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Μαρία Φρουδάκη, Πολύνα Κάβουρα, Μαρία Ράφτη 

& Γιώργος Τσίρης 

 

  
Την πρώτη µέρα του Φθινοπώρου έφυγε από κοντά 
µας ένας αγαπηµένος µας άνθρωπος, η Sandra 

Brown. H Sandra ήταν καθηγήτρια, επόπτρια και 

εµψυχώτρια στα χρόνια των µουσικοθεραπευτικών 
σπουδών µας, ενώ αργότερα συνάδελφος που µας 

ενέπνευσε και µας παρακίνησε να αγωνιστούµε 

στον επαγγελµατικό στίβο· αποτέλεσε πρότυπο για 

µας.  

Ταλαντούχος µουσικός µε εξαιρετικές επιδόσεις 

ως πιανίστρια, ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της 

σπουδές στην ψυχολογία το 1985, το 1987 
καταρτίστηκε ως µουσικοθεραπεύτρια στο κέντρο 

µουσικοθεραπείας Nordoff Robbins (Λονδίνο, 

UK), ενώ το 2003 ειδικεύτηκε ως Jungian 
αναλύτρια. Συνδύασε δηµιουργικά όλες αυτές τις 

γνώσεις και ικανότητες, µε αποτέλεσµα να 

συνθέσει µία µοναδική προσωπικότητα και να 

υπηρετήσει τη µουσικοθεραπεία µε τον καλύτερο 

τρόπο, προσθέτοντας το προσωπικό της στίγµα. 

Η Sandra ήταν µία εξέχουσα προσωπικότητα 

στο χώρο της µουσικοθεραπείας, η οποία αφιέρωσε 

τα τελευταία είκοσι χρόνια της επαγγελµατικής της 

ζωής στο µουσικοθεραπευτικό κέντρο Nordoff 
Robbins του Λονδίνου. Στο διάστηµα αυτό, 

ανέλαβε διαφορετικές θέσεις και αρµοδιότητες: 

µουσικοθεραπεύτρια ανώτερης βαθµίδας, 
πανεπιστηµιακή διδάσκουσα ανώτερης βαθµίδας, 

επόπτρια και µέλος του διοικητικού συµβουλίου 

του Nordoff Robbins. Το 1993 έγινε η κλινική 
συντονίστρια του πρώτου έτους του µεταπτυχιακού 

προγράµµατος σπουδών και εισήγαγε ένα νέο 

σύστηµα ατοµικής εποπτείας. H συνολική συµβολή 

της στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Nordoff 

Robbins ήταν ανεκτίµητη. 

Παρ’ όλα αυτά, η συνεισφορά της δεν 
περιορίστηκε µόνο στο πλαίσιο της Nordoff 

Robbins µουσικοθεραπείας. Η Sandra συνέβαλε 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη της µουσικοθεραπείας 
στο ευρύτερο πλαίσιο του Ηνωµένου Βασιλείου, 

αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Παρουσίασε τη 
δουλειά της σε διεθνή συνέδρια και συνέβαλε στην 

ανάπτυξη της µουσικοθεραπευτικής βιβλιογραφίας 

µε επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, στις οποίες 
κατέδειξε τη µοναδική της ικανότητα να συνδυάζει 

την ακαδηµαϊκή γραφή µε τη θεραπευτική της 

αντίληψη (µία βιβλιογραφική επιλογή 

δηµοσιεύσεών της παρατίθεται στην επόµενη 

σελίδα).  

Σε κάθε µας σκέψη για τη Sandra, πολλές 

εικόνες έρχονται στο µυαλό. Κάθε εικόνα έχει τη 
δική της µικρή ιστορία και εάν κάποιος 

παρατηρήσει από πιο κοντά αυτές τις ιστορίες, θα 

µπορούσε να εντοπίσει κοινά σηµεία που 
αναπαριστούν το ποια ήταν η Sandra για µας.  

 

Το βίντεο είναι σε παύση την ώρα της 

εποπτείας µαζί της. Έχει µόλις ακούσει 

κάτι· κάτι το οποίο δεν καταφέρνεις να 

ακούσεις αρχικά, αν και προσπαθείς! Το 

παιδί έπαιζε στο τύµπανο και ένα 

χτύπηµα ήταν ανεπαίσθητα διαφορετικό 

από το προηγούµενο. Η Sandra είναι σαν 
να βυθίζεται σε αυτή τη στιγµή µε όλο της 

το είναι και αναδεικνύει κάθε 

δυνατότητα αλλαγής που κρύβεται σε 
αυτή τη στιγµή. Η µοναδική µουσική της 

αντίληψη και η βαθιά θεραπευτική της 

γνώση σου ανοίγουν έναν ολοκληρωτικά 
νέο κόσµο! 

 

Μέσα από τέτοιες εµπειρίες, ο τρόπος που 

αντιλαµβάνεσαι το χρόνο δεν είναι ποτέ ο ίδιος µε 

πριν. Το «να ζεις τη στιγµή» παύει πλέον να είναι 

µόνο µία “ωραία” έκφραση που χρησιµοποιείς. 
Γίνεται ο τρόπος που βιώνεις το χρόνο στη 

µουσικοθεραπεία. 

Ιδιαίτερης σηµασίας για την ελληνική 
µουσικοθεραπευτική κοινότητα ήταν η επίσκεψή 



Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική | 1 (2) 2009 | http://approaches.primarymusic.gr   
 

 

   69  
 

της, µαζί µε Pauline Etkin, στην Αθήνα τον 

Φεβρουάριο του 2005. Νωπές είναι ακόµα οι 

µνήµες από εκείνη την ηµέρα όπου την 

απολαύσαµε σε µία ακόµη παρουσίαση της 

κλινικής της δουλειάς. Θυµόµαστε τα λόγια του 

Αριστοτέλη: «είµαστε αυτό που κάνουµε 
επανειληµµένα. Η τελειότητα, εποµένως, δεν είναι 

µία πράξη, αλλά µία συνήθεια». Ερχόµενοι σε 

επαφή µε τον τρόπο που η Sandra εργαζόταν και 
επικοινωνούσε - είτε µε λέξεις, είτε µε µουσική – 

µπορούµε να κατανοήσουµε τα λόγια του 

διάσηµου Έλληνα φιλοσόφου. 
Η λαµπερή  της προσωπικότητα, το ζωηρό της 

πνεύµα, η ικανότητά της να ακούει, να σχετίζεται, 

να δίνει ένα µέρος του εαυτού της σε κάθε 

συνάντηση, να διαφωτίζει, να ενθαρρύνει, να 

φέρνει ενθουσιασµό και έµπνευση, αποτελούν όλα 

εκείνα που η Sandra µοιράστηκε γενναιόδωρα µε 

τους ανθρώπους µε τους οποίους εργάστηκε ως 

θεραπεύτρια, αλλά και µε πολλές γενιές 
µουσικοθεραπευτών που είχαν την ευκαιρία να 

είναι φοιτητές, εποπτευόµενοι και συνάδελφοί της. 

Όλοι µας θα θυµόµαστε τη µοναδική της 
αίσθηση του χιούµορ, τη σοφία και την αγάπη της. 

Σε όλους µας λείπει και την κρατάµε στην καρδιά 

µας καθώς προχωράµε «…προς την ελπίδα µέσα 
στο άγνωστο»1. 

 
 

 

 

Βιβλιογραφική επιλογή δηµοσιεύσεων της Sandra Brown 
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1 “…forward in hope into the unknown”. Με αυτήν την φράση η Sandra τελείωσε το προσωπικό της σηµείωµα το οποίο είχε γράψει 

για να διαβαστεί την ηµέρα της κηδείας της. 


