
ΣΚΙΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 

Γεννήθηκα στο Αγρίνιο στις 28 Νοεμ-

βρίου 1965 όπου και ολοκλήρωσα τις 

σχολικές μου υποχρεώσεις. Σπούδασα 

στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών από το 1984 έως 

το 1988. Το 2011 απέκτησα το Μετα-

πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις 

“Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσ-

σα και τα Κείμενα” από το Τμήμα Φι-

λολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών 

με ειδίκευση στη Γλωσσολογία. Στη 

συνέχεια, φοίτησα στη Σχολή Διοίκη-

σης και Οικονομίας του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής 

Ελλάδας και συγκεκριμένα στο Τμή-

μα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επι-

χε ιρήσεων  κα ι  Οργανώσεων 

(ΔΙ.Κ.Σ.Ε.Ο.). Αποφοίτησα το 2015 

και το ίδιο έτος συνέχισα τις σπουδές 

μου με την ετήσια επιμόρφωση στην 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ς  Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς 

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε – ΕΠΠΑΙΚ) στο πα-

ράρτημα της Πάτρας. 

Από το Σεπτέμβριο του 1989 εργάζο-

μαι ως εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσ-

σας στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-

βάθμια Εκπαίδευση του Νομού Αιτω-

λοακαρνανίας ενώ από το 2007 έως 

το 2018 διετέλεσα Σχολικός Σύμβου-

λος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

στους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας. 

Από το σχολικό έτος 2018-2019 δια-

τελώ Συντονιστής Εκπαίδευσης στην 

Περιφέρεια Α/θμιας και Β/θμιας Εκ-

παίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Έχω δι-

δάξει επίσης την Αγγλική Γλώσσα 

στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματο-

οικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου στην 

Πρέβεζας και συμμετάσχει στην εκ-

πόνηση έργων του Τμήματος Φ.Π.Ψ 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 

του Αγγλικού Τμήματος του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Από το 2003,  ως επιμορφω-

τής,  ασχολούμαι με την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ Πατρών 

- Ιωαννίνων και του Αγγλικού Τμήμα-

τος του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρί-

ως στα αντικείμενα της διδακτικής 

των ξένων γλωσσών, της αξιολόγη-

σης διδακτικού έργου - μαθητή, της 

εισαγωγής και εφαρμογής νέων ανα-
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λυτικών προγραμμάτων καθώς και 

της Διοίκησης στην Εκπαίδευση.  

Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα 

επικεντρώνονται κυρίως στο χώρο 

της επιστήμης της Γλωσσολογίας και 

ιδιαίτερα στην Ανάλυση Συνεχούς 

Λόγου (Discourse analysis) καθώς 

επίσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων και την Οργανωσιακή Συμπε-

ριφορά με έμφαση στην εφαρμογή 

όλων των παραπάνω στο χώρο της 

εκπαίδευσης, της σχολικής τάξης ή 

της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το συγ-

γραφικό μου έργο - βιβλία, αρθρο-

γραφία σε επιστημονικά περιοδικά 

και ανακοινώσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια - αφορούν τα προαναφερθέ-

ντα γνωστικά και ερευνητικά πεδία. 

Τα λογοτεχνικά μου ενδιαφέροντα πε-

ριστρέφονται κυρίως γύρω από την 

ποίηση κάνοντας τις πρώτες μου δη-

μιουργικές προσπάθειες από τα φοι-

τητικά μου κιόλας χρόνια. Τα παράλ-

ληλα ενδιαφέροντα μου στην επιστή-

μη της γλώσσας και της καθημερινής 

ομιλίας θεωρώ ότι επηρεάζουν σε με-

γάλο βαθμό τη χρήση της γλώσσας 

στα ποιήματά μου σε λεξιλογικό αλλά 

και μεταγλωσσικό επίπεδο. Έχω συμ-

μετάσχει σε διάφορους πανελλήνιους 

λογοτεχνικούς διαγωνισμούς σε Ελ-

λάδα, Κύπρο και σε ελληνικούς πολι-

τιστικούς συλλόγους της Ευρώπης. 

Το 2015 εξέδωσα με τη διαδικασία 

της αυτοέκδοσης με τη Εθνική Βιβλι-

οθήκη της Ελλάδας την πρώτη μου 

ποιητική συλλογή με τίτλο “Λεία 

Ζωής και Ψυχής” με ποιήματα παλιό-

τερα αλλά και σύγχρονα της περιόδου 

έκδοσής τους. Αποτελούν έκφραση 

προσωπικών βιωμάτων ή εμπειριών 

και μια προσπάθεια αυτοδιαγνωστι-

κής προσέγγισης της ζωής πίσω από 

το αληθοφανές ή το απλά ορατό.  

Μια εμπειρία, ένα βίωμα οδηγεί στην 

αποκάλυψη της πραγματικότητας και, 

μέσω της ποιητικής αποτύπωσής της, 

ο δημιουργός τοποθετείται εννοιολο-

γικά διαμορφώνοντας τη δική του ιδε-

ολογική ή φιλοσοφική προσέγγιση 

των πραγμάτων. Σε αυτή τη διαδικα-

σία ο ίδιος επιφανειακά φαίνεται να 

καλεί τον αναγνώστη να μοιραστεί τις 

σκέψεις του. Ωστόσο, σε ένα βαθύτε-

ρα γνωσιακό επίπεδο, κεντρίζει τα αι-

σθήματα και τα συναισθήματα του 

αναγνώστη καλώντας τον να ανακα-

λέσει προσωπικές του εμπειρίες ή 

βιώματα που θα τον οδηγήσουν στην 

αυτό-περιγραφή ή την ανακάλυψη 

του δικού του κόσμου. Συχνά παρα-

τηρείται ταύτιση δημιουργού και απο-

δέκτη - αναγνώστη σε εμπειρικό, ιδε-

ολογικό, ψυχολογικό ή αντιληπτικό 

επίπεδο ενώ άλλοτε η διαφοροποίηση 

των δύο οδηγεί το δεύτερο σε ερωτή-

ματα αυτό-ανακάλυψης ή αυτοπροσ-

διορισμού.  Η σκέψη του δημιουργού 

μετουσιώνεται σε λόγο προς τον ανα-

γνώστη και στη συνέχεια αποκωδικο-

ποιείται σε εικόνα ή ιδέα στον κόσμο 

των εννοιών του δεύτερου. 

Η φύση με την αέναη κίνηση, τους 

ήχους και τα χρώματά της σε περιό-
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δους δημιουργίας, η μουσική, η Αρχαία Ελληνική Μυθολογία καθώς και η 

Ορθόδοξη Ελληνική Παράδοση αποτελούν βασικές πηγές ερεθισμάτων για 

την έκφρασή μου μέσα από την ποίηση. Η φιλία, ο έρωτας, οι μεγάλες ή μι-

κρές χαρές και λύπες αλλά και η ίδια η ανθρώπινη φύση - κυρίως στην ψυχι-

κή της διάσταση ή έκφραση - δημιουργούν λογισμούς και εικόνες που, τελι-

κά, οδηγούν σε βασικά θέματα αναζήτησης της έμπνευσής μου. Η ανθρώπινη 

φύση, όπως αναδεικνύεται κυρίως μέσα από την ψυχή και την καρδιά του α-

τόμου, αποτυπώνεται βασικά στα μάτια και το χαμόγελό του επιδρώντας με 

δυναμικό και καταλυτικό τρόπο στη σκέψη και τη διάθεση του ίδιου αλλά 

και όποιου τη βιώνει στον περίγυρό του.  

 

Ενδεικτικό έργο  

Γρηγόρη Σκιαδά 

 

Ζωή στη Ζωή  

 

Στου ουρανού τα γαλήνια δάση ταξίδεψα 

Για να πάρω λίγο από την δροσιά του πρωινού τους 

Που ποτίζουν τις ρίζες της ζωή μας 

Ως τα βάθη της ύπαρξης του ανθρώπινου Είναι. 

 

Μάζεψα λίγα απ’ τα λουλούδια σου εκείνα 

Που ποτέ δεν μαραίνονται, 

Τη μοσκοβολιά τους χαρίζουν απλόχερα 

Στη γοητεία της αγάπης και της πίστης. 

 

Αντλώ δύναμη και θάρρος από σένα, 

Το χαμόγελό σου θεμέλιος βράχος στην ψυχή μου 

Και το χάδι του αγέρα σου 

Ζωή στη ζωή μου δίνει.  
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