
                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Βιογραφικό:  Γελλήζεθε θαη κεγάιωζε ζηε Νέα Φηιαδέιθεηα. Δίλαη θόξε ηνπ 

ειεθηξνιόγνπ Κωλζηαληίλνπ Γαιαδνύια θαη ηεο ηδηωηηθήο ππαιιήινπ Διέλεο 

Βαζηιάθε. Δίλαη παληξεκέλε θαη κεηέξα ελόο παηδηνύ. Απνθνίηεζε από ην 2
ν
 Γεληθό 

Λύθεην Ν. Φηιαδέιθεηαο.  Δληάρηεθε ζην πξόγξακκα Ψπρνινγίαο Αγγινειιεληθνύ 

θνιιεγίνπ, απ’όπνπ θαη απνθνίηεζε κε ηνλ ηίηιν Bachelor of Science in Psychology. 

Σπλέρηζε ηελ εθπαίδεπζή ηεο παξαθνινπζώληαο εηήζην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο 

ζηειερώλ ζηε δηάγλωζε θαη απνθαηάζηαζε παηδηώλ θαη εθήβωλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζην Κέληξν Ψπρνινγηθώλ Μειεηώλ, αιιά θαη 6 κεληαία πξνγξάκκαηα γηα 

κεζόδνπο απνθαηάζηαζεο ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηεο αλάγλωζεο ζην θέληξν Lexis θαη 

ζηνλ Δπξωπαϊθό Δθπαηδεπηηθό Όκηιν.  Παξάιιεια εξγαδόηαλ πεξηζηαζηαθά γηα λα 

ζηεξίμεη νηθνλνκηθά ηελ εθπαίδεπζή ηεο, ωο βνεζόο- κεηαθξάζηξηα απεζηαικέλωλ 

δεκνζηνγξάθωλ ηεο βξεηαληθήο εθεκεξίδαο Independent γηα ην πεξηνδηθό World 

Report, αιιά θαη ωο γξακκαηέαο ζε Κέληξν εηδηθήο δηαπαηδαγώγεζεο. Τν 2006 

εληάρηεθε ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ Βξεηαληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Bangor-

Wales, απ’όπνπ θαη απνθνίηεζε απνθηώληαο ηίηιν Master in Education in Learning 

Disabilities κε εμεηδίθεπζε ζηε Γπζιεμία.  Η κεηαπηπρηαθή ηεο δηαηξηβή αθνξνύζε 

έξεπλα κε ζέκα «ην ζεαηξηθό παηρλίδη ωο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα παηδηά κε 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζην δεκόζην ζρνιείν». Από ην 2007 ωο ζήκεξα εξγάδεηαη ωο 

εηδηθή παηδαγωγόο ζε ηδηωηηθά Κέληξα απνθαηάζηαζεο, ελώ έρεη αζρνιεζεί θαη κε ηε 
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δηνξγάλωζε ζεκηλαξίωλ θαη εκεξίδωλ ελεκέξωζεο γηα ηε Γπζιεμία. Ωο ην 2010 

ππήξμε κέινο ηωλ ζεαηξηθώλ νκάδωλ «Άληωζε» θαη «Καιεηδνζθόπην 4» 

ζπκκεηέρνληαο ωο εξαζηηέρληδα εζνπνηόο ζηελ πξώηε θαη ωο θεηκελνγξάθνο ζηε 

δεύηεξε. 

 

Γιατί συμμετέχω στη Δφναμη Πολιτών : Η ππάξρνπζα θνηλωληθή, πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάλεη πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ελαζρόιεζεο όιωλ καο κε 

ηα θνηλά πξνβιήκαηα.  Η κέρξη ηώξα εκπεηξία κνπ κε ηα παηδηά θαη ε πξόζθαηε 

κεηξόηεηα αλέπηπμαλ αθόκα πην πνιύ ην αίζζεκα ηεο αηνκηθήο επζύλεο πνπ ληώζω 

κπξνζηά ζηελ αλαηξνπή απηήο ηεο δίρωο πξνεγνύκελν βάξβαξεο πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο  πνπ βηώλνπκε ζε όια ηα επίπεδα.  Απνθάζηζα λα κνηξαζηώ ηηο 

αλεζπρίεο κνπ κε κηα νκάδα ηίκηωλ, αξηζηεξώλ αλζξώπωλ θαη λα ζπκπνξεπηώ καδί 

ηνπο κε ζηόρν λα αιιάμνπκε ηε δωή ζηελ πόιε καο, επηθεληξώλνληαο θπξίωο ζηε 

θξνληίδα γηα ηελ παηδεία θαη ην πεξηβάιινλ ζηα πιαίζηα κηαο νινθιεξωκέλεο 

θνηλωληθήο πνιηηηθήο.  Γηαηί ε αλαηξνπή κπνξεί λα μεθηλήζεη από ηηο πόιεηο…  

 

 


