιστημονικός 
συνεργάτης ενώ επί σειρά ετών υπηρετεί ως στέλεχος της εκπαίδευσης - 
Υποδιευθυντής σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα 
επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την οργάνωση και 
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διοίκηση της εκπαίδευσης, το μάνατζμεντ οργανισμών και εκπαιδευτικών 
οργανισμών και την δημιουργικότητα στην ηγεσία. 

 

 

 

Tsilimeni Tasoula 

Tasoula Tsilimeni is a Professor and the President of the Department of Early 
Childhood Education at the School of the Humanities and Social Sciences, 
University of Thessaly, where she teaches Children’s Literature and Creative 
Writing. She has published relevant articles and studies in autonomous books, 
collective volumes, and reputable Greek and foreign journals. She is the 
Director of “Keimena,” an electronic Journal for the research, theory, critique, 
and didactics of Children’s Literature (https://journals.lib.uth.gr), and the 
Director of the Laboratory of Speech and Culture of the University of Thessaly. 
She has published books for children and educators and fiction books for adults’ 
literature as well she has taken part in Greek and International Congresses. 

 

Τσιμπλή Αμαλία  

 

Η Αμαλία Τσιμπλή γεννήθηκε στην Ζάκυνθο. Σπούδασε στο ΤΕΙ Αθηνών στο 
τμήμα της Νοσηλευτικής και έπειτα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στο 
τμήμα της Ανωτάτης Νοσηλευτικής. Την περίοδο 2000-2020 εργάστηκε ως 
νοσηλεύτρια στην Ελλάδα και στην Ολλανδία.Το 2015 ολοκλήρωσε 
πρόγραμμα σπουδών στην Αιματολογική Νοσηλευτική και εξειδικεύτηκε στην 
μεταμόσχευση μυελού των οστών. Το 2018 ολοκλήρωσε μια σειρά μαθημάτων 
Δημιουργικής Γραφής με την καθηγήτρια Βασιλική Στρώλη του εργαστηρίου 
«Φιλαναγνωσία».Το 2019 ξεκίνησε συστηματικά να ασχολείται με την 
εικονογράφηση του παιδικού βιβλίου. Το 2020 έκλεισε τον κύκλο της 
νοσηλευτικής της καριέρας ώστε να αφοσιωθεί στην δημιουργική γραφή, στην 
συγγραφή παιδικών βιβλίων και την εικονογράφηση. Το 2020 ολοκλήρωσε μια 
12μηνη ειδικότητα στα ολλανδικά «Συγγραφή παιδικού βιβλίου». Το 2022 
ολοκληρώνει το διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή 
και Εκπαίδευση» με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας Από το 2018 
μέχρι και σήμερα λειτουργεί το δικό της διαδικτυακό εργαστήριο Δημιουργικής 
Γραφής και Εικονογράφησης «Iliso Storymaker» και παραδίδει μαθήματα 
Δημιουργικής Γραφής. Χειρίζεται άπταιστα τα ολλανδικά και τα αγγλικά. Είναι 
παντρεμένη με τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη και έχουν μια κόρη 4 χρονών. Μόνιμη 
κατοικία έχουν στις Αφίδνες Αττικής. 

 

 

Τσιτιρίδου Χριστίνα  
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Η Χριστίνα Τσιτιρίδου, φιλόλογος, διδάσκει στη δημόσια Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση από το 1999 έως σήμερα. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα της Δημιουργικής Γραφής της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών 
του ΕΑΠ με βαθμό Άριστα, και δύο υποτροφίες Αριστείας κατά τη διάρκεια των 
σπουδών της. Στα πλαίσια των πολιτιστικών προγραμμάτων που υλοποιούνται 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εκπονεί κάθε χρόνο λογοτεχνικό 
εργαστήριο με μεικτές ομάδες μαθητριών και μαθητών. Την τρέχουσα χρονιά 
σε συνεργασία με το Κατάστημα Κράτησης Νεαπόλεως Λασιθίου και μετά από 
χορηγούμενη άδεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πραγματοποιεί Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής 
σε γυναίκες κρατούμενες. Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται για την υποβολή 
πρότασης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Λογοτεχνία. 

 

Τσιτούρα Δέσποινα 

Η Δέσποινα Τσίτουρα είναι μόνιμη εκπαιδευτικός (φιλόλογος) στο Μουσικό 
Σχολείο Ιλίου. Διδάσκει σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 
1996. Από το 2019 είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με επιβλέποντα 
καθηγητή τον Ι.Σκοπετέα. Θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι Η 
κινηματογραφική αφήγηση την περίοδο της κρίσης και το στοιχείο του 
«ανοίκειου» στον ελληνικό κινηματογράφο (2009 – 2019). Το 2019 
ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή από το Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με θέμα Ο 
υποκειμενικός χρόνος στον κινηματογράφο. Φιλμικές αναπαραστάσεις της 
προσωπικής μνήμης και του ονείρου. Η περίπτωση των έργων «Άγριες 
Φράουλες», I. Bergman και « Ο Καθρέφτης», A. Tarkovsky – Πρωτότυπο 
σενάριο: «Η στάχτη που μένει». Το πρωτότυπο σενάριο απέσπασε το 2o 
βραβείο στον 7o πανελλήνιο διαγωνισμό της Ένωσης Σεναριογράφων 
Ελλάδος. 

 

Tyrou Ioanna 

Ioanna Tyrou è Docente Universitario presso il Dipartimento di Lingua e 
Letteratura Italiana dell’ Università Nazionale e Capodistriana di Atene dal 
2017. Si è laureata presso il Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana e 
laureata presso il Dipartimento Pedagogico di Educazione Primaria. Ha 
completato gli studi post-laurea in Informatica dell’ Educazione presso il 
Dipartimento Pedagogico dell’ Educazione Primaria ed è dottore del 
Dipartimento di Filologia della Lingua Italiana e Spagnola dell’ Università di 
Atene sulla “Tecnologia educativa e didattica: l’ insegnamento dell’ italiano 
come lingua straniera attraverso ambienti virtuali e culturalι”. Svolge la sua 
ricerca post-dottorato nel campo della gestione della conoscenza e in 
particolare nella conoscenza esplicita e implicita riscontrata durante il processo 
educativo per gli studenti, con l’ obiettivo della scrittura creativa, presso il 
Politecnico d’ Atene. Ha tenuto corsi di laurea e post-laurea. È stata insegnante 
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in una scuola pubblica elementare (2007-2017). Dal 2018 insegna al corso di 
Scrittura Creativa in Lingua Straniera. I suoi interessi di ricerca: uso pedagogico 
di Internet e Nuove Tecnologie nella pratica didattica, scrittura creativa in una 
lingua straniera, apprendimento delle lingue attraverso i media digitali, 
insegnamento delle lingue straniere e pedagogia. 

 

Τζανάκη Δέσποινα 

Η Δέσποινα Τζανάκη είναι απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της 
Τέχνης της ΑΣΚΤ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Ιστορία 
της Φιλοσοφίας» του Τομέα Φιλοσοφίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Έχει λάβει μέρος σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια σχετικά με τη γλωσσολογία (ΕΚΠΑ), την εκπαίδευση (ΕΚΠΑ), τον 
πολιτισμό (University of Tartu), το θέατρο (Elephas Tiliensis), τον 
κινηματογράφο (ΕΚΠΑ), τον ήχο (ΑΣΚΤ), τη μουσική (ΕΚΠΑ), την σκηνοθεσία 
(ΕΚΠΑ, Ανοιχτή Τέχνη) και τη video art (Μικρό Πολυτεχνείο). Γνωρίζει 
αγγλικά, ρωσικά και γαλλικά. Παίζει πιάνο και ασχολείται με την συγγραφή και 
τη φωτογραφία. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, στο ΚΠΙΣΝ και ως 
καθηγήτρια ξένων γλωσσών. 
 

Tzanetou Chryssi  

Chryssi Janetou is an Associate Lecturer at the Central Saint Martins/ 
Birkbeck MBA, the first MBA partly taught in an art and design school. She is a 
creative educator, leadership coach and drama facilitator, investigating the role 
of theatre and the arts as pedagogical tools to cultivate the human skills for the 
future. Chryssi Tzanetou is the founder of Leadership Studio, a boutique 
creative learning consultancy aimed at developing transformational leadership 
development experiences through creativity. She has devised, and facilitated 
leadership programmes for different communities of learners such senior 
executives, team managers with different levels of professional experience, 
young people, and social entrepreneurs. She also develops social innovation 
programmes for Central Saint Martins, supporting local communities become 
more resilient, and enhancing the teaching, and learning experience. She 
began her career in the international development sector leading cross-country 
teams, and orchestrating partnerships with the UN, national governments, and 
major Philanthropic Foundations. 

 

Velivasaki Georgia 

Georgia Velivasaki is a poet, lyricist and author of theatrical plays, children’s 
rhyming books and short stories. Following her studies in EAP (Dept. of 
European Civilization) she is a University of West Macedonia post graduate in 
“Creative Writing” (Master’s Degree). She is also an accomplished singer with 
an extensive discography under her belt and numerous collaborations with 
other artists, both in Greece and abroad. She has been actively involved in 
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musical theatre and performance art, both as a performer and a creator. Her 
versatile projects include literary works that have been awarded, published and 
presented on stage. Since 2020, she teaches Performance Poetry in the 
Postgraduate Program «Creative Writing» of the University of Western 
Macedonia. 

More: http://www.velivasaki.gr/biography/?lang=en 

 

Vlachakou Varvara 

Vlachakou Varvara has been working as a teacher for the last six years, half 
of which in private school and the rest in public schools. She has graduated 
from the “Department of Primary Education” of the National and Kapodistrian 
University of Athens. She has successfully completed two master degrees, both 
in “Educational Administration” at Frederick University of Cyprus and in 
“Creative Writing” at University of Western Macedonia. She has also attended 
an annual “School Psychology” seminar of the University of the Aegean and an 
annual “Special Education” seminar of the University of Patras. 
 

Φασόη Κατερίνα 

Η Κατερίνα Φασόη αποφοίτησε από το τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, όπου 
πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Γλωσσολογία. 
Παράλληλα ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Paris 
Dauphine με αντικείμενο τη Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών. Εργάστηκε 
στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής του ΕΚΠΑ και από το 2002 εργάζεται στη 
δημόσια εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια με εισηγήσεις για τη 
διδακτική των γλωσσικών μαθημάτων αλλά και την αξιοποίηση της 
Δημιουργικής Γραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συμμετείχε στο 
Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής του Μισέλ Φάις. 

 

Φωτόπουλος Νίκος 

O Νίκος Φωτόπουλος γεννήθηκε στην Αμαλιάδα Ηλείας το 1970. Είναι 
Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των 
Πολιτισμικών και Εκπαιδευτικών Πρακτικών», καθώς και Επιστημονικός 
Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της 
ΓΣΕΕ. Έχει διδάξει και έχει δώσει διαλέξεις ως επισκέπτης καθηγητής σε 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού αντίστοιχα. Τα 
επιστημονικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της κοινωνιολογίας της 
εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, της κοινωνιολογίας του 
πολιτισμού, της κριτικής πολιτισμικής ανάλυσης και θεωρίας. Έχει συμμετάσχει 
σε πλήθος επιτροπών ως εμπειρογνώμονας για θέματα εκπαίδευσης και 
πολιτισμού, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και απασχόλησης στην Ελλάδα και 

http://www.velivasaki.gr/biography/?lang=en
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στο εξωτερικό, ενώ άρθρα του έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους, 
ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. 

 

Χατζάκη Κατερίνα 

 

Η Κατερίνα Χατζάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και είναι πτυχιούχος της 
Φιλοσοφικής Σχολής του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος διδακτορικής διατριβής 
του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο: Η Καστελλανία της 
Ιεράπετρας το 16 ο αιώνα: κοινωνικές και οικονομικές όψεις. Σήμερα είναι 
Διευθύντρια του 1ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου. Υπήρξε υπότροφος του 
Υπουργείου Εξωτερικών Ιταλίας σε συνεργασία με Υπουργείο Παιδείας 
Ελλάδας, σε ετήσια έρευνα στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου 
Τεργέστης και Βενετίας αντίστοιχα, στο τομέα της μεσαιωνικής ιστορίας. Έχει 
ενεργό συμμετοχή σε παρουσιάσεις βιβλίων – βιβλιοκριτικές.Είναι κάτοχος του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Γ΄ Επιπέδου (C1-C2) στην Ιταλική 
γλώσσα. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια με δημοσιεύσεις σε 
Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε διαλέξεις και 
ημερίδες φιλολογικού περιεχομένου. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη συγγραφή 
ιστορικού μυθιστορήματος με τίτλο: Κάντια, η άλλη Βενετία, της Ανατολής (υπό 
έκδοση). 
 

Χατζημαυρουδή Ελένη 

Η Ελένη Χατζημαυρουδή είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά τις μεταπτυχιακές της 
σπουδές στην κλασική φιλολογία ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της στην 
αρχαϊκή λυρική ποίηση με τίτλο Ίβυκος Μυθολόγος. Έρις και Έρως (University 
Studio Press 2005). Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του Ομότιμου Καθηγητή 
Ε. Κριαρά για το Νεοελληνικό Λεξικό και για το Λεξικό της Μεσαιωνικής 
Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας. Έχει διδάξει ως ειδική επιστήμονας στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο ΑΠΘ. Είναι συγγραφέας του βιβλίου 
Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο στο γυμνάσιο και στο 
λύκειο (University Studio Press 2007), ενώ μαζί με τον Σπ. Κιοσσέ έχουν 
συγγράψει το έργο Η λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (εκδ. Κριτική 
2020). Από το 1995 εργάζεται ως φιλόλογος στο Κολλέγιο Ανατόλια στη 
Θεσσαλονίκη (από τον Σεπτέμβρη του 2018 ως επικεφαλής του Τμήματος 
Νέων Ελληνικών). Διδάσκει επίσης δημιουργική γραφή στο CTY Greece. 
 

Χατζηπαπά Ανθή 

Η Ανθή Χατζηπαπά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1999. Αποφοίτησε από 
τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο 
τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Είναι κάτοχος διπλώματος της αγγλικής 
γλώσσας και έχει σπουδάσει στο Università per Stranieri di Perugia για την 
Ιταλική Γλώσσα. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με θέμα Ειδική Αγωγή και 
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Εκπαίδευση, Ενδυνάμωση γυναικών-WOMENTORS και Η χρήση της 
μεθοδολογίας της μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
σχολείο και την ομάδα. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής 
νέων Erasmus plus σε χώρες του εξωτερικού. 
 

Χατζηκυριακίδης Στέργιος 

Ο Στέργιος Χατζηκυριακίδης γεννήθηκε στα Γρεβενά το 1980. Είναι 
καθηγητής Υπολογιστικής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Τελείωσε το τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ με ειδίκευση 
στη Γλωσσολογία. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Υπολογιστική 
Γλωσσολογία στο King’s College του Λονδίνου και εκπόνησε τη διδακτορική 
του διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί στο Royal Holloway, 
University of London, στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας 
(CNRS), στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο του 
Γκέτεμποργκ. Πριν αναλάβει καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, διετέλεσε 
Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Γλωσσολογικής Θεωρίας και 
Πιθανοκρατικών Σπουδών (CLASP). Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνται 
στην υπολογιστική ανάλυση της σημασιολογίας των φυσικών γλωσσών, καθώς 
και την τυπική σύνταξη και σημασιολογία. Πέρα από το ακαδημαϊκό του έργο, 
έχει συγγράψει τρία μυθιστορήματα και δύο συλλογές διηγημάτων. 

 

Χρηστίδη Τίνα 

Η Τίνα Χρηστίδη έχει σπουδάσει Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έχει παρακολουθήσει το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο της Φλώρινας. Είναι 
υποψήφια διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπου και ερευνά το πεδίο διδακτικής της λογοτεχνίας μέσω μικρομυθοπλασίας 
και δημιουργικής γραφής. Έχει συμμετάσχει στον συλλογικό τόμο Η 
δημιουργική γραφή στο σχολείο (επιμ. Σοφία Νικολαΐδου, εκδ. Μεταίχμιο), και 
έχει μεταφράσει το βιβλίο δημιουργικής γραφής για παιδιά του Κρίστοφερ Έτζ, 
Γράψε τις καλύτερες ιστορίες! (εκδ. Μεταίχμιο) καθώς και τις Αφηγήσεις της 
Γερτρτούδης Στάιν (υπό έκδοση). Ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί στο 
περιοδικό Μανδραγόρας, ενώ συνεργάζεται τακτικά με το ηλεκτρονικό 
περιοδικό Χάρτης. Εργάζεται ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση όπου και 
διαδίδει, μέσω συνεδρίων, επιμορφώσεων και άλλων καλών πρακτικών, την 
αγάπη της για τις σύντομες ιστορίες και τη δημιουργική γραφή. 

 

Χριστοδουλίδης Λεωνίδας 

Ο Λεωνίδας Χριστοδουλίδης είναι 30 χρόνια εκπαιδευτικός σε δημόσια 
σχολεία της χώρας εκ των οποίων τα 25 ασχολείται με το σχολικό θέατρο. Έχει 
ανεβάσει σε συνεργασία με τους μαθητές του και άλλους εκπαιδευτικούς 
αντίστοιχο αριθμό σχολικών παραστάσεων. Είναι απόφοιτος του Ιστορικού 
τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι 
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απόφοιτος του Μεταπτυχιακού τμήματος Δημιουργικής Γραφής του ΕΑΠ. Είναι 
μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Δημιουργικής Γραφής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε σύμπραξη με την Σχολή 
κινηματογράφου του ΑΠΘ, κατεύθυνση σεναρίου .Έχει κάνει εισηγήσεις στο 4ο 
Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής στην Φλώρινα το 2019,στο συνέδριο 
για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση (Αθήνα 2018)στο συνέδριο για τον Κομμητά με 
εισήγηση για την δράση του σε σχέση με το θέατρο στο Πανεπιστήμιο της 
Βουδαπέστης το 2014. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα θεάτρου με την Τότα 
Σακελλαρίου, την Λυδία Κονιόρδου, την Όλια Λαζαρίδου, τον Δημήτρη 
Καταλειφό, τον Γιώργο Μπινιάρη, τον Κωστή Σφυρικίδη κ.α. Έχει 
παρακολουθήσει το πρόγραμμα του ΠΕΚ Ανατολικής Αττικής για την θεατρική 
Παιδεία. Έχει βραβευτεί με τους μαθητές του στους Καλλιτεχνικούς Αγώνες του 
1999 και πρόσφατα στο Διεθνές Φεστιβαλ Ολυμπίας –Καμερα Ζιζάνιο 2021. 
Μέλος της θεατρικής ομάδας ΕΛΜΕ Μαγνησίας έχει συμμετάσχει σε 
παραστάσεις της. Έχει βραβευτεί σε διαγωνισμούς Ποίησης, ενώ έχει 
ασχοληθεί ενεργά με την Αφήγηση και την Δημιουργική γραφή. Έχει συγγράψει 
θεατρικά έργα όπως το έργο ‘’Άγγελος Σικελιανός,μια ζωή μια εποχή’’ που 
έχουν ανέβει στην Θεατρική σκηνή. 

 

Χάψα Μαρία  

Η Δρ. Μαρία Χάψα -με καταγωγή από την Χαλκιδική- είναι φιλόλογος στην 
μέση εκπαίδευση. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έκανε 
μεταπτυχιακό στο University of Edinburgh στη Σκωτία (MSC in Classics). Έχει 
ανακηρυχθεί Δρ. Κλασικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών με 
διδακτορική διατριβή στον «Ομηρικό Ύμνο στην Αφροδίτη». Από το 2008 
δημιουργεί εκπαιδευτικά πολιτιστικά προγράμματα, και προγράμματα 
Δημιουργικής Γραφής για μαθητές, παιδιά και εφήβους, σε συνεργασία με 
διάφορους φορείς, όπως η Ψηφιακή Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου. Η Δρ. 
Μαρία Χάψα είναι επίσης συγγραφέας και ποιήτρια. Εκδόσεις: Αγλαά άποινα 
(εκδ. Γαβριηλίδη, Αθήνα 2011), Το βραβείο του Αλτερίνου (εκδ. Γρηγόρη, 
Αθήνα 2006), κ.ά. λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά (εκδ. Αποθήκη Τεχνών 2014 
και 2016). Είναι επίσης στιχουργός τραγουδιών για μουσικοθεατρικές παιδικές 
παραστάσεις και έκδοση cd (2016) σε συνεργασία με το Σύγχρονο Κορινθιακό 
Ωδείο. Συγγραφή θεατρικού έργου (2018). Υπό έκδοση ποιητική συλλογή 
χαϊκού (φθινόπωρο 2022, επιμ. Γιώργος Ρούσκας). 

 

Χλωπτσιούδης Δήμος 

Ο Δήμος Χλωπτσιούδης γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι φιλόλογος 
και υποψήφιος διδάκτωρ Δημιουργικής Γραφής. Γράφει κριτικές ποίησης 
συνεργαζόμενος με τις ηλεκτρονικές σελίδες culturebook.gr, tvxs.gr, 
τοβιβλίο.net και αλλού. Μελέτες του, κριτικές και δοκίμια δημοσιεύονται στα 
περιοδικά Μανδραγόρας, ‘Ενεκεν, ο Σίσυφος κ.ά. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες 
λογοτεχνικές δράσεις και επί έτη διδάσκει Δημιουργική Γραφή σε μαθητές κι 
ενήλικες, ενώ πιο περήφανος από όλα είναι για τη συμμετοχή του ως διδάσκων 
στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Διαβατών. Έχουν εκδοθεί οι 
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ποιητικές συλλογές: «η οργή της πεταλούδας» (2013), «κατάστιχα» (2014), 
«ακατάλληλο» (2016) και «laissez passer” (2019). Έχει, παράλληλα, συγγράψει 
τα πολιτικά δοκίμια «η δημαγωγία της δημοκρατίας» (2009), «Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών» (2011) και «η 
μεσαία τάξη στην αγχόνη της κρίσης» (2014) και έθεσε στη διάθεση του 
διαδικτυακού κοινού 8 σχολικά φιλολογικά βοηθήματα για το λύκειο (έκθεσης 
και λογοτεχνίας). 

 

Χριστόπουλος Δημήτρης 

Ο Δημήτρης Χριστόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και υπηρετεί ως 
φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία 
στο ΕΚΠΑ, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημιουργική Γραφή στο Παν. 
Δυτικής Μακεδονίας, ενώ είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας 
στο Παν. Κύπρου. Δημοσιεύει κριτικές και διηγήματα στον έντυπο και ψηφιακό 
τύπο αλλά και στο προσωπικό του ιστολόγιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
αφορούν την ελληνική μεταπολεμική πεζογραφία. Έχει εκδώσει δύο συλλογές 
διηγημάτων και ένα μυθιστόρημα το οποίο απέσπασε το Ειδικό Κρατικό 
Βραβείο 2021 για βιβλίο που προάγει σημαντικά τον διάλογο πάνω σε 
ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα. Διηγήματά του περιλαμβάνονται σε 
συλλογικούς τόμους και έχουν μεταφραστεί στα Ισπανικά και στα Ιταλικά. 

 

Xi Xu 

Xu Xi 許素細 is a former Indonesian national of Chinese descent from Hong 

Kong who became a U.S. national at the age of 33. An author of fifteen books 
— five novels, nine collections of fiction and essays and one memoir — she is 
considered one of Asia’s leading writers in English. She also edited five 
anthologies of Asian and Hong Kong writing. Forthcoming is a new collection, 
Monkey in Residence & Other Speculations (Signal 8, pub date: Nov 1, 2022); 
recent titles include The Art and Craft of Asian Stories: A Writer’s Guide and 
Anthology (Bloomsbury, 2021), This Fish is Fowl: Essays of Being (Nebraska 
2019), Insignificance: Hong Kong Stories (Signal 8, 2018) and the novel That 
Man in Our Lives (C&R, 2016). She currently holds the William H.P. Jenks Chair 
in Contemporary Letters at the College of the Holy Cross in Worcester, 
Massachusetts, and is a founding partner of Authors at Large, Inc. Previously, 
she also co-directed the International MFA in Creative Writing & Literary 
Translation in prose at Vermont College of Fine Arts, Montpelier, and was 
Writer-in-Residence at City University of Hong Kong where she established the 
first low-residency MFA in Creative Writing in Asia. A diehard transnational, she 
long inhabited the flight path connecting New York, Hong Kong and the South 
Island of New Zealand. Prior to 1998, she had an 18-year corporate career in 
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Watson Tomas 

Tomas Watson (b.1971) is a British artist who has lived and worked in Greece 
since 1994. He studied at the Slade School of Art in London. In 1998, he won 
the BP Portrait Award and was subsequently commissioned by the National 
Portrait Gallery to paint the author John Fowles. This portrait is in their 
permanent collection. He is represented by the Jill George Gallery in London 
and Accesso Galleria in Tuscany. He regularly participates in international art 
fairs and solo exhibitions, and he recently co-founded and teaches at the Sigri 
Arts Retreat (www.sigriartsretreat.com), an educational arts program on the 
island of Lesvos. 
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Alejandro Zambra is a Chilean writer, poet, and critic who, also, currently 
teaches literature at the Diego Portales University in Santiago, Chile. The 
recipient of numerous literary prizes – among which his first novel, “Bonsai”, 
was awarded Chile's Literary Critics' Award for Best Novel – as well as a 
Cullman Center fellowship, and a finalist for the Frank O’Connor International 
Short Story Award, his stories have appeared in “The New Yorker”, “The New 
York Times Magazine”, “The Paris Review”, “Granta” and “Harper’s”, among 
others and his books have been translated into more than 10 languages. He 
was selected as one of the Best of Young Spanish Language Novelists and 
was elected to the Bogotá39 list. 

 

 

 

 


