
 

 

Σοφία Μπεκρῆ 

Γεννήθηκα στὶς 28 Νοεμβρίου 1969. 

Κατάγομαι ἀπὸ τὴν Ἐλλοπία Θηβῶν τοῦ 

Νομοῦ Βοιωτίας καὶ κατοικῶ στὴν Ἀθήνα.  

Ἀπεφοίτησα ἀπὸ τὸ Γενικὸ Λύκειο Θηβῶν 

(1987) καὶ κατόπιν Πανελληνίων Ἐξετάσεων 

εἰσήχθηκα στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ 

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (-1991).  

Στὴν συνέχεια ἐπιδόθηκα στὴν ἐκμάθηση 

ξένων γλωσσῶν καὶ ἰδίως τῆς Ἀγγλικῆς καὶ τῆς 

Γερμανικῆς. Εἶμαι κάτοχος τῶν πτυχίων 

Proficiency τοῦ Πανεπιστημίου Cambridge καὶ 

Grosses Deutsches Sprachdiplom. Ἐργάστηκα 

στὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση ἐπὶ μιὰ δεκαπενταετία ὡς καθηγήτρια 

Ἑλληνικῶν, Ἀγγλικῶν καὶ Γερμανικῶν.  

Τὸ 1999 εἰσήχθηκα στὸ τμῆμα Γερμανικῆς γλώσσας καὶ Φιλολογίας 

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπ’ ὅπου καὶ ἀπεφοίτησα τὸ 2003. Κατὰ τὸ 3ο 

ἔτος τῶν σπουδῶν μου, στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος «ΕΡΑΣΜΟΣ», 

μετέβηκα στὴν Γερμανία, ὅπου παρακολούθησα μαθήματα Νεώτερης 

Γερμανικῆς Φιλολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου καὶ ἔγινα δεκτή, 

ὕστερα ἀπὸ αἴτησή μου, στὸ Μεταπτυχιακὸ Πρόγραμμα Φιλοσοφίας τοῦ 

ἰδίου Πανεπιστημίου.  

Κατόπιν ἐπιστροφῆς μου στὴν Ἀθήνα πέτυχα μὲ ἐξετάσεις στὸ 

μεταπτυχιακὸ πρόγραμμα εἰδικεύσεως στὴν «Συστηματικὴ Φιλοσοφία» 

(Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, 2004-2006), τὸ ὁποῖο 

ὁλοκλήρωσα μὲ βαθμὸ «Ἄριστα» (Θέμα Διπλωματικῆς: «Τὰ ἀνθρώπινα 

δικαιώματα στοὺς στωϊκούς φιλοσόφους»). Ἐν τῷ μεταξὺ εἰσήχθηκα μὲ 

κατατακτήριες ἐξετάσεις (2005) στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ 

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας, -2011).  

Τὸ 2007 διορίστηκα μέσῳ ΑΣΕΠ στὴν Μέση Ἐκπαίδευση ὡς 

καθηγήτρια Ἑλληνικῆς Φιλολογίας. Προσλήφθηκα ἀρχικὰ στὸ 

Πειραματικὸ ΓΕΛ Ἁγίων Ἀναργύρων στὴν Ἀθήνα, στὴν συνέχεια 

διορίστηκα μόνιμα στὴν ἐπαρχία (Γ/Σ Κορώνης στὴν Μεσσηνία, Γ/Σ καὶ 

Λύκειο Γαλατὰ Τροιζηνίας) καὶ ἀκολούθως ἀποσπάσθηκα ὕστερα ἀπὸ 

αἴτησή μου στὴν Ἀθήνα (3ο ΓΕΛ Ἄνω Λιοσίων). Ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 2013-

14 ὑπηρετῶ στὸ Πειραματικὸ Σχολεῖο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ 

πενταετῆ θητεία. 

Ἔχω ὁλοκληρώσει καὶ τὰ δύο ἐπίπεδα ἐπιμορφώσεως στὶς Νέες 

Τεχνολογίες. Ἔχω συμμετάσχει σὲ πλῆθος ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων, 

ἔχω ἀναλάβει τὴν καθοδήγηση καὶ πρακτικὴ ἄσκηση φοιτητῶν καὶ τὴν 

διοργάνωση σχολικῶν δραστηριοτήτων, διαθεματικῶν ἐργασιῶν καὶ 

θεατρικῶν παραστάσεων στὸ πλαίσιο σχολικῶν προγραμμάτων. Εἰδικὰ 



γιὰ τὴν φετεινὴ σχολικὴ χρονιὰ (2013-14) δρομολογήσαμε μὲ τὴν 

συνάδελφο φιλόλογο κ. Μανδρώνη τὸν ὅμιλο 

«Φιλαναγνωσία‒Δημιουργικὴ ἔκφραση». 

Στὸν ἐλεύθερό μου χρόνο ἀσχολοῦμαι κυρίως μὲ τὴν μελέτη 

φιλοσοφικῶν καὶ λογοτεχνικῶν βιβλίων καὶ δραστηριοποιοῦμαι 

ἐθελοντικὰ στὸ πλαίσιο προγραμμάτων τοῦ Μορφωτικοῦ καὶ 

Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ἐπάλξεις» κυρίως γιὰ τὴν ἐκμάθηση ἀρχαίων 

ἑλληνικῶν καὶ ξένων γλωσσῶν, τὴν ψυχοκοινωνικὴ στήριξη νέων καὶ τὴν 

διοργάνωση πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων καὶ μορφωτικῶν ἐκδρομῶν σὲ 

Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικό.  

Ἀρθρογραφῶ συστηματικὰ στὴν Μορφωτικὴ καὶ Κοινωνικὴ ἐφημερίδα 

«Ἐπάλξεις», ἐκπονῶ τακτικὰ ὁμιλίες ἐκπαιδευτικοῦ καὶ γενικότερου 

κοινωνικοῦ περιεχομένου καὶ συνεργάζομαι κατὰ καιροὺς γιὰ τὴν 

παραγωγὴ ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν ἀντίστοιχου περιεχομένου.  

 


