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1. Προσωπικά στοιχεία 
 

 Ον/μο: Φανή  Αθανασιάδου 
 

 
2. Σπουδές 
 

 Απόφοιτος  Λυκείου 
 Κάτοχος διπλώματος  First Certificate   στα Αγγλικά 
Φοιτήτρια της Δημοσιογραφικής Σχολής του Α.Π.Θ.     

             Freelance writer  
                                      --------- 
 
Γεννήθηκα στην Αθήνα και κατοικώ στην Θεσσαλονίκη. 
 
Α. Ασχολούμαι με την ποίηση και την λογοτεχνία και έχω εκδώσει 4 ποιητικές 
συλλογές. Οι κύριες συμμετοχές μου και οι διακρίσεις που έχω λάβει είναι: 
 

 Ποιήματά μου έχουν βραβευτεί από το Γ΄ Διαμέρισμα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (α’ βραβείο), τη Νέα Κίνηση Λογοτεχνών, το Κέντρο 
Κουλτούρας Αθηνών το Σύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος [για την 
συνολική παρουσία μου στον χώρο της ποίησης-λογοτεχνίας], την εφημερίδα 
“Οδός Αρκαδίας’’. 

 Ποιήματα μου έχουν δημοσιευτεί, σε λογοτεχνικά περιοδικά της Αθήνας. 
 Επίσης έχουν παρουσιαστεί στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας 
Ε.Ρ.Α.2, και της Θεσσαλονίκης «Ράδιο Παρατηρητής» και “Ράδιο Έκφραση’’,  
στον σύλλογο λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, στο Βρετανικό Συμβούλιο και 
στο Βαφοπούλειο Πνευματικό κέντρο Θεσσαλονίκης, σε λογοτεχνική 
εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βορείου Ελλάδος. 

 2002: Σε πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης που  διοργάνωσε η εφημερίδα «Τα 
Αρκαδικά Νέα», ποίημα μου  διακρίθηκε με έπαινο. 

 Η β΄ ποιητική μου συλλογή βρίσκεται στην ελληνική πτέρυγα της 
βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Mons Hainaut του Βελγίου. 

 
 

 
 1995 : Σε  μαθητική εκδήλωση ως μέλος λογοτεχνικού συλλόγου, παρουσίασα 
ομιλία μου στο ποίημα του Ο. Ελύτη «Την γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» 
(λογοτεχνική προσέγγιση). 

 1996: Έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης-Πνευματικός Μάιος: Ήμουν ομιλήτρια 
με θέμα «Ποίηση και Παιδεία». 
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 2000: Συμμετείχα στο ποιητικό αναλόγιο, στη συνάντηση γυναικών 
δημιουργών από     30 χώρες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. 

 2001: Λογοτεχνικά μου κείμενα (μικρές ιστορίες) δημοσιεύτηκαν στο 
λογοτεχνικό περιοδικό της Αθήνας «Οδός Πανός» που εκδίδει ο λογοτέχνης 
Γιώργος Χρονάς  

 Ποιήματα μου έχουν παρουσιαστεί και στο  πολιτιστικό δικτυακό τόπο 
Arcadia στη  διεύθυνση http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia.  

 2005¨  Β Βραβείο σε Πανελλήνιο διαγωνισμό Ποίησης / Δήμος Σαλαμίνας. 
 2006  Διάκριση σε Πανελλήνιο Ποιητικό διαγωνισμό της Ε.Λ.Β.Ε(Ένωση 
Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος) 

 2006 Το δίκτυο Γυναικών Θεσσαλονίκης  διοργάνωσε βραδιά ποίησης 
αφιερωμένη στα ποιήματα μου. 

 Είμαι ιδρυτικό μέλος της λογοτεχνικής ομάδας “Ιδεοκύματα’’. 
 Συμμετέχω με ποιήματα μου σε  Ανθολογίες ποίησης( εκδόσεις Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Μαλλιάρης). 

 Από το 2003 μέχρι σήμερα συμμετέχω σε διοργανώσεις για βραδιές Ποίησης.. 
 Συμπεριλαμβάνομαι σε έκδοση για την “Λογοτεχνική Δημιουργία της Β. 
Ελλάδος’’ από το 1837 ως το 2007. 

 Συμμετείχα  στο ετήσιο ποιητικό ημερολόγιο του 2008 που εκδίδεται από την 
Εμπειρία Εκδοτική. 

 2009 Επαινος σε Πανελλήνιο διαγωνισμό Ποίησης του δήμου Χορτιάτη 
Θεσσαλονίκης. 

 2010 Δημοσιεύτηκε ποίημα μου στο λογοτεχνικό περιοδικό “Οδός Πανός’’ 
 Την ίδια χρονιά έκανα την παρουσίαση λογοτεχνικών βιβλίων αξιόλογων 
νέων λογοτεχνών. 

 2011 Βραδιά παρουσίασης της τέταρτης ποιητικής μου συλλογής “Δελτίο 
καιρού’’ στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Έκθεσης βιβλίου Θεσσαλονίκης. 

 2012: Παρουσιάστηκε στο Βαφοπούλειο Πνευματικό κέντρο Θεσσαλονίκης, 
θεατροποιημένη Ποίηση μου 
 

 
Β. Παράλληλα  έχω ασχοληθεί με το θέατρο. Οι κύριες δραστηριότητές μου είναι:  
 

 Ήμουν  ιδρυτικό μέλος μικτής θεατρικής ομάδας με άτομα με και χωρίς 
αναπηρία με την οποία συμμετείχαμε  στο Παγκόσμιο Θεατρικό Φεστιβάλ 
Εδιμβούργου στην Σκωτία το 1989, το 1992 στις γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου 
του Δήμου  Θεσσαλονίκης και σε εκδήλωση στο Αριστοτέλειο  
Πανεπιστήμιο με μονόπρακτα του Μπέκετ, ινδιάνικη ποίηση και 
αποσπάσματα από τις Όρνιθες του Αριστοφάνη. 

 Το 1994,  η υπεύθυνη παιδαγωγός της παιδικής σκηνής της Σχολής 
«Καλαμαρί»,  μου ανέθεσε τη διασκευή θεατρικού έργου, το οποίο και 
παρουσιάστηκε στη σχολή αυτή, καθώς και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

  2001: Ανέλαβα τη  διασκευή Ολλανδικού αφηγήματος σε θεατρικό έργο το 
οποίο παρουσιάστηκε  από την θεατρική ομάδα του ναού της Αναλήψεως της 
Θεσσαλονίκης. Την άνοιξη του ίδιου χρόνου συμμετείχα στο θεατρικό έργο  
«Συμιγδαλένιος». Στην ίδια ομάδα συμμετείχα στην σκηνοθεσία  σε 
παντομίμα  του γνωστού τραγουδιού του Διονύση Σαββόπουλου «το 
Λαύριο». 
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 2011 Συμμετοχή και συνεργασία στην σκηνοθεσία αποσπάσματος της 
Φόνισσας του Αλ. Παπαδιαμάντη που παρουσιάστηκε στο Βαφοπούλειο 
Πνευματικό κέντρο Θεσσαλονίκης.  

 
 
4. Συνεργασίες και άλλες δραστηριότητες 
 

 Ραδιόφωνο: Παρουσίαζα επί ένα χρόνο λογοτεχνική εκπομπή  σε 
ραδιοφωνικό σταθμό  της Θεσσαλονίκης 

 2002-σήμερα: Συμμετοχή στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα ARCADIA (με 
διεύθυνση: http://arcadia.ceid.upatras.gr) του Πανεπιστημίου Πατρών: 
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του πολιτιστικού δικτυακού τόπου Arcadia (με 
διεύθυνση: http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia) έχω την επιμέλεια στον 
τομέα της ποίησης, και έχω παρουσιάσει ένα σύνολο άρθρων. Ο τόπος αυτός 
λειτουργεί στα πλαίσια του παραπάνω πανεπιστημιακού προγράμματος, το 
οποίο εποπτεύει ο πανεπιστημιακός καθηγητής  Δρ. Χ. Α. Αλεξόπουλος. 

.           
  1992 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συμποσίου που 
οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσκαλέστηκα  ως εισηγήτρια. Θέματα 
της εισήγησης μου “Ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων  με αναπηρίες στην 
ελληνική κοινωνία”, “Η παρεμβατική δράση  των εθελοντικών  ομάδων της 
Θεσσαλονίκης στο χώρο της αναπηρίας’’. 
 1994 Εισηγήτρια σε διήμερο εκδηλώσεων που διοργανώθηκε από το 
Ψυχολογικό Τμήμα της  Φιλοσοφικής  για τα άτομα με αναπηρία. Θέμα της 
εισήγησης “Απροσπέλαστη πόλη’’. 
 1994 Σε εκδήλωση κοινωνικών φορέων της πόλης για τις κοινωνικές 
μειονότητες ήμουν ομιλήτρια με θέμα ΄΄Κοινωνικός ρατσισμός  και άτομα με 
αναπηρία’’.   
 1997 To Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης  σε συνεργασία με το παράρτημα 
της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών διοργάνωσε ΄΄Βραδιά Πολιτιστικής  
Παρέμβασης’’ προσκαλέστηκα ως ομιλήτρια με θέμα ΄΄Κινηματογράφος και 
αναπηρία’’. 
   
  Άρθρα μου σχετικά με τα γυναικεία  ζητήματα έχουν δημοσιευτεί σε 
γυναικείο περιοδικό της πόλης. 
Μερικοί τίτλοι: [“Γυναίκα και αναπηρία’’, “Σχόλια πάνω στην θέση της 
γυναίκας στην ελληνική κοινωνία’’ κ.ά]. 
Μέχρι πρότινος αρθρογραφούσα στην ηλεκτρονική εφημερίδα της κ. Έλλης Στάη 
«Ellispoint», και στο ηλεκτρονικό περιοδικό Charity the e magazine για τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρία 
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