
 

Η Κούλα Αδαλόγλου γεννήθηκε στη Βέροια το 1953. Σπούδασε φιλολογία στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πήρε μεταπτυχιακό στην εφαρμοσμένη 

γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και διδακτορικό δίπλωμα από 

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων (1998-2007) και διευθύντρια του Καλλιτεχνικού 

Γυμνασίου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (2007-2011). Αποτελεί μέλος της 

συγγραφικής ομάδας των βιβλίων "Έκφραση /Έκθεση", που εισήγαγαν την 

επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία στο Λύκειο. Επίσης, μέλος της ομάδας 

φιλολόγων "Δημιουργική έκφραση" που εκπόνησε το ψηφιακό έργο "Πολύτροπη 

γλώσσα", για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας. 

Η μελέτη της "Η γραπτή έκφραση των μαθητών. Προτάσεις για την αξιολόγηση και 

τη βελτίωσή της", εκδ. Κέδρος 2007, εστιάζει στο γράψιμο ως διαδικασία, μέσα από 

ποικίλα και διαφορετικά είδη κειμένων. Αφηγήματα και κριτικά σημειώματά της για 

σύγχρονους λογοτέχνες έχουν δημοσιευτεί σε γνωστά περιοδικά. Εξέδωσε οχτώ 

ποιητικές συλλογές, τελευταία η "Γιατί το μέλλον μια μικρή κουκίδα", εκδ. 

Σαιξπηρικόν, 2018. Επίσης, μία συλλογή διηγημάτων: "Βγήκε ένας ήλιος χλωμός", 

εκδ. Ταξιδευτής, 2012. 

 

Εργογραφία: 

 

Ποιήματα 

 

1982 Καταγραφές, Θεσσαλονίκη 

1992 Στο μεταίχμιο, Θεσσαλονίκη 

1996 Δύο ελεγείες και μία ωδή, εκδ. Τα Τραμάκια, Θεσσαλονίκη 

2001 Μαθητεία στην αναμονή, εκδ. Τα Τραμάκια, Θεσσαλονίκη 
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2009 Διπλή άρθρωση, εκδ. Ταξιδευτής, Αθήνα 

2013 Οδυσσέας, τρόπον τινά, εκδ. Σαιξπηρικόν, Θεσσαλονίκη 

2016 Εποχή αφής, εκδ. Σαιξπηρικόν 

2018 Γιατί το μέλλον μια μικρή κουκίδα, εκδ. Σαιξπηρικόν 

 

Διηγήματα 

 

2012 Βγήκε ένας ήλιος χλωμός, εκδ. Ταξιδευτής 

 

Συμμετοχή σε συλλογικό έργο 

 

2011 Έκφραση-έκθεση για το γενικό λύκειο, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 

Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) 

2009  Ποιήματα του 2008, εκδ. Κοινωνία των δε(κάτων), Αθήνα 

2014 Ποιήματα του 2013, εκδ. Κοινωνία των (δε)κάτων, Αθήνα, επιμέλεια Έλσα 

Κορνέτη, Κλεοπάτρα Λυμπέρη Μελέτη 

2016  Δαίδαλος, Μεγάλη ανθολογία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, Εταιρεία 

Συγγραφέων 

2016 Τα πάθη στη λογοτεχνία, εκδ. Καστανιώτη 

2018 Πώς φοριούνται οι λέξεις. Ημερολόγιο, Εταιρεία Συγγραφέων, εκδ. Πατάκης 

2018 Μικροκύματα. 99+1 μικρο-διηγήματα μελών της Εταιρείας Συγγραφέων, εκδ. Η 

εφημερίδα των συντακτών 

 

Μελέτη 

 

2007 Η γραπτή έκφραση των μαθητών, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 

2019 Νήματα της γραφής-Πτυχές κειμένων (κριτικά σημειώματα για 49 λογοτέχνες), 

εκδ. Ρώμη, Θεσσαλονίκη 

 


