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ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ
ΦΩΤΗΣ

• Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας της σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, πτυχιακή εργασία στο μάθημα της
παλαιογραφίας., Καθηγητής φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης
στην πόλη του Αγρινίου (Ενιαίο Φροντιστήριο, Φροντιστήριο
Αγωγή, Φροντιστήριο Αμαλίας Μωραΐτη, Φροντιστήρια
Κατσακιώρη, Φροντιστήριο Φιλολογικόν), επί έξι συναπτά έτη,
διδάσκοντας τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Νέων
Ελληνικών και των Λατινικών, σε υποψηφίους για εισαγωγή σε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συγγραφή σημειώσεων για τα
εν λόγω μαθήματα. Συγγραφή σχολικού βοηθήματος για το
μάθημα των λατινικών, υπό έκδοση. Κατέχω σε άριστο βαθμό
την Αγγλική γλώσσα ενώ πρόσφατα άρχισα να μελετώ και την
Εβραϊκή. Παρακολούθησα έναν κύκλο εξ αποστάσεως
μαθημάτων με αντικείμενο τον Τουρισμό, και πήρα το δίπλωμά
μου με βαθμό "Άριστα". Στον ελεύθερό μου χρόνο ασχολούμαι
με τον αθλητισμό και το bodybuilding.



ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ

• Πτυχίο τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Διαπανεπιστημιακό και
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική
Φιλοσοφία»), (Τμήμα Φιλολογίας Παν. Πελ/σου), Μεταπτυχιακό τίτλο
«Management of Business, Innovation & Technology (MBIT)»,
υποψήφιος διδάκτορας. Ακαδημαϊκός διευθυντής στο Κέντρο Δια
Βίου Μάθησης «Εκπαιδευτική Ένωση» και αναπληρωτής διευθυντής
Ι.ΙΕΚ, Επιστημονικός συνεργάτης σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.
Εργάστηκα σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και για δύο έτη
εθελοντικά στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το
2012 πραγματοποιώ επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, κυρίως σε
ζητήματα διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων, διδακτικής με νέες
τεχνολογίες, προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Γνωρίζω σε
άριστο επίπεδο Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Έχω εκδώσει βιβλία που
σχετίζονται με τη διδακτική στο Γυμνάσιο και το Λύκειο και έχω
επιμεληθεί συλλογικούς τόμους. Έχω πραγματοποιήσει πάνω από
εβδομήντα εισηγήσεις σε Διεθνή και Πανελλήνια επιστημονικά
συνέδρια και ημερίδες.



ΜΑΝΕΒΑ

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ

• Αποφοίτησα από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου το 2014 με βαθμό 8,96. Στη συνέχεια

πραγματοποίησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Εθνικό

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών με ειδίκευση στη

Νεοελληνική Φιλολογία. Το 2014 πήρα μία υποτροφία του

ιδρύματος Sylff (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) την

οποία αξιοποίησα σε καλοκαιρινά μαθήματα λογοτεχνίας στο

πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ και

λίγους μήνες μένω πια μόνιμα στην Ολλανδία όπου είμαι μέλος

ερευνητικής ομάδας της ASCA (Amsterdam School of Cultural

Analysis). Απώτερος στόχος μου είναι η απόκτηση ενός

διδακτορικού διπλώματος. Μιλάω αγγλικά, γερμανικά,

βουλγαρικά και αυτή τη στιγμή μαθαίνω ολλανδικά. Στον

εργασιακό τομέα έχω ασχοληθεί με τη διδασκαλία, τις

πωλήσεις, το management και την εξυπηρέτηση πελατών. Στην

Ολλανδία εργάζομαι στον τουριστικό τομέα και συγκεκριμένα

στη ξενοδοχειακή διοίκηση. Στον ελεύθερο μου χρόνο

ασχολούμαι με τη ποδηλασία, τη ζωγραφική, τη μαγειρική και

το διάβασμα.



ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ

Απόφοιτος από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου το 2012. Έχω επίσης πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας από το Α.Π.Θ. (1991), και σε εκκρεμότητα το Μεταπτ. 
Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας από το Τμήμα Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχω εργαστεί στην Εθνική Τράπεζα
(1991), σε Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών (1991-2, 1993-8), στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικά Σχολεία: 1ο , 2ο Πύλου, Μεθώνης
(1998-2005), 3ο Καλαμάτας (2005-σήμερα), στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση Τ.Ε.Λ. Μεγαλόπολης, Γυμνάσιο Ελληνικού Αρκαδίας (1992-

3) και στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Σ.Δ.Ο.Τ.Α. (1994-5).

Μιλάω Γαλλικά: Diplome d’ Études françaises (2e degré) (univ. de

Paris-Sorbonne/Paris IV), Γερμανικά: Kleines Deutsches Sprachdiplom

(K.D.S.) Goethe-Institut, Iταλικά: Certificato di conoscenza della Lingua

Italiana (Celi 5) (univers. per stranieri Perugia) και Ισπανικά: Diploma

superior de Español (universidad de Salamanca).

Στις δραστηριότητές μου συγκαταλέγονται το Θέατρο-Θεατρική
Παιδεία, η Δημιουργική Γραφή, το Παραμύθι, η Καλλιτεχνική
Βιβλιοδεσία, η Kριτική βιβλίων. Έχω γράψει τα βιβλία: “Για μια χούφτα
ζωή: Δεκαεφτά Διηγήσεις”, Γαβριηλίδης, 2015, την ποιητική συλλογή
“Πρωσικό Μπλε”, Οι Εκδόσεις των Φίλων, 2016 και από κοινού με τον
Γιώργο Γάββαρη τη συλλογή “Λάμψη Λεπιδοπτέρων, 68 Χαϊκού”, Οι
Εκδόσεις των Φίλων, 2018. Έχω επίσης συμμετάσχει στους
συλλογικούς τόμους “Τα ποιήματα του 2016”, Κοινωνία των (δε)κάτων,
2017 και “Ο ποιητής Ορέστης Αλεξάκης….



ΚΩΣΤΕΑΣ
ΚΩNΣΤΑNTINOΣ

• Aριστούχος απόφοιτος (2012) του Τμήματος
Φιλολογίας (Κατεύθυνση Βυζαντινής και Νεοελληνικής
Φιλολογίας) του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Από
το 2017 Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Προγράμματος
"Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία" με ειδίκευση"

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία" του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο συγγραφικό μου
έργο συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη και επιμέλεια δύο
σχολικών βοηθημάτων για τη διδασκαλία της αρχαίας
ελληνικής σε Γυμνάσιο-Λύκειο. Ασχολούμαι με την
ποίηση, την φιλολογική επιμέλεια λογοτεχνικών έργων
και την κριτική της λογοτεχνίας. Τα επιστημονικά μου
ενδιαφέροντα εκτείνονται στη μελέτη της νεοελληνικής
λογοτεχνίας, την ιστορία, τη φιλοσοφία και τη
γλωσσολογία.



ΛΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΟΣ

• Απόφοιτος του Αρσακείου Τοσιτσείου Εκάλης. Φοίτησα στο
τμήμα της Φιλολογίας Καλαμάτας από το Σεπτέμβριο του
2013 και πήρα το πτυχίο του το Σεπτέμβριο του 2017. Η
πτυχιακή μου εργασία- υπό την επίβλεψη του Θανάση
Χρήστου- αφορούσε στη γέννηση της κινηματογραφικής
τέχνης και τους Αδερφούς Μανάκια. Εκτός από την
επιστήμη της φιλολογίας, μελετώ την τέχνη του θεάτρου και
του κινηματογράφου. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με
την ιστορία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
και τη μελέτη των κινηματογραφικών ειδών. Αγαπώ το
αρχαίο ελληνικό θέατρο και ιδίως την κωμωδία. Προσφάτως
ολοκλήρωσα τη μετάφραση- απόδοσή μου πάνω στο έργο
του Μενάνδρου Δύσκολος. Το Σεπτέμβριο του 2018

συμμετείχα στο περιοδικό-εγχείρημα ΚΟΡΕΚΤ (εκδ. Νεφέλη)

υπό τη διεύθυνση των Γ.Ι. Μπαμπασάκη και Λάμπρου
Πιππή.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
(ΤΖΟΥΛΗ)

• Κατάγομαι από την Χρυσοκελλαριά Μεσσηνίας. Φοίτησα στο

Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το

διάστημα 2006-2010. Έκτοτε εργάζομαι ως καθηγήτρια στον

ιδιωτικό εκπαιδευτικό τομέα και συγκεκριμένα σε

φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στην πόλη της

Καλαμάτας. Τον Μάιο του 2018, συμμετείχα ξανά στην

διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων με στόχο το Α. Τ. Ε. Ι

Πελοποννήσου και συγκεκριμένα το Τμήμα Λογοθεραπείας,

όπου και κατάφερα να εισαχθώ πρώτη. Ευελπιστώ και

στοχεύω να συνδυάσω το Πτυχίο που κατέχω ήδη, με αυτό

της Λογοθεραπείας για να μπορέσω να ανταποκριθώ

επαρκέστερα στον χώρο της σύγχρονης πολύπαθης

εκπαίδευσης.



ΝΤΡΕ
ΙΩΑΝΝΑ

• Αριστούχος πτυχιούχος Φιλολογίας (2009), Πιστοποιητικό ECDL

CORE CERTIFICATE. Σεμιναριακή επιμόρφωση:«Διοικητικά

Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», Θεματικό πεδίο:

«Οικονομία- Διοίκηση», 2013, «Επιταγή διασύνδεσης με την

αγορά εργασίας αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»-

Κατάρτιση αποφοίτων ΑΕΙ- ΤΕΙ σε οριζόντιες δεξιότητες», 2015,

«Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά- Υγεία και

ασφάλεια στο χώρο εργασίας», 2017.

• Προσφορά υπηρεσιών στο Δήμο Τρίπολης, Συμμετοχή σε

υποστηρικτική ομάδα κατά την διάρκεια των εργασιών του 8ου

Παγκόσμιου Συνέδριου Αρκάδων, Συμμετοχή σε συντακτική

ομάδα σε εκπόνηση εφημερίδας, Παρουσίαση ημερίδων

ποικίλης θεματολογίας και διαφόρων πολιτιστικών

εκδηλώσεων, Πολυετής εργασιακή εμπειρία ως υπάλληλος

γραφείου. Ασχολούμαι με συγγραφή κειμένων ποικίλης

φύσεως, ζωγραφική, χορό και μουσική και θέατρο. Εθελοντική

δραστηριοποίηση και συμμετοχή στο Σύλλογο Ατόμων με

ειδικές ανάγκες.



ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ

• Αποφοίτησα από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

στις 15 Οκτωβρίου 2009. Είμαι κάτοχος διακρατικού μεταπτυχιακού

διπλώματος με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή

και εκπαίδευση για τη διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες

γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές

τους». Τα τελευταία 4 ακαδημαϊκά έτη εκπονώ τη διδακτορική μου διατριβή

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με τίτλο «Η ειδική διδακτική μεθοδολογία

γλωσσικών δεξιοτήτων σε μαθητές με νοητική αναπηρία στην ενταξιακή

δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Από το 2015 εργάζομαι ως αναπληρωτής

φιλόλογος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε σχολεία δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης. Έχω εργαστεί ως υπεύθυνος για την προσβασιμότητα

αθλητών/τριων με ειδικές ανάγκες στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου με τίτλο «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών – Αθλητριών» και ως

φιλόλογος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο κέντρο ψυχικής υγείας

«Αμάλθεια». Έχω πιστοποιητικό επάρκειας στη γραφή Braille, στην αγγλική

γλώσσα και στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το ελεύθερο μου χρόνο

ασχολούμαι με την αντισφαίριση και τον εθελοντισμό, όπως στο Κοινωνικό

Εργαστήρι Μάθησης και Ψυχολογικής Υποστήριξης, «Ανάσα Ζωής», του

σωματείου Πολυτέκνων και Άπορων Γονέων του νομού Μεσσηνίας.



ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ

• Aποφοίτησα το 2012 από το τμήμα φιλολογίας του

πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το 2013 ολοκλήρωσα τις σπουδές

μου στη δημοσιογραφία, στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, και το

2018 απέκτησα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην αρχαία

και νέα ελληνική φιλολογία, με κατεύθυνση αρχαία ελληνική

φιλολογία. Διαθέτω πιστοποίηση στην αγγλική, γαλλική και

ιταλική γλώσσα, όπως επίσης και στην πληροφορική. Τη χρονιά

2009-2010 έλαβα βραβείο και τιμητική υποτροφία από το Ίδρυμα

Κρατικών Υποτροφιών. Έχω συμμετάσχει σε επιστημονικά

συνέδρια ως εισηγήτρια, πραγματοποιώντας τις αντίστοιχες

δημοσιεύσεις σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια

βιβλίων με κριτές, σε επιμορφωτικά σεμινάρια ως εισηγήτρια, σε

ομιλία και ως κριτής στους μαθητικούς ρητορικούς αγώνες. Με

ενδιαφέρουν η εκπαίδευση, τα παιδαγωγικά, οι νέες τεχνολογίες,

τα αρχαία ελληνικά και η φιλοσοφία.


