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Ζει στη Θεσσαλονίκη. Έχει τρία παιδιά. Συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα από την Υπηρεσία της (∆ιευθύντρια επί 
σειρά ετών).

Είχε και έχει έντονη κοινωνική, και πολιτιστική δραστηριότητα (χορωδίες, παρουσιάσεις ποιητών, 
συγγραφέων, εκδηλώσεων, επιμέλεια εντύπων και βιβλίων, ιεραποστολή, bazaars, κ. ά.). Επί έξι (6) χρόνια 
έκανε ηµίωρη τηλεοπτική εκποµπή με τίτλο «Λύχνος ποιητικός», στο κανάλι 4Ε της Ι.Μ.Θ. και τώρα 
Αδελφότητας Λυδία, της οποίας είχε την επιλογή θεµάτων, την επιµέλεια και παρουσίαση.

Έχει βραβευτεί πολλές φορές σε διαγωνισµούς (Συλλογές ποιημάτων ή μεμονωμένα ποιήματα, Δοκίμιο, 
Παραμύθι, Διήγημα, Θεατρικό έργο) από πολλούς φορείς, καθώς επίσης έχει βραβευτεί και για τις 
δραστηριότητές της.

Επιμελήθηκε πολλά βιβλία και περιοδικά, προλόγισε δε και παρουσίασε πολλούς ποιητές και συγγραφείς.
Έχει συµµετοχή σε έγκυρα λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά και εγκυκλοπαίδειες λογοτεχνών καθώς και 

σε πολλές σελίδες στο διαδίκτυο µε το έργο της. 
Έχει εκδώσει μέχρι τώρα 13 Ποιητικές συλλογές: «Από την ψυχή µου στην Κύπρο», Αριστείο Ε.Π.Ο.Κ. 

2011, «Άνοιξη ∆ώδεκα Χρονώ» (συμπεριλαμβάνονται ποιήματα βραβευμένα από τον Παρνασσό), «Ύµνος 
στην κόρη των µατιών» (συμπεριλαμβάνονται ποιήματα βραβευμένα από τον Παρνασσό), «Είναι... 
γιατί ...λείπει η αγάπη», «Ο θάνατος ενός θεού», «Δάσκαλε εσύ, σοφέ λαέ µου, µε ρητά και παροιµίες 
δίδαξέ µου» (ποιητικά βήµατα στις παροιµίες του λαού µας) Αριστείο από το Πνευµατικό Πρακτορείο του 
Γιοχάνεσµουργκ, «Προσφυγιά - Αρµονίας Κατάλυση» (Ποιητική Υµνωδία), 1ο Βραβείο “GiovanniGronchi”, 
Πίζα Ιταλίας 2004 και Αριστείο από «Κελαινώ - Ξάστερον», «Η... Οδύσσεια της ...κατανάλωσης», «160…
παλμοί Χαϊκού» Τόμος 1ος , «180…κραυγές Χαϊκού» Τόμος 2ος, «Χαίρε ψυχή μου, Μάνα Γη, μελίρρυτη 
(Χαιρετισμοί στην Ελλάδα)», «Αλφαβητοσοφίες» (ποιητικοί 15/σύλλαβοι σπινθήρες)», «Ωδή στον Βράχο 
των αιώνων» και “Odetothe Rockofages” (δίγλωσσο, Ελληνικά-Αγγλικά).

Έχει µεγάλο έργο ανέκδοτο. Είναι Μέλος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς, της Εταιρείας 
Συγγραφέων Θεσ/νίκης, πολλών Ενώσεων, Μέλος της Επιτροπής και Greek section Editor του 
ηλεκτρονικού περιοδικού Diasporic Literature magazine. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών 
Βορείου Ελλάδος, ενώ είναι Αντιπρόεδρος της Αμφικτυονίας Ελληνισμού που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.
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