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Σεμινάριο Εισαγωγής στη Μουσικοθεραπεία 2019-2020 

διάρκειας 7 μηνών (50 ώρες) 

 

6 Νοεμβρίου 2019 — 27 Μαΐου 2020 • Τετάρτες 19:30–21:30 

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ», Ναρκίσσων 13 Χαλάνδρι 

Κόστος συμμετοχής: 600€ (500 για άνεργους/φοιτητές) +ΦΠΑ 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 7 άτομα 

 

Για δεύτερη χρονιά και μετά τη θετική ανταπόκριση που λάβαμε για το περυσινό πρόγραμμα το «ηχώ» 

διοργανώνει ένα 7μηνο Σεμινάριο Εισαγωγής στη Μουσικοθεραπεία. 

 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η απόκτηση μιας συνοπτικής αλλά ολοκληρωμένης και ακριβούς εικόνας για το 

επιστημονικό πεδίο της μουσικοθεραπείας σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και μέσω της βιωματικής εμπειρίας. 

 

Οι 25 δίωρες συναντήσεις με 8 διαφορετικούς εισηγητές περιλαμβάνουν  

• παρουσιάσεις και συζήτηση για διάφορες πτυχές της θεωρίας και της πρακτικής, 

• παρουσίαση μελετών περίπτωσης,  

• βιντεοσκοπημένα και ηχογραφημένα αποσπάσματα από συνεδρίες μουσικοθεραπείας και 

• βιωματικά εργαστήρια. 

 

Θα δοθεί γενική αλλά και εξειδικευμένη βιβλιογραφία και εκπαιδευτικό υλικό και οι συμμετέχοντες θα 

έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Κέντρου Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ» που περιλαμβάνει πληθώρα 

τίτλων σχετικά με τη μουσικοθεραπεία και συναφείς επιστήμες. 

 

Το Σεμινάριο Μουσικοθεραπείας θα με βοηθήσει εαν: 

• Eνδιαφέρομαι για σπουδές στη μουσικοθεραπεία και θέλω να μάθω περισσότερα για την κλινική 

της πράξη αλλά και να αναστοχαστώ σε σχέση με την επιθυμία, τα κίνητρα και τις δεξιότητές μου 

αποφασίζοντα αν με εκφράζει ως επαγγελματική επιλογή. 

• Eίμαι επαγγελματίας του χώρου της υγείας και της εκπαίδευσης, μουσικός, φοιτητής ή απλά 

αγαπώ τη μουσική και θα ήθελα να μάθω για τους τρόπους που η μουσικοθεραπεία μπορεί να 

βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μου, της ζωής των ανθρώπων που φροντίζω ή/και των 

ανθρώπων με τους οποίους εργάζομαι*. 

 

*Οι μουσικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες για την δεύτερη κατηγορία συμμετεχόντων αλλά σε περίπτωση 

αυξημένου ενδιαφέροντος θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή. 

http://www.nxw.gr/
https://www.nxw.gr/


σελ. 2 από 7 

 

«ηχώ» | 210 68 98 078 | Ναρκίσσων 13, Χαλάνδρι 152 33 | www.nxw.gr | info@nxw.gr 

Παρακολουθώντας το Σεμινάριο Μουσικοθεραπείας: 

• θα αποκτήσω μια συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη και ακριβή εικόνα για το επιστημονικό πεδίο 

της μουσικοθεραπείας, 

• θα αναπτύξω την ικανότητα διερευνητικής σκέψης σε σχέση με τις θεραπευτικές ιδιότητες και 

επιδράσεις της μουσικής, 

• θα γνωρίσω βασικές δεξιότητες κλινικής παρατήρησης και ανάλυσης της μουσικής 

αλληλεπίδρασης σε θεραπευτικό πλαίσιο, 

• θα μπορώ να αναστοχαστώ σχετικά με την επιθυμία και τις προσδοκίες μου από την 

μουσικοθεραπεία ως θεραπεία και ως επάγγελμα 

• θα μπορώ διακρίνω μεταξύ της μουσικοθεραπείας και της χρήσης της μουσικής από άλλες 

ειδικότητες, 

• θα μπορώ να στέκομαι κριτικά απέναντι στη σχετική βιβλιογραφία, 

• αν χρησιμοποιώ μουσικές παρεμβάσεις στην επαγγελματική μου πρακτική, θα αναπτύξω 

προσοχή, ευαισθησία, ασφάλεια και υπευθυνότητα όντας ενήμερος/η για τις θετικές αλλά και 

πιθανές αρνητικές τους επιδράσεις. 

 

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους  παρακολουθήσουν τουλάχιστον 21 από τις 25 συναντήσεις. 

 

Σημειώνεται ότι το σεμινάριο έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και δεν παρέχει στους συμμετέχοντες τη 

δυνατότητα άσκησης κλινικού έργου μουσικοθεραπείας ούτε χρήσης του τίτλου 

μουσικοθεραπευτής/τρια για τα οποία χρειάζεται εξειδικευμένη εκπαίδευση. 

 

Εισηγητές: 

Οι εισηγητές μουσικοθεραπευτές είναι μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών 

Μουσικοθεραπευτών και ξένων αντίστοιχων επιστημονικών ενώσεων, με μακρόχρονη κλινική εμπειρία, 

αξιόλογες εξειδικευμένες σπουδές από αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και προέρχονται από 

διαφορετικές μουσικοθεραπευτικές σχολές και παραδόσεις δίνοντας μια αντιπροσωπευτική εικόνα του 

εύρους και της ποικιλομορφίας που χαρακτηρίζει το επιστημονικό αυτό πεδίο: 

• Χριστίνα Καλλιώδη - Μουσικοθεραπεύτρια ΜΑ, NICU (υπεύθυνη του σεμιναρίου) 

• Χριστιάνα Αδαμοπούλου - Μουσικοθεραπεύτρια PhD 

• Μίτσυ Ακογιούνογλου - Μουσικοθεραπεύτρια PhD, RMT 

• Τέο Δημητριάδης - Μουσικοθεραπευτής MA, ΝΜΤ 

• Δημήτρης Κουκουράκης - Μουσικοθεραπευτής PgDip 

• Κάνδια Μπουζιώτη - Μουσικοθεραπεύτρια ΜΑ, Φωνητική Ψυχοθεραπεύτρια AVPT 

• Δρ. Γιώργος Τσίρης - Μουσικοθεραπευτής PhD 

• Μαρία Φρουδάκη - Μουσικοθεραπεύτρια Nordoff Robbins 

 

 

Για εγγραφές και διευκρινήσεις παρακαλούμε  

επικοινωνήστε με το ηχώ στο 210 68 98 078 ή στο info@nxw.gr,  

ή συμπληρώσετε τη φόρμα (https://nxw-music-psychotherapy.typeform.com/to/XvlgXi) 

 

http://musictherapy.gr/
http://musictherapy.gr/
mailto:επικοινωνήστε
https://www.nxw.gr/επικοινωνία/
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Τι μας είπαν για το Σεμινάριο Μουσικοθεραπείας 2018–2019 

«Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη, ίσως από τα καλύτερα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει. Μου 

άρεσε ιδιαίτερα το ότι μας παρουσιάστηκαν όλες οι πτυχές της μουσικοθεραπείας, είχαμε πολλούς 

εισηγητές και κυρίως ότι μετά από κάθε συνάντηση δεν μέναμε ποτέ με απορίες.» 

 

«Μου άρεσε που δεν επικεντρωθήκαμε μόνο σε μια μέθοδο μουσικοθεραπείας». 

 

«Αυτό που ίσως με έκανε να κατανοήσω περισσότερο το πως λειτουργεί η μουσικοθεραπεία ήταν τα 

βιντεάκια που μας έδειξαν όλοι οι εισηγητές από την δουλειά τους». 

 

Τι μας είπαν για τους εισηγητές: 

 

«Όλοι μας προσέγγισαν με πολλή θέληση να μας εξηγήσουν και να μας παρουσιάσουν τη δουλειά 

τους». 

 

«Ήταν όλοι πολύ καταρτισμένοι και φιλικοί». 

 

• 

Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο και τους εισηγητές: 

 

Στο θεωρητικό σκέλος οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα τεκμηριωμένα οφέλη της μουσικοθεραπείας, τη 

σχέση της με συναφείς επιστήμες, τις θεωρητικές αρχές που τη διέπουν, τα διαφορετικά μοντέλα και 

προσεγγίσεις, τις μεθόδους και τις τεχνικές της, τις τυπικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην άσκησή 

της, καθώς και τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση ενός μουσικοθεραπευτή. 

 

Στο βιωματικό σκέλος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την έμφυτη μουσικότητά 

τους, την προσωπική τους σχέση με τη μουσική, να έρθουν σε επαφή και να πειραματιστούν με τα 

εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιεί η μουσικοθεραπεία, να εξερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να επικοινωνήσουν και να σχετιστούν μέσω της μουσικής καθώς και να βιώσουν την εμπειρία 

συμμετοχής σε ομάδα που προσομοιάζει ομάδα μουσικοθεραπείας. 

 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 25 δίωρες συναντήσεις κάθε Τετάρτη 19.30:00–21.30 (κατ’ εξαίρεση και μετά 

από συνεννόηση κάποιες από τις συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν Σάββατο) από τις 6 Νοεμβρίου 2019 

έως τις 27 Μαΐου 2020. 

 

Ενδεικτικές θεματικές των συναντήσεων: 

 

• Ιστορική αναδρομή, προσεγγίσεις και σχολές μουσικοθεραπείας. 

• Μουσικοθεραπεία και συναφείς επιστήμες. 

• Η μουσικοθεραπευτική διαδικασία: Μέθοδοι και τεχνικές / η θεραπευτική σχέση / 

ζητήματα δεοντολογίας. 

• Εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία / Η εξέλιξη του θεραπευτή 

• Μουσικοθεραπεία σε ιατρικά πλαίσια (νευρολογική μουσικοθεραπεία, μουσικοθεραπεία σε 

ΜΕΝΝ, μουσικοθεραπεία και ογκολογία κ.α.) 
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• Μουσικοθεραπεία και ψυχική υγεία 

• Μουσικοθεραπεία Nordoff Robbins 

• Μουσικοθεραπεία στην Ειδική αγωγή 

• Μουσικοθεραπεία στην κοινότητα (community music therapy) 

• Μουσικοθεραπεία και Άνοιες 

• Μουσικοθεραπεία στην Ανακουφιστική Φροντίδα 

• Σύγχρονες τάσεις στη Μουσικοθεραπεία 

• Μουσικοθεραπεία-Music medicine - μουσική στην ειδική αγωγή - μουσική στην 

κοινότητα: Ομοιότητες και διαφορές. 

• Βιωματικά εργαστήρια 

  

 

 

Πληροφορίες για τους εισηγητές: 

 

H Χριστίνα Καλλιώδη είναι μουσικοθεραπεύτρια, επόπτρια και ιδρύτρια του 

Κέντρου Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ» που εξειδικεύεται στη μουσική 

ψυχοθεραπεία με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών. 

Η κλινική της εμπειρία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόωρα νεογνά και νεογνά 

με σύνδρομο στέρησης και τις οικογένειές τους, ανθρώπους με προβλήματα 

ψυχικής υγείας, με αναπτυξιακές διαταραχές, με άνοιες, με νοητική υστέρηση, 

με εγκεφαλική παράλυση κ.ά. Πρόεδρος του Ελλ. Συλλ. Πτυχιούχων 

Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ), τον οποίο και εκπροσωπούσε 

στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μουσικοθεραπείας, είναι επίσης μέλος της 

International Association for Music and Medicine της Ελλ. Εταιρείας για την Ανακουφιστική Φροντίδα 

Παιδιού και Εφήβου και της Ελλ. Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας. Έχει συνεργαστεί με ιδιωτικές δομές, 

το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, το ΤΕΙ 

Αθήνας, την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ κ.ά. Σπούδασε μουσική στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 

Μουσικοθεραπεία με εκλεκτική ψυχαναλυτικά επηρεασμένη προσέγγιση (PgDip & MA) στο Anglia Ruskin 

University στη Μ. Βρετανία. Μετεκπαιδεύτηκε και απέκτησε κλινική εμπειρία στη μουσικοθεραπεία σε 

Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο νοσοκομείο Mount Sinai στις ΗΠΑ ενώ έχει παρακολουθήσει 

πιστοποιημένους κύκλους εκπαίδευσης στη μουσικοθεραπεία στην επιλόχειο περίοδο και στην παιδιατρική 

ανακουφιστική φροντίδα. Συνεχίζει να εμβαθύνει στο αντικείμενό της ως εκπαιδευόμενη ψυχοθεραπεύτρια 

της Ελληνικής Εταιρείας Φαινομενολογικής Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας.  

 

Η Χριστιάνα Αδαμοπούλου σπούδασε μουσική στο Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (πτυχίο) και Μουσικοθεραπεία στο Anglia 

Ruskin University, Cambridge, UK (Master of Arts). Είναι διδάκτωρ 

μουσικοθεραπείας (Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ι.Π.) και διπλωματούχος πιάνου. 

Έχει συνεργαστεί με την Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής 

Πανεπιστημίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων «Α. Σοφία», τη Μονάδα 

Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β' Παιδιατρικής Κλινικής και το Τμήμα 

Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Εργάζεται στην ειδική αγωγή και είναι εκπαιδευόμενο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής 
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Ψυχοθεραπείας Ομάδας. Είναι αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών 

Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ).  

 

Η Μίτσυ Ακογιούνογλου είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια και Διδάσκουσα 

στον Τομέα Μουσικής Παιδαγωγικής και Μουσικής Ψυχολογίας του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει Bachelor (1987) και 

Master (1990) στη Μουσικοθεραπεία από το Michigan State University, 

διδακτορικό (2014) στη Μουσικοθεραπεία από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έχει 

εκπαιδευτεί στη Νευρολογική Μουσικοθεραπεία στο Λονδίνο (2009). Έχει 

διδάξει στο ΠΜΣ «Μουσική Παιδαγωγική» στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι 

Υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Α. Σ. Ωνάσης» και διπλωματούχος 

πιανίστα. Είναι πιστοποιημένη μουσικοθεραπεύτρια στην Αμερική, εγκεκριμένη επόπτρια και μέλος του ΔΣ 

του ΕΣΠΕΜ. Εργάζεται πάνω από 25 χρόνια ως μουσικοθεραπεύτρια σε ποικίλα πλαίσια και με 

διαφορετικούς πληθυσμούς. Την τελευταία τετραετία έχει οργανώσει ανοιχτές ομάδες μουσικής με παιδιά 

πρόσφυγες στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων και ομάδες μουσικοθεραπείας σε ασυνόδευτα παιδιά 

πρόσφυγες σε χώρους φιλοξενίας στη Χίο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μουσική στην 

κοινότητα, στο μοιρολόι, το πένθος, τις άτυπες μορφές μουσικής μάθησης και τα παιδιά πρόσφυγες. 

 

O Τέο Δημητριάδης σπούδασε μουσική στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του 

ΑΠΘ, Μουσικοθεραπεία στο Edinburgh University (Μ. Βρετανία) και Έρευνα 

στις Θεραπείες μέσω Τέχνης (Master of Arts Therapies) στο Hogeschool Zuyd 

(Ολλανδία). Έχει εργαστεί με παιδιά με αυτισμό και ενήλικες με μαθησιακές 

δυσκολίες. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως μουσικοθεραπευτής με ενήλικες 

με διάφορες μορφές άνοιας (κυρίως τη νόσο του Alzheimer και το σύνδρομο 

Κόρσακοφ), καθώς και στην αποκατάσταση ατόμων που έχουν υποστεί 

εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι αρχικές του σπουδές αφορούσαν τη Nordoff-Robbins 

μουσικοθεραπεία και έχει επιπλέον ειδικευτεί στην Νευρολογική μουσικοθεραπεία, τη μέθοδο Speech and 

Music Therapy for Aphasia (SMTA) και τη μέθοδο του Ronnie Gardiner (Ronnie Gardiner Method). 

Ασχολείται με την έρευνα και είναι μέλος ομάδων που ασχολούνται με τη δημιουργία ομοιόμορφων και 

μετρήσιμων μουσικοθεραπευτικών μεθόδων. Ζει και εργάζεται στην Ολλανδία και είναι senior member του 

Ολλανδικού σωματείου μουσικοθεραπευτών. Έχει συνεργαστεί ως επισκέπτης διδάσκων και βοηθός 

έρευνας με τα Hogeschool Nijmegen en Arhnem, Leiden University και Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

O Δημήτρης Κουκουράκης είναι μουσικοθεραπευτής και εγκεκριμένος 

επόπτης με σημαντική εμπειρία σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με παιδιά, 

εφήβους και ενήλικες οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα μεγάλο φάσμα 

δυσκολιών. Είναι πτυχιούχος κιθάρας και απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών του 

ΕΚΠΑ. Σπούδασε μουσικοθεραπεία στο Royal Welsh College of Music and 

Drama (2003) στη Μ. Βρετανία όπου και απέκτησε σημαντική επαγγελματική 

και κλινική εμπειρία σε δομές ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων καθώς και 

με νευρολογικούς και ογκολογικούς ασθενείς. Επίσης συνεργάστηκε με το 

Royal Welsh College of Music and Drama όπου οργάνωσε και συντόνισε βιωματικές ομάδες 

μουσικοθεραπείας με φοιτητές μουσικής. Εργάζεται στην Αθήνα ως μουσικοθεραπευτής και ως μουσικός με  

παιδιά και εφήβους με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, αναπηρία όρασης, εγκεφαλική παράλυση, 

συναισθηματικές δυσκολίες καθώς και ενήλικες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Παράλληλα είναι 

συντονιστής σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων για τη μουσικοθεραπεία και έχει ενεργή συμμετοχή 
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σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος του Βρετανικού Συλλόγου Μουσικοθεραπευτών  και ιδρυτικό 

μέλος του ΕΣΠΕΜ όπου διετέλεσε πρόεδρος από το 2010 έως το 2017.  

 

H Κάνδια Μπουζιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα. Eίναι κάτοχος Διπλώματος 

Κλασσικού Τραγουδιού, Πτυχίου (BA) Ψυχολογίας/ (Αμερικανικό κολλέγιο 

Ελλάδος), Μεταπτυχιακού τίτλου (MA) στη Μουσικοθεραπεία/ (N.Y.U), και 

Post Master’s Τίτλου (AVPT) στη Φωνητική Ψυχοθεραπεία/ (Advanced Vocal 

Psychotherapy Training-Dr. Diane Austin). Ως μουσικοθεραπεύτρια στη Νέα 

Υόρκη έχει εργαστεί στα: Cabrini Nursing Center, Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center και στο στηρικτικό κέντρο Gilda’s Club. Στην Αθήνα, έχει 

συνεργαστεί με τα: Νοσοκομείο Αγία Σοφία-Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα, το 

Αθηναϊκό Ωδείο, με χώρους τέχνης κ.α. Από το 2017 σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση 

«ΠΑΜΕ ΜΜΑΖΙ» ηγείται του τμήματος Μουσικοθεραπείας στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς 

«Άγιοι Ανάργυροι». Έχει λάβει μέρος σε παρουσιάσεις, διαλέξεις, συμπόσια και σεμινάρια στη Νέα Υόρκη 

και στην Αθήνα και ηγείται βιωματικών εργαστηρίων που εστιάζουν στην έκφραση κυρίως μέσω της φωνής. 

Επίσης, εγκεκριμένη επόπτρια και μέλος του Προεδρείου του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων 

Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών. Παράλληλα με τη μουσικοθεραπεία εργάζεται ως υψίφωνος κι από το 

2000 ανήκει στο δυναμικό των μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων. 

 

O Δρ. Γιώργος Τσίρης είναι Υπεύθυνος Τεχνών στο St Columba’s Hospice και 

Επίκουρος Καθηγητής Μουσικοθεραπείας στο Queen Margaret University στο 

Εδιμβούργο. Είναι ο ιδρυτικός αρχισυντάκτης του ‘Approaches: Ένα 

Διεπιστημονικό Περιοδικό Μουσικοθεραπείας’ και υπηρετεί στις συντακτικές 

ομάδες των περιοδικών ‘Journal of Music Therapy’ και ‘Voices: A World Forum 

for Music Therapy’. Έχει εκτενή ερευνητική εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης και 

στη διαμόρφωση μουσικοθεραπευτικών πρακτικών, και το 2014, μαζί με τις 

Pavlicevic και Farrant, δημοσίευσε τα βιβλία ‘A Guide to Research Ethics for 

Arts Therapists and Arts & Health Practitioners’ και ‘A Guide to Evaluation for Arts Therapists and Arts & 

Health Practitioners’. Την τελευταία δεκαετία το θεραπευτικό του έργο εστιάζει στην ανακουφιστική και 

παρηγορητική φροντίδα, καθώς και στην ανάπτυξη κοινοτικών προγραμμάτων μέσω τεχνών για την αγωγή 

περί θανάτου. Η διδακτορική του έρευνα – η οποία συνεχίζει να εμπνέει τις αναζητήσεις του σε ερευνητικό, 

πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο – αποτέλεσε την πρώτη εθνογραφική μελέτη της πνευματικότητας στη 

μουσικοθεραπεία διεθνώς.    

 

Η Μαρία Φρουδάκη είναι Nordoff-Robbins μουσικοθεραπεύτρια, πιανίστα και 

μαθηματικός. Η δραστηριότητά της στην Ελλάδα περιλαμβάνει μεγάλη παλέτα 

θεραπευτικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε Ιδρύματα, 

νοσοκομεία, χώρους ειδικής αγωγής και Πανεπιστήμια. Το 2006 ίδρυσε το 

«Μουσικοθεραπευτικό Κέντρο Musicing», έναν επιστημονικό φορέα παροχής 

μουσικοθεραπευτικών υπηρεσιών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις 

θεραπείες μέσω τέχνης. Το 2017 συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη 

για τη δημιουργία του «Λίλιαν Βουδούρη Ινστιτούτο Θεραπείας δια των 

Τεχνών» το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2019. Έκτοτε έχει αναλάβει την επιστημονική διεύθυνση 

του Ινστιτούτου.  
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«ηχώ» 

 

Το Kέντρο Mουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ» δημιουργήθηκε το 2016 από τη Χριστίνα Καλλιώδη, 

μουσικοθεραπεύτρια με πολυετή κλινική εμπειρία. Φιλοδοξεί να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

μουσικής ψυχοθεραπείας, να προσφέρει υποστήριξη και εκπαίδευση σε μουσικοθεραπευτές αλλά και να 

προωθεί με ολοκληρωμένο και επιστημονικά ακριβή τρόπο τη μουσικοθεραπεία. 

 

Το «ηχώ» στεγάζεται σε χώρο με κατάλληλες προδιαγραφές και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να 

προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες μουσικής ψυχοθεραπείας με ανθρώπους όλων των ηλικιών που 

αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο εύρος δυσκολιών. Ενδεικτικά προσφέρονται συνεδρίες για παιδιά, εφήβους και 

για ενηλίκους, για πρόωρα βρέφη και τις οικογένειές τους εντός και εκτός Μ.Ε.Ν.Ν., καθώς και συνεδρίες 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας. 

 

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την αξία και την αναγκαιότητα της διαρκούς εξέλιξης ενός μουσικοθεραπευτή, 

το «ηχώ» προσφέρει κλινική εποπτεία αλλά και εκπαιδευτικά εργαστήρια για την διεύρυνση των μουσικών 

και θεραπευτικών δεξιοτήτων και την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του θεραπευτή. Σε αυτό 

το πλαίσιο έχει καθιερώσει διμηνιαίες συναντήσεις μουσικού αυτοσχεδιασμού και συζήτησης για 

μουσικοθεραπευτές, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν τόπο γνωριμίας και αλληλεπίδρασης διαφορετικών 

θεραπευτικών προσεγγίσεων και φιλοσοφιών. 

 

Τέλος, το «ηχώ» διοργανώνει εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια καθώς 

και βιωματικές ομάδες και συνεργάζεται με οργανισμούς και κλινικά πλαίσια παρέχοντας συμβουλευτική 

για την χρήση της μουσικής και τη μουσικοθεραπεία με στόχο να ενημερώσει για την αξία και τα οφέλη της, 

να τη διαχωρίσει από συναφή πεδία και να υποστηρίξει τη διάδοση και ένταξή της σε πλαίσια υγείας και 

εκπαίδευσης. 


