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Η Θεσσαλονικιά ποιήτρια – ζωγράφος, Πόπη Αντωνίου - Σφαλαγκάκου, γεννήθηκε το 1943 στη 
Θεσσαλονίκη, όμως για ένα μικρό χρονικό διάστημα 5 χρόνων, στην παιδική της ηλικία, έζησε στην 
Έδεσσα με τους γονείς της Παναγιώτη και Σοφία και τον αδερφό της Νίκο Αντωνίου. Η καταγωγή 

τής οικογένειάς της ήταν από την παλιά Πέλλα.
Το 1972 παντρεύτηκε τον Πέτρο Σφαλαγκάκο και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Βαγγέλη και τον Παναγιώτη. 
Από μικρή ηλικία είχε ταλέντο στη ζωγραφική και ασχολήθηκε πιο πολύ με το πορτραίτο. Συνεργάστηκε 

με πολλά περιοδικά όπως: «Βορειοελλαδικά», «Μακεδονικό Ημερολόγιο», «Πανσερραϊκό Ημερολόγιο» 
και άλλα. Επίσης φιλοτέχνησε και εξώφυλλα πολλών ποιητικών συλλογών.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και αργότερα πρόεδρός της. Μετά 
την αποχώρησή της από την θέση της προέδρου, πήρε τον τίτλο της επιτίμου προέδρου. Υπήρξε, επίσης, 
μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών (ΠΕΛ), καθώς και μέλος του Πανελλήνιου Ελλαδοκυπριακού 
Πολιτιστικού Συνδέσμου.

Έχει εκδώσει εννιά ποιητικές συλλογές και δύο ποιητικά ανθολόγια, μεταφρασμένα στην αγγλική και 
γαλλική γλώσσα. Ποιήματά της έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και ανθολογίες του ελληνικού 
και διεθνούς χώρου.

Για το ποιητικό της έργο έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις. Τα πανελλήνια και τα διεθνή βραβεία με τα οποία τιμήθηκε στην 
ποίηση είναι:
Από την «ΧΑΝ» Θεσσαλονίκης, με έπαινο το 1968 και με Α΄ βραβείο ποίησης, το 1972.
Από τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» με Α΄ βραβείο ποίησης, το 1974.
Από την ΠΕΛ, Α΄ βραβείο ποίησης, το 1987.
Από την συλλογική λογοτεχνική έκδοση «ΠΟΛΥΠΤΥΧΟ», Α΄ βραβεία ποίησης, το 1991 και το 1996.
Από την ΠΕΛ - παράρτημα Δελφών, Γ΄ βραβείο ποίησης, το 1998.
Από την ΠΕΛ Αθηνών, Γ΄ βραβείο ποίησης, το 1998.
Από τη Διεθνή Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, Α΄ διεθνές βραβείο ποίησης, το 2001.
Από τον πολιτιστικό σύλλογο «Giovanni Gronchi» (Πίζα Ιταλίας),  Α΄ διεθνή βραβεία ποίησης, το 2001 και το 2002.
Από τον Σύλλογο Πολιτισμού «Avvenite d’ Abruzzo» (Ρώμη Ιταλίας), διεθνές λογοτεχνικό βραβείο «Victor Hugo», 

το 2002.
Από τον Σύλλογο Λόγου, Τέχνης και Ελληνικού Πολιτισμού της Βαυαρίας, Β΄ διεθνές βραβείο ποίησης, το 2003.

Πόπη Αντωνίου – Σφαλαγκάκου  
(1943-2013)
Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε.
τις περιόδους 2003-2005 (από 06-11-2003) και 2005-2007

Έργα της είναι οι ποιητικές συλλογές: 
1) «Αναζήτηση» - Θεσσαλονίκη 1980. 
2) «Στάφφα» - Θεσσαλονίκη 1981. 
3) «Ενδοσκόπηση» - Θεσσαλονίκη 1986. 
4) «Στο Χρώμα Της Τέφρας» - 1988 (Αθήνα). 
5) «Ώρες Φθινοπώρου» - Θεσσαλονίκη 1991. 
6) «Στην Αυγή Της Νιότης» - Θεσσαλονίκη 1993. 
7) «Μνήμες Ζωής Και Ονείρου» - Θεσσαλονίκη 
1996. 

8) «Κρύπτες Ονείρων» - Θεσσαλονίκη 2000. 
9) «Of Life And Dreaming Recollections, 
Poems» - Θεσσαλονίκη 2000 (στα Αγγλικά). 
10) «Mémoires De Vie De Rene Poèmes» - 
Θεσσαλονίκη 2000 (στα Γαλλικά). 
11) «Σαν Τη Βροχή Τη Σιγανή, Ψιθυριστή 
Βροχή» - Θεσσαλονίκη 2003.


