Η Έλενα Τσιακούπη γεννήθηκε στην Λάρνακα, στις 25 Σεπτεμβρίου του 1985. Στο
βιογραφικό της έχει δυο πτυχία στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και Δημοσιογραφία και ένα
μεταπτυχιακό στην Διεύθυνση Επιχειρήσεων.
Σε ηλικία 12 χρονών ξεκινά να γράφει το πρώτο της βιβλίο. Αποφοιτώντας το γυμνάσιο και
λύκειο με άριστα, το 2003 σε ηλικία 17 χρονών και κάτι η Έλενα, φεύγει για σπουδές στην
Αθήνα. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική
Ανθρωπολογία με κατεύθυνση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, ενώ παράλληλα σπούδαζε
Δημοσιογραφία, στο Ελεύθερο Εργαστήρι Σπουδών ΑΝΤΕΝΝΑ. Κατά την διάρκεια των
σπουδών της, δούλεψε στον ΑΝΤΕΝΝΑ Ελλάδος και συγκεκριμένα στην «Γραμμή του
Πολίτη» αλλά και στη «Ροή», στα περιοδικά «Very Sorry» , «Paparazzi», «Glam and style»
και «Τηλέραμα».
Την ίδια περίοδο παρακολούθησε σεμινάρια τηλεπαρουσίασης στον ΑΝΤ1, παίρνοντας το
δίπλωμα της και σε αυτό τον τομέα.
Τα τέσσερα αυτά χρόνια κατά την διαμονή της για σπουδές στην Ελλάδα, απέκτησε πολλές
επαφές στον χώρο, ενώ είχε καταφέρει να καθίσει απέναντι από πολλούς καλλιτέχνες,
παίρνοντας τους συνέντευξη στην ηλικία των 20 χρόνων. Όπως Μιχάλης Χατζηγιάννης,
Πασχάλης Τερζής, Έλενα Παπαρίζου, Χρύσπα, Κώστας Καραφώτης κτλ.
Επιστρέφοντας στην Κύπρο αρχές του 2008 , δουλεύει για μικρό χρονικό διάστημα στα
περιοδικά του Συγκρότηματος Διας στην Κύπρο. Στην συνέχεια ξεκινά η καριέρα της στην
τηλεόραση, στο Capital Tv στην Λεμεσό, στην εκπομπή «Πάνελ», προσθέτοντας στο
βιογραφικό της επιτυχίες και άλλες συνεντεύξεις από πολλούς Ελλαδίτες και Κύπριους
καλλιτέχνες (Νίκος Μουρατίδης, Γιάννης Παπαμιχαήλ κτλ).
Το 2009, γίνεται συντάχτης στην Εφημερίδα Εspresso Κύπρου.
Ένα χρόνο αργότερα, το 2010, βρίσκεται στο Mega, στην παραγωγή της εκπομπής
«Κarimba» , με τον Γιώργο Ρούσσο και τον Μέμνων Σωτηρέλη, ενώ παράλληλα ξεκινά και
την πορεία της στο ραδιόφωνο, ως πρωινό δίδυμο με τον Νεκτάριο Μαρκέτο, στον Hot
Radio 98.5.
Λίγο καιρό αργότερα και ενώ τελειώνει η τηλεοπτική σεζόν, της γίνεται πρόταση από την
εκπομπή «Καλή σας μέρα» στο ΡΙΚ1 να παρουσιάζει τα καλλιτεχνικά νέα. Το 2011 την
βρίσκει στην οικογένεια του ΡΙΚ, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί στο περιοδικό «ΕΓΩ
Weekly» στον όμιλο του Πολίτη.
Απο το 2011 αναλαμβάνει καθήκοντα PR Manager στην εταιρεία Veniz Events and
Promotions, η οποία διοργανώνει συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις από μεγάλους
καλλιτέχνες από Ελλάδα στην Κύπρο ( όπως , Γιάννης Πάριος, Σάκης Ρουβάς, Χρίστος
Δάντης, Έλλη Κοκκίνου, Λάκης Λαζόπουλος, Πέγκυ Ζήνα, Σταμάτης Γονίδης, Νίκος
Οικονομόπουλος κτλ..)

Συνεχίζοντας στο ΡΙΚ1 , η Έλενα ανοίγει το δικό της site (Juicy Gossip News) το οποίο
συνεχώς ανεβαίνει σε νούμερα. Ωστόσο, αρχές του 2012 αναλαμβάνει καθήκοντα
συντάχτριας και αρχισυντάκτριας σε site του ομίλου NIKODEA.
Ταυτόχρονα, της γίνεται πρόταση να αναλάβει εκπομπή με το Νεκτάριο Μαρκέτο στο
ραδιόφωνο Ζενιθ, την οποία και αποδέχεται.
Το ίδιο διάστημα αναλαμβάνει διαδικτυακή εκπομπή, η οποία φιλοξένησε δεκάδες
προσωπικότητες από Ελλάδα και Κύπρο (όπως Λάκης Λαζόπουλος, Λευτέρης Πανταζής,
Ελίτα Μιχαηλίδου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, Χριστιάνα Αριστοτέλους κτλ).
Η πορεία της στην τηλεόραση ,πέρα από την διαδικτυακή εκπομπή ,συνεχίζεται για
τέσσερις χρονιές στο ΡΙΚ1 με την παρουσίαση του Ενθέτου της «Καλλιτεχνικά νέα και
γνωμικά» στην εκπομπή «Καλή σας μέρα» στο πλευρό της Γαβριέλας Χριστοδούλου.
Η Έλενα έχει λάβει μέρος σε αρκετά φιλανθρωπικά Fashion show, ενώ ως υποψήφια
Δημοτική Σύμβουλός στον Δήμο Λειβαδιών, διοργανώνει φιλανθρωπικά παζαράκια για
άπορες οικογένειες. Μια κίνηση την οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα, έχοντας στο πλευρό της
υποστηριχτή τον Δήμαρχο Λειβαδιών.
Aπο το 2014 κρατά τα ινία του SOCIALISTA.com.cy ενώ από το 2015 βρίσκεται στην
οικογένεια του Themaonline.

