
 
Η Νεφέλη Γκάτσου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Παιδαγωγικά 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008-2012). 
Πραγματοποίησε ένα μέρος των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Βοημίας 
(Πίλζεν, Τσεχία) και διεξήγαγε την πρακτική της άσκηση στην Ανώτατη Σχολή 
Εκπαίδευσης της Κοΐμπρα (Πορτογαλία). Στη συνέχεια, έλαβε υποτροφία από το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακές (2012-2014) και διδακτορικές 
(2017-2019) σπουδές στη Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2021 
αποφοίτησε με έπαινο από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (Ολλανδία). Από το 2013 εργάζεται ως δασκάλα στο 
Κολλέγιο Αθηνών. Από το 2019 είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της τετραμηνιαίας περιοδικής 
έκδοσης Λόγου και Τέχνης «Καρυοθραύστις». Έχει δημοσιεύσει άρθρα, ποιήματα και μεταφράσεις και έχει 
συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Μιλά άριστα Αγγλικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά και 
γνωρίζει Ιταλικά. 
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Η Αρετή Δήμητρα Δούκα είναι εκπαιδευτικός και Σύμβουλος Επαγγελματικής 
Σταδιοδρομίας. Εργάζεται τα τελευταία δώδεκα χρόνια ως φιλόλογος στην 
Ελληνογαλλική Σχολή «Ευγένιος Ντελακρουά». Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών και συγκεκριμένα του τμήματος «Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – 
Ψυχολογίας» και κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων «Σχεδιασμός και Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικών μονάδων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Συμβουλευτική και 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός» της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Έχει εκπαιδευθεί στους τομείς 
του life και executive coaching από το Athens Coaching Institute. Παράλληλα, έχει 

συμμετάσχει στα σεμινάρια εκπαίδευσης στην Ψυχαναλυτική Θεωρία που διοργανώθηκαν από το 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Δια βίου Mάθησης στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Σχολές Γονέων» και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια μέσω προσωπικών ή ομαδικών 
ανακοινώσεων σε θέματα Συμβουλευτικής και Παιδαγωγικής. Εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο 
Πανεπιστήμιο της Angers σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τη Δημιουργική γραφή και τις δεξιότητες ζωής στη διδασκαλία της 
Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
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Η Ιωάννα Καραμαλή γεννήθηκε το 1987 στην Πάτρα και σπούδασε Ιταλική 
Γλώσσα και Φιλολογία, καθώς και Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία στο Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι τελειόφοιτος στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση». Ασχολείται 
επαγγελματικά με τη μετάφραση από το 2016 με γλώσσες εργασίας την ιταλική 
και την ισπανική προς τη μητρική της, την ελληνική. Μεταφράζει, επίσης, 
εθελοντικά για το γραφείο της Pressenza Athens. 
Το 2021 εκδόθηκε η μετάφραση της ποιητικής συλλογής της Elisabeth Grech από 

την ιταλική στην ελληνική γλώσσα, Μετέωρες Χώρες (Terre Sospese) (Βακχικόν, 2021), ενώ είναι προς 
έκδοση από τον ίδιο εκδοτικό, το μυθιστόρημα Βιλγέβο (Viljevo) του Luka Bekavak σε μετάφραση της ίδιας. 
Η ενασχόλησή της με τη λογοτεχνία και την ποίηση δεν περιορίζεται στη μετάφραση, καθώς έχει διακριθεί 
στους εξής λογοτεχνικούς διαγωνισμούς: 

• Ιωάννα Καραμαλή, Εξέγερση, συμμετοχή στην συλλογή διηγημάτων «Αν δεν είμεθα τρελοί, δεν 
εκάναμεν την επανάστασιν», Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
Αθήνα 2019. 
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• Γ’ Βραβείο Ποίησης, Πνευματική Συντροφιά Λεμεσού, Η’ Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός, 28 
Νοεμβρίου 2019 για το ποίημα Μετέωρος Δραπέτης. 

• Συμμετοχή με το ποίημα Άμαθο Πέταγμα στην ειδική ανθολογία για τον Γιάννη Ρίτσο του Συνδέσμου 
Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) σε συνεργασία με τις εκδόσεις Αρχύτας.  

Επίσης, είναι υπό έκδοση η πρώτη της ποιητική συλλογή. 
Είναι πολύγλωσση και μιλάει ελληνικά, ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Διδάσκει, επίσης, την 
ιταλική γλώσσα και έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια σχετικά με τη διδασκαλία και την ψυχολογία.  
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Η Νατάσα Χαλκιά γεννήθηκε στην Κρήτη και είναι μόνιμη εκπαιδευτικός στο 7ο ΓΕΛ 
Ηρακλείου. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής, (Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.) 
και κάτοχος ΜΑ Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 
τίτλο διπλωματικής «Όψεις της τρέλας στο νεοελληνικό διήγημα (από τον 19ο αιώνα 
έως και σήμερα)».  
Βασικές πιστοποιήσεις: α. Ετήσια επιμόρφωση (Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών) με τίτλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», β. 
Σεμινάριο 400 ωρών (Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ) με τίτλο "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ", γ. 
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη 
διδακτική πράξη», επιπέδου Β2, δ. «Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην 

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση» (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). 
Διετέλεσε εισηγήτρια και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής 
(Φλώρινα, 2019). Εισηγήθηκε σε διημερίδες διδακτικής στο πλαίσιο επιμόρφωσης στο Ηράκλειο Κρήτης με 
την επιστημονική επιμέλεια της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων. Υπήρξε μέντορας 
ασκούμενων φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τη διάρκεια της διδακτικής τους άσκησης. 
Από το 2021 είναι μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Ομάδας (Θεματοδότες-Αξιολογητές) του ΙΕΠ για την 
«Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ έχει 
δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικές εφημερίδες και περιοδικά. 
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Η Βούλα Χουρδάκη γεννήθηκε στην Κρήτη, μένει στο Βερολίνο και έχει Bachelor 
στην Αγγλική Γλώσσα & Φιλολογία (Α.Π.Θ.), Masters στη Δημοσιογραφία & Νέα 
Μέσα (Α.Π.Θ.) και PhD με θέμα την Πειραματική Λογοτεχνία (Ε.Κ.Π.Α.). Έχει 
ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση, τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 
και την αρθρογραφία. Ανήκει στο Editorial Board του Journal of Literary Education, 
είναι μέλος της ομάδας Team of Experts του Fontys Arts University της Ολλανδίας, 
διδάσκει Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής και δουλεύει πάνω σε διάφορα 
εκπαιδευτικά projects. Είναι συγγραφέας της ποιητικής συλλογής αντι-ρομάντζο 

(Γαβριηλίδης, 2017) και της μελέτης …κάπου ανάμεσα στο κάπνισμα και στα σταυρόλεξα. Ο 
δημοσιογράφος-ερευνητής στο σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα (Σιδέρης, 2016). Έχουν εκδοθεί 
διηγήματα/ιστορίες-μπονσάι της, όπως επίσης και ποικίλες μελέτες της σε επιστημονικά περιοδικά. 
Αγαπάει τα ιαπωνικά manga, το σκίτσο και τη φωτογραφία και την ενδιαφέρει ο,τιδήποτε δημιουργικό. 
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Ελπίς Χοχλιούρου 

Υποψήφια Διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Είμαι δημιουργική σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Αισθάνομαι άνετα να 
χρωματίσω έξω από τα όρια της σελίδας και να φέρω εις πέρας διαφορετικού τύπου 
εγχειρήματα. Ο προπτυχιακός κύκλος σπουδών μου στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin (UWM) στις Ηνωμένες Πολιτείες στάθηκε η αφορμή 
για τη μελλοντική μου εξέλιξη στον χώρο της εκπαίδευσης. Ακολούθησε η 
μετεκπαίδευσή μου στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του 

Essex στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσω των εξετάσεων του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), 
μου δόθηκε η ευκαιρία να διοριστώ ως καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας στη Δ.Ε. και υπηρετώ με πάθος τη 
θέση αυτή για 23 χρόνια. Στόχος μου είναι η ενδυνάμωση της μαθητικής κοινότητας με τα εργαλεία 
διαθεματικών προσεγγίσεων και δημιουργικής γραφής. Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μου στο 
Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Δημιουργική Γραφή και Βιωμένη Εμπειρία – Long Live the 
Ghosts!» μου δίνει την ευκαιρία να πειραματιστώ σε θέματα δημιουργικής γραφής και να εξερευνήσω τα 
μονοπάτια δημιουργίας σημαντικών συγγραφέων. 
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