
Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΥΣΙΑ 

 

Η Δρ. Αναστασία Νούσια είναι Λογοθεραπεύτρια, με μεταπτυχιακές σπουδές στην 

Συμβουλευτική Ψυχολογία και διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Την παρούσα περίοδο είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στον Τομέα Αγωγής & 

Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 2010 έως και σήμερα 

προσφέρει διδακτικό έργο στη σχολή Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ από τα μέσα 

του 2020 αποτελεί εξωτερική, επιστημονική συνεργάτιδα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Νευροαποκατάστασης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παράλληλα το ερευνητικό 

της έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα περιοδικά και συν συγγραφέας της πρώτης ελληνικής 

Δοκιμασίας Γλωσσικών Ικανοτήτων Ενηλίκων (ΔοΓΙΕ). Από το 2008 διατηρεί κέντρο Λογοθεραπείας 

στα Ιωάννινα.  Η πολυετής κλινική της εμπειρία περιλαμβάνει παιδιατρικά περιστατικά με διαταραχές 

λόγου-ομιλίας-επικοινωνίας (φωνολογικές διαταραχές, διαταραχές άρθρωσης, τραυλισμό, 

δυσπραξία, βαρηκοϊα-κώφωση, ΔΕΠ-Υ, καθυστέρηση στην έκφραση του λόγου, διαταραχές 

αυτιστικού φάσματος,) και περιστατικά ενηλίκων-υπερηλίκων με γλωσσικές και γνωστικές 

διαταραχές έπειτα από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, άνοιες και σκλήρυνση. 

Επίσης από το 2014 είναι βασική συνεργάτιδα του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 

(ΚΑΑ) Ολύμπιον Περίθαλψη Ιωαννίνων. Τέλος, έχει μετεκπαιδευτεί σε εξειδικευμένες μεθοδολογίες 

αντιμετώπισης διαταραχών κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες (πχ. Νευρομυϊκή Ηλεκτρική Διέγερση; NMES) 

και στην εφαρμογή σύγχρονων λογισμικών αξιολόγησης και παρέμβασης γνωστικών ελλειμμάτων.  

 

 

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ 

 

 

Η Δρ. Μαρία Μαρτζούκου είναι Ψυχογλωσσολόγος-Νευρογλωσσολόγος, με μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Essex (Ηνωμένο Βασίλειο) και στον Τομέα 

Γλωσσολογίας, του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

(Α.Π.Θ.) αντίστοιχα. Την παρούσα περίοδο είναι μεταδιδάκτορας του Τομέα Πειραματικής και 

Γνωστικής Ψυχολογίας, του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται 

εστιάζονται στη μελέτη της γλωσσικής τυπικής ανάπτυξης/ικανότητας (μονόγλωσσων ή 

δίγλωσσων πληθυσμών), καθώς και στη διερεύνηση των αναπτυξιακών ή επίκτητων 

γλωσσικών/επικοινωνιακών διαταραχών. Έρευνές της έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Ηράκλειτο ΙΙ, 

το ΚΕΑΕ και το ΙΚΥ και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή, ακαδημαϊκά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. 

Παράλληλα με το ερευνητικό της έργο, έχει να επιδείξει και πλούσιο διδακτικό έργο σε προπτυχιακό 

και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο σε ιδιωτικά (2010 - 2014) όσο και σε δημόσια (2014 - έως σήμερα) 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα 

Προφορικού και Γραπτού λόγου» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στα πιο πρόσφατα 

επιτεύγματά της συγκαταλέγονται η μετάφραση και προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα και 

κουλτούρα της Θεραπείας του Μελωδικού Επιτονισμού και η εφαρμογή της σε ασθενή με αφασία 

τύπου Broca, καθώς και η δημιουργία της πρώτης ελληνικής Δοκιμασίας Γλωσσικών Ικανοτήτων 

Ενηλίκων (ΔοΓΙΕ). 

 


