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ΕΛΛΗ

Δασκάλα ελληνικών
παραδοσιακών χορών



Η Έλλη Θεοδώρου, μοιράζει την
καταγωγή της μεταξύ Έδεσσας 

και Σάμου. 
 

Μεγάλωσε αντλώντας επιρροές και
ερεθίσματα από τη λαϊκή

παράδοση της Άρνισσας, εκεί, στις
βορειοδυτικές όχθες της λίμνης
Βεγορίτιδας και στους πρόποδες

του όρους Βόρα.

 
 



 



 
Περισσότερα από δέκα χρόνια πια, η Έλλη
Θεοδώρου διδάσκει τους παραδοσιακούς
χορούς του ορεινού όγκου της Πέλλας σε
χορευτικά τμήματα πολλών συλλόγων 

ενώ παράλληλα, 
δε σταματά να επιμορφώνεται

παρακολουθώντας σεμινάρια και συνέδρια σε
όλη την Ελλάδα. 

Σε ετήσια βάση, είναι συντονιστικό μέλος
θεσμών διοργάνωσης Πανελληνίων

Φεστιβάλ Χορού.



Σεμινάριο παραδοσιακών χορών
Σταυρούπολης Ξάνθης. του επιμορφωτικού
συλλόγου τέχνης και παράδοσης
Σταυρούπολης Ξάνθης

Σεμινάριο παραδοσιακών χορών
Λαογραφικού συλλόγου Παναγιάς Θάσου.

Σεμινάριο Παραδοσιακών χορών 
ΕΝ ΧΟΡΩ των Πραντσίδης Ι. - Μούτσελου Μ.

Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορων
Λαογραφικού Ομίλου ΓΕΑ Αγρινίου

Σεμινάριο Παραδοσιακών χορών
Ακαδημίας έρευνας χορού Ελασσόνας

ετησίως
παρακολουθεί



 

Σεμινάριο παραδοσιακών χορών 
από το Στέκι πολιτισμού Λευκάδας
ΑΓΕΡΜΟΣ
 
Σεμινάριο Παραδοσιακού Χορού
Βέροιας ΚΕΠΑ Τμήμα λαογραφίας 
 
Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών από
το Εργαστήρι Λαογραφικών Μελετών
και παραδοσιακών Χορών ο ΠΥΡΡΟΣ

 
 

συνεχής
επιμόρφωση





Στα πλαίσια της οργάνωσης των
εκδηλώσεων της Πανελλήνιας Χορευτικής
Συνάντησης στο Πυθαγόρειο της Σάμου, η
Έλλη Θεοδώρου επιμελείται και
παρουσιάζει με τον χοροδιδάσκαλο Μάκη
Ευαγγέλου ετησίως μια θεματική ενότητα
χορών από τον ορεινό και τον πεδινό όγκο
του νομού Πέλλας.

Αυτή η ενότητα παρουσιάζεται από την
ίδια σε όσους συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις, σε μέλη και φίλους του
Χορευτικού Ομίλου της Σάμου.

ετησίως
επιμελείται



Συστηματικά, μελετά και ερευνά τον
αυθεντικό χορό του ορεινού όγκου Πέλλας
με στόχο την – όσο γίνεται – πιστή
μεταλαμπάδευση της γνώσης μέσω της
μεθοδολογίας του χορού
στους μαθητές της. 
Είναι επίσης απόφοιτος Διοίκησης &
Οικονομίας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του
ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης και μαθήτρια παραδοσιακού
κρουστού (νταούλι) δίπλα σε
παραδοσιακούς οργανοπαίκτες.



www.adeti.gr
Η Έλλη Θεοδώρου είναι μέλος στο 1ο

Ψηφιακό Δίκτυο Παράδοσης & Πολιτισμού
από το 2020.



 

Πρέπει να έχει
κανείς χάος
μέσα του για
να μπορέσει
να γεννήσει

ένα αστέρι που
χορεύει.
Θεοδώρου Έλλη


