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Λίγα λόγια για μένα… 
...εν είδει βιογραφικού 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Είµαι ο Ιωάννης Πρινιωτάκης. Αν και γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Αθήνα είχα 

πάντα µια εσωτερική παρόρµηση να ζήσω στην Κρήτη. Έτσι, λίγο οι συγκυρίες, λίγο 

οι επιθυµίες  κατάφερα από το 1980 να είµαι µόνιµος κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης. 

Εθελοντής και αναζητητής από µικρός άρχισα  από το 1986 να συµµετέχω ενεργά σε 

οµάδες µε φιλοσοφικές και εναλλακτικές αναζητήσεις. Κάπως έτσι ξεκίνησε για µένα 

µια πορεία πολυετούς µαθητείας και εξειδίκευσης σε τέχνες και τεχνικές που έλκουν 

τις ρίζες τους σε πανάρχαιες παραδόσεις αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις και 

µεθόδους… 

  

  

 



 

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ 

Όλα ξεκίνησαν στην προεφηβική µου ηλικία. Νιώθοντας την αξία της ανιδιοτελούς 

προσφοράς και την ευχαρίστηση του να δίνεις χωρίς αντάλλαγµα, γαλουχηµένος 

µέσα από τις αξίες του προσκοπισµού, και αργότερα του Ερυθρού Σταυρού, έψαχνα 

να βρω ποια θα ήταν αυτή η εργασία που θα χάριζε στους συνανθρώπους µου υγεία 

και ανακούφιση από τον πόνο χωρίς φάρµακα και εγχειρήσεις και σε µένα τη χαρά 

της προσφοράς. 

Μετά από πολλές ανατροπές στονΜετά από πολλές ανατροπές στονΜετά από πολλές ανατροπές στονΜετά από πολλές ανατροπές στον    επαγγελματικό τομέα αυτό που τόσο επαγγελματικό τομέα αυτό που τόσο επαγγελματικό τομέα αυτό που τόσο επαγγελματικό τομέα αυτό που τόσο 

επιθυμούσα πραγματοποιήθηκε.επιθυμούσα πραγματοποιήθηκε.επιθυμούσα πραγματοποιήθηκε.επιθυμούσα πραγματοποιήθηκε. 
Η Μάλαξη και η Ηχοθεραπεία είναι ο τρόπος που µπορώ να αγγίζω το σώµα και τη 

ψυχή του συνανθρώπου µου, αν αυτός µου το επιτρέψει και µε εµπιστευτεί, όπως 

έλεγε κάποιος από τους δασκάλους µου. 

Ο καλύτερος τρόπος όµως, για να πετύχω τα µέγιστα αποτελέσµατα είναι να 

εργάζοµαι και να συµµετέχω µε µια οµάδα ανθρώπων συνοδοιπόρων µε κοινό όραµα, 

την αγάπη για το συνάνθρωπο, να µοιράζοµαι τη δηµιουργικότητα και το µεράκι, 

γεµάτοι υγεία, ισορροπία, γέλιο, χαρά και υγιή αυτοπεποίθηση, µε σεβασµό στη φύση 

και στους νόµους της, µε πίστη αληθινή και ευγενική αφοσίωση, µε επίγνωση του 

εαυτού, και βαθιά εµπιστοσύνη. 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ 

Στόχος µου και κατ’επέκταση στόχος του Εργαστηρίου είναι η διατήρηση της καλής 

υγείας και αρµονίας στην ανθρώπινη ύπαρξη.  Στο Εργαστήριον Ευζωίας, ο 



άνθρωπος αντιµετωπίζεται ως σύνολο – ολότητα. 

                                                                                                               

Σώµα και νους, είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους. 

Ο νους διαποτίζει το σώµα και η κατάσταση αυτή επιδρά στο νου. 

Με τις διάφορες τεχνικές χειροµάλαξης, ηχοθεραπείας, οµάδων διαλογισµού και 

αυτοβελτίωσης, ο δέκτης χαλαρώνει και έρχεται σε επαφή µε το σώµα του. Αυτό 

συµβάλλει στην αποµάκρυνση των περιορισµών του νου. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλλίτερη υγεία, ευεξία, ισορροπία, αυτογνωσία, 

ειρήνη στο νου, αρµονία στο σώµα και απέραντη αγάπη στο σύµπαν. 

Αυτό είναι και το ποθητό αποτέλεσµα  της ΕΥΖΩΙΑΣ. 

 

 

Εκπαίδευση – Πιστοποιήσεις – Εμπειρία 

ΣΧΟΛΕΣΣΧΟΛΕΣΣΧΟΛΕΣΣΧΟΛΕΣ 
• Ολιστική Ταϊλανδέζικη ΜάλαξηΟλιστική Ταϊλανδέζικη ΜάλαξηΟλιστική Ταϊλανδέζικη ΜάλαξηΟλιστική Ταϊλανδέζικη Μάλαξη (Holistic Thai Massage) 

στο Natural Health Science, µε δασκάλους το φυσικοθεραπευτή Αργυράκη Βασίλη 

και τη ∆έσποινα Τζαντάρµα, η οποία είναι η πρώτη που έφερε το Ταϊλανδέζικο 

Μάλαξη στην Ελλάδα το 1992. 

∆ιδάχτηκα: Τη φόρµα της Βόρειας Ταϊλάνδης Τη φόρµα της Νότιας Ταϊλάνδης 

Θεραπευτικά σηµεία Βεντούζες Μόξα Παρασκευή και εφαρµογή θερµών 

επιθεµάτων. Ταϊλανδέζικο Μασάζ για εγκύους 

• ΗχομασάζΗχομασάζΗχομασάζΗχομασάζ  



στην Ακαδηµία Peter Hess από τον ηχοθεραπευτή και ∆ιευθυντή της Ακαδηµίας στην 

Ελλάδα Νίκο Αβραµίδη και τον Ιδρυτή της Ακαδηµίας Peter Hess. 

• Ηχομασάζ 1Ηχομασάζ 1Ηχομασάζ 1Ηχομασάζ 1 

Πληροφορίες για τις ηχογαβάθες και την ιστορική εξέλιξη του ήχου σε Ανατολή και 

∆ύση Τρόπος χρήσης των ηχογαβάθων Βασικές γνώσεις ηχοµασάζ Ενεργοποίηση και 

χαλάρωση στον εαυτό Ενεργοποίηση και χαλάρωση στο δέκτη Τεχνική 

πονοκεφάλου. 

• Ηχομασάζ 2Ηχομασάζ 2Ηχομασάζ 2Ηχομασάζ 2 

Τρόπος χρήσης του φενγκ γκονγκ και των κυµβάλων Προσωπική εµπειρία µε το 

ηχοµασάζ και µοίρασµα της εµπειρίας Εναρµόνιση της αύρας Αφαίρεση αρνητικής 

ενέργειας Θεραπεία για τον πόνο Ασπίδα προστασίας Τεχνική αυχένα Καθαρισµός 

χώρου. Ηχοµασάζ 3 και 4 Περιβαλλοντικές συνθήκες για την άσκηση και εφαρµογή 

του ηχοµασάζ Βασικές γνώσεις για τον τρόπο επίδρασης του ήχου σε σώµα και ψυχή 

Εργασία σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες και αναπήρους Εργασία σε εγκύους Εργασία σε 

άτοµα µε αρθρίτιδα, ρευµατικά, οστεοπόρωση, ουρικό οξύ Θεραπεία εµβοών 

Εργασία µε τα τσάκρας Ενεργοποίηση ενεργειακών κέντρων. Supervision 

Επαγγελµατική και ηθική αυτογνωσία Όρια στην εφαρµογή του ηχοµασάζ που 

προκύπτουν από το νοµικό πλαίσιο Παραδείγµατα ασθενών και χειρισµός κάθε 

περίπτωσης Επίβλεψη και εξέταση ικανότητας ηχοµασέρ. 

• ΗχοθεραπείαΗχοθεραπείαΗχοθεραπείαΗχοθεραπεία  

από την ηχοθεραπεύτρια Anna Britta, την ψυχολόγο Simone Westholt Smith, τον 

µουσικοθεραπευτή Peter Gabis και τον ηχοθεραπευτή και ∆ιευθυντή της Ακαδηµίας 

στην Ελλάδα Νίκο Αβραµίδη. 

Σεµινάρια Ηχοθεραπείας Συµβουλευτική µε εστίαση στην ανεύρεση λύσεων 

∆ιαµόρφωση καθοδηγούµενων οραµατισµών µε τη βοήθεια του ήχου Αρχέγονη 

εµπιστοσύνη 1-2 Hχοπαιδαγωγική βιογραφική εργασία Ψυχοπαθολογία Γκόνγκ 

µασάζ Γκόνγκ µε ηχογαβάθες για συναυλίες και διαλογιστικούς χώρους ήχου 

Kolloquium παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Μουσικοθεραπεία και Μουσικοθεραπεία και Μουσικοθεραπεία και Μουσικοθεραπεία και 

ΨυχολογίαΨυχολογίαΨυχολογίαΨυχολογία στο Ωδείο Όπερα από τον µουσικοθεραπευτή-ηχοθεραπευτή, µηχανικό 

ήχου Ψύχα ∆ηµήτριο, την ψυχολόγο Σφυρή Βασιλική, τη µουσικό, ερευνήτρια 

συµπαντικής µουσικής-Ψυχοακουστικής Σοφία Λατσίνου και τη φιλόλογο, ιστορικό, 

µουσικοθεραπεύτρια Στυλιανή Οικονόµου. 

 

ΣΧΟΛΕΣΣΧΟΛΕΣΣΧΟΛΕΣΣΧΟΛΕΣ----ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  



• Σχολή Σαµαριτών και ∆ιασωστών του Ε.Ε.Σ. διετούς φοίτησηςδιετούς φοίτησηςδιετούς φοίτησηςδιετούς φοίτησης  

• Σεµινάριο από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αναζωογόνησης µέσω του ΕΚΑΒ.  

• Το MEDIC (CPR) FIRST AID της PADI.  

• Ειδική εκπαίδευση από το Γερµανικό Ερυθρό Σταυρό.  

• Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες, ∆ιοργάνωση Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
• Kαθιστή ΜάλαξηKαθιστή ΜάλαξηKαθιστή ΜάλαξηKαθιστή Μάλαξη (Οn Site Massage) στο Natural Health Science, από την 

Νορβηγίδα Ane Grimseth δασκάλα του Σιάτσου και Εναλλακτική Θεραπεύτρια. 

• Tαϊλανδέζικη Μάλαξη στις ΠατούσεςTαϊλανδέζικη Μάλαξη στις ΠατούσεςTαϊλανδέζικη Μάλαξη στις ΠατούσεςTαϊλανδέζικη Μάλαξη στις Πατούσες (Thai Foot Massage) στην Ακαδηµία 

Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, από την Ελευθερία 

Μαντζώρου δασκάλα του Thai Massage και Εναλλακτική Θεραπεύτρια. 

• Βασικές Αρχές ΑρωματοθεραπείαςΒασικές Αρχές ΑρωματοθεραπείαςΒασικές Αρχές ΑρωματοθεραπείαςΒασικές Αρχές Αρωματοθεραπείας στο Healing Hands-wellness center µε την 

Αρβανιτάκη Κασσάνδρα, αρωµατοθεραπεύτρια και ρεφλεξολόγο. 

• Agatsou TherapyAgatsou TherapyAgatsou TherapyAgatsou Therapy (Ενεργειακή Μάλαξη) στο Harmonize Agatsou µε την Αντιγόνη 

Τσεγγελή Αισθητικό και Εναλλακτική Θεραπεύτρια. 

• Λεμφική Μάλαξη(1)Λεμφική Μάλαξη(1)Λεμφική Μάλαξη(1)Λεμφική Μάλαξη(1) (Lymphatic Drainage) στο Harmonize Agatsou µε την 

Αντιγόνη Τσεγγέλη Αισθητικό και Εναλλακτική Θεραπεύτρια. 

• Λεμφική Μάλαξη(2)Λεμφική Μάλαξη(2)Λεμφική Μάλαξη(2)Λεμφική Μάλαξη(2) (Lymphatic Drainage ) από την Τιµοθέα Μπατζίκα (αισθητικό 

και εξειδικευµένη λεµφοθεραπεύτρια) που οργάνωσε η Κ.Provoli 

• Μάλαξη για ΕγκύουςΜάλαξη για ΕγκύουςΜάλαξη για ΕγκύουςΜάλαξη για Εγκύους (Pregnant Massage) στην Artistic Diva Group από τους 

φυσικοθεραπευτές Καραµήτρο ∆ηµήτρη και Μεγγίσογλου Παναγιώτη 

• Αρχαία Ελληνική Ιπποκρατική ΜάλαξηΑρχαία Ελληνική Ιπποκρατική ΜάλαξηΑρχαία Ελληνική Ιπποκρατική ΜάλαξηΑρχαία Ελληνική Ιπποκρατική Μάλαξη στο Natural Health Science από τον 

∆ηµητρακόπουλο Σπύρο, Ρεφλεξολόγο 

• Μυϊκές ΔιατάσειςΜυϊκές ΔιατάσειςΜυϊκές ΔιατάσειςΜυϊκές Διατάσεις----Τεχνικές & ΕφαρμογήΤεχνικές & ΕφαρμογήΤεχνικές & ΕφαρμογήΤεχνικές & Εφαρμογή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μάλαξης µε 

τις Φυσικοθεραπεύτριες, Θ.Ε.Βασιλακοπούλου & Χ.Κούτρα. 

• Αθλητική Μάλαξη(1)Αθλητική Μάλαξη(1)Αθλητική Μάλαξη(1)Αθλητική Μάλαξη(1) (Sport Massage) στο Natural Health Science από τον 

Καραµάνη ∆ηµήτρη, Φυσικοθεραπευτή 

• ΑθλητικήΑθλητικήΑθλητικήΑθλητική    ΜάλαξηΜάλαξηΜάλαξηΜάλαξη(2)(2)(2)(2) (Sport Massage) στο Natural Health Science από τον Σάββα 

Ξένο Απόφοιτος του Swedish Institute, College of Health Science (Massage Therapy 

Diploma) 

• ΜάλαξηΜάλαξηΜάλαξηΜάλαξη    μεμεμεμε    ΖεστέςΖεστέςΖεστέςΖεστές    ΠέτρεςΠέτρεςΠέτρεςΠέτρες (Hot Stone Massage) στο Flow – Wellness and 

Training από την Ελευθερία Μαντζώρου δασκάλα του Thai Massage και 

Εναλλακτική Θεραπεύτρια. 

• Τεχνικές ΝευροδυναμικήςΤεχνικές ΝευροδυναμικήςΤεχνικές ΝευροδυναμικήςΤεχνικές Νευροδυναμικής –Εισαγωγή στη ΘεραπείαΕισαγωγή στη ΘεραπείαΕισαγωγή στη ΘεραπείαΕισαγωγή στη Θεραπεία , στο Ελληνικό 

Ινστιτούτο Μάλαξης µε εισηγητή το Τράµπα Αθανάσιο, Φυσικοθεραπευτή. 



 

ΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑΕΡΓΑΣΙΑ----ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  
• Εργάζοµαι επαγγελµατικά ως Χειροµαλάκτης, σε προσωπικές συνεδρίες, Αθήνα και 

Κρήτη.  

• Επιστηµονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Φροντίδας – CardiocareCardiocareCardiocareCardiocare (www. 

Cardiocare gr) 

• Συνεργάζοµαι µε το κέντρο επικοινωνίας, δηµιουργικής έκφρασης και 

χαλάρωσης, Πνοή ΖωήςΠνοή ΖωήςΠνοή ΖωήςΠνοή Ζωής.(www.pnoizois.gr) 

• Συνεργάζοµαι µε το κέντρο Anadysis Yoga holisticAnadysis Yoga holisticAnadysis Yoga holisticAnadysis Yoga holistic 

• Συνεργάζοµαι µε το γυµναστήριο Global GymGlobal GymGlobal GymGlobal Gym ως Χειροµαλάκτης. 

(www.globalgym.gr)  

• Eίµαι εξωτερικός συνεργάτης στο SPASPASPASPA του ξενοδοχείου CAPSIS ELITE CAPSIS ELITE CAPSIS ELITE CAPSIS ELITE 

RESORTRESORTRESORTRESORT (Αγία Πελαγία Κρήτης, www.capsis.com) 

• Eίµαι εξωτερικός συνεργάτης HOTEL MATHEO VILLAS & SUITESHOTEL MATHEO VILLAS & SUITESHOTEL MATHEO VILLAS & SUITESHOTEL MATHEO VILLAS & SUITES στα Μάλια 

Κρήτης (www.hotel-matheo.com) 

ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  
• Ελληνικό Ινστιτούτο Μάλαξης (www.elim.gr) 

• Ελληνική Εταιρία Ταϊλανδέζικης Μάλαξης (ΕΛ.Ε.ΤΑ.Μ.) 

• Οµάδα Ελλήνων Λεµφοθεραπευτών(www.lemfiko.gr) 

• Μορφωτικό Σωµατείο, Όµιλος Μελετών (www.omilosmeleton.gr) 

• Ηχώ Καρδιάς (Σωµατείο ανθρωπιστικής δράσης και προσωπικής ανάπτυξης) 

(www.echoesofheart.org) 

• Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών) (www.samarites.gr) 

• Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Ένωση Παλαιών Προσκόπων Ηρακλείου 

Κρήτης)(www.eppi.gr) 

ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
•  Εσωτερικής Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας στην O.I.N.A. (Organisation International 

Nouvelle Acropole) Ηρακλείου  

• Εσωτερική Πρακτική Φιλοσοφία µε το σύστηµα Advaita Vedanta στον Όµιλο 

Μελετών 



 
ΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

• Τάι ΤσιΤάι ΤσιΤάι ΤσιΤάι Τσι και θεραπευτικό Τσι Γκονγκθεραπευτικό Τσι Γκονγκθεραπευτικό Τσι Γκονγκθεραπευτικό Τσι Γκονγκ, µε δάσκαλο τον Τάσο Στάβερη ιδρυτή και 

διευθυντή του O.I.N.A. Ηρακλείου  

• ΣιάτσουΣιάτσουΣιάτσουΣιάτσου από το φυσιοθεραπευτή Χρήστο Λαδά, ιδρυτή του ινστιτούτου Σέραπις •  

• Θεραπευτικό Τσι ΓκονγκΘεραπευτικό Τσι ΓκονγκΘεραπευτικό Τσι ΓκονγκΘεραπευτικό Τσι Γκονγκ, από την Κινέζα βελονίστρια και καθηγήτρια του Qi 

gong Dr.Γουό Μπι Σουνγ 

• Θεραπευτικό οραματισμόΘεραπευτικό οραματισμόΘεραπευτικό οραματισμόΘεραπευτικό οραματισμό και έλεγχο του νου, των σκέψεων, και των έλεγχο του νου, των σκέψεων, και των έλεγχο του νου, των σκέψεων, και των έλεγχο του νου, των σκέψεων, και των 

συναισθημάτωνσυναισθημάτωνσυναισθημάτωνσυναισθημάτων, µε το Γιάννη Κονιδάρη ιδρυτή του Σωµατείου ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΦΩΤΟΣ (www.systemoflight.gr) 

• Ενεργειακή θεραπευτικήΕνεργειακή θεραπευτικήΕνεργειακή θεραπευτικήΕνεργειακή θεραπευτική της µεθόδου DasirDasirDasirDasira Natadaa Natadaa Natadaa Natada του Dr Don Van Suu, 

βιετναµέζου γιατρού ιδρυτή του Σωµατείου ΗΧΩ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

(www.echoesofheart.org) 

• ΡέικιΡέικιΡέικιΡέικι, το οποίο διδάχτηκε από την Ελβετίδα Monique Mavroselinos Huguet. 

• Παίζοντας Θεατρικό Παιχνίδι σε δύσκολους καιρούςΠαίζοντας Θεατρικό Παιχνίδι σε δύσκολους καιρούςΠαίζοντας Θεατρικό Παιχνίδι σε δύσκολους καιρούςΠαίζοντας Θεατρικό Παιχνίδι σε δύσκολους καιρούς, µε δάσκαλο το Λάκη 

Κουρετζή 

• Αποτελεσματική επικοινωνία και διαπροσωπικών σχέσεωνΑποτελεσματική επικοινωνία και διαπροσωπικών σχέσεωνΑποτελεσματική επικοινωνία και διαπροσωπικών σχέσεωνΑποτελεσματική επικοινωνία και διαπροσωπικών σχέσεων 

• ΡητορικήΡητορικήΡητορικήΡητορική 

• Διευθέτηση χρόνουΔιευθέτηση χρόνουΔιευθέτηση χρόνουΔιευθέτηση χρόνου (Time management) 

• Πώς να αναδειχτείς νικητής σε ένα χαοτικό περιβάλλονΠώς να αναδειχτείς νικητής σε ένα χαοτικό περιβάλλονΠώς να αναδειχτείς νικητής σε ένα χαοτικό περιβάλλονΠώς να αναδειχτείς νικητής σε ένα χαοτικό περιβάλλον 

• Αποτελεσματική διαχείριση του stressΑποτελεσματική διαχείριση του stressΑποτελεσματική διαχείριση του stressΑποτελεσματική διαχείριση του stress διοργάνωση QUO SUM FLOREO & 

Oxynous.gr 

• Ψυχολογία και ΣυμβουλευτικήΨυχολογία και ΣυμβουλευτικήΨυχολογία και ΣυμβουλευτικήΨυχολογία και Συμβουλευτική στην Ακαδηµία Πολιτών (100 ώρες) 

• Θεατρολογία Θεατρολογία Θεατρολογία Θεατρολογία ––––Θεατρικό παιχνίδιΘεατρικό παιχνίδιΘεατρικό παιχνίδιΘεατρικό παιχνίδι----Ψυχόδραμα Ψυχόδραμα Ψυχόδραμα Ψυχόδραμα ––––Δραματοθεραπεία και Δραματοθεραπεία και Δραματοθεραπεία και Δραματοθεραπεία και 

ψυχανάλυσηψυχανάλυσηψυχανάλυσηψυχανάλυση (50 ώρες) 

• Silva Stress ManagementSilva Stress ManagementSilva Stress ManagementSilva Stress Management µε τον Παναγιώτη Μεταξάτο. 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  



• Μέλος του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων από το 1973 µε εκπαίδευση και υπηρεσία 

σε όλες τις ειδικότητες και τµήµατα. Σήµερα είµαι µέλος της Ένωσης Παλαιών 

Προσκόπων. 

• Είµαι µέλος από το 1996 στο Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και 

Ναυαγοσωστών Ηρακλείου του Ε.Ε.Σ διετούς φοίτησηςδιετούς φοίτησηςδιετούς φοίτησηςδιετούς φοίτησης µε πρακτική στα 

µαθήµατα διάσωσης, ανατομίδιάσωσης, ανατομίδιάσωσης, ανατομίδιάσωσης, ανατομίας, παθολογίαςας, παθολογίαςας, παθολογίαςας, παθολογίας, και πρώτων βοηθειών µε 

πρακτική πάνω από 2.000 ώρες εθελοντικής εργασίας, σε υγειονοµικές, διασωστικές 

και ανθρωπιστικές αποστολές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

• Πρώην Εθελοντής Πυροσβέστης και Ναυαγοσώστης. 

 
ΓΛΩΣΣΕΣΓΛΩΣΣΕΣΓΛΩΣΣΕΣΓΛΩΣΣΕΣ  

• Ελληνικά 

• Αγγλικά (στοιχειώδη) 

 

 


