ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ)

Είμαι η ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ..Και σίγουρα με γνωρίζετε καλά όσοι μεγαλώσαμε μαζί στο Βότση
στην Καλαμαριά..αποφοίτησα με πολλούς από εσάς από το 4ο γενικό λύκειο Καλαμαριάς
εκείνη τη δική μας χρονιά..του 1998..Έπειτα έφυγα στην πρωτεύουσα για σπουδές..όπως
όλοι πάντα μου λέγατε..είχα την τρέλα μέσα μου..έτσι ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ’ όπου και πήρα το πτυχίο μου από το
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών..και αργότερα αποφάσισα να κάνω το μεταπτυχιακό μου
στην εκπαίδευση. Έχω πιστοποιηθεί ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων από την Γ.Γ.Ε.Ε και έχω
συμμετάσχει σε πολλά επιμορφωτικά και επιστημονικά προγράμματα κρατικών
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α, Ε.Κ.Π.Α) και ιδιωτικών φορέων που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, την
εκπαίδευση και ιδιαίτερα την εφαρμογή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση. Έχω
εργαστεί επί χρόνια σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές (ΚΕΕ, πολιτιστικούς συλλόγους,
πνευματικά κέντρα, κατασκηνώσεις, χαμόγελο του παιδιού) που αφορούν την
εκπαίδευση των παιδιών, νέων και ενηλίκων στη θεατρική αγωγή. Είμαι μέλος πολλών
θεατρικών, χορευτικών και μουσικών ομάδων του δήμου Καλαμαριάς ενώ με κάποιους
παίζαμε μαζί βόλεϊ στο ναύαρχο Βότση. Έχω συμμετάσχει σε πολλά καλλιτεχνικά και
πολιτιστικά δρώμενα ενώ επίσης χρόνια εργάζομαι πάνω στη δημόσια διοίκηση η οποία
μου προσφέρει ανεκτίμητες γνώσεις και αντοχές!! Γνωρίζω ιταλικά και άριστα αγγλικά,
είμαι μέλος του πανελλήνιου επιστημονικού συλλόγου θεατρολόγων και είμαι κάτοχος
ευρωπαϊκού πτυχίου ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέσα σε όλα αυτά ..ο Θεός μου έδωσε
την ευλογία να γίνω μητέρα..στον μικρό μου Παναγιώτη..
Ευελπιστώ μέσα από την ευκαιρία που μου δίνεται για πρώτη φορά από τον αξιότιμο
δήμαρχό μας να συμβάλλω και εγώ με το έργο μου στην πολιτιστική άνοιξη του δήμου μας
και στην αναβάθμιση πολλών δομών του πολιτισμού και της εκπαίδευσης δημιουργώντας
ευκαιρίες για δράσεις σε παιδιά και γονείς..
Πάντα αγωνιζόμουν μόνη.. τώρα θέλω να αγωνιστούμε μαζί..για τους φίλους μας, τους
συναδέλφους μας, τους γονείς μας που όλοι περιμένουν μια πιο ανθρωπινή και
χριστιανική κοινωνία. Θέλω να αγωνιστώ για τα παιδιά μας..για να μπορώ να κοιτάζω τον
γιο μου μέσα στα μάτια και να ξέρω πως και εγώ κάτι πρόσφερα για να γίνει η ζωή μας πιο
φωτεινή.. να αγωνιστώ για όλους εσάς..που εξυπηρετώ καθημερινά μέσα από τη δουλειά
μου.. θέλω να αγωνιστώ για να εμπνεύσω το παιδί μου και όλους εσάς που ίσως
κουραστήκατε..ή παραιτηθήκατε.. Έλατε να κάνουμε το ίδιο σε μια διαφορετική
συνεργασία για την Καλαμαριά..
Σας ευχαριστώ..

