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Απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε 
ειδίκευση στην Αρχαιολογία και του Διατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος της 
Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων 
Πολιτισµού». Από το 1991 υπηρετεί στον Τοµέα Αρχαιολογίας του Τµήµατος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό.  

Συµµετέχει ανελλιπώς στην Πανεπιστηµιακή ανασκαφή του Δίου από το 1982 ως υπεύθυνη 
ανασκαφικών τοµέων και µε ευθύνη άσκησης φοιτητών στην αρχαιολογία πεδίου. Παράλληλα 
ασχολείται µε την καταγραφή και ηλεκτρονική τεκµηρίωση των ευρηµάτων της ανασκαφής, 
την οργάνωση του αρχειακού υλικού της καθώς και µε ποικιλία δραστηριοτήτων των 
Ανασκαφικών Εργαστηρίων στο Δίον.  

Ως µόνιµη επιστηµονική συνεργάτης της ανασκαφής έχει συµµετάσχει σε δηµοσιεύσεις, 
συνέδρια, ηµερίδες, αρχαιολογικές εκθέσεις (Αλέξανδρος και Ανατολή-Θεσσαλονίκη, 
Alexander the Great. Treasures from an epic era of Hellenism-Ν. Υόρκη, Gods and Mortals at 
Olympus-Ν. Υόρκη, Η Ανασκαφή του Δίου. Μια Διαδροµή 90 Χρόνων 1928-2018-
Θεσσαλονίκη κ.ά.) καθώς και  σε 26 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα που 
αφορούν κυρίως στην αξιοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου του Δίου µε την χρήση νέων 
πρωτοποριακών µεθόδων και την εφαρµογή πολυµέσων (Μελέτη-οργάνωση αρχαιολογικού 
πάρκου στο Δίον, Alexander, Archeotool, Archatour, Olympos, Proreal, Orion, Archaeocop, 
Surgical Excavation, Συντήρηση και ανάδειξη του ψηφιδωτού του Διονύσου στο Δίον, 
Μαρτυρίες της θρησκευτικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του Δίου-Ψηφιακή επεξεργασία 
και ανάλυση των συµφραζοµένων των επιγραφικών µνηµείων κ.α.).  
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She has been scientific associate in many conferences, publications, archaeological exhibitions 
and in over 26 european and national research programs, which present the archaeological 



wealth of the site with the use of new groundbreaking methods and applications (Study and 
organization of the archaeological park of Dion, Alexander, Archeotool, Archatour, Olympos, 
Proreal, Orion, Archaeocop, Surgical Excavation, Restoration of Dionysos’ mosaic at Dion and 
its public display, Testimonies of religious, political and social life of Dion-Digital editing and 
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