
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Βιογραφικό: Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική και σκηνογραφία στην Αν. Σχ. 

Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον Γ. Μόραλη. Συνέχισε στο Παρίσι με υπ. Της Ακαδ. Αθηνών 

για 5 χρόνια στην ΕC Sup.des Beaux Arts και στην Εc.Sup. Des Arts Decoratifs. Εκεί 

εργάστηκε ως βοηθός- σκηνογράφος στα Θέατρα: Comedie Francaise, T.N.P.Odeon, Sarah 

Bernard, κ.α. Στην Ελλάδα έχει σκηνογραφήσει επανειλημμένως για το Εθν. Θέατρο, το 

Κ.Θ.Β.Ε., στα Περιφερειακά, το ελεύθερο θέατρο και τον Ελληνικό και ξένο κινηματογράφο. 

Ιδρυτικό στέλεχος της Δ.Ε.Π.ΑΚ. Καλαμάτας οργάνωσε και διεύθυνε το Εικαστικό 

Εργαστήριο του Δήμου στα 7 πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Ως σύμβουλος του  υπ. 

Πολιτισμού Σ. Μπένου, οργάνωσε το Δίκτυο Εικ. Εργαστηρίων του ΥΠΠΟ και συμμετείχε 

στην Εθνική Επιτροπή Εικαστικών. Από το 2000-12 οργάνωσε και διεύθυνε το ΕΙΚ. Εργ. του 

Δήμου Πατρέων. Εργάστηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση(εκ. Ζηρίδη). Συμμετείχε με 2 

εκπομπές στο Τρίτο Πρόγραμμα του Μάνου Χατζιδάκι. Έχει εκδώσει  τα βιβλία: ‘’Ξέρεις τα 

σπίτια πεισματώνουν εύκολα’’(Εξαντας-’92) και ‘’Θέση 44-παράθυρο’’ (Γαβριηλίδης ’13). 

Είναι ιδρυτικό μέλος, και μέλος του Δ.Σ. του Σωματίου ‘’Διάζωμα’’. Συμμετείχε στην Εικ. 

Ομάδα:« 5 Ελληνες Ρεαλιστές »( Χ. Μπότσογλου, Γ. Βαλαβανίδης, Κ.Δίγκα, Χ. Μπότσογλου, 

Κ.Κατζουράκης, Γ.Ψυχοπαίδης ). Έχει κάνει επτά ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε 

πολλές ομαδικές. Έργα της υπάρχουν σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές. 

Δίγκα 
Κλεοπάτρα 

Ζωγράφος - 
Σκηνογράφος 



Γιατί συμμετέχω στη Δύναμη Πολιτών: Η επιθυμία μου να προσφέρω στην πόλη μου την  

πολύχρονη εμπειρία που απέχτησα  δουλεύοντας στον Πολιτισμό, αλλά και  στα Εικαστικά 

σε  πολλούς Δήμους της  χώρας, με έκανε να αποδεχτώ την πρόταση του Άρη 

Βασιλόπουλου εκ μέρους της «Δύναμης Πολιτών». Πιστεύω ότι ο Πολιτισμός είναι το 

μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στον τόπο μας. Πόσο μάλλον τώρα, που βρισκόμαστε 

μπρος στη στιγμή που τρίζουν τα θεμέλια της χώρας και κοινωνίας μας. Γίνεται έτσι ένα από 

τα ισχυρότερα όπλα στα χέρια του λαού μας και το αισθάνομαι ως προσωπικό μου 

καθήκον. Εξ άλλου αυτή η έννοια της ευθύνης, με σφράγισε δια βίου.  Ποιός Πολιτισμός 

όμως;;; Όχι ο πρόχειρος, ο αυτοσχέδιος και στο γόνατο - όπως δυστυχώς συχνά συμβαίνει. 

Αλλά αυτός της υψηλότερης ποιότητας. Από ανθρώπους καθ’ ύλη αρμόδιους. Ο σωστά 

σχεδιασμένος, με δεδομένο τις συνθήκες της κρίσης. Που θα απευθυνθεί σε όλες τις ηλικίες 

των κατοίκων -και κυρίως στους νέους που τον χρειάζονται ως αντίβαρο και θωράκιση, 

μπρος σε επικίνδυνες για τη ζωή τους προκλήσεις .Που θα στοχεύει στην καλλιέργεια της 

προσωπικής δημιουργικότητας, αλλά  της παιδείας στο χώρο των Τεχνών, όλων των 

πολιτών του Δήμου μας. 


