
 
 
Μιχάλης Καλαμπόκης 
Γεννήθηκε στη Βοστώνη των Η.Π.Α από Έλληνες καλλιτέχνες 
γονείς. Αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού θεάτρου, 
αριστούχος του τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου 
με Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές στην 
Ψυχοθεραπεία, την Ψυχολογία στο χώρο του θεάτρου και τη 
σκηνοθεσία. Έχει επίσης σπουδάσει στο Πάντειο Διαφήμιση, 
Διεθνείς και Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση μονάδων Πολιτισμού και 
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Εργάζεται παράλληλα ως 
Ψυχοθεραπευτής και καθηγητής Ψυχολογίας και Υποκριτικής 
αναγνωρισμένος από το κράτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Είναι συνιδρυτής με το Θόδωρο Κάλβο της Ανώτερης Δραματικής 

Σχολής «Αθηναϊκή Σκηνή» και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Θεάτρου «Αθηναϊκή Σκηνή». Από μικρός 
εκπαιδεύεται στο θέατρο, τη μουσική, το τραγούδι και το χορό ενώ αργότερα στο Αρχαίο Δράμα, το 
Ελισαβετιανό, το Ιαπωνικό θέατρο και το Musical. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Θέατρο ενώ ήταν 
ακόμα σπουδαστής στη Σχολή του Εθνικού υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Νίκου Χαραλάμπους. 
Έχει συνεργαστεί με τους Κρατικούς Οργανισμούς, με το ελεύθερο θέατρο, με Δημοτικά θέατρα, με την 
Εθνική Λυρική Σκηνή, το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, σε Φεστιβάλ της Ελλάδας και του Εξωτερικού με 
σκηνοθέτες όπως Ν. Χαραλάμπους, Κ. Δαμάτης, Γ. Ιορδανίδης, Κ. Τσιάνος, Κ. Τσώνος, Ι. Σιδέρης, Θ. 
Κάλβος κ.α. Σημαντικότερες εμφανίσεις: Άμλετ του Σαίξπηρ (Άμλετ), Βάκχες του Ευριπίδη 
(Διόνυσος),Γλάρος του Τσέχωφ (Τρέπλιεφ), Δωδέκατη νύχτα του Σαίξπηρ (Τρελός), Πέρσες του 
Αισχύλου (Άτοσσα), Βόυτσεκ του Γκ. Μπύχνερ (Βόυτσεκ), Οι τρελοί της Βαλένθια του Λόπε ντε Βέγκα 
(Φλοριάνο), That face της P.Stenham (Henry), Παραμύθι χωρίς όνομα του Ιακ. Καμπανέλη (Πρίγκιπας), 
Φαέθων του Ευριπίδη (Φαέθων), Νεκρικοί διάλογοι του Λουκιανού, musical (Πρωτεσίλαος), Το 
ημερολόγιο της Άννας Φρανκ των Γκούντριτς και Χάκετ (Πέτερ), Hello Dolly του Ουάιλντερ, musical 
(Αμβρόσιος), Δεν είμαι εγώ του Ξενόπουλου (Θέμος), Οι απάχηδες των Αθηνών του Χατζηαποστόλου, 
οπερέτα (Νίκος), Το μάθημα του Ιονέσκο (Καθηγητής) κ.α. Πέραν της υποκριτικής και της διδασκαλίας 
ασχολείται επαγγελματικά από το 2002 με τη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Το 2015 κλήθηκε από το 
θέατρο Αγγέλων Βήμα να σκηνοθετήσει σε πανελλήνια πρώτη πέντε αναγεννησιακές Γαλλικές φάρσες 
με τίτλο «Είναι τρελοί αυτοί οι Γαλάτες». Κινηματογραφικά και τηλεοπτικά έχει συνεργαστεί με 
εταιρίες όπως Άνωση, Sigma Κύπρου, Pld σε παραγωγές όπως Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα κ.α. Έχει 
σκηνοθετήσει video clip, trailer και video teaser. Έχει συμμετάσχει σε μουσικές ηχογραφήσεις, 
μεταγλωττίσεις, σπικάζ, ραδιοφωνικές παραγωγές (Σκάι 100,3). Έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο 
Μίμης Πλέσσας, Γιώργος Κατσαρός, Κώστας Χαριτάτος κ.α. σε παραστάσεις musical και με συμμετοχές 
σε δισκογραφία. Έχει υπάρξει ραδιοφωνικός παραγωγός σε εκπομπές ψυχολογίας. Η μέθοδος των 
ενοτήτων που διδάσκει αποτελεί τη θεματική του συγγράμματός του, εν εξελίξει, που αφορά στην 
χρήση της επιστήμης και των γνώσεων της Ψυχολογίας στο Θέατρο, τη σκηνοθεσία και την υποκριτική. 
Η ταινία που πρωταγωνίστησε Τα ρούχα του βασιλιά του Κ.Κωνσταντάκη απέσπασε το πρώτο βραβείο 
στο Φεστιβάλ Σικελίας. Το καλοκαίρι του 2019 με την Αθηναϊκή Σκηνή συμμετείχε στο φεστιβάλ 
Αθηνών και Επιδαύρου με την παραγωγή «A new era». Έχει τιμηθεί με την καταχώρησή του στον 
παγκόσμιο κατάλογο Καλλιτεχνών και Επιστημόνων «Who is who». Έχει υπάρξει υποψήφιος και έχει 
τιμηθεί με βραβεία ανδρικής ερμηνείας και σκηνοθεσίας. 
 
 


