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Εισαγωγή: 

Η μουσική αναμφίβολα επιδρά στη ψυχική διάθεση του ανθρώπου. Παράλληλα όμως η 

ψυχική διάθεση του ανθρώπου επιδρά στην ψυχική και σωματική του υγεία.  

Ο άνθρωπος σήμερα αντιμετωπίζει διάφορες ψυχικές και σωματικές ασθένειες στα διάφορα 

στάδια της ζωής του. Η τρίτη ηλικία είναι αυτή με τις περισσότερες και σοβαρότερες ασθένειες 

λόγω της γήρανσης των ατόμων και διαφόρων βλαβών του εγκεφάλου τους. 

Οι ασθένειες που προκαλούνται από τις βλάβες του εγκεφάλου δεν αντιμετωπίζονται εύκολα 

από την συμβατική ιατρική και πολλές από αυτές παραμένουν ανίατες και έχουν σαν 

αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που η μοίρα τους φέρνει 

αντιμέτωπους με αυτές.  

Η σημερινή επιστήμη έχοντας υπόψη την επίδραση της μουσικής στον ανθρώπινο εγκέφαλο 

έχει αναπτύξει εδώ και πάνω από μισό αιώνα την μουσικοθεραπεία, δηλαδή τη θεραπεία ή 

την αποκατάσταση ή την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω της μουσικής. 

Η πτυχιακή εργασία μου ασχολείται με τις δυνατότητες της μουσικοθεραπείας σε άτομα της 

τρίτης ηλικίας που αντιμετωπίζουν διάφορες ασθένειες. 

Περιγράφει τη σχέση μουσικής και εγκεφάλου και τους τρόπους με τους οποίους η μουσική 

επηρεάζει τον εγκέφαλο. Όπως θα δούμε, η μουσική επηρεάζει θετικά τον εγκέφαλο και τα 

συναισθήματα που προκαλούνται από αυτή και κατ’ επέκταση αυτή η θετική επίδραση 

επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των διαφόρων ασθενειών και στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 

Γίνεται αναφορά στην έννοια της μουσικοθεραπείας, τον ορισμό της και από πότε άρχισε να 

χρησιμοποιείται επιστημονικά καθώς και στα προσόντα των μουσικοθεραπευτών και τι 

αναμένεται από αυτούς λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εφαρμόσουν διάφορες μεθόδους 

μουσικού προσανατολισμού με στόχο τη θεραπεία των ατόμων.  
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Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ένας μουσικοθεραπευτής είναι 

πράγματι πολύπλοκές αφού στοχεύουν στην θετική επίδραση του εγκεφάλου μέσω της 

μουσικής. Επιπρόσθετα πρέπει οι μουσικοθεραπευτές  να έχουν τη ικανότητα να 

αντιλαμβάνονται τη διαφορετική ψυχοσύνθεση των ατόμων αφού πολλές φορές άτομα με την 

ίδια ασθένεια μπορεί να αντιδράσουν διαφορετικά στην ίδια μουσικοθεραπευτική μέθοδο.  

Στη συνέχεια η μελέτη επικεντρώνεται στη μουσικοθεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενειών 

των ατόμων της τρίτης ηλικίας κάνοντας αναφορά στη γεροντολογία και στις ασθένειες των 

ηλικιωμένων ανθρώπων. 

Η εξέταση των δυνατοτήτων της μουσικής σε σχέση με τους ηλικιωμένους και ειδικότερα 

αυτούς που αντιμετωπίζουν διάφορες χρόνιες ασθένειες αποτελεί σημαντικό μέρος της 

πτυχιακής εργασίας με αναφορά σε διάφορες επιστημονικές μελέτες και στα ευρήματά τους. 

Τέλος εξετάζονται οι διάφορες τεχνικές μουσικοθεραπείας σε ηλικιωμένους με ειδική 

αναφορά στις τεχνικές, Remotivation, Reality Orientation, Reminiscence και Sensory Training. 

Οι ηλικιωμένοι σήμερα αντιμετωπίζουν διάφορες ασθένειες, πολλές από τις οποίες είτε είναι 

χρόνιες, είτε είναι ανίατες και τους δημιουργούν αρκετά προβλήματα στην καθημερινή τους 

ζωή, με τη συμβατική ιατρική να μην μπορεί πάντοτε να τους προσφέρει ένα ικανοποιητικό 

βιοτικό επίπεδο.  

Στην αναζήτηση μεθόδων απάμβλυνσης αυτών των προβλημάτων εντάσσεται και η 

μουσικοθεραπεία για ηλικιωμένους που αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα και που πιστεύουμε 

ότι έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, φτάνει οι διάφοροί εμπλεκόμενοι φορείς να 

πιστέψουν στις δυνατότητες της και να την εντάξουν μέσα στα απαραίτητα προγράμματα 

θεραπείας διάφορων ασθενειών. 
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Α. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

Ο εγκέφαλος αποτελεί το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο τμήμα του Κεντρικού Νευρικού 

Συστήματος. Αποτελείται από δύο ημισφαίρια από τα οποία στο αριστερό κυριαρχούν οι 

λεκτικές και γνωστικές ικανότητες που χρησιμοποιούνται στην απομνημόνευση, στην 

ικανότητα ομιλίας και στην ορθολογική οργάνωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στο δεξί 

ημισφαίριο κυριαρχεί η διαισθητική, ενορατική λειτουργία, η φαντασία και η υποσυνείδητη 

επεξεργασία των δημιουργικών ιδεών (M.Diserens & H.Fine 1939). Η συνολική λειτουργία του 

εγκεφάλου αλληλοσυνδέεται με τη λειτουργία των βασικών του επιμέρους μονάδων οι οποίες 

είναι : το κυτταρικό σώμα, οι δενδρίτες και τα νευράζονα (νευρώνες που μεταδίδουν διάφορα 

ερεθίσματα όπως άγχος, χαρά και θλίψη). Τίθεται όμως το ερώτημα, Μπορεί ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος μετά από κάποια ηλικία να μη λειτουργεί σωστά;  

Η αλήθεια είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων στους περισσότερους ανθρώπους και κυρίως 

σε άτομα τρίτης ηλικίας ο εγκέφαλος δε λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Για παράδειγμα, πολλά 

κύτταρα του εγκεφάλου συρρικνώνονται ή εξαφανίζονται με αποτέλεσμα ένα μη φυσιολογικό 

υλικό να συγκεντρώνεται ως «μάζα» στο κέντρο των εγκεφαλικών κυττάρων και να 

δημιουργούνται «πλάκες» έξω από τα εγκεφαλικά κύτταρα. Έτσι, δημιουργείται βλάβη στη 

σύνδεση των εγκεφαλικών κυττάρων με αποτέλεσμα σιγά σιγά να πεθαίνουν. Αυτό οδηγεί στη 

μείωση της  ικανότητας μας να θυμόμαστε (Γιακούμη, 2003) που αποτελεί και την πιο συχνή 

ασθένεια σε ηλικιωμένους. Η βλάβη του ανθρώπινου εγκεφάλου προκαλεί εκτός από την 

αμνησία και πολλές άλλες ασθένειες όπως θα εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.                                                           
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Β. Σχέση μουσικής και εγκεφάλου – Πώς τον επηρεάζει; 

α) Μπορεί η μουσική να βοηθήσει σε όλες αυτές τις ασθένειες και να βελτιώσει τη 

λειτουργία του εγκεφάλου;  

Με την μουσική πρακτική αναπτύσσεται ο αριστερός κροταφικός λοβός (βλ.σελ.2) ο οποίος 

είναι υπεύθυνος να επεξεργάζεται τις ηχητικές πληροφορίες που εισέρχονται στον εγκέφαλο. 

Παράλληλα αναπτύσσεται και το μέρος του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για την προφορική 

μνήμη (Kirkweg,2009). 

Σύμφωνα με ερευνητές του Νευρολογικού Ιδρύματος στο Πανεπιστήμιο McGill του Μόντρεαλ 

το άκουσμα αγαπημένης μουσικής εκκρίνει δοπαμίνηi (ουσία) που ενεργοποιεί τον κερκοφόρο 

πυρήνα, μια περιοχή του εγκεφάλου που οδηγεί στην αποκορύφωση απόλαυσης. 

Στην έρευνά τους, ο Cochrane και οι συνεργάτες του (Cochrane et al, 2006) απέδειξαν ότι 

απέδειξαν ότι η μουσική μπορεί να ελαττώσει την ένταση του πόνου και την ανάγκη μεγάλων 

δόσεων αναλγητικών για την αντιμετώπισή του. Σύμφωνα με αυτούς η μουσική αποσπά την 

προσοχή από τον πόνο γιατί δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα, χαλαρώνει το σώμα και 

προκαλεί έκλυση ενδορφίνης (εσωτερική φυσική ορμόνη του οργανισμού) που έχει ισχυρή 

αναλγητική δράση. Έτσι, ακούγοντας, συνθέτοντας, τραγουδώντας, παίζοντας μουσική 

προκαλούνται: 

Α. Μείωση του άγχους 

Β. Μείωση συναισθηματικής φόρτισης 

Γ. Απόκτηση θετικής και αισιόδοξης διάθεσης  

Δ. Μείωση μυϊκής σύσπασης 

Ε. Χαλάρωση 

Στ. Βελτίωση ποιότητας ύπνου 
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Η. Βελτίωση ποιότητας ζωής 

Επίσης η μουσική ελαττώνει την ποσότητα κορτιζόνης (ορμόνη) στο σώμα με αποτέλεσμα τη 

μείωση του άγχους (Music and Stress Reduction, 1998). 

β) Μουσική Εικόνα 

Εκτός από την κάθε είδους εξωτερική μουσική δραστηριότητα (ακρόαση, εκτέλεση κτλ) σε 

όλους τους ανθρώπους υπάρχει αυτό που ονομάζεται «μουσική εικόνα» (Sacks, 2008) δηλαδή 

το «αποτύπωμα», η ανάμνηση της μουσικής μέσα στο μυαλό μας. Η μουσική εικόνα είναι η 

ανάκληση ενός τραγουδιού ή μιας μελωδίας μέσα στο μυαλό χωρίς να ακούγεται εκείνη τη 

στιγμή από το εξωτερικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, τα τραγούδια των διαφημίσεων συχνά 

μένουν στο αυτί μας και τα ανακαλούμε συχνά στο μυαλό μας (εξάλλου τα τραγούδια αυτά 

είναι φτιαγμένα για να «πιάσουν» στον ακροατή). Ακόμη ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτής 

της μουσικής εικόνας είναι ο Γερμανός συνθέτης και πιανίστας Ludwig Van Beethoven που 

άκουγε τη μουσική από μέσα του ώστε να μπορεί να συνθέτει ολόκληρα συμφωνικά έργα 

όντας κωφός για το τελευταίο διάστημα της ζωής του.  

Ο William Kelley (Sacks,2008) και οι συνάδελφοι του στο Dartmouth χρησιμοποίησαν 

μαγνητική τομογραφία για να εξετάσουν πώς αντιδρά το μέρος του εγκεφάλου που είναι 

υπεύθυνο για την επεξεργασία του ήχου σε γνωστά και μη γνωστά τραγούδια τα οποία 

περιείχαν μικρές ενότητες από κενά (σιωπή). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κενά δεν ήταν 

αντιληπτά κυρίως στα γνωστά κομμάτια και αυτό γιατί οι συμμετέχοντες στο πείραμα 

συνέχιζαν τη μελωδία από μέσα τους, στο μυαλό τους (μουσική εικόνα). Έτσι, σε πολλές 

περιπτώσεις (ή σε όλες;) δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι τα κομμάτια περιείχαν κενά. Μ’ 

αυτό μπορούμε να πούμε πως αποδεικνύεται η ύπαρξη της λεγόμενης μουσικής εικόνας στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο. 

Σύμφωνα με τον ψυχίατρο Anthony Storr (1989) η μουσική εικόνα έχει θετική επίδραση γιατί 

αμβλύνει την άνοια, μειώνει την κόπωση και αναπτερώνει το ηθικό. Με λίγα λόγια παρέχει τις 

ίδιες επιδράσεις όπως όταν ακούμε μουσική από έξω. Κατά τα δικά του λόγια, “musical 



Page | 10  

 

imagery is beneficent and biologically adaptive” (“η μουσική εικόνα είναι ευεργετική και 

βιολογικά προσαρμοστική”). 

γ) Σωματική και συναισθηματική επίδραση μουσικής 

Έτσι, βλέπουμε ότι η μουσική από οπουδήποτε και αν προέρχεται, εσωτερικά ή εξωτερικά, 

εξαιτίας του δυναμικού της χαρακτήρα  ασκεί μεγάλη σωματική και συναισθηματική επίδραση 

στους ανθρώπους.                  

Σωματική γιατί ταξιδεύει μέσα από τον αέρα με μοριακά ωστικά κύματα που γίνονται αισθητά 

σε σωματικό επίπεδο και συναισθηματική γιατί δημιουργεί ένα περιβάλλον που υποβάλλει 

διαθέσεις στις οποίες εμείς αποκρινόμαστε σε υποσυνείδητο, μη λεκτικό επίπεδο. Έτσι, 

διαμορφώνεται η διανοητική και πνευματική στάση και δημιουργείται βάση αισθητικής 

απόλαυσης. Όταν η μουσική εισχωρήσει στα αυτιά μας οι ήχοι μετατρέπονται σε ερεθίσματα 

που ταξιδεύουν από τα ακουστικά νεύρα (νευρώνες που είδαμε πιο πάνω) στο θάλαμο του 

εγκεφάλου, τον σταθμό αναμετάδοσης των συναισθημάτων και αισθήσεων (βλ.σελ.2-

αισθητική περιοχή). Γίνεται διέγερση του θαλάμου αυτού, δραστηριοποιείται ο φλοιός του 

εγκέφαλου που εκπέμπει ερεθίσματα στο θάλαμο και έτσι δημιουργείται ένα κύκλωμα 

δονήσεων που ενισχύεται όσο διαρκεί η μουσική. Ακούγοντας μουσική, μπορεί να 

εκδηλώσουμε τα λεγόμενα «θαλαμικά αντανακλαστικά δηλαδή εξωτερικές σωματικές 

εκδηλώσεις που μπορεί να έχουν τη μορφή ρυθμικού χτυπήματος του ποδιού, λικνίσματος, 

κουνήματος του κεφαλιού ή ρυθμικών κινήσεων των χεριών. (McClellan, 1991) 

Σύμφωνα με τη μελέτη των (Diserens & Fine, 1939) όταν δημιουργούμε, εκτελούμε ή ακούμε 

μουσική δραστηριοποιούνται και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Για παράδειγμα όταν 

συγκεντρωνόμαστε στην ανάλυση της μουσικής δηλαδή στην αρμονία, την κίνηση, τη δομή, 

βασιζόμαστε στις λειτουργίες του αριστερού ημισφαιρίου. Όταν όμως αφήσουμε παθητικά 

τους ήχους να κυλήσουν μέσα μας για να νιώσουμε την «αίσθηση της μουσικής, μάλλον 

ακούμε με το διαισθητικό, δηλαδή το δεξί ημισφαίριο. Όταν στοχεύουμε στην χαλάρωση, θα 

πρέπει να προτιμάμε να ακούμε με το δεξί ημισφαίριο – πράγμα που διευκολύνει η 

επιβράδυνση της αναπνευστικής λειτουργίας – γιατί έτσι καταλαγιάζει η λεκτική 
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δραστηριότητα του αριστερού ημισφαίριου και ενθαρρύνεται η δημιουργία νοερών εικόνων. 

Επίσης, η μελέτη αυτή αναφέρει ότι η μουσική μειώνει την κόπωση ή καθυστερεί την 

εμφάνιση της, αυξάνει τη μυϊκή αντοχή και επηρεάζει την ηλεκτρική αγωγιμότητα του 

σώματος, όπως φανερώνει η αύξηση των ψυχογαλβανικών αντανακλαστικώνii. 

Συνοπτικά, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, η μουσική :  

1. Δεν προκαλεί σημαντικές αλλαγές του καρδιακού ρυθμού 

2. Επηρεάζει το ρυθμό αναπνοής – άλλοτε αυξάνοντας και άλλοτε μειώνοντας τον 

3. Η μουσική που χαρακτηρίζεται ως «διεγερτική» προκαλεί μείωση της γαλβανικής 

αντίδρασης του δέρματος, ενώ η ηρεμιστική μουσική είτε προκαλεί αύξηση είτε δεν 

προκαλεί καμία μεταβολή 

4. Προκαλεί μείωση της πίεσης του αίματος 

5. Αυξάνει ή μειώνει το μεταβολισμό του σώματος, ανάλογα με το ρυθμό της 

6. Επηρεάζει τη μυϊκή ενέργεια και μπορεί να μειώσει ή να επιβραδύνει την εμφάνιση 

σωματικής κόπωσης και άγχους 

7. Χαμηλώνει το κατώφλι των αισθητηριακών ερεθισμάτων – είτε αναστέλλει είτε 

προκαλεί το σχηματισμό νοερών εικόνων 

8. Μπορεί να διευκολύνει τη ροή σωματικής ενέργειας μέσω των θαλαμικών 

αντανακλαστικών. 

Όπως βλέπουμε η μουσική ασκεί μεγάλη επίδραση στον άνθρωπο. «Οι περισσότερες έρευνες 

δείχνουν πως η επίδραση της μουσικής είναι μεγαλύτερη όταν αυτή έχει κάποιο νόημα για τον 

ακροατή» σύμφωνα με τον Paul Farnsworth, (McClellan,1991) ομότιμο καθηγητή ψυχολογίας 

του πανεπιστημίου του Stanford.  
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Συμπέρασμα 

Με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εφόσον οι περισσότερες ασθένειες 

προκαλούνται από βλάβη του εγκεφάλου και η μουσική επηρεάζει θετικά τον εγκέφαλο σε 

μεγάλο βαθμό, όπως τον επηρεάζουν θετικά και τα συναισθήματα που προκαλούνται από 

αυτήν, και εφόσον τα θετικά συναισθήματα επηρεάζουν με τη σειρά τους θετικά τον άνθρωπο 

που πάσχει από διάφορες ασθένειες, άρα και η μουσική μπορεί να επιδράσει θετικά - 

θεραπευτικά στις ασθένειες των ατόμων. Έτσι καταλήγουμε στη λεγόμενη Μουσικοθεραπεία η 

οποία όπως συμπεραίναμε έχει παρά πολλές πιθανότητες να βελτιώσει πιθανές βλάβες του 

εγκεφάλου και κατά συνέπεια τη ζωή των ατόμων που πάσχουν από αυτές.      
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Β. Μουσικοθεραπεία 

α) Τί είναι και από πότε άρχισε να χρησιμοποιείται; 

Η μουσικοθεραπεία ορίζεται από την American Music Therapy Association (AMTA) ως “the 

clinical and evidence-based use of music interventions to accomplish individuals goals within a 

therapeutic relationship by a credentialed professional who has completed an approved music 

program” (“η κλινική και τεκμηριωμένη χρήση μουσικών παρεμβάσεων για να επιτευχθούν 

ατομικοί στόχοι μέσα από μια θεραπευτική σχέση, από ένα προσοντούχο επαγγελματία που 

έχει ολοκληρώσει ένα επικυρωμένο πρόγραμμα μουσικοθεραπείας). Η μουσικοθεραπεία στις 

ΗΠΑ έχει χρονικά τις ρίζες της από τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, όπου οι μουσικοί έπαιζαν τα 

όργανά τους στα νοσοκομεία στους βετεράνους που έπασχαν από φυσικά και συναισθηματικά 

τραύματα από τον πόλεμο. Η μουσική τους είχε θετικά αποτελέσματα και έτσι το ιατρικό 

προσωπικό άρχισε να ζητά από τα νοσοκομεία να προσλαμβάνει μουσικούς.  

Οι μέθοδοι μουσικοθεραπείας σύμφωνα με το AMTA είναι δύο: η ενεργητική (το άτομο κάνει 

κάτι με τη μουσική) και η παθητική (λαμβάνει μουσικά ερεθίσματα με κάποιο τρόπο). Όμως, ο 

Bruscia (1998) την χωρίζει σε τέσσερις προσεγγίσεις : τον αυτοσχεδιασμό, την παρουσίαση, 

την σύνθεση και την ακρόαση μουσικής. 

Η βασική αρχή της μουσικοθεραπείας είναι πως πρωταρχική αιτία κάθε ασθένειας είναι η 

συναισθηματική ένταση και ο αρνητικός τρόπος σκέψης, που δημιουργούν ενεργειακές 

ανισορροπίες και εμπλοκές. Η μουσική μπορεί να διευκολύνει την έκφραση των 

συναισθημάτων αυτών και να συμβάλλει γενικότερα στην υγεία, ακόμα και όταν δεν υπάρχει 

κάποια ασθένεια (McClellan, 1991). Θα μπορούσαμε εδώ να αναφέρουμε τα λόγια του σούφι 

Ιναγιάτ Χαν, ο οποίος είπε ότι «μπορούμε να πούμε πως η ύπαρξη μιας αρρώστιας στο κορμί 

είναι η σκιά της αληθινής αρρώστιας που κρύβει ο άνθρωπος στο μυαλό του. Με τη δύναμη 

της μουσικής το μυαλό μπορεί να επιτύχει τέτοια ανάσταση ώστε να ανυψωθεί πάνω από τη 

σκέψη της αρρώστιας. Τότε η αρρώστια ξεχνιέται!» (McClellan, op.cit). 
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Σύμφωνα με τον Randall McClellan (ibid), η μουσικοθεραπεία χρησιμοποιούταν 30 χιλιάδες 

χρόνια πριν. Όταν κάποιος αρρώσταινε έπρεπε επειγόντως να ιατρευτεί, καθώς προκαλούσε 

απειλή και για την επιβίωση της ομάδας αν δεν ήταν ικανός να κάνει κάτι. Έτσι 

χρησιμοποιούσαν το τραγούδι, τον χορό και συγκεκριμένες λειτουργίες για να φύγει το «κακό 

πνεύμα» (η αρρώστια). Ακόμη, λυρικοί ποιητές όπως ο Τέρπανδρος και ο Αρίων θεράπευαν 

τους Ίωνες με τα τραγούδια τους, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες με την λατρεία τους στο θεό 

Απόλλωνα ο οποίος συνδύαζε την ιατρική με την μουσική έδειχναν την μεγάλη εκτίμηση που 

είχαν για τη μουσική. Στη συνέχεια όταν οι Ρωμαίοι κυρίευσαν την Ευρώπη και τη Δυτική Ασία 

ενσωμάτωσαν  στην κουλτούρα τους τη μουσική και τις θεραπευτικές πρακτικές των Ελλήνων 

(π.χ. τη λατρεία του θεού Απόλλωνα). Με την πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήλθε και το 

τέλος του αρχαίου κόσμου και κατά συνέπεια και της μουσικοθεραπείας. 

Για αιώνες η έννοια και η πρακτική της μουσικοθεραπείας φαίνεται πως ξεχάστηκαν, έως το 

τέλος του 20ου αιώνα που εμφανίζεται ξανά ο όρος το 1926 με το βιβλίο της Alice Bailey 

“Esoteric Healing”, που περιγράφει τη μουσική ως κύριο μέσο θεραπείας. Το 1919 στο 

πανεπιστήμιο της Κολούμπια διεξάγεται το πρώτο μάθημα μουσικοθεραπείας και το 1944 στο 

πανεπιστήμιο του Michigan εμφανίζεται ο πρώτος τεταρτοετής κύκλος σπουδών που 

εξειδικεύεται στην μουσικοθεραπεία. Στη συνέχεια δημιουργείται το National Association of 

Music Therapy (NAMT- Εθνική Ένωση Μουσικών Θεραπευτών) και το American Association of 

Music Therapy (AAMT- Αμερικάνικη Ένωση Μουσικοθεραπείας). Από το 1970 η 

μουσικοθεραπεία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη και πολλά πανεπιστήμια άρχισαν να  

συμπεριλαμβάνουν αυτόν τον κλάδο στα τμήματα σπουδών τους. Μέχρι και σήμερα 

συνεχίζεται η γραμμή εξέλιξης της μουσικοθεραπείας.  

β) Μουσικοθεραπευτές 

Αυτοί που ασχολούνται με τη μουσικοθεραπεία, οι λεγόμενοι μουσικοθεραπευτές, 

χρησιμοποιούν τη μουσική και μουσικές δραστηριότητες για να διευκολύνουν τη θεραπευτική 

πορεία και πρόοδο του ασθενή (NAMT 1960). Ο μουσικοθεραπευτής σύμφωνα με το AMTA 

(1998) πρέπει να είναι και πολύ καλός μουσικός και πολύ καλός θεραπευτής : 
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Ως Μουσικός – να έχει μουσικές ικανότητες (π.χ. οργανοπαίχτης), να έχει ευρεία γνώση για τα 

διάφορα στυλ μουσικής και να είναι ικανός να χρησιμοποιεί τη μουσική άνετα, δημιουργικά 

και σε ένα αισθητικά ικανοποιητικό τρόπο. 

Ως Θεραπευτής – να έχει καλή φυσική κατάσταση και αντοχή, καθώς και συναισθηματική 

σταθερότητα εφόσον πρέπει να προσαρμόζεται αποτελεσματικά με διάφορους τύπους 

ανθρώπων όλων των ηλικιών και να αποτελεί πολύ καλό παράδειγμα για αυτούς. Επίσης 

πρέπει να έχει ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ασθενείς, να έχει υπομονή, να είναι 

τακτικός, να κατανοεί και να έχει καλή αίσθηση του χιούμορ. Ακόμη πρέπει να είναι ευγενικός, 

ηθικός και ειλικρινής. 

Οι θεραπευτικοί στόχοι που θα επιλεχθούν και οι παρεμβάσεις που θα χρησιμοποιηθούν 

επηρεάζονται από τις ανάγκες του κάθε ασθενή ξεχωριστά. Οι μουσικοθεραπευτές πρέπει να 

ειδικευτούν εκτός από τις βασικές μεθόδους μουσικοθεραπείας, και σε τεχνικές εφαρμογής 

για συγκεκριμένους πελάτες (Davis, 1999). 

 Έρευνα που έχει διεξαχθεί από την American Music Therapy Association (1998) έδειξε με 

ποιούς πληθυσμούς δουλεύουν οι περισσότεροι μουσικοθεραπευτές : σχεδόν το 40% είναι 

ηλικιωμένοι, αναπτυξιακά ανάπηροι και άτομα με ειδικές ανάγκες. Το υπόλοιπο 60% 

διαμοιράζεται σε άτομα με σωματική αναπηρία, άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών, και 

άτομα με αισθητηριακές και νευρικές διαταραχές. Στις τελευταίες δύο δεκαετίες αυξήθηκε ο 

αριθμός μουσικοθεραπευτών που δουλεύουν με ηλικιωμένους. Κάποιοι μουσικοθεραπευτές 

εργάζονται σε νοσοκομεία, κλινικές, σπίτια, φυλακές, σχολεία και κέντρα ψυχικής υγείας. 

Κάποιοι άλλοι δουλεύουν μόνοι σαν θεραπευτές ή σαν σύμβουλοι, και άλλοι διδάσκουν. Η 

πλειοψηφία όμως δουλεύει σε ψυχιατρεία εσωτερικής παραμονής, σχολεία, οίκους 

ευημερίας, γηροκομεία κτλ. 
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Στις μουσικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οι μουσικοθεραπευτές πολύ μεγάλο ρόλο 

παίζει ο αυτοσχεδιασμός. Oι Behrens & Green (1993) σημειώνουν ορισμένα πλεονεκτήματα 

βασικά χαρακτηριστικά στον αυτοσχεδιασμό του θεραπευτή: 

1. Δεν θα έχει ομοιότητα με άλλους 

2. Το αίσθημα που θέλει να βγάλει του είναι γνωστό από πριν  

3. Το μήκος θα είναι ελεγχόμενο 

4. Θα παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη μουσική ιδέα 

5. Το οπτικό μέρος της παρουσίασης (δηλαδή αυτό που βλέπουν οι άλλοι να κάνει) παίζει 

σημαντικό ρόλο στο να καταλάβουν το αίσθημα που θέλει να βγάλει. 

 

γ ) Μελέτες για μουσικοθεραπευτές 

Παρ’ όλα αυτά όμως μπορεί ο θεραπευτής να βγάλει με σαφήνεια το ανάλογο αίσθημα; 

Μπορεί με το να ακούσει άλλον θεραπευτή να καταλάβει αυτό που θέλει να βγάλει προς τα 

έξω; Ποιές μουσικές παραμέτρους θα χρειαστεί;  

Για όλα τα πιο πάνω ερωτήματα διεξήχθη ένα πείραμα από τους Gabrielson and Juslin το 1996, 

όπου πήραν μέρος δύο ομάδες μουσικοθεραπευτών. Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε 13 

μαθητές μουσικοθεραπείας στα τελευταία τους στάδια εκπαίδευσης οι οποίοι χωρίζονταν σε 

δύο επιμέρους ομάδες των 6 και των 7 μαθητών, και η δεύτερη ομάδα αποτελείτο από 11 

ερευνητές και καθηγητές της μουσικοθεραπείας. Πέντε αισθήματα - χαρά, θυμός, λύπη, 

τρυφερότητα και φόβος - ήταν γραμμένα ξεχωριστά σε χαρτιά γυρισμένα ανάποδα σε ένα 

τραπέζι. Ατομικά ο κάθε θεραπευτής διάλεγε τυχαία ένα χαρτί και στη συνέχεια έπρεπε να 

αυτοσχεδιάσει μπροστά στους υπόλοιπους ακροατές πάνω στο αίσθημα που ήταν γραμμένο 

στο χαρτί, μέσα σε 2 λεπτά. Μπορούσε να διαλέξει από μελωδικά και μη- κρουστά (ξυλόφωνο, 

ντραμς, καμπάνες) ή ακόμα και το όργανο στο οποίο ειδικευόταν ο ίδιος (κάποιοι διάλεξαν το 

τραγούδι). Ο θεραπευτής πριν διαλέξει το όργανο έπρεπε να συγκεντρωθεί για μερικά 
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δευτερόλεπτα για να μπορέσει να «μπει» στο ανάλογο αίσθημα. Στο τέλος κάθε παρουσίασης, 

οι θεραπευτές που άκουγαν έπρεπε να βαθμολογήσουν τον παρουσιαστή από το 0-4 (0: δεν 

εκφράστηκε 4: εκφράστηκε πολύ καλά). Συνολικά υπήρξαν 26 αυτοσχεδιασμοί.  

Τα αποτελέσματα ήταν ότι η χαρά και ο θυμός είχαν τις μεγαλύτερες αποδόσεις στο να 

μεταδοθούν ως συναισθήματα. Υπήρχαν και μερικά που αλληλοεπιδρούσαν μεταξύ τους όπως 

η τρυφερότητα και η λύπη. Γενικά οι θεραπευτές πέτυχαν στο να μεταδώσουν το εκάστοτε 

συναίσθημα στους ακροατές και αντίστοιχα οι ακροατές να καταλάβουν το συναίσθημα που 

περιέγραφαν οι θεραπευτές. Επίσης, οι οπτικές υποδείξεις διευκόλυναν τους ακροατές. 

Μερικοί έπαιζαν μουσική μαζί με τους ακροατές, πράγμα που γενικά φέρνει τον ακροατή πιο 

κοντά στο συναίσθημα που θέλουμε να του μεταδώσουμε (ανήκει στους τρόπους ενεργούς 

μουσικής δραστηριότητας). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Odell-Miller (1988) ο μουσικοθεραπευτής πρέπει να αναγνωρίζει 

τον «κλινικό αυτοσχεδιασμό» και τον μη κλινικό. Ο κλινικός αυτοσχεδιασμός χωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες : 

1. τον μουσικό που αποτελείται από το ρυθμό και τη δημιουργία ενός μουσικού 

συμβάντος στο μυαλό από το θεραπευτή και 

2. το διαπροσωπικό που αποτελείται από τον παλμό, το ρυθμό και τη δυναμική του 

τρόπου που παίζει ο ασθενής (τρυφερά, λυπημένα κτλ). Ο διαπροσωπικός κλινικά 

αυτοσχεδιασμός θα μπορούσε να παραλληλιστεί με την επικοινωνία μεταξύ μητέρας 

και παιδιού όπου διαβάζει ο ένας τις πράξεις του άλλου, ως συναισθήματα και 

επικοινωνία.  

Ο ασθενής εκφράζεται με τη μουσική αλλά όταν ενώνεται μουσικά μαζί του ο θεραπευτής, τον 

απελευθερώνει ακόμα πιο πολύ στο να εκφράσει συναισθήματα που δεν ένοιωσε 

προηγουμένως. Ο θεραπευτής βρίσκει τους ρυθμούς του ασθενή όταν παίζει, δημιουργεί 

μοτίβα βασισμένα στο αίσθημα του ασθενή και μόλις συγχρονιστεί μαζί του δίνει νέα 

σχήματα, νέες μορφές έτσι ώστε να του μεταφέρει ένα άλλο είδος συναισθήματος.  
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δ) Εφαρμογές της σχέσης μουσικής και συναισθήματος στη μουσικοθεραπεία 

Η Kate Hevner (1935) επέλεξε 60 επίθετα τα οποία κατέταξε και συσχέτισε μεταξύ τους με 

βάση την καταλληλότητα τους για το χαρακτηρισμό της μουσικής. Τα επίθετα αυτά 

ταξινομήθηκαν σύμφωνα με 8 κύριες ποιότητες διαθέσεων. Ο σκοπός αυτού του πίνακα ήταν 

η συστηματοποίηση της σχέσης ψυχικών διαθέσεων και μουσικής, και η διευκόλυνση της 

ομαλής μετάβασης από το ένα είδος διάθεσης στο άλλο. Για παράδειγμα, ένας 

συναισθηματικά διαταραγμένος ασθενής σε κατάσταση μελαγχολίας θεωρείται ότι μπορεί να 

απομακρυνθεί σταδιακά από τη διάθεση αυτή ακούγοντας μια προσεκτική επιλογή μουσικών 

κομματιών, αρχικά αντίστοιχων προς τη μελαγχολική του διάθεση, τα οποία θα διαδεχτούν 

επιλογές από τις επόμενες κατά σειρά ομάδες διαθέσεων (θα εξεταστούν πιο κάτω). 

Η τελειοποίηση και η διάδοση αυτής της κατάταξης έγινε αργότερα από τη Helen Bonny, 

μουσικοθεραπεύτρια και ιδρύτρια του Institute for Consciousness and Music, και αποτέλεσε 

σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της τεχνικής υποβολής νοερών εικόνων δια της 

μουσικής. Το έργο της Hevner προορίζεται για θεραπευτική εφαρμογή σε κλινικό περιβάλλον 

ενώ η Helen Bonny ασχολήθηκε κυρίως με την ανακούφιση του καθημερινού στρες και την 

ανάπτυξη της ατομικής δημιουργικότητας. 
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Κατάταξη Επιθέτων για τη μουσική με Βάση τη διάθεση που υποβάλλει 

         (6)     

    Χαρούμενη     

        (7)  Εύθυμη        (5)   

  Δραματική  Κεφάτη  Ανάλαφρη   

  Αναζωογονητική  Φαιδρή  Παιχνιδιάρικη   

  Υψιπετής  Ιλαρή  Καπριτσιόζικη   

  Θριαμβευτική  Σπιρτόζικη  Ευφάνταστη   

  Περιπαθής    Αλλόκοτη   

  Αισθησιακή    Ζωηρή   

  Ταραγμένη    Εκλεπτυσμένη   

  Εξημμένη    Χαριτωμένη   

  Παράφορη       

  Ανήσυχη       

          (8)            (4) 

Μεγαλοπρεπής        Γαλήνια 

Σφριγηλή        Λυρική 

Ρωμαλέα        Αβίαστη 

Εμφατική      (1)          (3)  Ικανοποιητική 

Πολεμική  Σοβαρή    Τρυφερή  Ήρεμη 

Πομπώδης  Πνευματική       (2)  Συγκαταβατική  Ήσυχη 

Μεταρσιωτική  Υψηλή  Τραγική  Ονειροπόλα  Παρηγορητική 

  Υποβλητική  Παθητική  Συναισθηματική   

  Αξιοπρεπής  Πένθιμη  Επιθυμητική   

  Ιερή  Θλιβερή  Παθιασμένη   

  Μετριοπαθής  Μελαγχολική  Παρακλητική   

  Επίσημη  Απογοητευτική  Παραπονιάρικη   

    Καταθλιπτική     

    Ζοφερή     

    Βαριά     

    Σκοτεινή     
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Όπως βλέπουμε πιο πάνω, οι ομάδες διαφοροποιούνται ελαφρά από παρακείμενες ομάδες, 

ενώ ομάδες που είναι τοποθετημένες απέναντι η μία από την άλλη εκφράζουν αντίθετες 

διαθέσεις. 

Για να βρούμε όμως κομμάτια που να ταιριάζουν στην κάθε διάθεση πρέπει πρώτα να 

ορίσουμε κοινές μουσικές παραμέτρους μέσα από τις οποίες εκφράζεται μουσικά η κάθε 

διάθεση. Αυτές λοιπόν σύμφωνα με την Helen Bonny είναι: 

Δυναμική – Επίπεδο, ένταση. Αν αλλάζει, αν είναι σταθερό κτλ 

Τέμπο –Παλμοί ή «χτύποι» ανά λεπτό 

Μελωδία – Θέμα. Αν είναι στατική, ξέφρενη κτλ. Μελωδική κίνηση 

Ρυθμός – Ξέφρενος, ήρεμος κτλ 

Ρυθμική Ανάπτυξη – Φράσεις, επαναλαμβανόμενα θέματα 

Κίνηση/Ανάπτυξη – Στατική, δυναμική, γοργή ανάπτυξη κτλ 

Σύσταση – Μονοφωνία, Πολυφωνία κτλ 

Ποιότητα – Ηχόχρωμα. Έγχορδα, πνευστά, κρουστά κτλ 

 

Έτσι, Για να βρούμε τη μουσική που αναλογεί σε κάθε διάθεση: 

1. Ακούμε και παρατηρούμε ποιά κομμάτια μας προκαλούν αυτή τη διάθεση (διάρκειας 6 

λεπτών) 

2. Βρίσκουμε 2-3 κομμάτια που μας προκαλούν την ίδια διάθεση Ψάχνουμε για 

ομοιότητες στις μουσικές παραμέτρους. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα ώστε να χαρακτηρίσουμε σε 

κάθε περίπτωση τα κομμάτια που προκαλούν την ανάλογη διάθεση. 
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Έτσι, για να εκφράσουμε πλήρως ένα συναίσθημα ή μια διάθεση, επιλέγουμε μουσική όσο το 

δυνατόν πλησιέστερη σ’ αυτό. Στη συνέχεια, για να αλλάξουμε διάθεση, πρέπει να επιλέξουμε 

μουσική που εκφράζει την αντίθετη διάθεση από αυτήν που βρισκόμαστε. Αν όμως το 

συναίσθημα που θέλουμε να «εξορκίσουμε» είναι πολύ έντονο, πρέπει πρώτα να βάλουμε 

μουσική που να εκφράζει όσο το δυνατόν ακριβέστερα το συγκεκριμένο αυτό ήδη υπάρχον 

αίσθημα και στη συνέχεια να τροποποιήσουμε σταδιακά το χαρακτήρα της, διαλέγοντας 

μουσικά κομμάτια από τις διπλανές ομάδες διαθέσεων κατά σειρά, ώστε να διευκολύνουμε 

την ομαλή αλλαγή της συναισθηματικής μας κατάστασης (ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ). 

Οι θεραπευτικές εφαρμογές λοιπόν της μουσικής επικεντρώνονται στα συναισθήματα, στο 

πνεύμα, στο νου και στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μέσα για να 

ασκηθεί επίδραση στο σώμα.  
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Γ) Γεροντολογία 

Όπως είδαμε και πιο πάνω το μεγαλύτερο ποσοστό των μουσικοθεραπευτών εκτός από τα 

άτομα με αναπηρία και με ειδικές ανάγκες ασχολούνται και με ηλικιωμένους. Τι είναι όμως 

αυτό που κατατάσσει ένα άτομο ως ηλικιωμένο και τί είναι η γεροντολογία; 

Η γεροντολογία απέκτησε μεγάλο ενδιαφέρον και συγκέντρωσε προσοχή από το 1900 κι 

έπειτα, ειδικότερα όμως τα τελευταία είκοσι χρόνια (Berrin & Clayton 1975). Σύμφωνα με τον 

Spense (1989,1) η γεροντολογία ορίζεται ως “the scientific study of the phenomena of aging, 

involving the processes of ageing and senescence and including the related problems and 

achievements of older people” (“η επιστημονική μελέτη των φαινόμενων της γήρανσης, που 

αφορούν τις διαδικασίες γήρανσης και του γήρατοςiii και συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

προβλημάτων και των επιτευγμάτων των ηλικιωμένων”). 

Αυτό όμως που δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί σύμφωνα με την Alicia Clair Gibbons (1977) είναι 

πότε κάποιος μπορεί να ονομασθεί ηλικιωμένος και σε τί στηρίζεται αυτό. Στην Αμερική, 

κάποιος θεωρείται ηλικιωμένος όταν φτάσει στην σύνταξη, στο χρονικό σημείο δηλαδή όπου 

μειώνεται η παραγωγικότητα του. Αυτό γίνεται όταν κάποιος φτάσει στα 65 περίπου χρόνια 

ζωής του. Οι Birren and Schaie (1996), όμως, καθώς και ο Lewis (1989), πιστεύουν ότι 

υπάρχουν τρία στάδια ηλικίας που καθιστούν ένα άτομο ηλικιωμένο: 

1. “primary aging” (πρώτου σταδίου γήρανση) οπότε υπάρχει μείωση της 

λειτουργικότητας του σώματος 

2. “secondary aging”(δεύτερου σταδίου γήρανση) κατά την οποία επικρατεί το άγχος και 

η ασθένεια 

3. “tertiary aging” (τρίτου σταδίου γήρανση) που αφορά τις αλλαγές που 

πραγματοποιούνται στους πολύ μεγάλους ανθρώπους. 

Το σύνολο βαθμών των πιο πάνω σταδίων συνιστά ένα ηλικιωμένο άτομο. 
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Η διάμεση ηλικία νοσηλείας ηλικιωμένων είναι 81 χρονών, όπου το 1.4% είναι 65-74 χρονών, 

το 6.8% 75-84 και το 21.6% είναι ηλικίας 85 και άνω. Η αναλογία γυναικών και ανδρών είναι 

3:1. Πολλοί από αυτούς πάσχουν από μια τουλάχιστον χρονιαία φυσική ή διανοητική 

ανικανότητα (Lipson & Patee, 1989). Αυτοί που νοσηλεύονται χάνουν την αυτοεκτίμηση τους 

και νιώθουν ότι δεν είναι ξεχωριστοί,  αλλά ανήκουν σε μια ομάδα όπου όλοι είναι ίδιοι. Η 

μουσικοθεραπεία μπορεί να κάνει ένα απρόσωπο περιβάλλον (όπως τα νοσηλευτικά κέντρα) 

λιγότερο εκφοβιστικό, να βελτιώσει την κοινωνική συμμετοχή και να ελαττώσει το αίσθημα 

της απομόνωσης (Bright, 1972, Clair, 1996). 

Οι ηλικιωμένοι μπορεί να πάσχουν από διάφορες ασθένειες όπως οι πιο κάτω : 

Dementia (Άνοια) – Χαρακτηρίζεται από πολλαπλά γνωστικά ελλείμματα και περιλαμβάνει 

πάνω από 12 παρόμοιες καταστάσεις που έχουν διαφορετικές αιτίες. Προκαλείται από το 

Alzheimer, από κατάχρηση ουσιών, από την ασθένεια πάρκινσον ή από καρδιακή ασθένεια. Η 

ασθένεια αυτή έρχεται είτε ξαφνικά είτε σταδιακά. Το άτομο που πάσχει από αυτήν δεν 

μπορεί να μάθει καινούργιες πληροφορίες, να θυμηθεί παλιές γνωστές πληροφορίες, ή και τα 

δύο. Έχει επίσης βλαφθεί η ικανότητά του για ομιλία, γραφή και αναγνώριση γνωστών 

ανθρώπων ή αντικειμένων. 

Το ποσοστό των ασθενών με dementia διπλασιάζεται ανά 5 χρόνια και αφορά άτομα ηλικίας 

75 και πάνω (Papalia et al. 1996). 

Alzheimer – Είναι η 4η αιτία θανάτου ανάμεσα στους ηλικιωμένους στις ΗΠΑ και επηρεάζει 

περίπου 4 εκατομμύρια Αμερικανών (δηλ. 10000 ζωές κάθε χρόνο) (Gwyther, 1985). Το 2-10% 

αφορά ηλικίες άνω των 65 και το 13-50% ηλικίες άνω των 85. Πήρε το όνομά της από τον Alois 

Alzheimer, ο οποίος ήταν ο πρώτος που την περιέγραψε. (Papalia et al. 1996). 

Με την ασθένεια Alzheimer προκαλείται σταδιακή μείωση της γνωστικής λειτουργίας εξαιτίας 

των διαρθρωτικών αλλαγών στον εγκέφαλο. Οι ασθενείς δεν μπορούν να κρίνουν, 

δημιουργούνται παράξενα μοτίβα σκέψεων και αλλαγές στο χαρακτήρα τους. 

Αποπροσανατολίζονται, έχουν άγχος και κατάθλιψη ενώ στη συνέχεια καταλήγουν να μην 
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μπορούν να αναγνωρίσουν αγαπημένα τους άτομα. Αυτή η ασθένεια είναι θανάσιμη και 

διαρκεί 3-20 χρόνια από τη στιγμή που θα εμφανιστεί (ο μέσος όρος διάρκειάς της είναι 4-8 

χρόνια) (McNeil, 1995). 

Parkinson – Εμφανίζεται μετά τα 50. Περιλαμβάνει ακούσιες συσπάσεις των σκελετικών μυών 

(τρέμουλο, ακαμψία). Τα άτομα αυτά πάσχουν επίσης από αργή και μπερδεμένη ομιλία, 

έκκριση σάλιου και απώλεια του ελέγχου των μυών του προσώπου (Cutler and Sramek,1996). 

Εκτός από τις πιο πάνω αρρώστιες, οι ηλικιωμένοι μπορούν να πάσχουν και από πολλές άλλες 

όπως οστεοπόρωση, κατάθλιψη, αρτηριοσκλήρωση, εμφύσημα και πολλές άλλες. Οι 

περισσότερες από αυτές δεν έχουν θεραπεία και κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο ώστε να 

ιατρευτούν πλήρως, αλλά μπορούν με την μουσική να μειωθούν αρκετά και βέβαια να κάνουν 

τους ασθενείς να νιώθουν πολύ καλύτερα και σωματικά αλλά και ψυχικά.  
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Δ. Μουσική και ηλικιωμένοι 

Μπορούν, άραγε, οι ηλικιωμένοι με μουσικό υλικό που ήταν γνωστό στα νιάτα τους να 

ανακαλέσουν ευκολότερα λέξεις παρά με οποιοδήποτε άλλη μέθοδο διδασκαλίας; Μπορεί να 

μαθευτεί σε αυτούς τους ασθενείς ένα καινούργιο μελωδικό και ρυθμικό υλικό;  

Η ακόλουθη έρευνα όπως περιγράφεται από τους ερευνητές Prickett και Moore (1991) δείχνει 

τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Οι μελετητές χρησιμοποίησαν δέκα ασθενείς (έξι 

γυναίκες και τέσσερις άνδρες) με διαγνωσμένη Dementia από 69 έως 87 χρόνων για την 

έρευνα αυτή, στην οποία ένας θεραπευτής καθόταν στο πιάνο και ο ασθενής περίπου ένα 

μέτρο μακριά από αυτό. Υπήρχε ακόμη ένας θεραπευτής ο οποίος έβγαζε βίντεο, ρύθμιζε το 

μικρόφωνο και φωτογράφιζε το πρόσωπο του ασθενή αλλά και τα πόδια, ή τα χέρια του 

μερικές φορές, κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Το ζητούμενο για τον ασθενή ήταν να 

τραγουδήσει το τραγούδι που του έπαιζε ο θεραπευτής, μόλις το θυμόταν. Στη συνέχεια, όταν 

ο θεραπευτής έβλεπε ότι ο ασθενής θυμήθηκε το κομμάτι, τραγουδούσε μια- μια μελωδική 

γραμμή μόνος του και στη συνέχεια μαζί με τον ασθενή. Ορισμένοι ασθενείς που δεν 

μπορούσαν να θυμηθούν τα λόγια, μουρμούριζαν ή περίμεναν να δουν πότε θα έλεγε ο 

θεραπευτής μια γνωστή λέξη που θα τους έκανε να θυμηθούν την συνέχεια.  

   Μέσα από την έρευνα αυτή αποδείχτηκε ότι οι ασθενείς με Άνοια μπορούν  πιο εύκολα να 

τραγουδούν τις λέξεις παρά να τις πουν με φωνή ομιλίας, αλλά και ότι προτιμούν να 

τραγουδούν πολύ γνωστά και οικεία σε αυτούς τραγούδια. Έδειξε επίσης ότι μπορεί μεν 

κάποιος που πάσχει από αυτή την αρρώστια να μάθει καινούργια τραγούδια, αλλά θα 

χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια.  

   Ακόμη, οι Brotons & Pickett-Cooper (1994) ανακάλυψαν με μελέτες που έκαναν ότι οι 

ασθενείς της άνοιας προτιμούν το τραγούδι, το παίξιμο οργάνων και δραστηριότητες με 

κίνηση και μουσικά παιχνίδια παρά συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς. 

   Για να μπορέσει όμως ένας θεραπευτής να συμβάλει ενεργά στη ζωή ενός ηλικιωμένου από 

όποια αρρώστια και αν πάσχει αυτός πρέπει να έχει γνώση μεγάλου εύρους ρεπερτορίου και 
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κυρίως μουσική παλιών ετών. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι ενηλικιωμένοι προτιμούν και 

δείχνουν πιο πολύ ενδιαφέρον στη μουσική από τα νεανικά τους χρόνια όπως και στη μουσική 

που μπορεί να τους διεγείρει συναισθηματικά. 

   Στο άρθρο της Alicia Clair Gibbons (1977) αναφέρει μια έρευνα που έγινε με τα πιο κάτω 

ερωτήματα : Οι ηλικιωμένοι προτιμούν μουσική που ήταν γνωστή στα νιάτα τους παρά 

μουσική που έγινε γνωστή στα μεταγενέστερα χρόνια ; Τι μουσική προτιμούν να ακούν, 

διεγερτική ή ηρεμιστική ;. Οι απαντήσεις των ερευνών αυτών δείχνουν πως προτιμούν γνωστή 

μουσική των χρόνων όπου οι ίδιοι ήταν νέοι αλλά και για το δεύτερο ερώτημα δεν υπήρχαν 

σημαντικές διαφορές στο ποσοστό που προτιμά να ακούει ηρεμιστική μουσική παρά 

διεγερτική. Παρ’ όλα αυτά οι περισσότεροι ερευνητές πιστεύουν ότι η διεγερτική μουσική τους 

κινεί το ενδιαφέρον περισσότερο όπως θα δούμε αναλυτικά και ποιο κάτω. 

   Οι Randall S. Moore, Myra J.Stoum και Melissa Brotons (1992) έκαναν αυτές τις τέσσερις 

συγκεκριμένες μελέτες οι οποίες απώτερο σκοπό είχαν να μάθουν το ρεπερτόριο που 

προτιμούν να ακούν οι ηλικιωμένοι, το εύρος φωνής τους, το τέμπο των κομματιών που 

προτιμούν να ακούν αλλά και την συνοδεία που προτιμούν για το τραγούδι. Αρχικά για το 

ρεπερτόριο που προτιμούν να ακούν, χρησιμοποίησαν 514 ασθενείς από 60-110 χρόνων και 

τους χώρισαν σε γκρουπ των πέντε έως δέκα ατόμων. Στη συνέχεια, τους μοίραζαν κάποια 

φυλλάδια όπου θα σημείωναν για κάθε τραγούδι από τα 118 : (α) μου άρεσε πάρα πολύ (β) 

ήταν εντάξει (γ) δεν μου άρεσε και (δ) δεν το γνωρίζω. Τα τραγούδια αυτά περιλάμβαναν 

γνωστά και διάσημα κομμάτια, λαϊκά, πατριωτικά αλλά και ύμνους. Τα αποτελέσματα με τα 

δέκα προτιμότερα τραγούδια ήταν πέντε γνωστά διάσημα τραγούδια, τρία πατριωτικά και 2 

ύμνοι. Όπως είχαν αναφέρει οι Barlett (1980) και Gibbons (1977) ότι προτιμούν την γνωστή και 

διάσημη μουσική των νεανικών τους χρόνων.  

   Συνεχίζοντας με την δεύτερη έρευνα για το εύρος φωνής των ηλικιωμένων χρησιμοποίησαν 

115 γυναίκες και 40 άντρες και τους έβαζαν να τραγουδούν, είτε ατομικά είτε σε ομάδες, τις 

νότες που έπαιζε ο θεραπευτής στο πιάνο για να δουν μέχρι ποια νότα μπορούν να φτάσουν.  
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   Για το τέμπο των τραγουδιών που προτιμούν να ακούν οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιήθηκαν 

δώδεκα τραγούδια (3 πατριωτικά, 2 ύμνοι και 7 διάσημα) με τέμπο από 65 μέχρι 143 κτύπους 

το λεπτό. Έκαναν την ίδια διαδικασία με το ρεπερτόριο, μόνο που το κάθε τραγούδι θα το 

άκουγαν τρεις φορές με διαφορετικό τέμπο κάθε φορά. 

   Όσο αφορά για την συνοδεία που οι ηλικιωμένοι προτιμούν στο τραγούδι χρησιμοποιήθηκαν 

πέντε τραγούδια (1 πατριωτικό, 3 διάσημα και 1 ύμνο) με δείγμα 100 γυναίκες και 17 άντρες . 

Άκουγαν τέσσερις φορές με διαφορετική μουσική συνοδεία κάθε ηχογραφημένο τραγούδι που 

αποτελείτο από δυο γυναικείες φωνές. Πρώτα το άκουγαν με μελωδία μόνο στο πιάνο, μετά 

με μελωδία και συγχορδίες στο πιάνο, αργότερα με κιθάρα και πιάνο και τελικά με μια γεμάτη 

ενορχήστρωση από keyboard, κιθάρα, τύμπανα κοκ.  

  Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών έδειξαν ότι για το ρεπερτόριο προτιμότερα τραγούδια 

είναι τα πατριωτικά, τα διάσημα αλλά και οι ύμνοι και όχι τα λαϊκά τραγούδια. Όσο για το 

εύρος φωνής φάνηκε ότι στη χρήση τραγουδιού με ηλικιωμένους μπορεί να δημιουργηθούν 

πολλά προβλήματα ανάλογα με τις φωνητικές ικανότητες του καθενός. Οι περισσότεροι 

θεραπευτές δυσκολεύτηκαν να βρούνε συμβατικά κλειδιά στα οποία θα μπορούσαν οι 

ασθενείς να τραγουδάνε με περισσότερη ευκολία. Άλλωστε η γυναικεία φωνή ελαττώνεται και 

χαμηλώνει όσο περνάνε τα χρόνια ενώ η αντρική φωνή χαμηλώνει μέχρι τα 70 χρόνια και στη 

συνέχεια αλλάζει κατεύθυνση (Aronson, 1980). Γι’ αυτό, λοιπόν, αυτή η έρευνα συνέβαλε στο 

να μαθευτούν αυτές οι περιοχές φωνής ώστε να προσφέρουν στους ασθενείς όχι μόνο 

θεραπεία αλλά ταυτόχρονα και μάθηση. Τα αποτελέσματα ήταν ότι το εύρος φωνής των 

ηλικιωμένων είναι 19 ημιτόνια από το F3 μέχρι το C5 για τις γυναίκες και για τους άντρες μια 

οκτάβα σχεδόν πιο χαμηλά. Για το τέμπο των τραγουδιών τα δείγματα των ερευνών 

προτίμησαν τα αργά και μέτρια τέμπο αλλά και για την συνοδεία των οργάνων την 

ηχογραφημένη μουσική με μελωδία αλλά και την ζωντανή μουσική. 

   Συμπερασματικά, για τον θεραπευτή που ενδιαφέρεται να ετοιμάσει ένα μουσικό 

πρόγραμμα σε γηροκομείο πρέπει να χρησιμοποιεί μουσική που με βάση τις έρευνες 

προτιμούν οι ηλικιωμένοι, να είναι ικανός να συνοδεύει τραγούδια με συγχορδίες σε όργανο 
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αλλά επίσης και να χρησιμοποιεί μέτριο τέμπο και ανάλογο εύρος φωνής για κάθε ασθενή. Μ’  

αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να δημιουργήσει ο θεραπευτής δραστηριότητες με τραγούδι και 

ακρόαση που προτιμούν οι πιο πολλοί γεροντολόγοι και που θα ανταποκρίνεται στο 

μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών, σύμφωνα και με μουσικά προγράμματα που έχουν 

ερευνηθεί σε αρκετά γηροκομεία (Gielbert & Beal, 1992 ; Hylton 1983). 
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Ε) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

Αφού, είδαμε μέσα από τις έρευνες που αναφέραμε τις προτιμήσεις των ηλικιωμένων, θα 

πρέπει τώρα να δούμε με ποιες τεχνικές μπορεί να επιτευχθεί η καταλληλότερη 

μουσικοθεραπεία σε ασθενείς της τρίτης ηλικίας. 

   Σύμφωνα με τον William B. Davis (1999) υπάρχει η τεχνική Remotivation 

(επαναϋποκίνηση) η οποία διεγείρει τη σκέψη και τη λεκτική αλληλεπίδραση. Βελτιώνει ακόμη 

και τις κοινωνικές δυνατότητες των ηλικιωμένων. Γι’ αυτό το λόγο το πρόγραμμα αυτής της 

τεχνικής είναι καλό και χρήσιμο για αυτούς που δεν έχουν αίσθηση του άμεσου περιβάλλοντος 

τους αλλά έχουν λεκτικές ικανότητες. Σ’ αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιείται  υλικό συνήθως από 

το παρελθόν του ασθενή ή από επίκαιρες περιστάσεις όπως π. χ εφημερίδες, φωτογραφίες, 

μουσική, ρούχα κτλ. Για παράδειγμα αν μιλάμε για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η μουσική 

που έπαιζε εκείνο τον καιρό θα βοηθήσει να φτιάξουμε την ατμόσφαιρα που υπήρχε τότε και 

με αυτό τον τρόπο να μεταφερθεί στους ασθενείς το αίσθημα της εποχής τους.   

    Μια άλλη τεχνική είναι η Reality Orientation (Προσανατολισμός στην πραγματικότητα) 

που χρησιμοποιεί την επανάληψη πληροφοριών για να επαναφέρει στους ηλικιωμένους ήδη 

υπάρχουσες πληροφορίες που έχουν ξεχάσει. Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να είναι 

αποπροσανατολισμένοι ή μπερδεμένοι αλλά είναι ακόμα εξοικειωμένοι με το περιβάλλον 

τους. Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται ρολόγια, ημερολόγια καθώς και ένας πίνακας 

προσανατολισμού της πραγματικότητας που περιέχει χρονολογία, μήνα, μέρα εβδομάδας, 

συνθήκες καιρού και προσεχείς γιορτές. Το πρόγραμμα αυτό πετυχαίνει καλύτερα σε αυτούς 

που πάσχουν από προσωρινή αμνησία ή σε αυτούς που κάποιες φορές δημιουργούνται 

μπερδέματα σχετικά με το περιβάλλον τους. Το σίγουρο όμως είναι ότι αυτή η τεχνική δεν 

χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ανίατες ασθένειες όπως το Alzheimer. (Bumanis and Yoder, 

1987). 

   Η τεχνική Reminiscence (ανάμνηση) είναι ένα μουσικοθεραπευτικό πρόγραμμα που 

στηρίζεται στη δομημένη ανασκόπηση των προηγούμενων χρόνων του ασθενή καθώς και στα 
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γεγονότα και τις εμπειρίες που έζησε. Αυτή η ανάμνηση που κάποτε θεωρείτο επικίνδυνη για 

τη ψυχική υγεία, τώρα θεωρείται σαν ένα θεραπευτικό μέσο για τους ηλικιωμένους για να 

μπορέσουν να δουν τη ζωή τους μέσα από έναν καθρέπτη του παρελθόντος. Οι ασθενείς αυτοί 

με αυτήν την τεχνική μουσικοθεραπεία έχουν την δυνατότητα να μοιράζονται εμπειρίες και να 

ανακαλούν γεγονότα του παρελθόντος με ανθρώπους που έζησαν την ίδια εποχή καθώς και τα 

ίδια γεγονότα. Αυτό βοηθά τους ηλικιωμένους να δώσουν ξανά νόημα στη ζωή τους με 

αναμνήσεις παλιών δραστηριοτήτων τους και επιτυχιών τους. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται 

σ’ αυτήν την τεχνική είναι φωτογραφίες, ρούχα, ταινίες, περιοδικά καθώς και αντίκες. Έτσι, με 

την μουσική των ανάλογων περιστατικών έρχονται στον ασθενή οι ανάλογες αναμνήσεις. Η 

μουσική φτιάχνει την ατμόσφαιρα για συζητήσεις στα συγκεκριμένα θέματα που και η 

μουσική παραπέμπει. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο θεραπευτής εκτός του ότι ανακαλεί στη μνήμη 

των ασθενών γεγονότα της ζωής τους που ξεχάστηκαν, συγκεντρώνεται μέσω αυτού και στην 

εμπειρία των ασθενών με τη μουσική αλλά και με τους τρόπους που αυτή επηρέασε τη ζωή 

τους. 

   Ακόμη μια τεχνική μουσικοθεραπείας για ηλικιωμένους είναι το Sensory Training 

(Εκπαίδευση αισθήσεων). Χρησιμοποιεί απλές, δομημένες δραστηριότητες που ερεθίζουν την 

οπτική, ακουστική, αισθητική και μερικές φορές τη γευστική αίσθηση. Στόχος αυτής της 

τεχνικής είναι να επαναφέρει πληροφορίες του περιβάλλοντος του ασθενή. Αυτό 

επιτυγχάνεται με το να εμπλέκει τον ασθενή σε δραστηριότητες που βελτιώνουν την 

κοινωνική, φυσική και ψυχολογική λειτουργία του. Η τεχνική Sensory Training χρησιμοποιείται 

πιο πολύ στα άτομα τρίτης ηλικίας που δεν θυμούνται τις υποχρεώσεις τους, που έχουν λίγες 

λεκτικές ικανότητες και που έχουν χάσει την ικανότητα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον 

τους.   

Οι ασθενείς που έχουν πιο χαμηλή λειτουργικότητα από άλλους, έχουν και ελάχιστες 

ικανότητες επικοινωνίας και γι’ αυτό ο θεραπευτής μπορεί να παίρνει απαντήσεις από αυτούς 

λεκτικές και μη. Η εκπαίδευση αισθήσεων επιδιώκει την αντίδραση του σώματος των 

ασθενών, δηλαδή στον καλύτερο έλεγχο των κινήσεων τους. Για το λόγο αυτό ο θεραπευτής 

χρησιμοποιεί, συνήθως, μικρές δραστηριότητες, λίγες ερωτήσεις και ακριβείς οδηγίες. Για 
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παράδειγμα ζητά από τον ηλικιωμένο να ακούσει την μουσική που παίζει ο θεραπευτής ή να 

συμμετέχει σε απαθείς κινήσεις στις οποίες ο θεραπευτής μπορεί να κινήσει το πόδι ή το χέρι 

του ασθενή για να βελτιώσει την λειτουργία του.  

Ο θεραπευτής, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα (κίνηση, φωνή, όργανα, μουσική ακοή) είναι 

σε θέση να καταλάβει τις ικανότητες των ηλικιωμένων για επικοινωνία, προσοχή, 

συμπεριφορά κ. ο. κ.  και όπως οι Clair (1996) και Gibbons (1983) εισηγήθηκαν, οι 

ενηλικιωμένοι όχι μόνο μπορούν να αναπτύξουν μουσικές ικανότητες αλλά και να τις 

διατηρήσουν στη ζωή τους ακόμη και αν βρίσκονται σε γηροκομεία. 

Με βάση τα ευρήματα των πιο πάνω ερευνών πιστεύουμε ότι στη ζωή των ηλικιωμένων που 

πάσχουν από διάφορες ασθένειες, η μουσική και η μουσικοθεραπεία μπορεί να παίξουν 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ασθενειών που αντιμετωπίζουν ή που πιθανόν να 

αντιμετωπίσουν και κατ’ επέκταση να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους!  
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ΣΤ) ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ 

α) “Aphasia” (αφασία) και μουσικοθεραπεία 

Ο Jason Warren (2003) περιγράφει έναν ηλικιωμένο, τον Samuel S. με αφασίαiv ο οποίος 

μπορούσε να παίζει πιάνο, να διαβάζει και να γράφει μουσική όπως και να λαμβάνει μέρος σε 

διάφορες ομάδες τραγουδιστών. 

Ο Samuel S. κτυπήθηκε από κεραυνό και έπαθε την ασθένεια αυτή. Έκανε διάφορες θεραπείες 

ομιλίας οι οποίες όμως δεν τον βοήθησαν καθόλου. Μια μέρα, ο μουσικοθεραπευτής  του 

νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν ο Samuel, τον άκουσε να «τραγουδά» κατά κάποιο τρόπο το 

τραγούδι “Ol’ man River”. Έτσι, ξεκίνησε από εκείνη τη μέρα να του κάνει μουσικοθεραπεία 

και σιγά σιγά ο Samuel τραγουδούσε κανονικά μαζί του και άρχισε να απαντάει σε μικρά 

ερωτήματα και να σχηματίζει μικρές προτάσεις. Η μουσικοθεραπεία περιλάμβανε τραγούδια 

τα οποία τραγουδούσαν και οι δύο μαζί και ο μουσικοθεραπευτής συνόδευε με ακορντεόν.  

Ένας σημαντικός παράγοντας της μουσικοθεραπείας για ασθενείς που υποφέρουν από 

αφασία είναι η σχέση του μουσικοθεραπευτή και του ασθενή. Αυτή η σχέση περιλαμβάνει τη 

φυσική επαφή, τις χειρονομίες και τις μιμήσεις κινήσεων μεταξύ τους. Η σχέση αυτή κάνει τον 

ασθενή να ενσωματώσει τις δράσεις ή ικανότητες των άλλων, σε αντίθεση με τους ασθενείς 

που πάσχουν από πάρκινσον στους οποίους μόνο το κινητικό τους σύστημα έχει πρόβλημα και 

δεν χρειάζονται όλα αυτά που αναφέραμε αλλά ένας δίσκος ή μια κασέτα με τραγούδια.  

Ακόμη, σύμφωνα με τους Martin Albert & colleagues (1973) ένας ηλικιωμένος 67 χρονών με 

την ασθένεια «αφασία» κάνοντας 3 μήνες λογοθεραπεία μπορούσε μόνο να κάνει άσκοπους 

ήχους.  Η λογοθεραπεία δεν είχε καμιά επίδραση πάνω του. Άρχισε να παράγει λέξεις όμως 2 

μέρες αφότου άρχισε να κάνει μουσικοθεραπεία. Μετά από δυο εβδομάδες είχε λεξιλόγιο 

εκατοντάδων λέξεων και σε έξι εβδομάδες μπορούσε να λάβει μέρος σε μικρές ουσιαστικές 

συζητήσεις. 

Για τέτοιου είδους ασθενείς χρησιμοποιείται το τραγούδι ή μικρές μελωδικές φράσεις όπως το 

“How are you today?” (“Πως είσαι σήμερα ;”).  
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Κατά την ασθένεια αυτή ολόκληρο το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου καταστρέφεται. Η 

γλωσσική ικανότητα συνδέεται γενικά με το αριστερό ημισφαίριο όμως υπάρχει και στο δεξί 

ημισφαίριο γλωσσική δυνατότητα, ιδίως στα παιδιά.  

Οι Albert & colleagues (1973) πίστευαν ότι η μουσική βοηθάει στο να αναπτυχθεί η γλωσσική 

ικανότητα του δεξιού ημισφαιρίου. 

 

β) Πάρκινσον και μουσικοθεραπεία 

Στην ασθένεια του πάρκινσον η κανονική κίνηση και η αυτόματη καθώς και η 

αυτοπροκαλούμενη κίνηση δεν υπάρχουν. 

Για τους ασθενείς με πάρκινσον,  θεραπευτής πρέπει να κατέχει τη «σωστή» μουσική.  

Δηλαδή : 

1. Πρέπει να έχει ένα σαφώς καθορισμένο ρυθμό (συνήθως με άρθρωση legato)  

2. Αν ο ρυθμός είναι πολύ δυνατός ή κυρίαρχος της μουσικής, οι ασθενείς θα 

παρασυρθούν απ’ αυτόν 

3. Η μουσική πρέπει να έχει το δικό της ρυθμό για να αντιστέκεται στο βεβιασμένο ή αργό 

ρυθμό, έτσι ώστε να βοηθά τους ασθενείς για όση ώρα διαρκεί να βρουν τον παλιό 

φυσιολογικό τους ρυθμό. 

Ακόμη, οι ασθενείς που πάσχουν από πάρκινσον, δεν μπορούν να καταλάβουν κατά πόσο οι 

κινήσεις που κάνουν στο άκουσμα της μουσικής είναι αργές ή γρήγορες, γι’ αυτό θα πρέπει ο 

θεραπευτής να κάνει «σωστές» κινήσεις ανάλογα με το ρυθμό για να μπορέσουν οι ασθενείς 

να τον βλέπουν και να συγκρίνουν τις κινήσεις τους ανάλογα μ’ αυτόν και να καταλήξουν στις 

σωστές. 

Στη μουσικοθεραπεία αυτή δεν παίζει ρόλο αν η μουσική είναι γνωστή στους ασθενείς.  
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γ) Dementia και μουσικοθεραπεία 

Ο σκοπός της μουσικοθεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από άνοια είναι να διευθύνει τα 

αισθήματά, τις σκέψεις, τις αναμνήσεις αλλά και τον εαυτό τους. Επίσης στοχεύει στο να 

πλουτίσει αλλά και να διευρύνει την ύπαρξη τους και να δώσει ελευθερία, οργάνωση και 

συγκέντρωση σ’ αυτούς. 

Η καταλληλότητα της μουσικοθεραπείας για την αντιμετώπιση της άνοιας υπογραμμίζεται από 

την παρακάτω διατύπωση του Oliver Sacks: “Musical perception, musical sensibility, musical 

emotion and musical memory can survive long after other forms of memory have disappeared.” 

(“Η μουσική αντίληψη, ευαισθησία, συγκίνηση και η μουσική μνήμη μπορούν να επιβιώσουν 

πολύ περισσότερο από άλλες μορφές μνήμης που έχουν ήδη εξαφανιστεί.” Sacks, 2008) 

Πολλοί ασθενείς με την ασθένεια αυτή όταν τραγουδούσαν έδειχναν να είναι ο εαυτός τους 

που είχαν χάσει. 

Μπορούμε όμως με τα τραγούδια να δώσουμε χαμένες πληροφορίες στους ασθενείς ώστε 

αυτές να παραμείνουν στη μνήμη τους ; Σύμφωνα με τον Sacks (2008) αυτό δεν μπορεί να 

συμβεί. Η μουσική σ’ αυτήν την περίπτωση μπορεί να τους προσφέρει τόνωση των 

αισθημάτων, φαντασία, αίσθηση του χιούμορ και δημιουργικότητας όπως επίσης και την 

αίσθηση της ταυτότητας τους. Ακόμη, μπορεί να τους ξαναζωντανέψει και να τους χαλαρώσει. 

Κάτι σημαντικό που παρατηρήθηκε είναι ότι με τη μουσική (ειδικά σε νοσοκομεία) όταν 

αρχίσουν οι ασθενείς να τραγουδούν όλοι μαζί, δημιουργείται ένωση με τους γύρω τους και 

αυτό είναι πολύ σημαντικό για ασθενείς που πάσχουν από άνοια και νιώθουν απομονωμένοι. 

Ακόμη, γνωστά τραγούδια μπορεί να τους ανακαλούν αισθήματα και αυτό τους βοηθάει. Με 

την μουσική αυτοί οι ασθενείς έχουν καλύτερη συμπεριφορά έστω και για λίγο. Η επίδραση 

στην συμπεριφορά τους μπορεί να διαρκέσει και μετά από τη μουσική εμπειρία, ακόμη και για 

αρκετές μέρες αργότερα. 
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δ) Η μελέτη της περίπτωσης του κύριου B (“Case Study of Mr.B”) που έπασχε από άνοια 

(Aldridge, 2005) 

Ο κύριος Β ήταν 70 χρονών με τέσσερα παιδιά και ήταν παντρεμένος 50 χρόνια. Ήταν οδηγός 

φορτηγών και τα πρώτα του συμπτώματα για άνοια άρχισαν στα 60 του. Μετά από λίγα χρόνια 

από όταν εμφανίστηκαν τα συμπτώματά του αυτά μεταφέρθηκε σε γηροκομείο για τρία 

χρόνια. Οι νοσοκόμοι δυσκολεύονταν πολύ μαζί του γιατί όποτε προσπαθούσαν να τον 

βοηθήσουν, ο Β τους έσπρωχνε ή ακόμα και τους χτυπούσε. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε 

ειδικό κέντρο για 1 χρόνο και 5 μήνες μέχρι να αρχίσει η μουσικοθεραπεία του. Επίσης, ο 

κύριος Β έπαιζε ακορντεόν πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων του. Του άρεσαν οι 

Σουηδικές μπαλάντες, τα παλιά τραγούδια της εποχής του και η παραδοσιακή μουσική. 

Σταμάτησε τελείως να τραγουδά μόλις μεταφέρθηκε στο πρώτο γηροκομείο και άρχισε να 

σφυρίζει, αλλά μόλις μεταφέρθηκε ξανά στο ειδικό κέντρο σταμάτησε και να σφυρίζει. 

Ο κύριος Β έπασχε από βαριά άνοια με νόσο Αλτσχάιμερ (κλίμακα 6 από 7). Εκτός από την 

επιθετικότητα που είχε στους άλλους (σπρώξιμο, χτύπημα κτλ), είχε και μια παράξενη 

συμπεριφορά κατά την οποία μετακινούσε έπιπλα και περπατούσε πάνω-κάτω περίπου 6 

φορές τη μέρα. 

Όταν άρχισε μουσικοθεραπεία συμμετείχε σε 20 μουσικοθεραπευτικές περιόδους για 4 

εβδομάδες. Κάθε μουσική συνάντηση βασιζόταν σε μεγάλα γνωστά τραγούδια τα οποία ο 

κύριος Β άκουε. Η μουσικοθεραπεία περιλάμβανε : 

1. Τραγούδι χαιρετισμού  

2. Συγκεκριμένα τραγούδια : 2-4 τραγούδια στο πρώτο μέρος και 3-4 στο δεύτερο 

3. Τραγούδι για το τέλος της συνάντησης 

Τα τραγούδια αυτά είχαν κάποια σημασία για τον κύριο Β (του ήταν γνωστά και συνδυάζονταν 

με τη παλιά του ζωή). 
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Του είχε φορεθεί μια ζώνη έτσι ώστε να τη συνηθίσει πριν ακόμα αρχίσουν οι 

μουσικοθεραπείες, με την οποία μετρούσαν τους κτύπους της καρδίας του. Παρατηρήθηκε ότι 

κατά τη διάρκεια των μουσικοθεραπευτικών συναντήσεων, οι παλμοί της καρδίας του κύριου 

Β. αυξομειώνονταν. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν υπήρχε συνάντηση όπου οι παλμοί του να 

ανεβαίνουν συνέχεια γιατί αυτό δείχνει ότι ο κύριος Β μπορούσε να χαλαρώσει σε μερικές 

περιόδους της μουσικοθεραπείας. 

Το μέτρημα των παλμών του γινόταν και μια εβδομάδα πριν τις συναντήσεις και μετά τη 

θεραπεία, οπότε παρατηρήθηκε ότι οι παλμοί του έπεσαν από 83.6 σε 74.6. 

Έτσι, παρατηρήθηκε ότι η μουσικοθεραπεία τον βοήθησε. Ειδικά για ασθενείς που πάσχουν 

από άνοια και είναι δύσκολο να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν, η μουσικοθεραπεία βοηθά 

πάρα πολύ.  

Επίσης, όλες οι μουσικοθεραπευτικές συναντήσεις του είχαν βιντεοσκοπηθεί και οι 

παρατηρήσεις από το βίντεο ήταν ότι ο κύριος Β ποτέ δε συμμετείχε στο τραγούδι, αλλά 

πολλές φορές ανάπνεε βαθιά με μια λυπημένη έκφραση. Υπήρχαν 52 χασμουρητά συνολικά 

και το καθένα συνέβαινε όταν οι παλμοί της καρδίας του ήταν χαμηλοί. Δεν υπήρχε καμιά 

βαθιά αναπνοή όταν οι παλμοί της καρδίας του ήταν ψηλοί. Μ’ αυτό φαίνεται ότι αντιδρούσε 

στο τραγούδι με ένα «νοσταλγικό» τρόπο. 

Στην 20η συνάντηση φάνηκε ότι ο κύριος Β χρειαζόταν τη δομημένη ενότητα που υπήρχε σε 

κάθε συνάντηση για να χαλαρώσει, ακόμα και αν αυτό σήμαινε να κοιμηθεί για λίγο (όπως 

γινόταν σε μερικές άλλες συναντήσεις). Μετά από αυτήν την χαλάρωση έδειχνε διαυγής και 

κατανοούσε το περιβάλλον του.  

Το γεγονός ότι ο κύριος Β καθόταν ήσυχος, χαλάρωνε και σε μερικές φάσεις συμμετείχε 

επικοινωνώντας με τα αισθήματα του σε κάποια τραγούδια και οι παλμοί της καρδιάς του 

μειώνονταν, έδειξε ότι η μουσικοθεραπεία έχει θετική επίδραση στο να χαλαρώνουν τέτοιου 

είδους ασθενείς. 
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ε) “Familiar Group Singing: Addressing Mood and Social Behavior of Residents with Dementia 

Displaying Sundowningv” “Γνωστά ομαδικά τραγούδια : Στοχεύοντας τη διάθεση και την 

κοινωνική συμπεριφορά των ασθενών με άνοια που παρουσιάζουν Sundowning” (Lesta et. 

Al, 2006) 

Η ασθένεια “sundowning” παρατηρήθηκε από τον καιρό του Ιπποκράτη. Δεν πάσχουν όλοι οι 

ηλικιωμένοι απ’ αυτήν αλλά ούτε και είναι σπάνια αρρώστια (Bliwise,1994). Τα συμπτώματα 

της ασθένειας αυτής είναι ο αποπροσανατολισμός, η σύγχυση, η περιπλάνηση, η 

υπερκινητικότητα, η επιθετικότητα και το άγχος (Puckett,1996).  

Τα αργά και απαλά βαλς και τραγούδια που αναφέρουν το σπίτι, συγκεκριμένα εκείνα που 

άκουγαν στην παιδική τους ηλικία και στην πρώιμη ενηλικίωση προσφέρουν αυτά που ζητούν 

οι ασθενείς που μένουν σε νοσοκομεία : ασφάλεια, επιβεβαίωση, χαλάρωση, ανέσεις του 

παλιού σπιτιού τους κατά τη δύση του ήλιου (Whitcomb,1994).  

Πραγματοποιήθηκε μια έρευνα από τους Lesta και Petocz (2006) σε 4 γυναίκες νοσηλείας 80, 

92, 96 και 97 χρονών αντίστοιχα που έπασχαν από άνοια και την ασθένεια sundowning. Οι 

γυναίκες αυτές ήταν χήρες Άγγλο-σαξονικής καταγωγής, μεσαίας τάξης που είχαν τουλάχιστον 

από ένα παιδί που τις επισκεπτόταν συχνά. Έμεναν σε γηροκομείο 5 μήνες πριν την έρευνα και 

3 από αυτές συμμετείχαν σε εβδομαδιαίες ομάδες μουσικοθεραπείας. 

Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο την ανάλυση της συμπεριφοράς αυτών των γυναικών πριν και 

μετά από τις μουσικές επισκέψεις. Χρησιμοποιήθηκε ένα διάγραμμα αξιολόγησης της 

διάθεσης και συμπεριφοράς (MBAC : Mood Behavior Assessment Chart) το οποίο αποτελείτο 

από 13 συμπεριφορές. Αυτές οι συμπεριφορές χωρίζονταν σε 3 κατηγορίες : 

1. Διάθεση (1-3 συμπεριφορά) 

2. Αντικοινωνική συμπεριφορά (4-7) 

3. Κοινωνική συμπεριφορά (8-13) 

Το διάγραμμα  
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Διάθεση  

1. Ευεξία 

2. Επίπεδη 

3. Αγχωτική 

Αντικοινωνική Συμπεριφορά 

4. Μουρμουρητό 

5. Άγγιγμα προσώπου και ρούχων 

6. Να κάθεται μόνος 

7. Να περιπλανιέται μόνος 

Κοινωνική Συμπεριφορά 

8. Περπάτημα με άλλους 

9. Να κάθεται με άλλους 

10. Επαφή με τα μάτια, χαμόγελο 

11. Τραγούδι, ομιλία 

12. Κίνηση με μουσική 

13. Αναπόληση 

Η περίοδος αυτής της έρευνας ήταν 4 φθινοπωρινές μέρες κατά τις 4:15 – 5:30 μμ στο τέλος 

της μέρας καθώς πλησίαζε το σκοτάδι. Δύο βοηθοί παρακολουθούσαν τις 2 από τις 4 

ηλικιωμένες και κατέγραφαν τη διάθεση τους ανά λεπτό σε πεντάλεπτη περίοδο, επιτρέποντας 

ένα μέγιστο σκορ 5 (1-5).  
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Η διαδικασία ήταν 2 ώρες από 5 λεπτά περιόδων (24 περίοδοι για κάθε ασθενή, δηλαδή 96 

σύνολο) : 15 λεπτά πριν τη μουσικοθεραπεία όπου οι κάτοικοι κάθονταν στο δωμάτιο τους ή 

στο σαλόνι ή τριγυρνούσαν ελεύθερα στην κοινότητα, 30 λεπτά στη μουσική σύσκεψη και 15 

λεπτά μετά την σύσκεψη όπου έμεναν στο «οικογενειακό δωμάτιο» ή περιτριγυρνούσαν στην 

κλινική.  

Το «οικογενειακό δωμάτιο» ήταν ένα ειδικό, ζεστό, χαλαρωτικό, με οικογενειακή ατμόσφαιρα 

δωμάτιο, με τζάκι, ρολόι τοίχου και εμπριμέ διακόσμηση. Υπήρχαν άνετες καρέκλες 

τοποθετημένες σε ημικύκλιο γύρω από ένα αρμόνιο. Οι κουρτίνες του δωματίου παρέμεναν 

ανοιχτές έτσι ώστε να μπαίνει το λυκόφως μέσα. Οι 2 παρατηρητές κάθονταν στην άκρη της 

ομάδας και οι μουσικοθεραπευτές στο αρμόνιο. Η πόρτα του δωματίου έμενε μισάνοιχτη έτσι 

ώστε να νιώθουν ελεύθερες οι ηλικιωμένες σε περίπτωση που ήθελαν να φύγουν.  

Η  μουσικοθεραπεία περιελάμβανε ένα τραγούδι χαιρετισμού, όπως επίσης και ατομικές 

αγαπημένες προτιμήσεις. Τα τραγούδια διακόπτονταν για έμφαση και συγκέντρωση της 

ομάδας. Ακόμη, μερικά από αυτά επαναλαμβάνονταν για να αυξηθεί η συμμετοχή και να 

παράγουν ασφάλεια σε αυτούς. Επίσης, τα τραγούδια ήταν εναλλασσόμενα σε ένταση και 

τέμπο για να ταιριάζουν με την κατάσταση της ομάδας. Τα 30 λεπτά της μουσικοθεραπείας 

περιλάμβαναν τραγούδια με θετικά λόγια, χειροκρότημα, a capella τραγούδια, παρεμβολές και 

αναμνήσεις από τους ασθενείς οι οποίες προκαλούσαν παρεμβολές και λεκτικές απαντήσεις 

από τον μουσικοθεραπευτή. Στο τέλος υπήρχε το τραγούδι του αποχαιρετισμού και ο 

μουσικοθεραπευτής ευχαριστούσε την κάθε μια γυναίκα ξεχωριστά για την παρουσία της. 

Μερικές από αυτές κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επέλεγαν να μιλούν με άλλες και κάποιες 

επέλεγαν απλά να φύγουν.  

Μετά τα 15 λεπτά που ακολουθούσαν τη μουσικοθεραπεία όλοι οι ηλικιωμένοι πήγαιναν για 

το βραδινό τους. 

Ο στόχος αυτής της έρευνας ήταν σύγκριση των 3 περιόδων : πριν, κατά και μετά τη 

μουσικοθεραπεία. 
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Η μουσικοθεραπεία με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας  επέδρασε θετικά στις εξαρτημένες 

μεταβλητές (διάθεση, αντικοινωνική και κοινωνική συμπεριφορά) στους ασθενείς με άνοια και 

sundowning. Παρατηρήθηκε ότι είχαν σημαντική διαφορά οι 13 συμπεριφορές εκτός από την 

13η τις αναμνήσεις. Η επίπεδη διάθεση και το άγχος μειώθηκαν από 40% σε 15% και από 24% 

σε 4% αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Μετά τη σύσκεψη η επίπεδη διάθεση 

μειώθηκε ακόμα πιο πολύ σε 4% αλλά το άγχος ανέβηκε ξανά σε 19%.  

Οι αντικοινωνικές συμπεριφορές καταρρίφθηκαν στο 0% και οι κοινωνικές όπως η επαφή με 

τα μάτια, το χαμόγελο αυξήθηκαν στο 52%. Το τραγούδι και η ομιλία αυξήθηκαν στο 44%, το 

να κάθονται με την ομάδα στο 37% και επίσης η κίνηση και το χειροκρότημα στο 40%. 

Με βάση τα πιο πάνω μπορούμε να πούμε ότι η μουσικοθεραπεία κατά την οποία ο ασθενής 

τραγουδά σε ομάδα έχει θετικά αποτελέσματα στη διάθεση, κοινωνική και αντικοινωνική 

συμπεριφορά σε ηλικιωμένους που νοσηλεύονται με άνοια και sundowning (Clair,2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 41  

 

στ) “Home-based music strategies with individuals who have Dementia and their Family 

Caregivers” “Μουσικές στρατηγικές σε άτομα που πάσχουν από άνοια από τους κατ’ οίκον 

φροντιστών τους οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι συγγενικά άτομα” (Evercare 

National Alliance for Caregiving, 2009) 

Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να μειώσει το άγχος των ασθενών και να μεγαλώσει την 

αυτοϊκανοποίηση τους καθώς και τη βελτίωση της διάθεσης τους και της ψυχολογικής 

κατάστασης τους. Στην έρευνα αυτή έλαβαν μέρος 14 ηλικιωμένοι που έπασχαν από άνοια  

μαζί με τους κατ’ οίκον φροντιστές τους.  

Λόγω του ότι το κόστος νοσηλείας όλο και αυξάνεται (Evercare/NAC,2009) οι ερευνητές αυτοί 

είχαν ως στόχο να μάθουν τους φροντιστές να φροντίζουν τους άρρωστους συγγενείς τους στο 

ίδιο τους το σπίτι. Οι Evercare σε συνεργασία με την Εθνική Συμμαχία για Φροντίδα (National 

Alliance for Caregiving) το 2006 έκανε έρευνα σε 528 φροντιστές και το 60% από αυτούς 

έπασχαν από μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη ενώ το 81% είπε ότι χειροτέρεψε η κατάστασή 

τους.  

Ο μουσικοθεραπευτής επισκέφθηκε τα σπίτια όπου έμενε ο ασθενής με τον φροντιστή του και 

ρώτησε τις προτιμήσεις τους στη μουσική, όπως τί στυλ μουσικής προτιμούσαν, ποια είναι τα 

αγαπημένα τους κομμάτια και καλλιτέχνες κ.α.. Έτσι, ο μουσικοθεραπευτής δημιούργησε ένα 

δίσκο με πολλά τραγούδια τα οποία είτε ήταν γνωστά στην ομάδα (ασθενής και φροντιστής) 

είτε ήταν άγνωστα σ’ αυτούς. Οι οδηγίες της μουσικοθεραπείας ήταν βασισμένες σε 8 

μουσικές δραστηριότητες με στόχο τη μείωση του άγχους με βάση προηγούμενη έρευνα του 

Hanser (1996).  

Η κάθε οικογένεια δηλαδή, έπρεπε να ακούει το δίσκο 3 φορές την εβδομάδα και να 

ακολουθούν τις πιο κάτω οδηγίες: 

1) να ακούν την μουσική επιλογή του φροντιστή και να σχολιάζουν τις αναμνήσεις που 

τους ανακαλούσε και τα αισθήματα που τους προκαλούσε 

2) να ακούν την επιλογή του ασθενή και να συζητούν το κομμάτι 



Page | 42  

 

3) να συνδυάζουν την κίνηση με την μουσική  

4) να ακούν την επιλογή του μουσικοθεραπευτή που πρόσφερε χαλάρωση μυών και την 

οποία ακολουθούσαν εισηγήσεις για θετική ενέργεια 

5) να συζητούν ή να σχεδιάζουν εικόνες βασισμένες στη μουσική 

6) να ακούν ένα λιγότερο γνωστό κομμάτι και να χρησιμοποιούν τη μουσική ή τα λόγια 

του για να εκφράσουν συναισθήματα 

7) να λαμβάνουν ενεργό μέρος, τραγουδώντας μαζί ή παίζοντας ρυθμό σε τύμπανα ή και 

σε άλλα όργανα 

8) να εφαρμόζουν τη μουσική σε συγκεκριμένες τους ανάγκες π.χ. για να κοιμηθούν, να 

χαλαρώσουν, να ξεφύγουν από δυσάρεστες δραστηριότητες που είχαν εκείνη τη μέρα 

κτλ 

Ο φροντιστής και ο ασθενής αποφάσιζαν μαζί την ώρα και μέρα που θα έκαναν αυτά και κατά 

τις οποίες ο μουσικοθεραπευτής δεν ήταν ποτέ εκεί. Οι φροντιστές στο τέλος κάθε σύσκεψης 

(8-20 συσκέψεις) συμπλήρωναν τις μετρήσεις για την απόκρισή τους στη μουσική και τη 

σύνδεση μεταξύ αυτών και των ασθενών τους. Ακόμη, ο κάθε φροντιστής έπρεπε να δώσει και 

άλλες πληροφορίες στο τέλος του προγράμματος και να τους αναφέρει τις αλλαγές που του 

πρόσφερε στη σχέση του με τον ασθενή και το βαθμό ικανοποίησης από την όλη διαδικασία. 

Εκτός από τις προτιμήσεις για τις οποίες ρωτήθηκαν πριν το πρόγραμμα, τους έκαναν και 

ψυχολογικές μετρήσεις. Βαθμολογήθηκαν για την χαλάρωση τους, την άνεση και χαρά. Αυτό 

γινόταν επίσης και μετά από κάθε σύσκεψη. Ζητείτο από τους φροντιστές να βαθμολογούν το 

πως ένοιωθαν από το 1 μέχρι το 10 (όσο πιο ψηλό τόσο καλύτερο) και οι ασθενείς 

βαθμολογούνταν από το 1 μέχρι 5 για: χαρά, ευχαρίστηση, εκτίμηση, αυτοπεποίθηση και 

εγγύτητα. 
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Αποτελέσματα 

Από τις 14 δυάδες (14 ασθενείς και 14 φροντιστές), οι 8 μόνον ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. 

Οι 3 αποσύρθηκαν λόγω του φόρτου εργασίας του ηλικιωμένου, η μια λόγω ασθένειας του 

φροντιστή, η άλλη δυάδα αναγκάστηκε να αποσυρθεί γιατί ο ασθενής μετακόμισε σε άλλο 

συγγενή και η τελευταία δυάδα ο φροντιστής είπε ότι δεν μπορούσε να κάνει τον ασθενή να 

συμμετέχει (είτε κοιμόταν κτλ). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ήταν ότι και οι ασθενείς αλλά και οι φροντιστές 

ενίσχυσαν κατά πολύ την χαλάρωση τους, 1.96 και 2.55 αντίστοιχα, την άνεση τους 1,60 και 

1,86 και την χαρά 0.93 και 1.45 αντίστοιχα. 

Μόνο ένας από τους εφτά φροντιστές έδειξε αρνητική συμπεριφορά στην γενική χαλάρωση, 

άνεση και χαρά σύμφωνα με τις μετρήσεις. Ήταν υπερβολικά αγχωμένος για το γεγονός ότι 

ήταν υπεύθυνος για τον ηλικιωμένο που ήταν στα τελευταία στάδια Alzheimer και γι’ αυτό το 

λόγο τέλειωσε το πρόγραμμα νωρίτερα, αλλά συμπλήρωσε τις πληροφορίες για το 

πρόγραμμα. 

Πιστεύεται ότι, αν ήταν εκεί ο μουσικοθεραπευτής, οι ασθενείς θα συγκεντρώνονταν πιο πολύ. 

Ακόμη, η παρουσία ή η επικοινωνία με ένα προσοντούχο μουσικοθεραπευτή θα είχε πιο 

θετικά αποτελέσματα στην αυτοπεποίθηση των φροντιστών. Μερικοί από τους φροντιστές 

είχαν μειώσει την ικανοποίηση τους γιατί μπορεί απλά όλο αυτό να το θεωρούσαν σαν 

επιπλέον φόρτο εργασίας. Επίσης, 4 φροντιστές δίσταζαν να τραγουδήσουν ή να παίξουν και 

οι μετρήσεις στο τέλος κάθε σύσκεψης μπορεί να επιβάρυναν τον ήδη αγχωμένο φροντιστή. 
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Ζ) ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Την τελευταία πεντηκονταετία η μουσικοθεραπεία εξασφάλισε μια θέση ανάμεσα στις 

εναλλακτικές θεραπείες. Δεν είναι φυσικά αυτή η θέση ευρέως αποδεκτή και πολλές φορές 

ούτε εύκολα κατανοητή από το μέσο άνθρωπο.  

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, αφού έχουν γίνει μελέτες και έρευνες με θετικά αποτελέσματα;  

Κατ’ αρχήν όπως όλες οι εναλλακτικές θεραπείες έτσι και η μουσικοθεραπεία έχει να 

αντιμετωπίσει το σημερινό κόσμο των στυγνών συμφερόντων όπου στο χώρο της υγείας των 

ανθρώπων συμβαίνουν πολλά απαράδεκτα και ο κάθε κλάδος περιφρουρεί τα δικά του 

συμφέροντα. Γι’ αυτό και οι υποστηρικτές της συμβατικής ιατρικής δεν αποδέχονται εύκολα 

άλλες μορφές θεραπείας αλλά ούτε και εύκολα δέχονται αυτές τις θεραπείες έστω και σαν 

συμπληρωματικές. 

Βέβαια στην στήριξη της θέσης τους, συμβάλλουν και οι καθαρά εκμεταλλευτές του 

ανθρώπινου πόνου οι οποίοι γνωρίζοντας την επιθυμία κάθε ανθρώπου που υποφέρει από 

κάτι να αποκατασταθεί η υγεία του, του παρουσιάζουν διάφορες άλλες μεθόδους θεραπείας 

με μόνο στόχο το οικονομικό τους όφελος. Για να στηρίξουν τις μεθόδους τους μάλιστα 

παρουσιάζουν και αποτελέσματα ερευνών που κάθε άλλο παρά επιστημονικές είναι. 

Αυτό φυσικά δεν συμβαίνει με τη μουσικοθεραπεία η οποία στηρίζεται σε επιστημονικές 

έρευνες και μελέτες. Επειδή όμως η μουσικοθεραπεία ασχολείται με τη ψυχοσύνθεση των 

ανθρώπων, και κυρίως με σοβαρές ασθένειες που προκαλούνται είτε από βλάβες είτε από 

δυσλειτουργίες του εγκεφάλου δεν είναι εύκολα αντιληπτό πώς η μουσική μπορεί να 

συμβάλει στην βελτίωση της υγείας αυτών των ανθρώπων.  

Επίσης η μουσικοθεραπεία πολλές φορές χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να 

αποδώσει καρπούς και επιπρόσθετα, επειδή όπως έχουμε αναφέρει ασχολείται με την 

ψυχοσύνθεση των ατόμων, τα αποτελέσματά της μπορούν να διαφέρουν από άτομο σε άτομο, 

ανάλογα με τις δεξιότητες και ικανότητες του μουσικοθεραπευτή και με το μέγεθος της 

συνεργασίας που επιδεικνύει ο ασθενής. Δε είναι σαν κάποιο χάπι που παίρνει κάποιος για 
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μια συνήθη σωματική ασθένεια και κατά πάσα πιθανότητα αναμένει τη θεραπεία του σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Παρόλα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω, πιστεύω ότι η μουσικοθεραπεία θα κερδίζει συνεχώς 

έδαφος αφού οι ασθένειες που ασχολείται είναι πολύ σοβαρές και πολλές φορές χωρίς να 

υπάρχει ολοκληρωτική αντιμετώπιση από τη συμβατική ιατρική. 

Αυτό που θα γίνει με τη πάροδο του χρόνου είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ιατρών 

και μουσικοθεραπευτών για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες σοβαρές ασθένειες όπου η 

μουσικοθεραπεία θα συμπληρώνει την καθιερωμένη σήμερα θεραπευτική αγωγή. 

Υπάρχουν ήδη νοσηλευτήρια που το έχουν αντιληφθεί αυτό και εργάζονται προς αυτή τη 

κατεύθυνση. Όσο αυτή η συνεργασία αναπτύσσεται θα αποκτούνται περισσότερες εμπειρίες 

και θα εμπλουτίζεται η γνώση για την αντιμετώπιση των διαφόρων παθήσεων στις οποίες 

μπορεί να συμβάλει η μουσικοθεραπεία. 

Και όσο διαδίδεται η συμβολή της μουσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση των ασθενειών τόσο 

θα εδραιώνεται αυτή σε περισσότερα νοσηλευτήρια αλλά και στη αντίληψη των ανθρώπων.  

Ο ρυθμός βέβαια αυτής της ανάπτυξης δεν μπορεί να προβλεφθεί, εύχομαι όμως να είναι 

γρηγορότερος στο μέλλον αφού πιστεύω ότι η μουσικοθεραπεία μπορεί να προσφέρει 

ανακούφιση  σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες σοβαρές και πολλές 

φορές ανίατες ασθένειες. 
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i ΔΟΠΑΜΙΝΗ : Επιστήμονες θεωρούν τη δοπαμίνη σαν μια χημική ουσία με αρχαία εξελικτική προέλευση στον εγκέφαλο, η 

οποία υπήρξε ουσιώδες για την επιβίωση (Cochrane et al. 2006). 

ii
 ΨΥΧΟΓΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ : ή ηλεκροδερμική αντίδραση. Διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τάσης του ρεύματος 

που οφείλονται σε ψυχική διέγερση. Συνοδεύεται από την έκκριση ιδρώτα (Diserenes & Fine,1939). 

iii
 ΓΗΡΑΣ : Αναπόφευκτη μείωση λειτουργικότητας του συστήματος του κορμιού, οδηγεί σε μείωση ενέργειας, αποτυχία του 

οργανικό (Spense, 1989). 

iv
 ΑΦΑΣΙΑ : Ανικανότητα να μιλάς (Warren,2003). 

v
 SUNDOWNING : Συμπτώματα αυξημένης διέγερσης ή βλάβης κατά τη διάρκεια του απογεύματος σε ανθρώπους με άνοια 

(Dewing, 2003). Δεν βρέθηκε ακριβής μετάφραση στα ελληνικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


