
 

Ξεκίνησα το εκπαιδευτικό μου ταξίδι σπουδάζοντας Λογοθεραπεία στην Αγγλία. Με την 
επιστροφή μου στην Ελλάδα το 2001 δημιούργησα ένα από τα πρώτα κέντρα ειδικών 
θεραπειών στη δυτική Αττική, όπου σύστησα και συντόνισα διεπιστημονική ομάδα 
επαγγελματιών με στόχο την αξιολόγηση και αποκατάσταση παιδιών και ενηλίκων ατομικά και 
σε ομάδες. Από το 2005 ως το 2017 συμμετείχα στην δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση 
κέντρου οικογένειας. Αυτά τα 17 χρόνια μου έδωσαν σε βάθος επαφή με τα παιδιά και τις 
οικογένειες τους. Η επαγγελματική μου εμπειρία σε συνδυασμό με μια σειρά από σημαντικά 
προσωπικά γεγονότα επαναπροσδιόρισαν την εξέλιξη της πορεία μου πέρα από το 
αναμενόμενο.  
 
Η σοβαρή ασθένεια και τελικά απώλεια των γονιών μου σε νεαρή ηλικία με ευαισθητοποίησε ως 
προς το καθοριστικό ρολό της αυτοφροντίδας και σύνδεσης με τον εαυτό στη ζωή μας. 
Ταυτόχρονα, παρατηρούσα καθημερινά τους γονείς και τα παιδιά να έρχονται στο κέντρο 
κουρασμένοι και αποδυναμωμένοι, αγνοώντας ή παραμελώντας ακόμα και βασικές τους 
ανάγκες. Απλές παράμετροι αυτορρύθμισης και αυτοφροντίδας όπως ήσυχος χρόνος, 
απόλαυση της στιγμής ή υγιεινό φαγητό αντιμετωπίζονταν σαν μακρινή πολυτέλεια. Συχνά, είχα 
την αίσθηση ότι η ζωή των ανθρώπων εξελισσόταν στον αυτόματο πιλότο. 
 
Εκείνη την περίοδο, διατήρησα την αυτοφροντίδα μου και εξέλιξα την πρακτική μου 
παρακολουθώντας σεμινάρια και εκπαιδεύσεις παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, pilates, yoga, 
Thai yoga massage κ.α. Το 2012 συνάντησα για πρώτη φορά τη μη βίαιη επικοινωνία και 
άρχισα να την ενσωματώνω στη δουλειά μου με τους γονείς και τα παιδιά. 
 
Αυθόρμητα στη δουλειά περνούσα ολοένα και περισσότερο χρόνο συζητώντας με τους γονείς 
θέματα γύρω από τη φυσική ζωή και διερευνώντας μαζί τους τρόπους και πρακτικές για την 
βελτίωση της καθημερινής ζωής των ίδιων και των παιδιών τους. 
 
Σταδιακά το ενδιαφέρον μου για την φροντίδα τον παιδιών, μετατοπίστηκε από τη 
Λογοθεραπεία, στην εργασία με τους γονείς τους. Παράλληλα δίδαξα τη μέθοδο pilates και το 
Thai yoga massage εστιάζοντας στη σύνδεση που εξασφαλίζει η συνειδητή κίνηση. Επίσης 
παρακολούθησα σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στη Υoga Nidra, το βρεφικό μασάζ, την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, τα σχολεία του δάσους, και τη θεωρία της προσκόλλησης 
(Attachment Parenting). 
 
Το 2017 ξεκίνησα να εκπαιδεύομαι με το Κέντρο Μη Βίαιης Επικοινωνίας (Center for Nonviolent 
Communication, CNVC) στην Αμερική. Έκτοτε παρακολουθώ εντατικά σεμινάρια και 
εκπαιδεύσεις στη Μη Βίαιη Επικοινωνία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2019, στην 
πανέμορφη Αμοργό, δημιούργησα το πρόγραμμα κοινωνικής αλλαγής ‘’choose-empathy’’. Αυτό 
το πρόγραμμα εκκολαπτόταν μέσα μου τα τελευταία 3 χρόνια.  
 
 
 
 



 

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση 
Επικοινωνία και Λογοθεραπεία 
 
Πανεπιστήμιο του Εξετερ, Bachelor of Arts με τιμητικές διακρίσεις στις σπουδές στην 
ανθρώπινη επικοινωνία / λογοθεραπεία, Ηνωμένο Βασίλειο - Ιούλιος 2001 
 
Επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη, Διαχείριση επιθετικότητας (1 μέρα), 
Ηνωμένο Βασίλειο- Ιούλιος 2001 
 
Voicecraft International, Alison Bagnall ‘s ‘Voicecraft’ πρόγραμμα φωνής για 
λογοθεραπευτές (2 μέρες), Ηνωμένο Βασίλειο - Ιούνιος 2001 
 
Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών, Προβλήματα σίτισης στην παιδική 
ηλικία (2 μέρες), Αθήνα - Οκτώβριος 2004 
 
Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών, Δυσφαγία, Aθήνα - Νοέμβρης 2005 
 
Πανεπιστήμιου του Λονδίνου, Επιβλέποντας φοιτητές στην Λογοθεραπεία (1 
μέρα) Αθήνα - 2005 
 
Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών, Αποκατάσταση παιδιών με 
κοχλιακά εμφυτεύματα (2 μέρες) 
 
Σεμινάρια και παιδεύσεις Νους και σώμα 
Παραδοσιακό μασάζ ρεφλεξολογίας, Chiang Mai / Thailand , Φεβρουάριος 
2008 
 
1 ο Συμπόσιο Πιλάτες στην Αθήνα (3 μέρες), Ιούλιος 2008 
 
2 ο Συμπόσιο Πιλάτες στην Αθήνα (3 μέρες), Οκτώβριος 2009 
 
Τhai Yoga Massage (10 μέρες), Εύβοια – Ελλάδα, Ιούνιος 2010 
 
Body Arts and Science International (BASI), Εκπαίδευση δασκάλων Πιλάτες 
(500 ώρες), Ιούλιος 2010 
 
Αυτογνωσία και παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, Δεκέμβρης 2010 – Ιούνιος 
2017 (1120 ώρες) 
 
Κέντρο Γιόγκα ‘’Bhavana’’ Yoga, Pilates, Fitness and Thai on the Swings (4 
μέρες), Σεπτέμβρης 2013, με την Αλεξάνδρα Ροσοπούλου. 
 



 

Διεθνείς οργανισμός βρεφικού μασάζ (ΙΑΙΜ), Πιστοποίηση εκπαιδεύτριας βρεφικού μασάζ, 
Σεπτέμβρης 2013. 
 
Εκπαίδευση δασκάλων βασικό και επαγγελματικό Ταυλανδέζικο μασάζ, μασάζ 
με αγκώνες και γόνατα, και παραδοσιακό Τοκ Σεν (110 hours training), Ταϊλάνδη – Τσιανγκ Μάι, 
Ιούλιος 2014. 
 
Ανατομία και κινησιολογία για δασκάλους yoga και pilates teachers, 20 ώρες, Aθήνα Zone 42, 
με τον Ηλία Μαρούτση. 
 
Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων – ωμοί, 14 ώρες, Αθήνα Zone 42, Γιάννης Κατσανάς και 
Παναγιώτης Τσετσώνης. 
 
Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων – πλάτη - μέση, 14 ώρες, Μάιος 2018 Αθήνα, Zone 42, 
Παναγιώτης Τσετσώνης. 
 
Σχολεία του Δάσους 
Outdoor Pedagogue Step 1, 2 μέρες, Aπρίλιος 2018, Αθήνα, Inside out Nature – Μάρκος 
Ζάγκας – Τσακίρης. 
 
Συναισθηματικός δεσμός (Attachment Parenting) 
Attachment Parenting για επαγγελματίες, 1 day, Mάρτιος 2018 Αθήνα, Μαρία Παπαφιλίππου. 
 
Δεσμοί καρδιάς – πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων στο attachment parenting, 3 μέρες, Ιούνιος 
2019, Αθήνα Lysa Parker &amp; Barbara Nicholson 
 
Μη βίαιη επικοινωνία 
Μη βίαιη επικοινωνία για γονείς – Frank Gaschler (3 ½ μέρες) Δεκέμβρης 2014. 
 
Διεθνής Εντατική Εκπαίδευση - Monica Reu / Gina Lawrie / Robert Krzisnik / (9 μέρες) 
Οκτώβρης 2017. 
 
Εισαγωγή στη Μη Βίαιη Επικοινωνία – Γιώργος Τσιτσίρκος (2 days) November 2017. 
 
Όμορφες σχέσεις, (12 μέρες) άνοιξη και φθινόπωρο 2018, Βουκουρέστι, Monica Reu και Ian 
Peatey. 
 
Ζώντας τη Μη Βίαιη Επικοινωνία, Αύγουστος 2018, 5 μέρες, Pestera / Ρουμανία , Monica 
Reu, Ian Peatey, Deborah Belamy. 
 
Γράφοντας με την Μη Βίαιη Επικοινωνία ½ μέρα, Αθήνα, Nοέμβρης 2018, Γιώργος 
Τσιτσιρίγκος. 
 



 

Αγγλία – Ομαδική Αξιολόγηση εκπαιδευτών - 3 days, Δεκέμβρης 2018, Gina Lawrie, Deborah 
Bellamy, Shona Cameron. 
 
Μοιράζοντας τη Μη Βίαιη Επικοινωνία, ½ μέρα, Αθήνα, Δεκέμβρης 2018, Γιώργος 
Τσιτσιρίγκος. 
 
Η τεχνική ‘’Dancefloors’’ στη Μη Βίαιη Επικοινωνία, 3 μέρες, Βουκουρέστι, Μάρτιος 2019, 
Gina Lawrie. 
 
Διεθνής Eντατική Εκπαίδευση (IIT) , 9 μέρες, Mάιος 2019, Kranjska Gora, Σλοβενία, Kathleen 
Mcferran, Yoram Mosenzon, Robert Krzisnik, Vivet Alevi. 
 
Επιπρόσθετες εκπαιδεύσεις 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Δίπλωμα στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (220 hours) 
Ιούνιος 2016 
 


