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(2011) και SimulActor (2011), έχει σκηνοθετήσει παραστάσεις και performances και
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Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (2010-2011). Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει
δημοσιευμένα άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε
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