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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 Η σχέση μου με τον κόσμο της μουσικής ως ενασχόλησης και εκπαίδευσης έχει ως 

αφετηρία την παρουσία μου στο ωδείο της πόλης που διέμενα. Έκτοτε αρχίζει ένα μακρύ 

ταξίδι που διαμόρφωσε τον χαρακτήρα μου και την προσωπικότητα μου.       

 Σημαντική συμβολή στην μουσική μου εξέλιξη αλλά και στην διάπλαση του μουσικού 

μου προφίλ στάθηκε ο καθηγητής μουσικής, ο «δάσκαλος» όπως τον αποκαλούσα, του 

ωδείου που μου παρέδιδε μαθήματα. Το πνεύμα της διδασκαλίας του ήταν εξ’ αρχής 

χειραφετημένο και δεν περιορίζονταν στις τυπικές σπουδές που ανταποκρίνονταν απλά σε 

μια στενή «ωδειακή» αντίληψη των μουσικών πραγμάτων. Ως εκ τούτου θεώρησα από 

τότε σωστό αλλά και αυθόρμητα, λόγω προσωπικής τάσης προς το άγνωστο και ενίοτε το 

μη «πολιτικά ορθό», να εξερευνώ την ομορφιά της μουσικής σε όλες τις παραμέτρους της. 

Πρακτικά, ως μουσικός, πέρα από τις υποχρεώσεις ως προς τις βασικές σπουδές, άρχισα 

να επεκτείνομαι σε ποικίλα είδη μουσικής και ιδιαίτερα να με συναρπάζει ο μουσικός 

αυτοσχεδιασμός, τον οποίο θεωρούσα και θεωρώ ως κάτι σαν ένα «υπερβατικό» ταξίδι 

εσωτερικής ανάδυσης.  

 Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Τμήμα μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. είχα την 

τύχη να παρακολουθήσω για ένα εξάμηνο το μάθημα της διακεκριμένης ελληνίδας 

μουσικοθεραπεύτριας Ντόρας Ψαλτοπούλου, μέσα από το οποίο μου δόθηκε η δυνατότητα 

να νιώσω και να συνδυάσω μέσα μου την ελευθερία της μουσικής έκφρασης που είχα 

πρωθύστερα αναπτύξει, με την θεραπευτική της προέκταση πάνω στον άνθρωπο. Με είχε 

συναρπάσει η ιδέα ότι θα μπορούσε η μουσική μου καλλιέργεια και εκφραστική 

λειτουργία να συνεισφέρει στην βελτίωση της ψυχολογίας κάποιου συνανθρώπου.  

 Μετά από μερικά χρόνια και αφού είχα εργαστεί στον χώρο της ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης για μεγάλο διάστημα αποφάσισα υπεύθυνα να ασχοληθώ με την 

μουσικοθεραπεία και επιστημονικά. Η ευκαιρία αυτή μου δόθηκε με την επιτυχή  είσοδο 

μου στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Μουσική 

και Κοινωνία» με κατεύθυνση την μουσικοθεραπεία. Οι σπουδές και προπάντων η 

εμπειρία και τα συναισθήματα που αποκόμισα από την εμπλοκή μου στο εν λόγω 

πρόγραμμα ήταν καταλυτική και αποκαλυπτική για μένα. 

 Το κομμάτι της πρακτικής ήταν αναμφίβολα το σημαντικότερο. Η επαφή με τους 

ασθενείς και η σχέση μαζί τους αποτελεί μια διαδικασία ωρίμανσης και αυτοεκπλήρωσης 

για τον εκπαιδευόμενο θεραπευτή. Μέσω της πρακτικής έζησα ανεπανάληπτες 

συγκινήσεις και βίωσα ύψιστης αξίας συναισθήματα ενώ αποτέλεσε για μένα η 

εκπλήρωση κάποιων εσωτερικών επιθυμιών και προσδοκιών.   

 Η παρούσα διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε, παράλληλα ως μέρος της πρακτικής 

μου εξάσκησης, με μεγάλο προσωπικό κόπο και πάνω από όλα με κατάθεση ψυχής, αφορά 

ένα δεκάχρονο παιδί με σύνδρομο Down. Το προφίλ του μικρού παιδιού ήταν εξ’ αρχής 

ασαφές, γιατί ενώ παρουσίαζε κάποια τυπικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου παράλληλα 
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εμφάνιζε κάποια βαρυσήμαντα προβλήματα όπως αυτό της ελλιπούς εκφοράς έναρθρου 

λόγου.  

 Η εργασία αναδεικνύει μέσω της αφηγηματικής ανάλυσης κυρίως, τα στοιχεία του 

χαρακτήρα του μικρού παιδιού, τις μεταπτώσεις του αλλά κυρίως το υγιές κομμάτι, ένα 

κομμάτι που θα έλεγα ότι ίσως ήταν «καλά κρυμμένο».    

 Είμαι σίγουρος ότι δόθηκε στο παιδί η ευκαιρία να εκφράσει τις πιο ενθουσιώδεις πτυχές 

του εαυτού του. Ως μικρό παιδί με την πραότητα και αθωότητα που του αναλογεί, ανέλαβε 

ο ίδιος την πρωτοβουλία και την ευθύνη της αποκάλυψης του εαυτού του σε ένα άλλο 

πρόσωπο, ένα πρόσωπο που προφανώς του ενέπνευσε το αίσθημα της εμπιστοσύνης. 

Παράλληλα δεν λείπουν και οι αναφορές στα συναισθήματα που βιώνει και ο 

εκπαιδευόμενος μουσικοθεραπευτής. 

 Στην θεραπευτική αυτή σχέση ήταν παρόν το τρίπτυχο θεραπευτής-μουσική-πελάτης. Γι 

αυτό και υπάρχουν εκτενείς αναφορές που αναλύουν την μουσικότητα του πελάτη αλλά 

και τις παρεμβάσεις του εκπαιδευόμενου μουσικοθεραπευτή.    

 Η συγκεκριμένη διατριβή πιστεύω ακράδαντα ότι προβάλλει και αποδεικνύει την 

θεραπευτική χρήση της μουσικοθεραπείας σε άτομα με το συγκεκριμένο σύνδρομο αλλά 

και γενικότερα.  

  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι γενικοί  στόχοι της προτεινόμενης  μελέτης είναι: 

• Να αναδείξει την επιστήμη της μουσικοθεραπείας και τις θεραπευτικές της 

προεκτάσεις στα άτομα με σύνδρομο Down 

• Να διερευνήσει σε βάθος και να ανιχνεύσει με ενδελεχή τρόπο τις μουσικό-

θεραπευτικές παρεμβάσεις στα άτομα με σύνδρομο Down και την 

αποτελεσματικότητα αυτών στο επικοινωνιακό, γνωστικό αλλά και σε άλλα πεδία 

(π.χ. αισθητηριακό –κινητικό συντονισμό) 

• Να επισημάνει τις δυνατότητες των ατόμων με σύνδρομο Down και την 

λειτουργικότητα τους  

• Να εξετάσει την λειτουργικότητα της ουμανιστικής προσέγγισης στην 

μουσικοθεραπεία 

• Να υπογραμμίσει την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης των Paul Nordoff και 

Clive Robbins στην μουσικοθεραπεία 

• Να ανιχνεύσει την σχέση θεραπευτή-πελάτη στην μουσικοθεραπευτική διαδικασία 

• Να συγκεντρώσει και να καταγράψει τα θεραπευτικά αποτελέσματα και γενικά το 

ανάλογο επιστημονικό υλικό προς διερεύνηση 

• Να παρακινήσει όλο και περισσότερους ερευνητές-επιστήμονες να ασχοληθούν με 

το αντικείμενο της μουσικοθεραπείας. Οι επιστήμες και οι ειδικότητες, πέραν της 

εφαρμοσμένης μουσικοθεραπείας, που εμπλέκονται στο παρόν θέμα της μελέτης 

είναι αρκετές και θα μπορούσαν να συνθέσουν μια μεγαλύτερη και σωστή εικόνα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Η μουσικοθεραπεία ως εφαρμοσμένη θεραπευτική προσέγγιση, ιδιαίτερα των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες αλλά και άλλων ευπαθών ομάδων, κερδίζει όλο και περισσότερο την 

επιστημονική κοινότητα. Μία σύντομη αναζήτηση μελετών περίπτωσης μουσικοθεραπείας 

αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι η πλειοψηφία των μελετών αυτών αφορά κυρίως τα 

άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Η εργασία αυτή εξετάζει και εκθέτει την εφαρμογή της 

μουσικοθεραπείας σε περιστατικό ατόμου με σύνδρομο Down, βασισμένη στις αρχές της 

ουμανιστικής προσέγγισης της μουσικοθεραπείας και εμπνευσμένη από την προσέγγιση 

της Δημιουργικής Μουσικής Θεραπείας των καταξιωμένων μουσικοθεραπευτών Paul 

Nordoff και Clive Robbins. Το πόνημα αυτό καταδεικνύει την αξία της προσωποκεντρικής-

πελατοκεντρικής προσέγγισης στην θεραπευτική διαδικασία, την καταλυτική σημασία της 

σχέσης θεραπευτή-πελάτη προς όφελος του τελευταίου και τα ποικίλα θέματα που 

απορρέουν από μία τέτοιου τύπου μουσικοκεντρικής επικοινωνίας και ουσιαστικής 

ανθρωποκεντρικής επαφής. Μέσα από το παρόν επιστημονικό εγχείρημα ο συγγραφέας 

ευελπιστεί να διαφωτίσει αναλυτικά τον κόσμο των ατόμων με σύνδρομο Down μέσα από 

την μουσικοθεραπευτή προοπτική και να καταδείξει το τεράστιο φάσμα των δυνατοτήτων, 

του συναισθηματικού πλούτου και το μουσικό πορτραίτο των ατόμων αυτών τονίζοντας 

την διαδραστική σχέση με τον θεραπευτή. Παράλληλα, η μελέτη αυτή δυνητικά αποτελεί 

ένα εφαλτήριο για τους σπουδάζοντες μουσικοθεραπευτές ή λοιπούς επιστήμονες που 

ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν την περαιτέρω έρευνα γύρω από την εφαρμοσμένη 

μουσικοθεραπεία.  

 

Λέξεις κλειδιά : σύνδρομο Down, Δημιουργική Μουσική Θεραπεία, ουμανιστικές αρχές 

ψυχοθεραπείας, μουσικοκεντρική επικοινωνία  
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ABSTRACT 

 Music therapy as an applied therapeutic approach, especially for people with disabilities 

and other vulnerable groups, is increasingly gaining in the scientific community. A brief 

search for music therapy case studies suffices to conclude that the majority of these studies 

mainly concern subjects in the autism spectrum. This paper examines and exposes the 

application of music therapy to an incident involving a Down syndrome based on the 

principles of the humanistic approach to music therapy and inspired by the approach of 

Creative Music Therapy by the acclaimed music therapists Paul Nordoff and Clive 

Robbins. This work demonstrates the value of the person-centered and customer-centered 

approach to the therapeutic process, the catalytic importance of the therapist-client 

relationship for the benefit of the client and the variety of issues arising from such a type of 

musical-centric communication and substantial human-centered contact. Through this 

scientific project the author hopes to analyze the world of people with Down syndrome 

through the music therapist perspective and to demonstrate the vast range of possibilities, 

emotional wealth and musical portrait of these people, emphasizing the interactive 

relationship with the therapist. At the same time, this study is potentially a springboard for 

student music therapists or other scientists interested in enriching further research into 

applied music therapy. 

 

Key words: Down syndrome, Creative Music Therapy, humanistic principles of 

psychotherapy, music-centric communication. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Ενίοτε, έχουν αποδοθεί αρκετές ερμηνείες και ορισμοί ως προς την ουσία και υπόσταση 

της μουσικοθεραπείας εν γένει. Αυτό αναδεικνύει την πολύπλευρη και πολυσχιδή της 

πρακτική ως εργαλείο με σκοπό την βελτίωση της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης και της 

ποιότητας ζωής.  

 Μουσικοθεραπεία λοιπόν, είναι «η κλινική και τεκμηριωμένη χρήση των παρεμβάσεων 

μουσικής για την επίτευξη εξατομικευμένων στόχων μέσα σε μια θεραπευτική σχέση με 

έναν πιστοποιημένο επαγγελματία που έχει ολοκληρώσει ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα 

μουσικοθεραπείας» (A.M.T.A., 1998) 1.   

 Ο Bruscia2περιγράφει την μουσικοθεραπεία ως «μια συστηματική διαδικασία της 

επέμβασης όπου ο θεραπευτής βοηθά τον πελάτη για την προώθηση της υγείας,  

χρησιμοποιώντας τη μουσική εμπειρία και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα από αυτά 

ως κινητήρια δύναμη της αλλαγής» (1991,σ.5). 

 Επιπρόσθετα, το WFMT3(World Federation of Music Therapy) καθορίζει την 

μουσικοθεραπεία ως «την επαγγελματική χρήση της μουσικής και των στοιχείων της, ως 

παρέμβαση στο ιατρικό, εκπαιδευτικό και καθημερινό περιβάλλον με άτομα, ομάδες, 

οικογένειες ή κοινότητες που προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα ζωής τους 

και να βελτιώσουν τη φυσική, κοινωνική, επικοινωνιακή, τη συναισθηματική τους, 

πνευματική και ψυχική υγεία και ευεξία» (2011). 

 Ένας από τους σχετικά πρόσφατους ορισμούς αναφέρει ότι «η μουσικοθεραπεία είναι η 

χρήση των ήχων και της μουσικής μέσα σε μια εξελίξιμη σχέση μεταξύ ασθενούς / 

συμμετέχοντος και θεραπευτή με σκοπό την ενίσχυση και την ενθάρρυνση της σωματικής, 

ψυχικής, κοινωνικής, συναισθηματικής και πνευματικής ευημερίας» (Bunt, 1994, σ.8)4. 

 

  

  

                                                           
1 American Music Therapy Association, 1998, What is Music Therapy?,  

DOI: www.musictherapy.org.  
2 Bruscia K.E., 1991, Case Studies In Music Therapy, p.5, Phoenixville, PA : Barcelona Publishers 
3 WFMT (World Federation of Music Therapy), (2011), What is music therapy?,  

DOI: http://www.wfmt.info/wfmt-new-home/about-wfmt/ 
4 Bunt, L. (1994). Music therapy: an art beyond words. p. 8, London: Routledge 

 

http://www.musictherapy.org/
http://www.wfmt.info/wfmt-new-home/about-wfmt/
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 Η μουσική από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια φαίνεται να διαδραμάτιζε σπουδαίο ρόλο 

στη ζωή των ανθρώπων. Συχνά συνδέονταν με τελετουργικές πράξεις και απέδιδαν σε 

αυτήν μυστικιστικές και μαγικές ιδιότητες.  

 Η θεραπευτική χρήση της μουσικής και των ήχων συνολικά ήταν γνωστή από τους 

αρχαιότατους χρόνους. Ο Πυθαγόρας (580-496 π. Χ.) Έλληνας φιλόσοφος, γεωμέτρης, 

μαθηματικός και θεωρητικός της μουσικής, πρώτος συνδέει την μουσική με την θεραπεία 

(Wigram, T. et al, 2002, σ. 13)5. Στα έργα του Πλάτωνα (427-347 π. Χ.) τονίζεται η 

θεραπευτική δύναμη της μουσικής σε ατομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο (Wigram et 

al, 2002, σ.17)6. Ο Ρωμαίος αξιωματούχος και φιλόσοφος Βοήθιος (Boethius 480–524 

μ.Χ) μέσω του έργου του «De institutione musica» δίνει έμφαση στην θεραπευτική 

εφαρμογή της μουσικής με γνώμονα την ψυχική υγεία. Το παραπάνω έργο κατά τον 

Μεσαίωνα ήταν ανάρπαστο και αποτέλεσε κομμάτι του Quadrivium (Wigram et al, 2002, 

σ.18)7. 

 Την περίοδο της Αναγέννησης στην δυτική Ευρώπη με την ραγδαία ανάπτυξη των 

επιστημών και την ανάδυση της πνευματικής κίνησης του ουμανισμού, η μουσική ως 

επιστήμη αναλύεται ακόμη περισσότερο μαζί με την θεραπευτική της πτυχή, αξιοποιώντας 

τη συσσωρευμένη γνώση της αρχαιότητας. 

 Ο Marsilio Ficino (1433–1499 μ.Χ.), ουμανιστής φιλόσοφος αλλά και μουσικός ο ίδιος, 

αποτελεί θαυμαστό παράδειγμα αναγεννησιακού ανθρώπου που πίστευε ότι η επιλογή της 

κατάλληλης μουσικής αλλά και ο σωστός κατ’ επιλογήν τρόπος εκτέλεσης αυτής, οδηγεί 

στην ενότητα και αρμονία του τρίπτυχου νου-ψυχής-σώματος, άποψη που ομοιάζει με τις 

σύγχρονες αρχές την μουσικοθεραπείας (Wigram et all, 2002, σ. 27)8. 

  Η μουσική επιδρά καταλυτικά στην ενότητα του σώματος, του μυαλού και του πνεύματος 

εξισορροπώντας τους τρείς αυτούς πυλώνες της ανθρώπινης οντολογίας Η αντίληψη αυτή 

αποτελούσε το κέντρο των κλασικών διατυπώσεων γύρω από την σχέση της μουσικής με 

τον άνθρωπο από την αρχαιότητα έως και την εποχή της νεωτερικότητας. Το βασικό 

λοιπόν αξίωμα ήταν ότι η μουσική έχει θεραπευτική διάσταση και λειτουργεί ως φάρμακο 

ή διαφορετικά «music as medicine»  (Wigram et al, 2002, σ.29) 9.  

 Εντούτοις, οι βασικές αυτές υποθέσεις στερούνταν επιστημονικής τεκμηρίωσης και 

έρευνας, βασισμένης σε εφαρμοσμένα και σταθμισμένα εργαλεία. Η νεωτερική μελέτη 

γύρω από τις ιδιότητες της μουσικής στον άνθρωπο, ανέλυσε τις γνώσεις του παρελθόντος 

και επανεξετάζει και αναμορφώνει πλέον τις παλαιές αντιλήψεις δημιουργώντας συν τω 

χρόνω τις βάσεις της σύγχρονης μουσικοθεραπείας. 

                                                           
5 Wigram, T., Pedersen, I. N., & Bonde, L. O., 2002, A comprehensive guide to music therapy: Theory, clinical practice, research and 

training . p 13, London: Jessica Kingsley,  
6Wigram, T., Pedersen, I. N., & Bonde, L. O., 2002, A comprehensive guide to music therapy: Theory, clinical practice, research and 

training . , p 17, London: Jessica Kingsley 
7Wigram, T., Pedersen, I. N., & Bonde, L. O. 2002, A comprehensive guide to music therapy: Theory, clinical practice, research and 

training . p 18, London: Jessica Kingsley  
8Wigram, T., Pedersen, I. N., & Bonde, L. O., 2002, A comprehensive guide to music therapy: Theory, clinical practice, research and 

training . p 27, London: Jessica Kingsley  
9Wigram, T., Pedersen, I. N., & Bonde, L. O., 2002, A comprehensive guide to music therapy: Theory, clinical practice, research and 

training . p 29, London: Jessica Kingsley 
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 Ήδη, στην Αμερική του 18ου-19ου αιώνα ο Benjamin Rush (1746-1813 μ.Χ.) που 

χαρακτηρίστηκε ως ο «πατέρας της Αμερικάνικης ψυχιατρικής επιστήμης» επεσήμανε την 

χρήση της μουσικής ως «συμπληρωματικής θεραπείας» πάνω σε ψυχιατρικά περιστατικά 

(Wheeler, 2015, σ.20)10 

 Ο Edween Atlee (1776-1852 μ.Χ.) μαθητής του πρώτου με την διδακτορική του διατριβή 

το 1804, σημείωσε ότι η μουσική θα μπορούσε να θεραπεύσει αρκετές διαταραχές 

ψυχιατρικού περιεχομένου. Προέβαλε, μέσα από την παρατήρηση, την στενή συσχέτιση 

ανάμεσα στον νου και το σώμα και υποστήριξε την χρήση της μουσικής επιλεγμένη όμως 

μέσα από την κουλτούρα του ασθενούς με σκοπό την ανάδυση ευχάριστων αναμνήσεων 

(Wheeler, 2015, σ.21)11. 

 Σε κοινή γραμμή και ο Samuel Mathews (άγνωστη ημερομηνία γέννησης και θανάτου) 

μαθητής επίσης του Benjamin Rush με την διατριβή του, το 1806, υπογράμμισε κάποιες 

αρχές όμοιες με αυτές της μουσικοθεραπείας. Συγκεκριμένα επεσήμανε α) την εκτέλεση 

ζωντανής μουσικής, καθρεφτίζοντας την διάθεση του ασθενούς στην αρχή, 

διαφοροποιώντας την στην συνέχεια, ώστε να υπάρξει τροποποίηση της αρχικής διάθεσης 

προς το καλύτερο β) αναγνώριση των διαφορετικών ερεθισμάτων και ανταποκρίσεων 

μεταξύ ασθενών-μουσικών και ασθενών-μη μουσικών γ)  συμμετοχή του ασθενή στην 

θεραπευτική διαδικασία και δ)  επιλογή μουσικών θεμάτων από τον ασθενή (Wheeler, 

2015, σ.21)12.  

 Το 1903 ιδρύεται για πρώτη φορά από την τραγουδίστρια κλασικού ρεπερτορίου Eva 

Augusta Vescelius η «Εθνική Εταιρεία Μουσικών Θεραπευτών» (National Society of 

Musical Therapeutics) στην Αμερική. Το 1918 διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της 

Κολούμπια (Columbia University) το πρώτο μάθημα στην μουσικοθεραπεία με τον τίτλο 

“Musicotherapy”(Wheeler, 2015, σ.23)13 .  

  Το 1926, η Isa Maud Ilsen Νορβηγίδα μετανάστης στην Αμερική, νοσοκόμα και 

διευθύντρια μουσικής δημιουργεί την Εθνική Εταιρία Μουσικής στα Νοσοκομεία 

(National Association for Music in Hospitals). Η Harriet Ayer Seymour (1867-1944 μ.Χ), 

αυτοδίδακτη μουσικοθεραπεύτρια (1867-1944) ιδρύει το Εθνικό Ίδρυμα Μουσικής 

Θεραπείας (National Foundation of Music Therapy) το 1941 στην Αμερική. Το 1944, το 

πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν (Michigan State University) εγκαινιάζει το πρώτο ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα μουσικής θεραπείας, παράδειγμα που μιμούνται και άλλα πανεπιστήμια την 

ίδια εποχή παγκοσμίως.    

 Οι οργανισμοί αυτοί προσέφεραν τα μέγιστα εκδίδοντας τα πρώτα γραπτά, βιβλία, 

περιοδικά και μαθήματα εκπαιδευτικού περιεχομένου στη μουσικοθεραπεία, χωρίς βέβαια 

να καταφέρουν ακόμη να θεμελιώσουν την ιδιότητα του μουσικοθεραπευτή ως επάγγελμα 

και με σαφή κλινικό χαρακτήρα (A.M.T.A., 1998)14. 

 Μετά τη δεκαετία του 1940 ουσιαστικά αρχίζει η καθιέρωση της μουσικοθεραπείας ως 

ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης επιστημονικής ειδίκευσης. Παράλληλα καθιερώνονται 

από τους διάφορους νεοϊδρυθέντες οργανισμούς αλλά και ιδιώτες, προγράμματα σπουδών 

                                                           
10Wheeler B.L., 2015, Music Therapy Handbook, p. 20, Guilford Press, New York  
11Wheeler B.L., 2015, Music Therapy Handbook, p. 21, Guilford Press, New York  
12Wheeler B.L., 2015, Music Therapy Handbook, p. 21, Guilford Press, New York 
13Wheeler B.L., 2015, Music Therapy Handbook, p. 23, Guilford Press, New York 
14American Music Therapy Association, 1998, History of Music Therapy, DOI: https://www.musictherapy.org/about/history/. 
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σε σύγχρονο πλαίσιο, η κλινική πρακτική εξάσκηση, προωθείται η έρευνα και πληθαίνουν 

οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κλινικού και ιατρικού κυρίως περιεχομένου.  

 Τον Ιούνιο του 1950 θεμελιώνεται στη Νέα Υόρκη η Εθνική Ένωση Μουσικής Θεραπείας 

(National Association for Music Therapy ή N.A.M.T.). Παρόμοιος οργανισμός ιδρύθηκε 

το 1971 με το όνομα Αμερικανική Ένωση Μουσικής Θεραπείας (American Association 

for Music Therapy ή A.A.M.T.) με παρεμφερές περιεχόμενο με αυτό της A.A.M.T. αλλά 

με καινούριες προσεγγίσεις πλέον. Τέλος συγχωνεύονται οι δύο φορείς σε έναν το 1998 με 

το όνομα American Music Therapy Association A.M.T.A.(A.M.T.A., 1998)15.  

 Το 1985 ιδρύθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μουσικής 

Θεραπείας (World Federation of Music Therapy ή W.F.M.T.), ένας φορέας  που 

εκπροσωπεί τη μουσικοθεραπεία σε παγκόσμιο επίπεδο με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα 

που συγκεντρώνει διάφορες ενώσεις μουσικοθεραπείας από όλο τον κόσμο καθώς και 

ιδιώτες. Η W.F.M.T. αποτελεί ένα όχημα διάδοσης των αρχών της μουσικοθεραπείας και 

ένα μέσο συγκέντρωσης δεδομένων, ανταλλαγής ιδεών και απόψεων των 

μουσικοθεραπευτών απανταχού της γης (W.F.M.T., 2017)16. 

 Επιπρόσθετα, δείγμα της ανάγκης της πιστοποίησης και της δημιουργίας επαγγελματικής 

δεοντολογίας των μουσικοθεραπευτών ήταν η δημιουργία ενός σώματος με τον τίτλο 

Συμβούλιο Πιστοποίησης για τους Μουσικούς Θεραπευτές (Certification Board for Music 

Therapists ή C.B.M.T.), ιδρυθέν το 1986 στην Αμερική (C.B.M.T., 2011)17.   

 Τέλος, το 1991 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μουσικοθεραπείας (European 

Music Therapy Confederation, E.M.T.C.). Γενικοί σκοποί της EMTC είναι «η καλλιέργεια 

του αμοιβαίου σεβασμού, της κατανόησης και της ανταλλαγής μεταξύ των 

μουσικοθεραπευτών στην Ευρώπη, η ανάπτυξη του επαγγέλματος της μουσικοθεραπείας 

και η προώθηση της ανταλλαγής και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

(Ε.Σ.Π.Ε.Μ, 2017)18. 

  

                                                           
15American Music Therapy Association, 1998, History of Music Therapy, DOI: https://www.musictherapy.org/about/history 
16World Federation of Music Therapy, 2017, Overview,  

DOI: http://www.wfmt.info/ 
17Certification Board for Music Therapists, 2011, DOI: http://www.cbmt.org/ 
18Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ), 2017, Διαθέσιμο στο: http://www.musictherapy.gr/ 
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Η ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 Στη  χώρα μας, ιδρύθηκε το 2004 ο Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών 

Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ) όπου οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις 

μουσικοθεραπείας ενώ αποτελεί και τον επίσημο φορέα των μουσικοθεραπευτών ως   

εργασιακού κλάδου στην Ελλάδα (Ελληνική Μουσική Πύλη, 2017)19.  

 Επίσης, η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση  (Ε.Ε.Μ.Ε.) εκδίδει το 

περιοδικό «Μουσικοπαιδαγωγικά» περιλαμβάνοντας και άρθρα για την 

μουσικοθεραπεία από ειδική ομάδα εργασίας μουσικοθεραπευτών (Ε.Ε.Μ.Ε., 2017)20. 

 Στην Ελλάδα, αναμφίβολα πρωτοπόρος της μουσικοθεραπείας είναι η Ντόρα 

Ψαλτοπούλου-Καμίνη. To 1991 ολοκληρώνει τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα μουσικοθεραπείας του New York University (Master of Arts) υπό την 

καθοδήγηση και εποπτεία εξεχόντων καθηγητών διεθνούς προφίλ όπως την Barbara 

Hesser, Clive Robbins, Carol Robbins, Ken Aigen, Steve Schneider, Michele Forinash, 

Dorit Amir, Janice Dworkin, Peter Jampel, and Madeline Ventre και άλλους 

(Moreno,2017, σ.512)21.  

 Το επόμενο έτος (1992) εγκαθιδρύει στην Θεσσαλονίκη το  Κέντρο Μουσικοθεραπείας  

Θεσσαλονίκης (Music Therapy Center of Thessaloniki) προσφέροντας υπηρεσίες σε 

παιδιά και ενήλικες και οικογένειες με διάφορες ψυχικές ή σωματικές αναπηρίες, 

ψυχώσεις, τραυματικές εμπειρίες, στρες κτλ Το κυρίαρχο μοντέλο ψυχοθεραπείας που 

ακολούθησε ήταν το ουμανιστικό και το ψυχαναλυτικό. Μέχρι το 1996 στο κέντρο είχε 

ξεκινήσει το πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσικοθεραπευτών στην Ελλάδα μετά από 

πολλαπλά αιτήματα (Moreno, 2017, σ.515)22.  

 Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπηρετεί ως Λέκτορας από το 2011 και Επίκουρη 

Καθηγήτρια πλέον στο γνωστικό αντικείμενο «Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή» 

διδάσκοντας τέσσερα μαθήματα με αντικείμενο την μουσικοθεραπεία (Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών, 2017)23. 

 Από το 2016 λειτουργεί το πρώτο εν Ελλάδι μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην 

μουσικοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 

Τέχνης με τίτλο «Μουσική και κοινωνία» και κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία» με 

εξέχουσα μορφή την Ντόρα Ψαλτοπούλου (ΠΑ.ΜΑΚ., 2017)24.  

 Η ίδια έχει δημοσιεύσει το 2015 ως κύρια συγγραφέας ή συνεργάτης τα πρώτα 

ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα στα ελληνικά με αντικείμενο την μουσικοθεραπεία 

όπως το «Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος», «Επικοινωνία στη μουσική-θεραπεία-

                                                           
19Ελληνική Μουσική Πύλη του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης του Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής (ΙΕΜΑ), 2017  

Διαθέσιμο στο:  https://www.musicportal.gr/music_therary/?lang=el 
20Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση  (Ε.Ε.Μ.Ε.), 2017, Διαθέσιμο στο: https://www.eeme.gr/eeme/ld-teams.html 
21Moreno J.J., 2017, The Lives of Music Therapists: Profiles in Creativity Volume One, p.512, Barcelona Publishers 
22Moreno J.J., 2017, The Lives of Music Therapists: Profiles in Creativity Volume One, p.515, Barcelona Publishers 
23Tμήμα Mουσικών Σπουδών της Σχολής Kαλών Tεχνών του Α.Π.Θ., Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, 2017,  

Διαθέσιμο στο: http://www.mus.auth.gr/cms/?q=node/538 
24ΠΑ.ΜΑΚ., 2017, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ,Μουσική και Κοινωνία,  

Διαθέσιμο στο: http://www.uom.gr/index.php?tmima=266&categorymenu=3 
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παιδεία» και άλλα (Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα 

«Κάλλιππος», 2017)25.  

  

                                                           
25Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα «Κάλλιππος», 2017, Διαθέσιμο στο: 

https://repository.kallipos.gr/simplesearch?query=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%C

E%BD%CE%AF%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE++
%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1+++%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5

%CE%AF%CE%B1 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

    Η μουσικοθεραπεία χαρακτηρίζεται από δύο κύριους προσδιορισμούς, την 

«διαδραστική» και την «δεκτική» μουσικοθεραπεία. Η μέθοδος μουσικοθεραπείας όπου το 

κεντρικό θεραπευτικό εργαλείο είναι η μουσική ακρόαση καλείται «δεκτική».   Ενώ η 

μέθοδος μουσικοθεραπείας όπου το κεντρικό χαρακτηριστικό αποτελεί η εκτέλεση 

μουσικής, ο μουσικός-οργανικός και φωνητικός αυτοσχεδιασμός καθώς και η σύνθεση 

μουσικής και τραγουδιών, καλείται «διαδραστική» μουσικοθεραπεία. Τέλος, στην 

«διαδραστική» μουσικοθεραπεία πελάτης και ασθενής δημιουργούν μαζί μια γλωσσική 

σχέση που επαφίεται στην μουσική και στον ήχο γενικότερα, όπως και στο «εδώ και 

τώρα» (Ψαλτοπούλου, 2015, σ.64)26.  

 Ο Bruscia27 παρουσιάζει τέσσερις προσεγγίσεις που αφορούν την μουσικοθεραπεία. 

Υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστοί τύποι μουσικής εμπειρίας: ο αυτοσχεδιασμός, η εκτέλεση, 

η σύνθεση και η ακρόαση μουσικής και εύλογα προκύπτουν οι αντίστοιχοι τέσσερις 

μέθοδοι θεραπείας. Κάθε προσέγγιση μουσικοθεραπείας αποτελεί μια ξεχωριστή 

βιωματική αναφορά με τις δικές τις αρχές και το δικό της πρωτόκολλο. Επίσης, κάθε τύπος 

εμπεριέχει ένα σύνολο αρχών συμπεριφοράς προς τον πελάτη, απαιτώντας παράλληλα μια 

σειρά από δεξιότητες αντίληψης και ενσυναίσθησης αλλά και κάποιες γνωστικές 

ικανότητες. Έκαστη λοιπόν προσέγγιση, αναδύει διαφορετικά είδη συναισθημάτων στον 

ασθενή και θεραπευτή, ασκώντας διαφορετική και εξατομικευμένη εμπειρία στον καθένα. 

Κατά συνέπεια, κάθε προσέγγιση κατέχει ένα ξεχωριστό και καθορισμένο εύρος 

προοπτικής και θεραπευτικών εφαρμογών (2014, σ. 127).  

 Η επιστήμη της μουσικοθεραπείας ως ψυχοθεραπεία δεν έμεινε όπως είναι φυσικό 

ανεπηρέαστη από όλα τα ρεύματα της επιστήμης της ψυχολογίας και τις αντίστοιχες 

πρακτικές αυτών. Συνολικά, οι σημαντικότερες προσεγγίσεις θα μπορούσαν συνοπτικά να 

ταξινομηθούν ως εξής: 

 Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις: η ψυχοδυναμική προσέγγιση έχει τις ρίζες της στην 

ψυχαναλυτική θεωρία του Sigmund Freud. Η διαδικασία της προσέγγισης αυτής 

περιλαμβάνει τη χρήση της μουσικής και του λόγου μέσα σε μια σχέση πελάτη και 

θεραπευτή με στόχο την ανάλυση του συνειδητού και υποσυνείδητου του ασθενούς. 

Απαιτεί την λεκτική επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν μετά την μουσική 

εμπειρία και ενίοτε τη μουσική επεξεργασία των λεκτικών δεδομένων. Στην 

ψυχοδυναμική μουσικοθεραπεία διερευνάται το εγώ του ασθενούς και οι ασυνείδητες 

πτυχές της ψυχής του ατόμου με σκοπό την αυτογνωσία και αυτοεκπλήρωση (Edwards, 

2016, σ. 423)28. 

 Αναλυτική Μουσικοθεραπεία: Η πρωτοπόρος και θεμελιωτής της Αναλυτικής 

Μουσικοθεραπείας υπήρξε η Mary Priestley (1925–2017 μ.Χ.,) βασισμένη στην 

ψυχοδυναμική προσέγγιση. Η Mary Priestley μας έδωσε τον εξής ορισμό: «η Αναλυτική 

Μουσικοθεραπεία είναι η εμπεριστατωμένη και συμβολική χρήση της αυτοσχεδιαστικής 

                                                           
26Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.58, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
27Bruscia, K. E., 2014, Defining Music Therapy (3rd Edition),  p. 127, Barcelona Publishers 
28Edwards J., 2016, The Oxford Handbook of Music Therapy, p.423, Oxford University Press 

http://hdl.handle.net/11419/1530
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μουσικής από τον μουσικοθεραπευτή και τον πελάτη. Χρησιμοποιείται ως ένα 

δημιουργικό εργαλείο με το οποίο μπορεί κανείς να διερευνήσει την εσωτερικότητα του 

πελάτη, έτσι ώστε να του προσφέρει τον τρόπο για την ανάπτυξη του και για περισσότερη 

αυτογνωσία» (New Therapist Magazine, 2000)29. 

Γνωστική–Συμπεριφορική προσέγγιση: η Γνωστική Συμπεριφορική μουσικοθεραπεία 

βασίζεται στην συνεργασία θεραπευτή και ασθενή με σκοπό να λυθεί το πρόβλημά το 

οποίο διατυπώνεται ξεκάθαρα στις συνεδρίες. Επιπλέον, μέσω της μουσικής θεραπευτικής 

εμπειρίας, ενεργοποιούνται οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις του 

πελάτη και έπειτα ο μουσικοθεραπευτής θα επιχειρήσει να αξιολογήσει μαζί με τον 

ασθενή τα δεδομένα και συζητώντας τα με τον πελάτη θα καταλήξει στην κατανόηση και 

τροποποίηση της συμπεριφοράς του τελευταίου (Wheeler, 2015, σ.166-167)30. 

Αναπτυξιακή προσέγγιση: η οποία στηρίζεται στην αναπτυξιακή θεωρία της ψυχολογίας 

και με γνώμονα τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου, ιδιαιτέρα της παιδικής ηλικίας 

χρησιμοποιεί τις ιδιότητες της μουσικής όπως τις δυναμικές, τον ρυθμό, τη μελωδία και 

άλλα στοιχεία με απώτερο στόχο την αυτοβελτίωση, την φυσιολογική ανάπτυξη και 

ωρίμανση και την κοινωνικότητα (Edwards, 2016, σ. 424)31.    

Νευρολογική Μουσικοθεραπεία: Η Νευρολογική Μουσικοθεραπεία είναι ένα ερευνητικό 

σύστημα τυποποιημένων κλινικών τεχνικών με στόχο την βελτίωση και θεραπεία των 

αισθητικοκινητικών λειτουργιών, του λόγου και της εκφοράς αυτού. Απευθύνεται σε 

ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, νόσο του Πάρκινσον, νόσο Alzheimer 

και εν γένει νευρολογικές ασθένειες που επηρεάζουν το γνωστικό πλαίσιο και την 

επικοινωνία. Δεν κατατάσσεται στις κοινωνικές επιστήμες αλλά στις νευροεπιστήμες, 

προάγοντας την κατεύθυνση του ιατρικού μοντέλου (The Robert F. Unkefer Academy for 

Neurologic Music Therapy, 2015)32. 

Κοινωνική Μουσικοθεραπεία: Η Κοινωνική Μουσικοθεραπεία αποβλέπει στην ένταξη 

ευπαθών ομάδων κυρίως, σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο, στην ίδια την κοινωνία. 

Εστιάζει στον υγιές κομμάτι του ατόμου, ώστε να εκδηλώσει τα δημιουργικά αλλά και το 

καλλιτεχνικά ακόμη στοιχεία που διαθέτει, τονώνοντας την αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμηση του (Ipop, 2017)33. 

Η μέθοδος G.I.M. (Guided Imagery and Music): Η μέθοδος Guided Imagery and Music 

(GIM) θεμελιωμένη από την Helen Bonny (1921-2010 μ.Χ.) είναι μια θεραπευτική 

προσέγγιση δεκτικής κατά βάση μουσικοθεραπείας που έχει ως στόχο να αναδυθούν από 

τον πελάτη ζωντανές εικόνες και μνήμες. Με τη χρήση κλασικής μουσικής ή και 

σύγχρονης, επιλεγμένης από ειδικό μουσικοθεραπευτή και με την καθοδήγηση του, ο 

ασθενής καλείται να ξεδιπλώσει και να επεξεργαστεί διάφορα θέματα που αφορούν την 

προσωπική του πορεία, απελευθερώνοντας παράλληλα προσωπικά συναισθήματα και 

προβληματισμούς. (G.I.M. Trainings, 2008)34 

                                                           
29New Therapist Magazine, Priestley M., 2000, DOI: https://www.newtherapist.com/lottera.html 
30Wheeler B.L., Suzanne Hanser, 2015, Music Therapy Handbook, p. 166-67,  Guilford Press, New York 
31Edwards J., 2016, The Oxford Handbook of Music Therapy, p.424, Oxford University Press 
32The Robert F. Unkefer Academy for Neurologic Music Therapy, Thaut M. H., 2015,  

DOI: https://nmtacademy.co/ 
33Ipop, Πελίνα Ευαγγέλου, 2017, Το θαύμα της μουσικοθεραπείας,  

Διαθέσιμο στο:  https://ipop.gr/themata/eimai/ti-ine-i-mousikotherapia-ke-pos-epi/  
34Trainings in the Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM), 2008, DOI: http://www.gim-trainings.com/ 
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Ουμανιστικές προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας: βασίζονται στις αρχές της ανθρωπιστικής 

(ή ουμανιστικής) ψυχολογίας οι οποίες εισήχθησαν στην επιστήμη απ' τον ψυχολόγο Carl 

Rogers (1902-1987 μ.Χ) 

Δημιουργική Μουσικοθεραπεία ή Nordoff & Robbins Music Therapy: η προσέγγιση αυτή 

καθιερώθηκε από τους Paul Nordoff και Clive Robbins ήδη από τη δεκαετία του 1960. 
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

  Η μουσικοθεραπεία στη σύγχρονη εποχή ως εφαρμοσμένη κλινική μέθοδος 

ψυχοθεραπείας, έχει εφαρμογές σε ποικίλα πεδία εφαρμογής ως κύρια ή συμπληρωματική 

μέθοδος θεραπείας όπως σε άτομα με:  

• ψυχιατρικές παθήσεις (ψυχώσεις, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη, 

διατροφικές διαταραχές κτλ) 

• συναισθηματικές  ανασφάλειες  

• ειδικές ανάγκες και αναπτυξιακές διαταραχές (σύνδρομο Down, αυτισμός, νοητική 

υστέρηση, προβλήματα λόγου κτλ) 

• στην Γεροντολογία (Γεροντική Άνοια, Alzheimer κτλ) 

• εξάρτηση από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά κτλ  

• καρδιολογικά προβλήματα 

• στην παρηγορητική φροντίδα ατόμων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο του βίου 

τους  

• στα πρόωρα νεογνά 

• σε άτομα που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση 

• σε φορείς του AIDS και του ιού HIV  

• στην ιατρική αποκατάσταση και στην αντιμετώπιση του πόνου (Bunt, 1994, σ.9-

10)35. 

  

                                                           
35Bunt, L.Music therapy: an art beyond words., 1994, p. 9-10, London: Routledge 
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Η ΟΥΜΑΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Τα θεμέλια της ουμανιστικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία τα έθεσε ο Carl Rogers 

περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 1930, και θεωρείται ο πρωτοπόρος  της  

πελατοκεντρικής θεραπείας, η οποία διαμορφώθηκε στη συνέχεια σε προσωποκεντρική 

θεραπεία (Person Centered Therapy-PCT), (Wheeler, 2015 σ.149)36. 

 Η καινοφανής θεωρία του ενδιαφέρεται για τον τρόπο που ζει ο άνθρωπος ως σύνολο 

ψυχής-σώματος-πνεύματος με έμφαση στο εδώ και τώρα ενώ χαρακτηριστικό της 

θεραπευτικής διαδικασίας είναι η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ πελάτη 

και θεραπευτή (που εγκαθιδρύεται στο αρχικό στάδιο) και η αρχή της ενσυναίσθησης 

(Ψαλτοπούλου, 2015, σ.97)37. Ο Rogers δεν δίνει έμφαση πλέον στον θεραπευτή και στην 

ικανότητά του «να λύσει το πρόβλημα», αλλά στρέφεται κυρίως στον πελάτη και στην 

ικανότητά του για την ωρίμανση και την ανάπτυξη σχέσης με τον θεραπευτή. Ο πελάτης 

θεωρείται αξιόπιστος και ο θεραπευτής στοχεύει στις δημιουργικές δυνάμεις του ατόμου. 

 Κατά τη διάρκεια των συνεδριών ο μουσικοθεραπευτής ανταποκρίνεται στις αρχές της 

ουμανιστικής φιλοσοφίας μέσω της ενσυναίσθησης και του «εδώ και τώρα» 

(Ψαλτοπούλου, 2015, σ.58)38, βάση φυσικά της εκπαίδευσης και των σπουδών του 

προγράμματος σπουδών που έχει παρακολουθήσει, της πρακτικής, και της  προσωπικής 

ψυχοθεραπείας που λαμβάνει και ο ίδιος.  

 Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να είναι προσιτός στον πελάτη, ως προς τα αιτήματα και τις 

ανάγκες του. Ο σεβασμός παράλληλα με την προσεκτική επίβλεψη και κατανόηση από την 

πλευρά του θεραπευτή θα επικουρήσουν, ώστε να «σπάσει» ο πελάτης τις αναστολές και 

τις ενδεχόμενες αντιστάσεις. Ο μουσικοθεραπευτής της ουμανιστικής αντίληψης και 

εκπαίδευσης χρησιμοποιεί τη μουσική ως εργαλείο για να προσδιορίσει τις ανάγκες του 

πελάτη καθώς και να τον βοηθήσει ώστε να αυτενεργήσει θετικά (Scovel et al, 2012)39. 

 Οι ουμανιστικές προσεγγίσεις στην μουσικοθεραπεία, υποστηρίζουν ότι η μουσική 

αποτυπώνει ασυνείδητα συναισθήματα και συγκινήσεις και χρησιμοποιείται ως 

εργαλειακό μέσο του μουσικοθεραπευτή για την ανάδυση όλων αυτών των στοιχείων, 

οδηγώντας σε θεραπευτικό αποτέλεσμα (Ψαλτοπούλου, 2015, σ.93)40.  

 Σύμφωνα με την ελληνίδα μουσικοθεραπευτή Ψαλτοπούλου Ντόρα και με την αποδοχή 

των ουμανιστικών αρχών ψυχοθεραπείας ο μουσικοθεραπευτής απευθύνεται στο υγιές 

κομμάτι ενός ατόμου και όχι σε αυτό που νοσεί και συνεπώς, μέσω μιας ισότιμης σχέσης 

μεταξύ θεραπευτή και ασθενούς, αυτός αποτελεί ο λόγος που το άτομο αυτό ονομάζεται 

                                                           
36Wheeler, B.L.,  2015, Brian Adams, Humanistic Approaches, Ch.12, Music therapy handbook 1st ed., p. 149, Guilford Press, New 

York 
37Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.97, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
38Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.58, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
39Scovel, M. & Gardstrom, S., 2012, Music Therapy within the Context of Psychotherapeutic Models,. Music Faculty Publications. Paper 

8. Retrieved 7-12-2017 

DOI: http://e common s.udayton.edu/m us_fa c_pub/8 
40Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.93, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 

http://hdl.handle.net/11419/1530
http://hdl.handle.net/11419/1530
http://hdl.handle.net/11419/1530
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πλέον «πελάτης» και όχι «ασθενής» που ο όρος αυτός παραπέμπει σε άλλες ίσως 

ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (2015, σ. 31)41. 

O θεραπευτής είναι απαραίτητο, όπως προαναφέρθηκε, να έχει υποβληθεί και ο ίδιος σε 

ψυχοθεραπεία-ψυχανάλυση. Η προσδοκία της μουσικοθεραπείας είναι προφανώς η 

θεραπευτική αλλαγή (στο πρόσωπο του πελάτη). Για να επιτευχθεί η θεραπευτική αλλαγή 

κρίνεται αναγκαίο ο πελάτης να κάνει προβολή των δικών του εμπειριών της προσωπικής 

του θεραπείας, κατανοώντας παράλληλα την συμπεριφορά και στάση του θεραπευτή του.  

 Τρία προσωπικά χαρακτηριστικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική σχέση: η 

congruence ή αυθεντικότητα, η άνευ όρων θετική εκτίμηση και αποδοχή και η ακριβής 

ενσυναισθητική κατανόηση ((Ψαλτοπούλου, 2015, σ.17)42. 

 Ο θεραπευτής για να προετοιμάσει και να δημιουργήσει για τον πελάτη ένα κλίμα 

ασφάλειας και εμπιστοσύνης ώστε να αφεθεί στην ανίχνευση του εαυτού του και της 

εξερεύνησης των συναισθημάτων του, θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί ο ίδιος ανάλογα 

και να διανύσει ένα ταξίδι αυτογνωσίας (Ψαλτοπούλου, 2015, σ.118)43. 

  

  

                                                           
41Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.31, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
42Ψαλτοπούλου, Θ., Ζαφρανάς, Ν., Καμίνης, Ι. 2015. Επικοινωνία στη μουσικοθεραπεία. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο 

Ψαλτοπούλου, Θ., Ζαφρανάς, Ν., Καμίνης, Ι. 2015. Επικοινωνία στη μουσική-θεραπεία-παιδεία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, σ.17,. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3538 
43Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.118, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 

http://hdl.handle.net/11419/1530
http://hdl.handle.net/11419/1530
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Η NORDOFF & ROBBINS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Η θεραπευτική προσέγγιση των Paul Nordoff και Clive Robbins είναι βασισμένη στις 

ουμανιστικές αρχές της ψυχοθεραπείας. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη σχέση του 

θεραπευτή με τον πελάτη, διαμορφούμενη από την εμπειρία της μουσικοθεραπείας, πάντα 

ανάλογα με ανάγκες του πελάτη δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις υποκειμενικές εμπειρίες και 

στους στόχους που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και θεραπευτική αλλαγή (Meadows, 

2011, σ.15)44.   

 Κάθε συνεδρία μουσικοθεραπείας είναι αναμφίβολα ένα μουσικό βίωμα που αποτελεί 

κίνητρο για θεραπευτική αλλαγή, ενώ ο ρόλος του μουσικοθεραπευτή είναι να εμπλέξει 

τον πελάτη σε αυτήν. Παράλληλα ο θεραπευτής επιλέγει, σχεδιάζει και κατευθύνει τις 

μουσικές εμπειρίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις, τον χαρακτήρα και το μουσικό πορτραίτο 

του πελάτη. Σημαντικό και καθοριστικό στοιχείο αποτελεί ο τύπος δραστηριότητας που 

προσανατολίζεται ο πελάτης όπως π.χ. ο αυτοσχεδιασμός, το ρυθμικό παίξιμο σε κρουστά, 

η φωνή και το τραγούδι, σύνθεση ή παθητική ακρόαση κτλ (Bruscia, 1991, σ.5)45. 

 Η διαδικασία των μουσικό-θεραπευτικών συνεδριών περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: 

αξιολόγηση, θεραπεία και την τελική αξιολόγηση. Κατά την αξιολόγηση, ο θεραπευτής 

χρησιμοποιεί τα δεδομένα που μας παρέχει ο πελάτης, αξιολογεί την κατάστασή του, τις 

μουσικές του ικανότητες και προτιμήσεις, το μουσικό του πορτραίτο και τέλος  

διαμορφώνει τα θεραπευτικά του αιτήματα, τους θεραπευτικούς στόχους και ξεδιπλώνει 

την παρεμβατική μεθοδολογία του. Κατά τη θεραπεία, ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τη 

μουσική παρεμβατικά για να προκαλέσει την προσδοκώμενη θεραπευτική αλλαγή και 

τροποποίηση στον πελάτη. Εν τέλει, στην τελική αξιολόγηση, ο θεραπευτής καθορίζει την 

πρόοδο που έχει κάνει ο πελάτης ως αποτέλεσμα της θεραπείας αναφορικά με τον 

προσδιορισμό των αλλαγών που ο ίδιος (ο θεραπευτής) έχει θέσει εξ αρχής. (Bruscia, 

1991, σ.10)46.  

 Η προσέγγιση των Nordoff and Robbins (Creative Music Therapy) ονομάζεται δικαίως 

δημιουργική διότι ο θεραπευτής είναι υποχρεωμένος να «πλάθει», να διαμορφώνει 

συνεχώς και όχι να εφαρμόζει ένα αυστηρά οργανωμένο πρωτόκολλο όπως ίσως σε άλλες 

προσεγγίσεις θεραπείας. Τα επίπεδα αυτά δημιουργίας χωρίζονται σε τρία μέρη 

συσχετιζόμενα μεταξύ τους. Στο πρώτο κτίζει, συνθέτει και αυτοσχεδιάζει μουσικά. Στο 

δεύτερο επιχειρεί μέσω του υλικού του αυτοσχεδιασμού να προκαλέσει την θεραπευτική 

αλλαγή μέσα από την θεραπευτική σχέση. Και στο τρίτο μεταθέτει την θεραπευτική 

εμπειρία και στις άλλες συνεδρίες συντελώντας στην ωρίμανση και ανάπτυξη του πελάτη 

(Bruscia, 1987, σ.24)47 

                                                           
44Meadows A., 2011, Developments in Music Therapy Practice: Case Study Perspectives, p. 15, Barcelona Publishers 
45Bruscia K.E., 1991, Case Studies In Music Therapy, p.5, Phoenixville, PA : Barcelona Publishers 
46Bruscia K.E., 1991, Case Studies In Music Therapy, p.10, Phoenixville, PA : Barcelona Publishers 
47Bruscia K. E., 1987, Improvisational Models of Music Therapy, p.24, Thomas, Charles C. Publisher, Ltd.  
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 Σύμφωνα με τους Paul Nordoff και Clive Robbins, «η μουσικοθεραπεία δεν θα πρέπει 

ποτέ να θεωρείται ως μια στατική ή συνηθισμένη δραστηριότητα, αλλά ως μια ανοδική 

πορεία, εξελισσόμενη διαδικασία και αυτή η προοπτική θα δώσει ευελιξία στην 

προσέγγισή σας. Καθώς δουλεύετε με τα παιδιά, να είστε ενήμεροι ότι για σχεδόν όλα (τα 

παιδιά), εσείς δημιουργείτε τα θεμέλια για εξελίξεις πέρα από τις αρχικές τους 

αποκρίσεις» (2006, σ.237)48. 

 Ο θεραπευτής λοιπόν, πρέπει να ζει κυριολεκτικά τη στιγμή, καθώς και να 

εκμεταλλεύεται και να εκμαιεύει κάθε πράξη, βλέμμα, κίνηση, ήχο, νότα, ηχολαλία, λέξη  

κτλ ενώ παράλληλα θα πρέπει να έχει την ικανότητα εκτός της παρατήρησης να τοποθετεί 

το πολύτιμο αυτό υλικό την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη συνεδρία έχοντας πάντα 

στο νου ότι εργάζεται σε ένα προοδευτικό συνεχές, σε μια διαδικασία με προκλήσεις 

καθώς και εκπλήξεις με την παράλληλη ωρίμανση του πελάτη (Nordoff & Robbins, 2006, 

σ.237)49.  

 Η Nordoff and Robbins Music Therapy εμπεριέχει τα στοιχεία του αυτοσχεδιασμού, του 

αυθορμητισμού, την έντονη συναισθηματική φόρτιση και παιγνιώδη διάθεση (Meadows, 

2011, σ.137)50. Ο θεραπευτής παρατηρεί τον πελάτη και συμπλέκεται μαζί του σε μία 

ισότιμη σχέση με τη μουσική ως το κύριο μέσο σύνδεσης. Η έμφυτη μουσικότητα του 

καθενός από εμάς η οποία αναδύεται κατά τη διάρκεια των συνεδριών ονομάζεται από 

τους Paul Nordoff και Clive Robbins ως «μουσικό παιδί» (Wheeler, 2015, σ.186)51.  

 Καθήκον του θεραπευτή είναι να καθρεπτίσει να ενσωματώσει ή να αυτοσχεδιάσει πάνω 

στις μουσικές ανταποκρίσεις του πελάτη, στις κινήσεις του, λαμβάνοντας υπόψη την 

προσωπικότητα και το ξεχωριστό προφίλ έκαστου (Meadows, 2011, σ.137)52 ενώ οι 

πελάτες επιδεικνύουν μια τάση κοινωνικοποίησης και αίσθησης του «ανήκειν» (Wheeler, 

2015, σ. 186)53.  

 Κατά Aigen (2005) η πρωταρχική βέβαια εστίαση στον αυτοσχεδιασμό είναι απαραίτητη 

ώστε να προσφέρει υλικό και εμπειρίες πάνω στην ισότιμη αυτή σχέση και οδηγεί μέσω 

της μουσική συνάφειας στην ωρίμανση και ανάπτυξη του πελάτη. Ο πελάτης όταν 

συνοδεύει και αυτοσχεδιάζει συνειδητά, αυτή η πράξη θεωρείται κλινικό ή θεραπευτικό 

επίτευγμα (Meadows, 2011, σ.137)54. 

 Ωστόσο, σύμφωνα με τον Carpente (2009), αν και εστιάζεται κυρίως στον κλινικό 

αυτοσχεδιασμό, στην ανάπτυξη της θεραπευτικής σχέσης και στην ενίσχυση των 

μουσικών εμπειριών του πελάτη, η προσέγγιση των Nordoff & Robbins επεκτείνεται 

σαφώς και σε άλλους θεραπευτικούς στόχους που αφορούν συμπεριφορικούς, γνωστικούς, 

εκφραστικούς, αισθητηριακούς, επικοινωνιακούς και κοινωνικούς τομείς (Meadows, 2011, 

σ.138)55. 

                                                           
48Nordoff,P & Robbins C., 2006, Music therapy in special education, p. 237, Second Edition , Revised by Clive Robbins, Barcelona 

Publishers 
49Nordoff,P & Robbins C., 2006, Music therapy in special education, p. 237, Second Edition , Revised by Clive Robbins, Barcelona 

Publishers 
50Meadows A., 2011, Developments in Music Therapy Practice: Case Study Perspectives,  p137, Barcelona Publishers 
51Wheeler, B.L.,  2015, Music therapy handbook 1st ed., Nina Guerrero, David Marcus, & Alan Turry, Nordoff & Robbins music 

therapy, p. 186, Guilford Press, New York 
52Meadows A., 2011, Developments in Music Therapy Practice: Case Study Perspectives,  p137, Barcelona Publishers 
53Wheeler, B.L.,  2015, Music therapy handbook 1st ed., Nina Guerrero, David Marcus, & Alan Turry, Nordoff & Robbins music 

therapy, p. 186, Guilford Press, New York 
54Meadows A., 2011, Developments in Music Therapy Practice: Case Study Perspectives,  p137, Barcelona Publishers 
55Meadows A., 2011, Developments in Music Therapy Practice: Case Study Perspectives,  p138, Barcelona Publishers 
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 Το υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου μουσικοθεραπευτή και συγγραφέα του πονήματος είναι 

εμφανώς επηρεασμένο από την μουσικοκεντρική θεραπευτική προσέγγιση των Nordoff & 

Robbins. Τα μουσικοκεντρικά στοιχεία της παρούσας διατριβής αντλούνται αντίστοιχα 

μέσα από την μελέτη της εργασίας και κληρονομιάς των διακεκριμένων  αυτών 

μουσικοθεραπευτών. 

  

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 

  

Το σύνδρομο Down (ή Τρισωμία 21 ή Τρισωμία G) ορίζεται ως μια γενετική-

χρωμοσωμική ανωμαλία που λαμβάνει όταν υπάρχει στον οργανισμό ένα επιπλέον τρίτο 

χρωμόσωμα (το χρωμόσωμα 21), αντί των δύο, που είναι το φυσιολογικό (Selikowitz, 

2008, σ.33)56. Το σύνδρομο Down περικλείει ένα σύνολο χαρακτηριστικών όπως είναι οι 

ανατομικές παραλλαγές, η νοητική αναπηρία και ένα σύνολο γνωστικών και γλωσσικών 

δυσκολιών (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2017, σ.40)57. 

 Κάποια από τα φυσικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα των ατόμων με σύνδρομο 

σύμφωνα με το NICHD58 (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and 

Human Development) στις Η.Π.Α. είναι :  

• «Μειωμένος ή κακός μυϊκός τόνος       

• Κοντός λαιμός  

• Επίπεδο πρόσωπο και μύτη       

• Μικρό κεφάλι, αυτιά και στόμα       

• Κεκλιμένα μάτια προς τα πάνω, συχνά με μια πτυχή του δέρματος που βγαίνει από 

το άνω βλέφαρα και καλύπτει την εσωτερική γωνία του ματιού       

• Λευκές κηλίδες στο έγχρωμο τμήμα του ματιού (λεγόμενες κηλίδες Brushfield)       

• Κοντά χέρια με μικρά δάκτυλα  

• Κοντά πόδια      

• Μια ενιαία, βαθιά, πτυχή κατά μήκος της παλάμης του χεριού       

• Μια βαθιά αυλάκωση μεταξύ του πρώτου και δεύτερου ποδιού» (2017) 

• Προεξέχουσα γλώσσα  

• Μικρότερο του μέσου όρου ανάστημα (Parks, σ.33)59. 

 Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ίδιο ινστιτούτο υγείας τα διανοητικά και αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά τους είναι: 

• «Μειωμένο εύρος προσοχής       

• Μειωμένη κρίση και διανοητική λειτουργικότητα       

• Παρορμητική συμπεριφορά       

                                                           
56Selikowitz M., 2008, The Facts Down Syndrome (third edition), σ.33, Oxford University Press 
57Αλευριάδου Α. & Γκιαούρη Σ., 2011, Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down: ανίχνευση 

δυσκολιών και προτάσεις παρέμβασης, σ.40, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  
58NICHD (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development), 2017, What are common symptoms of 

Down syndrome?,  

DOI: https://www.nichd.nih.gov/health/topics/down/conditioninfo/Pages/symptoms.aspx#f2 
59Parks J.P., 2009, Down Syndrome, Diseases and Disorders, Compact Research, σ. 33, Reference Point Press, Inc. 
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• Αργή μάθηση  

• Καθυστερημένη ανάπτυξη στην επικοινωνιακή ικανότητα και ομιλία» (2017)60 

 Τα παιδιά με σύνδρομο Down έχουν περισσότερες διαφορές μεταξύ τους παρά 

ομοιότητες. Κανένα παιδί με σύνδρομο Down δεν έχει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά του 

συνδρόμου συγκεντρωμένα. Συνήθως μπορεί να έχει μερικά από τα χαρακτηριστικά του 

συνδρόμου, ενώ το φάσμα των διαφορών σε ότι αφορά, τις νοητικές προεκτάσεις, τις 

δεξιότητες, την κοινωνικότητα, την προσωπικότητα τα σωματικά χαρακτηριστικά όπως 

π.χ. ύψος και βάρος, δύναται να είναι ευρύ (Selikowitz, 2008, σ.25)61.  

 Το σύνδρομο Down είναι ίσως το πιο ανάρπαστο διαχρονικά, ανάμεσα σε επιστήμονες, σε 

ότι αφορά την έρευνα των διαφόρων τύπων υστέρησης και αναπηρίας, λόγω της έγκαιρη 

ταυτοποίησής και των αρνητικών επιπτώσεων του στα άτομα. Ωστόσο, παρά την ενδελεχή 

έρευνα και μελέτη που διεξάγεται εδώ και πολλά χρόνια πάνω στο σύνδρομο, η 

ακαδημαϊκή κοινότητα δεν κατέληξε σε μια σαφέστερη κατανόηση των συμπεριφορών 

των ατόμων του συνδρόμου Down. Επιπρόσθετα, έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από 

ποικίλους μύθους και στερεότυπα, όπως ότι τα άτομα με σύνδρομο Down διαθέτουν μια 

«έμφυτη» μουσική κλίση ή ότι έχουν μιμητικές ικανότητες και ότι είναι ιδιαίτερα 

κοινωνικά λόγω της φύσης του συνδρόμου (Cicchetti & Beeghly, 1990, σ.10)62. 

 Πιο πρόσφατα, η Kopp (1983) σε μια συγκριτική σειρά μελετών σχετικά με την πρώιμη 

ανάπτυξη του συνδρόμου Down και πρόωρων παιδιών αναφέρει ορισμένα πολύ 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τα βρέφη με σύνδρομο Down αναπτύσσουν τις ίδιες 

λειτουργίες σε αισθητικοκινητικούς γνωστικούς τομείς όπως είναι το κοινωνικό χαμόγελο, 

το γέλιο, το παιχνίδι και πολλές άλλες πρώιμες δεξιότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα 

πρόωρα νεογνά (Cicchetti & Beeghly, 1990, σ.11)63 . 

 Επειδή τόσες πολλές διαφορετικές επιρροές παράγουν την προσωπικότητα και την 

ιδιοσυγκρασία μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως ακατόρθωτο να γνωρίζουμε και να 

σταχυολογήσουμε κάποιους κανόνες συμπεριφοράς ή ένα συγκεκριμένο προφίλ 

χαρακτήρα των ατόμων με σύνδρομο Down  λόγω και μόνο του γεγονότος ότι πάσχουν 

από το συγκεκριμένο σύνδρομο (Cunningham, 2006, σ.243)64. 

 Η μουσικοθεραπεία στα παιδιά με σύνδρομο Down, ιδιαίτερα με διαταραχές λόγου και 

ομιλίας, είναι ιδιαίτερα επωφελής ενώ είναι κοινώς αποδεκτό ότι η μουσική αποτελεί ένα 

άριστο μέσο που υποστηρίζει την έκφραση των συναισθημάτων με μη λεκτικό τρόπο. 

Επιπρόσθετα, αποτελεί κοινός τόπος ανάμεσα σε παιδαγωγούς και θεραπευτές διαφόρων 

ειδικοτήτων ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα 

τους ευκολότερα σε μουσικές συναντήσεις ή δραστηριότητες,  που είναι συχνά δύσκολο 

να κατανοηθούν από τους υπόλοιπους όταν χρησιμοποιούν λεκτικό τρόπο έκφρασης 

(Pienaar, 2012, σ.39)65. 

  

                                                           
60NICHD (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development), 2017, What are common symptoms of 

Down syndrome?,  
DOI: https://www.nichd.nih.gov/health/topics/down/conditioninfo/Pages/symptoms.aspx#f2 
61Selikowitz M., 2008, The Facts Down Syndrome (third edition), σ.25, Oxford University Press 
62Cicchetti D. & Beeghly M., 1990, Children with Down syndrome A developmental perspective, σ 10, Cambridge  University  Press   
63Cicchetti D. & Beeghly M., 1990, Children with Down syndrome A developmental perspective, σ 11, Cambridge  University  Press   
64Cunningham C., 2006, Down Syndrome an introduction for parents and carers (3rd edition),  σ. 243, Souvenir Press Ltd 
65Pienaar D., 2012, Music therapy for children with Down syndrome: Perceptions of caregivers in a special school setting, σ.39, 

Kairaranga: The New Zealand Journal of Education, 13(1), 36-43. DOI: http://files.eric.ed.gov/full text/EJ976663.pdf 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 H εργασία περιγράφει τις συνεδρίες μουσικοθεραπείας σε συγκεκριμένο περιστατικό 

παιδιού με σύνδρομο Down. Δηλαδή, περιγράφει μία περίπτωση με τα χαρακτηριστικά 

του συνδρόμου αυτού, και δίνει εμβάθυνση, πληροφορίες και περαιτέρω γνώση γύρω από 

την εφαρμογή της υφιστάμενης επιστήμης.     

 Ο Aldridge66 προτείνει ως συστηματική διαδικασία ανάλυσης την «αφηγηματική 

θεραπευτική ανάλυση» όπως την αποκαλεί, ως ένα εργαλείο καταγραφής και μελέτης στις 

δημιουργικές θεραπείες μέσω τέχνης (2004, σ.31).  

 Η αφηγηματική θεραπευτική ανάλυση έχει ως δομική βάση της τα λεγόμενα «επεισόδια», 

ενώ η αφήγηση είναι η «μεγάλη εικόνα» η οποία αποτελείται από τα επιμέρους επεισόδια 

τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Ένα επεισόδιο είναι ένα γεγονός άξιο ανάλυσης, μία 

σημαντική παρατήρηση στην θεραπευτική πορεία, ή μια σειρά γεγονότων που αποτελεί 

κομμάτι της αφήγησης (Aldridge, 2004, σ.32)67.  

 Κατά αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον Aldridge, ο θεραπευτής-παρατηρητής δύναται να 

χρησιμοποιήσει μια ποικιλία διαθέσιμων υλικών ώστε να καταγράψει την διαδικασία, 

όπως γραπτές σημειώσεις, ηχογραφημένες ομιλίες, διάφορα οπτικοακουστικά μέσα, 

βιντεοσκοπημένο υλικό, μουσικές παρτιτούρες κτλ στην αφήγηση της ιστορίας (Aldridge, 

2004, σ.32)68.  

 Η παρούσα εργασία στις κομβικές τουλάχιστον συνεδρίες και ως προς την δομική της 

μορφή και μεθοδολογία έχει ως υπόβαθρο, εμπνέεται και αντλεί πολύτιμα στοιχεία από 

την αφηγηματική θεραπευτική ανάλυση του David Aldridge καθώς και την διδακτορική 

διατριβή της Ντόρας Ψαλτοπούλου69 . 

 

 

  

  

                                                           
66Aldridge D., 2004. Case Study Designs in Music Therapy, σ.31 ,Jessica Kingsley Publishers 
67Aldridge D., 2004. Case Study Designs in Music Therapy, σ.32 ,Jessica Kingsley Publishers 
68Aldridge D., 2004. Case Study Designs in Music Therapy, σ.32 ,Jessica Kingsley Publishers 
69Ψαλτοπούλου Θ., 2005, Η μουσική δημιουργική έκφραση ως θεραπευτικό μέσο σε παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  

Διαθέσιμο στο: 10.12681/eadd/15425 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ 

 

Ο πελάτης είναι ένα δεκάχρονο παιδί με σύνδρομο Down. Ως εκ τούτου παρουσιάζει 

κάποια από τα τυπικά χαρακτηριστικά νοητικά και σωματικά του συνδρόμου αυτού όπως:       

• Κοντός λαιμός  

• Επίπεδο πρόσωπο και μύτη       

• Μικρό κεφάλι, αυτιά και στόμα       

• Κοντά χέρια με μικρά δάκτυλα  

• Κοντά πόδια      

• Μικρότερο του μέσου όρου ανάστημα 

• Μειωμένο εύρος προσοχής       

• Μειωμένη κρίση και διανοητική λειτουργικότητα       

• Παρορμητική συμπεριφορά       

• Αργή μάθηση  

• Καθυστερημένη ανάπτυξη στην επικοινωνιακή ικανότητα και ομιλία 

  

 Μετά από κάποιες συζητήσεις με τον πατέρα την μητέρα του αλλά και τον δάσκαλο του 

μικρού πελάτη (καθ’ ότι είναι μαθητής του ειδικού δημοτικού σχολείου της περιοχής που 

διαμένει), συνέλεξα κάποιες πολύτιμες και χρήσιμες πληροφορίες. Οι γονείς του που τον 

φρόντιζαν πάντα με θαλπωρή, είναι μετανάστες από γειτονική χώρα. Ως εκ τούτου η 

επικοινωνία ήταν εφικτή μεν αλλά σε ότι αφορά εξεζητημένες έννοιες ιατρικού και 

ψυχοπαιδαγωγικού χαρακτήρα ήταν δύσκολη λόγω της γλώσσας.     

 Ένα από τα χαρακτηριστικά του παιδιού είναι η γενικευμένη έλλειψη συγκέντρωσης και 

διάσπαση προσοχής. Οι μόνες λειτουργίες στις οποίες συγκεντρώνεται, σύμφωνα με τον 

δάσκαλο του και τους γονείς, είναι η παρακολούθηση κάποιων video κινουμένων σχεδίων 

ή pc games, το ανώτατο όμως μέχρι δέκα λεπτά. Επίσης, διακρίνεται από μια 

«φιλομάθεια» ιδιαίτερα όταν βοηθάει την μητέρα του σε δουλειές του σπιτιού, όπως π.χ. 

στην καθαριότητα, όπου του αναθέτει κάτι το ελάχιστο όπως π.χ. το να μετακινήσει 

κάποιο αντικείμενο αλλά και αυτή η διαδικασία διαρκεί για κάποια λεπτά.   

 Επιπρόσθετα, ένα γνώρισμα του παιδιού είναι ότι θέλει ή απαιτεί από τους γύρω του  να 

του κόψουν κάποια χαρτιά ή χαρτόνια ή διάφορα άλλα αντικείμενα (μάλιστα προτιμά απ’ 

ότι φαίνεται κάποια επιμήκη ή που να προεξέχουν για να τα κουνάει και να πάλλονται) 

ώστε να τα κρατάει συνεχώς. Αυτό παραπέμπει ίσως σε κάποια γνωρίσματα αυτιστικού 

φάσματος ενδεχομένως αλλά οι γονείς επιβεβαίωσαν πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 

 Εκτός των άλλων, το σημαντικότερο ζήτημα του παιδιού που απασχολεί κατά κόρον τους 

γονείς του είναι η έλλειψη έναρθρου λόγου και επικοινωνίας. Η γλωσσική του ανάπτυξη 

του παιδιού περιορίζεται σε συλλαβές, ηχολαλίες και βαβίσματα. Φυσικά με την 

κατάλληλη εκπαίδευση και παρακολούθηση από εξειδικευμένο λογοθεραπευτή θα έπρεπε 

να είχε αναπτύξει μια ώριμη γλωσσική ικανότητα για την ηλικία του. Ήδη από την ηλικία 

των δεκαοκτώ με εξήντα μηνών τα παιδιά με σύνδρομο Down προφέρουν μικρές 
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δισύλλαβες φράσεις με νόημα (Newton et all, 2015, σ.34)70 Οι γονείς του παιδιού, λόγω 

οικονομικών δυσχερειών δεν είχαν την δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια να υποβάλλουν το 

παιδί σε πρόγραμμα λογοθεραπείας.  

 Τέλος, οι γονείς του παιδιού όπως έχω παρατηρήσει απευθύνονται σε αυτόν κατά βάση με 

το υποκοριστικό του ονόματος του π.χ. Γιωργάκη, ή με άλλα υποκοριστικά πχ 

«Φατσούλα» κτλ, (όπως είθισται άλλωστε από κάθε γονέα) που υποδηλώνουν την 

οικειότητα και την στοργή τους προς το πρόσωπο του.  

 

 

 

 

  

  

                                                           
70Newton R. W. , Marder L., Puri S. C.,  2015, Down Syndrome Current Perspectives, Clinics in Developmental Medicine, σ. 34, Mac 

Keith Press 
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ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι συνεδρίες που έλαβαν μέρος με το συγκεκριμένο παιδί έφτασαν τις δεκαπέντε σε ένα 

διάστημα ενός εξαμήνου περίπου. Οι εξής συνεδρίες : 1η,2η,3η,4η,5η,8η,9η,11η,14η και 15η 

περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο και αναλύονται κυρίως τα σημαντικότερα θέματα προς 

επεξεργασία που προκύπτουν ενώ παρουσιάζονται σε πίνακες τα μουσικά στοιχεία της 

συνεδρίας. 

 Οι υπόλοιπες συνεδρίες: 6η,7η,12η και 13η. περιγράφονται με ενδελεχή και αφηγηματικό 

τρόπο κατά την πραγματική τους ροή. Οι συγκεκριμένες συνεδρίες κρίνονται ως οι πιο 

κρίσιμες και κομβικές ως προς την εξέλιξη της θεραπευτικής πορείας του πελάτη. Οι 

συνεδρίες είναι βιντεοσκοπημένες γι’ αυτό και σημειώνονται στο κείμενο κάποια λεπτά 

του χρόνου της συνεδρίας (πχ 04:00 λεπτό). Πολύ συχνά καταγράφονται και τα ποικίλα 

μουσικά στοιχεία σε παρτιτούρα με το ελεύθερο λογισμικό Finale 201471. 

 Η αναφορά του ονόματος του πελάτη στο κείμενο αποτυπώνεται ως ο Α., για λόγους 

δεοντολογίας και κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων του ανήλικου τέκνου.  

Συχνά, το υποκοριστικό του ονόματος αποτυπώνεται ως ο Α _ _ κης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
71Διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα ως 30-day trial version, Διαθέσιμο στο:http://www.finalemusic.com/free-trial/  και 
https://finale.soft32.com/ 
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Πρώτη (1η) Δεύτερη (2η) και Τρίτη (3η) συνεδρία 

Ημερομηνία 26-1-2017, 1-2-2017, 8-2-2017 

Ώρα Απόγευμα 

Διάρκεια Ολιγόλεπτες (κάτω των τεσσάρων 

λεπτών) 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

Αριθμός συνεδριών Τρείς συνεδρίες 

 

Σχόλια-Συναισθήματα 
 Ένας μουσικοθεραπευτής που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της καριέρας του είναι φυσικό 

να βιώνει μία συναισθηματική κατάσταση ανασφάλειας. Η λειτουργία του 

μουσικοθεραπευτή απαιτεί υψηλή αίσθηση ευθύνης και πολύ χρόνο, κόπο και κατάθεση 

ψυχής ώστε να αντλήσει όλα αυτά τα θετικά και υγιή στοιχεία του πελάτη.    

 Έχοντας επίγνωση του παθολογικού κυρίως προφίλ του πελάτη ήμουν σίγουρος ότι 

αποτελούσε ένα περιστατικό που θα αντιμετώπιζα ενδεχόμενες δυσκολίες. Με την 

κατάλληλη όμως προετοιμασία από την Καθηγήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος 

Κυρίας Ντόρας Ψαλτοπούλου και με τις σχετικές συζητήσεις, συνειδητοποίησα σύντομα 

ότι ο μουσικοθεραπευτής οφείλει και πρέπει να μην είναι προκατειλημμένος, ως προς την 

ψυχοπαθολογική κατάσταση του πελάτη, διότι θα του εμφυσήσει περαιτέρω 

συναισθηματική φόρτιση.     

Μουσικά στοιχεία  
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Κλίμακες, τρόποι, 

διαστήματα, αρμονίες 

Ματζόρε (Μείζων) 

κλίμακα 

Κανένα δεδομένο  

Ρυθμικά στοιχεία Κυρίως σε 4/4 Κανένα δεδομένο 

Φραστικά μουσικά 

στοιχεία 

Σύντομα αυτοσχεδιαστικά 

μοτίβα 

Ηχολαλίες 

Μουσικά όργανα Φλογέρα, ντέφι Ντέφι (ελάχιστα) 
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Επαφή λεκτική, βλεμματική, κινητική, μουσική 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Λεκτική Μικρές φράσεις όπως «Γεια σου 

Α.», «Έλα Α.» 

Κανένα δεδομένο 

Βλεμματική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη βλεμματικής επαφής  

Ελάχιστη ή ενίοτε με 

διερευνητικό βλέμμα 

Κινητική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη κινησιολογικής επαφής 

(μίμηση κινήσεων πελάτη) 

Συνεχής 

κινητικότητα από 

μέρους του πελάτη 

χωρίς επαφή όμως. 

Μουσική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη επαφής μέσω 

μουσικής. Αναπαραγωγή των 

εκφράσεων και ήχων του 

πελάτη με Μίμηση (Imitating) 

και Καθρέφτη (Reflecting) 

(Ψαλτοπούλου, 2015, σ.71)72 

Κανένα δεδομένο 

 

 

Θέματα επεξεργασίας 
 Από τις τρείς πρώτες συνεδρίες προκύπτουν τα εξής κοινά στοιχεία: ο πελάτης και στις 

τρεις συνεδρίες επέδειξε τάσεις φυγής, γι’ αυτό και κράτησαν ελάχιστα, λίγα λεπτά 

δηλαδή. Είναι ίσως οι πρώτες αντιστάσεις στο «καινούριο», σε κάτι που δεν είναι 

εξοικειωμένος, όπως επίσης και η γενικότερη ψυχοπαθολογική κατάσταση του πελάτη που 

δεν του επιτρέπει να συγκεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη λειτουργία ή να εστιάσει εύκολα 

σε κάτι που δεν έχει πρωτύτερα εκπαιδευτεί από τους γονείς ή τους δασκάλους του. 

 Η εικόνα του πελάτη ήταν αυτή ενός παιδιού που, με το που εισήλθε στο δωμάτιο 

(συνοδευόμενος από την μητέρα του) ξεκίνησε να κάνει τις δικές του διαδρομές μέσα στο 

χώρο με μεγάλα ασύμμετρα βήματα (όπως κάνουν τα νήπια) αλλά με σχετική ταχύτητα 

και βιασύνη αλλά και με μια χαρακτηριστική παιδική αφέλεια. Η παιδική του περιέργεια 

τον οδηγούσε πιστεύω να ψάχνει και να ψηλαφίζει διάφορα αντικείμενα εντός του 

δωματίου. Έδειχνε μετριοπαθώς ενθουσιώδης στην αρχή. Η παρουσία μου πάραυτα, του 

ήταν εντελώς αδιάφορη και ελάχιστα με κοίταξε παρά μόνο σε κάποιες στιγμές που τον 

προσέγγισα, σε μικρή αλλά ενδεδειγμένη απόσταση, παίζοντας φλογέρα ή τραγουδώντας. 

Το βλέμμα του επάνω μου θα το χαρακτήριζα κυρίως αυτό της διερεύνησης. 

Η συνεδρία κατέληξε και στις τρείς περιπτώσεις, με το παιδί να συνεχίζει τις «διαδρομές» 

του και έξω απ τον χώρο της συνεδρίας, αποχωρώντας δηλαδή με γοργά βήματα. 

 

                                                           
72 Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 

 

http://hdl.handle.net/11419/1530
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Τέταρτη (4η) συνεδρία 

Ημερομηνία 23-2-2017 

Ώρα 20:29 μμ 

Διάρκεια 43:16 λεπτά 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

Σχόλια-Συναισθήματα 
 Η τέταρτη συνεδρία είναι σίγουρα η κομβική συνεδρία της συνολικής σειράς συνεδριών 

με το συγκεκριμένο παιδί. Ο λόγος για τον οποίο είναι βαρύνουσας σημασίας, είναι διότι 

οι αντιστάσεις των πρώτων συνεδριών είχαν κατασταλεί σε μεγάλο βαθμό. Ο Α. για πρώτη 

φορά, αισθάνεται αποδεκτός από τον θεραπευτή και αυτό του δημιουργεί ένα αίσθημα 

ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Αυτή η βάση είναι απαραίτητη ώστε ο Α. να απελευθερώσει 

το «μουσικό παιδί» που κρύβει μέσα του. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 

παιδί για πρώτη φορά αλληλεπιδρά μαζί μου και βρίσκεται στον ίδιο χώρο χωρίς να έχει 

τάσεις φυγής. Το πρώτο βήμα είχε γίνει λοιπόν.  

 Ομολογώ ότι είχα υπέρμετρα ενθουσιαστεί από την έκβαση της συνεδρίας αυτής ωστόσο 

αναζητούσα το δικό μου εσωτερικό σημείο ασφάλειας, ώστε να μην υποπέσω σε μια δική 

μου αναζήτηση και κάλυψη των δικών εσωτερικών αναγκών, αλλά του πελάτη. Σε αυτό 

φυσικά βοήθησε η εποπτεία και η ψυχανάλυση. 

 

 

Μουσικά στοιχεία  
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Κλίμακες, τρόποι, 

διαστήματα, αρμονίες 

• Ματζόρε (Μείζων) 

κλίμακα 

• Πεντατονικές 

(ματζόρε ή μινόρε) 

Κανένα εμφανές 

δεδομένο  

Ρυθμικά στοιχεία Κυρίως σε 4/4 (ή 2/4) ή σε 

ελεύθερο ρυθμό (Rubato) 

Συνεχείς χτύποι στο 

μεταλλόφωνο σε 

όγδοα που θυμίζει 

σχετική ρυθμική 

συνέπεια 

Φραστικά μουσικά στοιχεία Σύντομα ή και εκτενή 

αυτοσχεδιαστικά μοτίβα και 

φόρμες 

Ηχολαλίες, 

συλλαβές, 

επιφωνήματα όπως 

«Ααα», «Ωωω»  

Μουσικά όργανα Ακκορντεόν, ντέφι, 

ταμπουρίνο 

Ντέφι, ταμπουρίνο, 

ακκορντεόν  
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Επαφή λεκτική, βλεμματική, κινητική, μουσική 

 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Λεκτική Μικρές φράσεις όπως  

• «Γεια σου Α.»,  

• «Έλα Α.» 

• «Ο Α. παίζει 

μουσική» 

Σύντομες ηχολαλίες, 

συλλαβές, επιφωνήματα  

Βλεμματική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη κινησιολογικής 

επαφής χωρίς άσκηση πίεσης 

στον πελάτη  

Απόλυτη αλλά και 

ένδειξη αδιαφορίας 

Κινητική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη κινησιολογικής 

επαφής (μίμηση κινήσεων 

πελάτη) 

Συνεχής κινητικότητα 

από μέρους του πελάτη 

χωρίς επαφή όμως 

Μουσική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη επαφής μέσω 

μουσικής. Αναπαραγωγή των 

εκφράσεων και ήχων του 

πελάτη με Μίμηση 

(Imitating) και Καθρέφτη 

(Reflecting), (Ψαλτοπούλου, 

2015, σ.71)73 

Κανένα δεδομένο 

 

Θέματα επεξεργασίας 
 Σε αυτή τη συνεδρία παρατηρείται από τα πρώτα λεπτά ένα «άνοιγμα», μία χαραμάδα από 

τον Α. προς το πρόσωπο του θεραπευτή. Αυτό σημειώνεται από τα πρώτα λεπτά της 

συνεδρίας. Ο Α. διακατέχεται από την συνειδητή ή/και ασυνείδητη αναζήτηση του, για την 

αποδοχή του «άλλου» ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο θεραπευτής.  

 Ο Α. στο μεταλλόφωνο παίζει μονότονα και συνεχόμενα με σχετική ταχύτητα μερικά 

όγδοα στη σειρά. Στο παίξιμο αυτό εκδηλωνόταν ένας παιδικός ενθουσιασμός με έντονο, 

ζωηρό αλλά και μονότονο ύφος. Παράλληλα ίσως να καθρέφτιζε την μονότονη ζωή και 

την καθημερινή ρουτίνα του πελάτη. Παίζοντας κάποιες σύντομες νότες με δυναμική forte, 

ο πελάτης εκδήλωσε για πρώτη φορά χαρά και ενθουσιασμό που αναδύθηκε μέσα από ένα 

πολύ ζωντανό και υγιές γέλιο.  

 Εγώ ως εκπαιδευόμενος θεραπευτής χρησιμοποιούσα την τεχνική του Καθρέφτη 

(Reflecting) κατά κανόνα, τραγουδώντας «Ο Α. παίζει μουσική» όταν ο πελάτης έπαιζε 

ένα από τα μουσικά όργανα. Τέλος, πελάτης συνήθως έψαχνε συνεχώς στις γωνίες του 

δωματίου για διάφορα αντικείμενα, επιδεικνύοντας πολύ συχνά αδιαφορία στις 

παρεμβάσεις μου.     

                                                           
73 Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 

 

http://hdl.handle.net/11419/1530
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Πέμπτη (5η) συνεδρία 

Ημερομηνία 3-3-2017 

Ώρα 18:24 μμ 

Διάρκεια 33:36 λεπτά 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

Σχόλια-Συναισθήματα 
 Σε γενικές γραμμές η πέμπτη συνεδρία αποτελεί  την «φυσική», εύλογη συνέχεια της 

τέταρτης. Ο Α. έχοντας ήδη ανοίξει τις πόρτες της καρδιάς του και βιώνοντας ένα κλίμα 

ζέσης και τρυφερότητας από τον θεραπευτή, άρχισε να δρα με απόλυτη ελευθερία στο 

περιβάλλον του, χωρίς αναστολές, καλώντας τον θεραπευτή να συμμετέχει στο παιχνίδι ή 

ακόμη και «προκαλώντας» τον. 

 Από την πλευρά μου, ενώ συνειδητοποίησα αυτούς τους ευχάριστους «οιωνούς» ένιωσα 

μια αίσθηση άγχους παρόλα αυτά. Το άγχος μου αφορούσε την αίσθηση της υψηλής 

ευθύνης ως προς τον Α. και κυρίως το γεγονός ότι τώρα ουσιαστικά ξεκινάει το βαθύ 

ταξίδι της μουσικοθεραπευτικής συμβίωσης.   

 

Μουσικά στοιχεία  
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Κλίμακες, τρόποι, 

διαστήματα, αρμονίες 

• Ματζόρε (Μείζων) 

κλίμακα 

• Πεντατονικές 

(ματζόρε ή μινόρε) 

• Blues scale 

Κανένα εμφανές δεδομένο  

Ρυθμικά στοιχεία Κυρίως σε 4/4 (ή 2/4) ή σε 

ελεύθερο ρυθμό (Rubato) 

Κανένα εμφανές δεδομένο 

Φραστικά μουσικά 

στοιχεία 

Σύντομα ή και εκτενή 

αυτοσχεδιαστικά μοτίβα 

και φόρμες 

Ηχολαλίες, συλλαβές, 

επιφωνήματα όπως «Α», 

«Μπρρρ», «Μπιβι», 

«Μπαμπά»  

Μουσικά όργανα Κιθάρα, ντέφι, ταμπουρίνο Ντέφι, ταμπουρίνο, κιθάρα 
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Επαφή λεκτική, βλεμματική, κινητική, μουσική 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Λεκτική Μικρές φράσεις όπως  

• «Γεια σου Α_ _ κη»,  

• «Θα παίξουμε 

μουσική» 

• «Ο Α. παίζει 

μουσική» 

Σύντομες ηχολαλίες, 

συλλαβές, επιφωνήματα  

Βλεμματική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη βλεμματικής 

επαφής χωρίς άσκηση πίεσης 

στον πελάτη  

Απόλυτη αλλά και 

ένδειξη αδιαφορίας 

Κινητική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη κινησιολογικής 

επαφής (μίμηση κινήσεων 

πελάτη) 

Συνεχής κινητικότητα 

από μέρους του πελάτη  

Μουσική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη επαφής μέσω 

μουσικής. Αναπαραγωγή των 

εκφράσεων και ήχων του 

πελάτη με Μίμηση 

(Imitating) και Καθρέφτη 

(Reflecting) (Carroll D. & 

Lefebvre C., 2007, p.12)74. 

Κανένα δεδομένο 

 

 

Θέματα επεξεργασίας 
 Η «κινητικότητα» και η δραστηριότητα του πελάτη στη συνεδρία αυτή είναι ξεκάθαρη 

και αφορά ακόμη περισσότερο τη σχέση με τον θεραπευτή. Ένα ακόμη βήμα λοιπόν 

προστίθεται στην πέμπτη συνεδρία.  

  Ο Α. από την αρχή φανερώνει την θετική του διάθεση. Συγκεκριμένα βάζει το ντέφι και 

το ταμπουρίνο στα πόδια του , τα οποία κρατώντας τα σηκωμένα περιμένει να τα δώσω 

κάποιους χτύπους. Εδώ είναι ολοφάνερο ότι ο Α. διαθέτει παιγνιώδη διάθεση και αυτό 

μεθερμηνεύεται με τη σειρά του, ως μια ένδειξη ασφαλούς σχέσης. Έτσι, νιώθει 

περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση στο να εξερευνήσει το περιβάλλον του αλλά και 

την προσωπικότητα του θεραπευτή. 

 Στην αρχή τραγουδάω ως welcome song «Γεια σου  «Α _ _ _» όσο είναι ξαπλωμένος στο 

κρεβάτι. Το βλέμμα του είναι στραμμένο επάνω μου. Εν συνεχεία, αυτοσχεδιάζω  σε 

                                                           
74Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 

 



31 
 

κλίμακες Blues και ανακαλύπτω το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον του Α. για τους 

ήχους που παράγονται και γενικά για την ατμόσφαιρα αυτή της χαράς. Ο Α. ξεφωνίζει, 

προκαλώντας ουσιαστικά με χιουμοριστική διάθεση, μερικά «Α!». Το κλίμα «ζωηρεύει» 

αυξάνοντας την ταχύτητα του 12μετρου Blues και τραγουδώντας «Είσαι φατσούλα!». 

Αυτή η φράση του αποδίδεται πολύ συχνά από την μητέρα του παιδιού δείχνοντας την 

αγάπη της προς το πρόσωπο του και την θαλπωρή που θέλει να του παρέχει. Μάλιστα έχω 

ακούσει τη φράση αυτή με τη μορφή ταχταρίσματος ή «κανακέματος» και από τον 

πατέρα. Έτσι λοιπόν, ο Α. γελούσε πολύ συχνά καθότι προσέλαβε κάτι από το νόημα των 

φραστικών στοιχείων μου (μελοποιημένα). Ήταν μια πρώτη πρόσληψη του μουσικού 

μηνύματος που εξέπεμπα. Προφανώς ο Α. ένιωσε το αληθινό ενδιαφέρον που έδειχνα γι’ 

αυτόν. 

 Αργότερα, παίρνει τα χαρτάκια ή βάζει στο στόμα του ένα μανταλάκι και εισέρχεται για 

κάποιο χρονικό διάστημα στην δική του σιωπή ή κινείται μέσα στον χώρο ψάχνοντας κάτι 

να βρει. Τέλος, παίρνει την πένα από τα χέρια μου και την βάζει στην τρύπα του ηχείου 

της κιθάρας γελώντας. Ήταν μία κίνηση φιλοπαίγμων και σκανδαλιάρικη, δείγμα της 

κλιμακούμενης αλλαγής του πελάτη. Μάλιστα, κοιτώντας με χαμογελώντας ήθελε 

προφανώς να μου πει «κοίτα τι έκανα!», «Τι αστείο!».  
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Έκτη (6η) συνεδρία 

Ημερομηνία 9-3-2017 

Ώρα 18:49:54μμ 

Διάρκεια 37:00 min 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

Σχόλια-συναισθήματα 
 Η κατάσταση μου από συναισθηματικής πλευράς πριν την συνεδρία ήταν ακμαία και 

θετική. Ωστόσο μετά από πέντε συνεδρίες με τον πελάτη θεωρώ ότι επετεύχθη μεν επαφή 

θεραπευτή-πελάτη, αλλά όχι στον βαθμό που θα ήθελα. Ήμουν σχετικά στρεσαρισμένος 

για την έκβαση των επομένων συνεδριών, ώσπου μετά από ώριμη σκέψη καθώς και 

συζήτηση με την επόπτρια αποφάσισα να μην ανησυχήσω άλλο και να αποβάλλω το άγχος 

και τις «υψηλές» προσδοκίες. Νομίζω ότι δικαιώθηκα τελικά. Ο Α. χρειαζόταν τον χρόνο 

του. 

 Το άγχος μου βασιζόταν στην αντίληψη μου ότι ο Α. θα έπρεπε να δείξει μεγάλο και 

«εκρηκτικό» ενθουσιασμό ως απόδειξη της αποδοχής του δικού μου προσώπου από αυτόν. 

Βέβαια, δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Ήταν ένα εσφαλμένο συμπέρασμα και μάλλον αποτελεί 

απόρροια της μουσικοπαιδαγωγικής μου εμπειρίας. Από ουμανιστικής πλευράς ήταν 

εσφαλμένες αυτές οι σκέψεις. 

   Σε αυτή την συνεδρία υπήρξε ξεκάθαρα θεραπευτική αλλαγή. Ο Α. «βγήκε απτό 

καβούκι του» πλήρως, επικοινώνησε με δική του πρωτοβουλία, εκφράστηκε με τον δικό 

του τρόπο και βίωσε μια κορυφαία ή «εκστατική» εμπειρία (peak experience) ψυχικής 

ευφορίας.  Η κορυφαία εμπειρία (peak experience) κατά Maslow γίνεται αισθητή ως μια 

στιγμή αυτενέργειας και επιβεβαίωσης του εαυτού με τα δικά της εγγενή χαρακτηριστικά 

και νοηματοδότησης και επιπλέον ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε δημιουργικό πυρήνα 

των δικών του ενεργειών (Maslow, 1964, σ. 68 &72)75.   

 Το παιδί παρουσίασε κάποια από τα χαρακτηριστικά και τις αξίες των κορυφαίων 

εμπειριών που αναφέρει ο Maslow όπως: ειλικρίνεια, καλοσύνη, ομορφιά, ολότητα, 

απλότητα και τελειότητα ή «ορθότητα», ζωντάνια, μοναδικότητα (ιδιοσυστασία), αίσθηση 

πληρότητας και πλούτου συναισθημάτων, αίσθηση χαλαρότητας και ήσσονος προσπάθειας, 

παιγνιώδης διάθεση, αυτονομία, αυτενέργεια και πλήρης επάρκεια δυνάμεων (Maslow, 

1964, σ. 94-96)76.  

 Προσωπικά, ως εκπαιδευόμενος μουσικοθεραπευτής οφείλω να καταγράψω όλα αυτά τα 

στοιχεία με προσοχή, να ενσωματώσω  και να αξιοποιήσω την μουσικότητα του πελάτη. 

Τέλος, θα πρέπει να αποβάλλω τις όποιες σκέψεις περί «αποτυχημένου περιστατικού» σε 

οποιαδήποτε μελλοντική περίσταση όπως και τον ενδεχόμενο υπερφίαλο ενθουσιασμό. 

 

                                                           
75Maslow A.H., 1964, Religions, Values, and Peak Experiences: Appendix  G.  B-Values  as  Descriptions  of  Perception  in   Peak-

Experiences, σ. 68-72, An  Example  of  B-Analysis   Bibliography  Religions,  Values,   and Peak Experiences (c)1964 by Kappa Delta 
Pi and (c)1970  (preface)  The  Viking  Press.  Published  by  Penguin  Books 
76Maslow A.H., 1964, Religions, Values, and Peak Experiences: Appendix  G.  B-Values  as  Descriptions  of  Perception  in   Peak-

Experiences, σ. 94-96, An  Example  of  B-Analysis   Bibliography  Religions,  Values,   and Peak Experiences (c)1964 by Kappa Delta 

Pi and (c)1970  (preface)  The  Viking  Press.  Published  by  Penguin  Books 
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Αφηγηματική ανάλυση συνεδρίας 

 Έναρξη έως 01:00 λεπτό: Ξεκινώ την συνεδρία τραγουδώντας σε μείζονα κλίμακα  

 
Εικόνα 1 

το όνομα του Πελάτη, , «Α., Α., Α._ _ _» ως καλωσόρισμα, δύο φορές ενώ συνειδητοποιώ 

ότι ο Πελάτης και αυτή τη φορά αδιαφορεί όπως στην αρχή κάθε συνεδρίας, για 

οποιαδήποτε ενέργεια μου όπως π.χ. ένα welcome song. Έπειτα μόνος του πηγαίνει στο  

μεταλλόφωνο, εξερευνώντας το στην αρχή και προσπαθεί να το ανοίξει στη συνέχεια. 

Παράλληλα δίνω κάποιους χτύπους στο ταμπουρίνο με ζίλιες, προσπαθώντας έτσι να 

καταστήσω την παρουσία μου πιο αισθητή και μιλάω με τρυφερή και με αίσθηση χιούμορ 

φωνή, απευθυνόμενος πάντα σε μια παιδική ψυχή: «ο Α. κάτι κοιτάει», «τι κοιτάει ο Α.;», 

«το μεταλλόφωνο;», «για να δούμε πως ανοίγει». 

 01:00 έως  04:40: Κάθομαι κοντά του και απέναντι, ανοίγω το μεταλλόφωνο και δίνω την 

μία μπαγκέτα, την οποία ο Α. ουσιαστικά την αρπάζει από το χέρι μου και αρχίζει να 

παίζει με σχετική ένταση ή τουλάχιστον αυτή που μπορεί να αποδώσει ο Α. σε γρήγορο 

σχετικά tempo (περίπου έως ♩=110-120 bpm, Allegro) με μερική αύξηση της έντασης και 

ταχύτητας ταυτόχρονα σε κάποιες στιγμές (φυσικά σε διάφορα πλήκτρα-ράβδους του 

μεταλλόφωνου).   

 Θα παρατηρούσα στο παίξιμο του Α. ότι υπήρχε μια σχετική ρυθμική σταθερότητα με 

μικρές ακριβώς αποκλίσεις έντασης, όπως ανέφερα παραπάνω. Νομίζω το παίξιμο αυτό 

αντικατοπτρίζει τον ίδιο τον Α. καθώς οι κινήσεις του είναι ουσιαστικά πανομοιότυπες με 

το παίξιμο του, δηλαδή μικρή σταθερότητα για λίγο, μετά αλλαγή σε κάτι πιο ασθενές κι 

τανάπαλιν ενδεχομένως. Είναι χαρακτηριστικό του Α. ότι ενώ περπατάει σε σταθερό 

ρυθμό συνήθως, κάνει μια μικρή στάση σε ένα αντικείμενο που τον ενδιαφέρει και το 

επεξεργάζεται  με ένταση συνήθως και ζήλο ενώ μετά από λίγο επιστρέφει στο ίδιο tempo 

κάνοντας διάφορες κινήσεις (περπατώντας ή ψάχνοντας αντικείμενα συνήθως). Οι 

κινήσεις του, αλλά και η δική του μουσική ως προς το ρυθμό την ταχύτητα και τις 

δυναμικές θα μπορούσαν να αποδοθούν κατά προσέγγιση με την εξής παρτιτούρα:   

 
Εικόνα 2 
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 Ο Α., όταν προσπάθησα να παίξω μαζί του με την άλλη μπαγκέτα στο μεταλλόφωνο, την 

άρπαξε από το χέρι μου και αυτήν! Στη συνέχεια  παίρνω το ταμπουρίνο με ζίλιες  και 

προσπαθώ να συνοδεύσω τη μουσική του πελάτη χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του  

Συγχρονισμού (Synchronizing),  Βηματισμού (Pacing),  του Καθρέφτη (Reflecting) και της 

Υπερβολής (Exaggerating) Μάλιστα όταν σε σημεία που αύξανε την ένταση του και εγώ 

έδινα υπερβολική ένταση (Exaggerating) στο ταμπουρίνο ο πελάτης γέλασε κάποιες φορές  

κοιτώντας εμένα εκείνη την στιγμή (Carroll & Lefebvre, 2007,σ.12)77. 

 Υπήρχαν περιπτώσεις που ο Α. στο μονότονο παίξιμο του σταματούσε για λίγο (μικρή 

στάση λίγων δευτερολέπτων) κοιτώντας το μεταλλόφωνο στη μία πλευρά ή προσπαθώντας 

να αφήσει τις μπαγκέτες μέσα σε αυτό και μετά συνέχιζε πάλι. Η ένταση του είχε 

αυξομειώσεις συνεχώς, καθώς και η ταχύτητα. 

 04:40 έως 10:00: Σε αυτό το σημείο παίρνω  το ακκορντεόν καθώς ο Α. παίζει 

ανεπαίσθητα το μεταλλόφωνο και με κοιτάει με μικρή περιέργεια ίσως. Με το ακορντεόν 

προσπαθώ να συγχρονιστώ μουσικά (Synchronizing) με τον Α. και να καθρεφτίσω στην 

πορεία την κατάσταση του (Ψαλτοπούλου, 2015, σ.71)78.  

 Έτσι λοιπόν, παίζω πέμπτες παράλληλες (σολ-ρε) στον ίδιο  ρυθμό, τους ίδιους χτύπους 

που παίζει κι αυτός, με την ίδια δυναμική και ταχύτητα ή κάτι που να θυμίζει παιδική 

μελωδία. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώ εναλλαγή διαστημάτων 5ης καθαρής με 6ης μεγάλης 

και 3ης μεγάλες που παραπέμπουν σε μελωδία παιδικής-βρεφικής αθωότητας, πάντα στους 

χτύπους του πελάτη. Όταν μάλιστα ο Α. ξεφεύγει και αλλάζει tempo και ένταση (παίζει 

forte) παίζω και την ολοτονική κλίμακα, θέλοντας να προσδώσω την εικόνα του «χάους» ή 

του συγκεχυμένου τρόπου με τον οποίο κινείται ο Α. σαν να «αιωρείται» περίπου, χωρίς 

βάση (Englund,2012,σ.160)79. 

 Ο Α. συνεχίζει ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο κοιτώντας αποκλειστικά σχεδόν το 

μεταλλόφωνο δείχνοντας να μην τον ενδιαφέρει κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή ενώ κάνει και 

μία παύση αφήνοντας για λίγο τις μπαγκέτες. Εγώ στη φάση αυτή παίζω μία διαδοχή 

ματζόρε κυρίως συγχορδιών σε Ντο μείζων που να προσδίδουν όμως ένα ευχάριστο τέλος 

μιας δραστηριότητας, πιστεύοντας ότι ο Α. ολοκλήρωσε μία διαδικασία, μάλιστα 

αφήνοντας τις μπαγκέτες, στο κατάλληλο σημείο. Όταν έβαλε και την δεύτερη μπαγκέτα 

στη θέση της εκφώνησε μία ακατάληπτη αλλά χρωματισμένη δισύλλαβη λέξη γύρω απτήν 

τονικότητα της Φα.  

 Στη συνέχεια πήρα τη μια μπαγκέτα και αποφάσισα να παίξω έτσι ώστε να έρθω λίγο πιο 

κοντά του, κυριολεκτικά. Η προσπάθεια αυτή ακυρώθηκε γιατί ο Α. «άρπαξε» ακόμη μια 

φορά απτό χέρι μου την μπαγκέτα. Αμέσως μετά από ένα-δύο χτύπους έκανε μια απόπειρα 

να παίξει στο πληκτρολόγιο του ακορντεόν που το είχα δίπλα του με την μπαγκέτα, ενώ 

εγώ παίρνω την δεύτερη μπαγκέτα και μου την «αρπάζει» και αυτήν! 

 Έπειτα παίζω ξανά μία παιδική μελωδία σε Ντο, αφού κοιτάζοντας τον Α., μου ήρθαν 

εικόνες και συναισθήματα παιδικότητας και αφέλειας. Ο Α. πλέον παίζει ή μάλλον 

                                                           
77Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
78Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
79Englund A., 2012, Still songs : music in and around the poetry of Paul Celan, σ.160, Ashgate Publishing,  

DOI:https://books.google.gr/books?id=POXeCwAAQBAJ&pg=PA160&lpg=PA160&dq=whole+tone+scales+character&source=bl&ot
s=fo3rNQxdE&sig=ObMPl8q0a4CH8EpeYiKtzgSLALw&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiKk6yzxMPYAhVMK1AKHWpcCnIQ6AEIU

DAJ#v=onepage&q=whole%20tone%20scales%20character&f=false 

http://hdl.handle.net/11419/1530
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επεξεργάζεται το μεταλλόφωνο κρατώντας τις μπαγκέτες ανάποδα  και χτυπώντας 

ασυνάρτητα προς τα κάτω ενώ εγώ κάνω παρέμβαση παίζοντας ματζόρε συγχορδίες 

χρωματικά προς τα πάνω οδηγώντας ουσιαστικά τον Α. σε μια υπεύθυνη και με νόημα 

πράξη κάτι που δεν έγινε βέβαια. 

Ο Α. συνέχισε με τον ίδιο τρόπο να «επεξεργάζεται» το μεταλλόφωνο και εγώ έπαιξα μια 

παιδική μελωδία σε σολ ματζόρε : 

 
Εικόνα 3 

 10:00 έως 18:00: Για αρκετή ώρα λοιπόν ο Α. κάθεται στο μεταλλόφωνο ουσιαστικά 

χωρίς να παράγει ήχο αλλά απλά αγγίζει τις μπαγκέτες σε αυτό ρίχνοντας κάποιες κλεφτές 

ματιές και σε εμένα Η δική μου μουσική πρόταση ουσιαστικά καθρεπτίζει την παιδικότητα 

και αθωότητα του Α. Παίζω ευχάριστες παιδικές μελωδίες σε σολ μείζονα με εναλλαγές 

συγχορδιών όπως 1η, 4η, 5η ματζόρε. Επίσης ξεκινάω και κάποιες τρίλιες και 

αυτοσχεδιασμούς (και με συνηχήσεις 4ης  καθαρής και 3ης μεγάλης) πάνω στην 

πεντατονική με βάση την σολ/μι : 

          ή  

                        Εικόνα 5 

 

 

 Οι πεντατονικές κλίμακες είναι ανάρπαστες στην μουσικοθεραπευτική προσέγγιση των 

Nordoff & Robbins γιατί ανταποκρίνεται στην αρχετυπική φύση του ανθρώπου και είναι 

εύκολα κατανοητές στα παιδιά καθ’ ότι δεν παρουσιάζουν δύσκολα ή διάφωνα 

διαστήματα (Bunt, 1994,σ.68)80. 

 Αυτοσχεδιάζοντας στην πεντατονική κλίμακα ακολουθούσα περιοδικά διαφορετική 

ένταση με εναλλαγές Crescendi/Decrescendi. Στην κορύφωση κάποιας έντασης ο πελάτης  

έβγαλε μια κραυγή «Ωωωω» κάτι που ουσιαστικά ταίριαζε εκείνη τη στιγμή με την ένταση 

της δικής μου μουσικής. Εγώ μιμήθηκα το «Ωωωω» με ένταση και συνέχισα τον 

αυτοσχεδιασμό σε σολ/μι πεντατονική. Τραγούδησα στην κλίμακα πάνω «ο Α_ _ης παίζει 

με τις μπαγκέτες» και άλλαξα θέση γιατί θεώρησα πιο σωστό να καθίσω δίπλα του. 

 Συνέχισα τον αυτοσχεδιασμό στην ίδια κλίμακα τραγουδώντας τα ίδια λόγια ώσπου ο 

πελάτης βγάζει μια κραυγή «Ααα» και ένα «Μμμμ» δυο-τρεις φορές περίπου, γύρω από το 

Μί (τονικότητα) με ένα καθοδικό glissando, ενώ εγώ μιμήθηκα τις κραυγές του στην ίδια 

τονικότητα με το ίδιο «γλίστρημα» στη φωνή.  

 Σε κάποια στιγμή  παίζοντας ο Α. με τις μπαγκέτες του γλίστρησε η μία και εγώ 

τραγούδησα «που είναι οι μπαγκέτες;» σε πεντατονική κλίμακα. Αμέσως μετά τις 

παράτησε  και αφού πήρε στο χέρι του ένα άλλο αντικείμενο (σωληνάκι;) με πλησίασε 

χαμογελώντας. Τότε μου έκανε τρεις φορές «Α!» γελώντας σαν να ήθελε να μου κάνει 

                                                           
80Bunt, L. 1994, Music therapy: an art beyond words. σ. 68, London: Routledge  

Εικόνα 4 
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«Τζά!». Είχα την αίσθηση ότι τότε ήθελε να με καλωσορίσει πραγματικά. Ότι τότε με 

αποδέχτηκε και αποφάσισε να μου κάνει με μία δόση χιούμορ ένα καλωσόρισμα. 

 Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που είχαμε μία ανοιχτή προσπάθεια επικοινωνίας ουσιαστικής 

από τη πλευρά του Α. και ήταν ξεκάθαρα μία πρωτοβουλία δική του, γι’ αυτό και κάθισε 

μόνος του απέναντι μου. Η απάντηση μου σε όλα αυτά τα πολύ χαμογελαστά και γεμάτα  

παιδικότητα «Α!» ήταν να τα μιμηθώ με τη φωνή μου παίζοντας παράλληλα με Sforzandi 

ή marcato (>) πάνω στην πεντατονική  σε Σολ μικρές φράσεις ή συνηχήσεις.  

 Η αντίδραση του Α. ήταν κάτι παραπάνω από ευχάριστη! Γελούσε σχεδόν σε κάθε 

Sforzando που έκανα. Τα μάτια του έλαμπαν από την ευχάριστη έκπληξη. Τα Sforzandi 

ήταν για αυτόν ένα ευχάριστο χιουμοριστικό «πείραγμα». Όπως ακριβώς κάνουν οι 

μεγάλοι στα μικρά παιδιά «Τζα!». Ο Α. θέλει να ανταποδώσει και αυτός με το δικό του 

«Τζα!», το δικό του «πείραγμα» έτσι ώστε να περιέλθει η σχέση μας σε άλλο επίπεδο 

εγγύτητας.  

 Ακολούθως, επιμένω στα Sforzandi γιατί βλέπω ότι ο Α. ανταποκρίνεται με ένα αληθινό 

και πηγαίο γέλιο. Όταν όμως για λίγο σταματάει και κλείνεται για λίγο στον εαυτό του 

παίζω σε Σολ ματζόρε κάποιες ακολουθίες συγχορδιών με μια αίσθηση ευχάριστης 

παιδικής ανάμνησης και ηρεμίας. Ο Α. αφού «εξέτασε» το ακκορντεόν οπτικά αποφάσισε 

να παίζει ο ίδιος επιλέγοντας ένα πλήκτρο (το πάνω La), εγώ εφήρμοσα (στο περίπου) την 

τεχνική του bellow shake (μια τεχνική χρησιμοποιώντας την φυσούνα του ακορντεόν) 

πάνω στην νότα αυτήν. Ο Α. έσκυψε να ακούσει, προσεκτικά μάλιστα, τον καινούριο 

αυτόν ήχο που προκάλεσε αυτός! Το βλέμμα του έγινε σπινθηροβόλο και το χαμόγελο του 

ήταν μεστό ενθουσιασμού. Συνέχισε και με άλλες νότες ενώ έβγαλε και κραυγές με «Α!» 

πολύ εσωτερικές όμως, χωρίς να απευθυνόταν κάπου, σαν να ανακάλυπτε κάτι καινούριο 

εκείνη την ώρα. Τέλος ένα «Μμμμ» ικανοποίησης  ακούστηκε από αυτόν.  

 18:00 έως 24:00: Ο Α. ξαπλώνει στο κρεβάτι (ίσως ήθελε να ξεκουραστεί;) παίρνοντας 

στο χέρα το ταμπουρίνο με ζίλιες, χωρίς να παίζει όμως, αλλά κρατώντας το ψηλά ήθελε 

να παίξω εγώ προφανώς. Τραγούδησα λοιπόν «παίζουμε με τον Α_ _κη» και στη συνέχεια 

«κάνουμε μπούμ» όπου στο «μπούμ» (μία 1η Ρε ματζόρε μία 5η  Σολ ματζόρε) έδινα ένα 

χτύπο στο ταμπουρίνο που κρατούσε ενώ μετα και στο ντέφι που στερέωσε στο πόδι του 

και ζητούσε ουσιαστικά να το χτυπήσω. Ήταν μια παιγνιώδης-μουσική κατάσταση όπου 

προκαλούσε πολύ γέλιο και ευχάριστη διάθεση στον Α. 

 Σε κάποιο σημείο όμως του έφυγαν κατά λάθος τα κρουστά από τα πόδια του και έπεσαν 

κάτω. Έτσι και εγώ καθρεπτίζοντας την ανάγκη του Α. να τα βρει, να τα αναζητήσει, 

έπαιξα μία καντέντζα (cadenza) σε Σολ ματζόρε, κάτι που φαίνεται να ενθουσίασε τον Α. 

και κέντρισε τον ενδιαφέρον του, αφού έσκυψε το κεφάλι του στο ακορντεόν. Η καντέντζα 

με ενδιάμεσες τρίλιες και μέσω μίας παρενθετικής Re+ Aug  (με έκτη αυξημένη) που 

κατέληξε σε αυτοσχέδια δέκατα έκτα στην πεντάτονη Σολ ματζόρε, καθρέπτιζε την 

ξέφρενη χαρά του πελάτη.  

 Ο Α. πάτησε το Μί στο κλαβιέ του ακορντεόν και εγώ έπαιξα δύο συγχορδίες την Ντο 

ματζόρε και ακολούθως  την Μί ματζόρε με vibrato, μια διαδοχή με έντονο συναίσθημα 

δυναμισμού και αισιοδοξίας. Αργότερα δεν έπαιρνε το βλέμμα του από πάνω μου και από 

το ακορντεόν, που τόσο μεγάλη εντύπωση του έχει κάνει! Συνέχιζα τους αυτοσχεδιασμούς 

σε Σολ 5τονη προκαλώντας χαμόγελα στον  Α. και τραγούδησα «ο Α_ γελά». Η 

βλεμματική επαφή ήταν απόλυτη. Στη συνέχεια έβαλε το αυτί ουσιαστικά στο ηχείο του 
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οργάνου και πάτησε την νότα Σι με το αριστερό του χέρι. Ήταν μία προσπάθεια 

πειραματισμού εκ μέρους του. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορεί να προκαλέσει ο ίδιος 

τέτοιους ήχους!  Ακολούθησαν αρκετοί τέτοιοι πειραματισμοί και εγώ συμπλήρωνα με 

ποικίλες συνηχήσεις,  προκαλώντας vibrato από τη φυσούνα ώστε να δώσω έμφαση και 

διάρκεια. Επίσης, αυτοσχεδίασα και στην πεντατονική Σολ της Ηπείρου γιατί θεώρησα 

εκείνη τη στιγμή ότι  απέδιδε το ύφος και την αγνότητα του μικρού Α. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι μου πήρε το χέρι από το κλαβιέ για να παίξει αυτός λίγο μετά.  

24:00 έως 28:00: Σημειωτέον ότι κάποια ανοίγματα της φυσούνας τα απέδιδα με την 

φωνή αλλά και με το άνοιγμα του χεριού μου με ένα «Οοοοο». Λίγο μετά ο Α. σηκώνεται 

όρθιος (στο κρεβάτι) ενώ αποδίδω καθρεφτίζω με ένα σύντομο στιχάκι «ο Α_ _κης 

ψήλωσε» την ενέργεια αυτή, η οποία ήταν γεμάτη με χιούμορ, γέλιο αλλά και παιδική 

έπαρση:  

   
Εικόνα 6 

 Εγώ με τις τεχνικές της Ενσωμάτωσης (Incorporating), του Βηματισμού (Pacing) και 

Υπερβολής (Exaggerating) εκφράζω μουσικά τη διάθεση του Α. καθώς και τις κινήσεις 

του  όπως π.χ. το ότι πέφτει απότομα στο κρεβάτι ή τα γεμάτα γέλιο «Α!» με απότομα 

forte ή crescendi (Carroll & Lefebvre, 2007,σ. 12)81. Σε αυτό το σημείο εμπέδωσα ότι ο Α. 

λατρεύει τα Sforzandi, τα marcato και γενικά οτιδήποτε σε δυναμική forte αρκεί να γίνεται 

κάπως απρόσμενα ως «έκπληξη» και αυτό το εκφράζει με ένα (τολμώ να πω) 

«παραλήρημα» ενθουσιασμού και γέλιου. Φυσικά δεν παραλείπω να γελάω κι εγώ μαζί 

του και παράλληλα σαν μία αυθόρμητη και πηγαία όμως ενέργεια.  

{Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

 Πράγματι δεν μπορούσα να κρύψω κι εγώ τον ενθουσιασμό μου! Τα συναισθήματα λοιπόν 

ήταν πράγματι αμοιβαία. Το γέλιο ήταν κοινό αλλά και από κοινού. Οι εκφράσεις και οι ήχοι 

του πελάτη ήταν ανεπανάληπτοι! Ήχοι όπως «Αα!», «Ωα!» και το αυθόρμητο γέλιο του ήταν 

κάτι το συγκλονιστικό για μένα και ταυτόχρονα μου προκαλούσε και εμένα ένα γέλιο χαράς. 

Μία σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου στηριγμένη στο «ηχητικό - μουσικό» χιούμορ και την 

παιγνιώδη διάθεση! Το τρίπτυχο θεραπευτής-μουσική-πελάτης εμπεδώνεται περίτρανα.  

 

 Ακόλουθα, κάθομαι στην καρέκλα αφενός γιατί ήθελα να είμαι πρόσωπο με πρόσωπο με 

τον Α. αφετέρου ήταν πιο βολικά και ανατομικά για εμένα. Η πνευματώδης ατμόσφαιρα 

βαθμιαία φτάνει στο ζενίθ. Ο Α. μετά από ένα ξέφρενο ξέσπασμα γέλιου με «χτυπάει» στο 

πόδι φιλικά και περιπαικτικά με απόλυτο πνεύμα ενθάρρυνσης και αμεσότητας! Το 

μουσικό-ηχητικό «πείραγμα» φτάνει στην κορύφωση του καθώς ο πελάτης «χτυπάει» τα 

                                                           
81Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
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πόδια του, το κρεβάτι ή και τα δικά μου πόδια σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί 

μου με τον δικό του τρόπο. 

 Ακολουθεί μια παύση αναμονής. Ο Α. καρφώνει το βλέμμα του στο ακορντεόν, στο 

κλαβιέ, στην φυσούνα ή απευθείας στο πρόσωπο μου περιμένοντας το επόμενο  forte. Τα 

μάτια του ανοίγουν ή γουρλώνουν στο crescendo ενώ στην «ατάκα» ή στην κορύφωση της 

έντασης του ήχου ξεσπάει σε ένα φρενήρες γέλιο. Εγώ χρησιμοποιώ πολύ συχνά τη φωνή 

μου για να δώσω έμφαση στην μουσική ακόμα και με λεκτικά σχήματα όπως «Παναγία 

μου», και επιφωνήματα όπως «Αμμάν», «Ωχ» κτλ.  

 28:00 έως 37:00: Τα εκατέρωθεν γέλια συνεχίζονται, η σχέση πελάτη-θεραπευτή είναι 

ισότιμη, ο πελάτης συν-δημιουργεί και αυτός μουσική βιώνοντας κορυφαίες εμπειρίες 

ενθουσιασμού, εκστατικής χαράς και συνύπαρξης. Το γέλιο του Α. παράγει και μια 

μελωδική γραμμή που την αντιλήφθηκα με τον εξής τρόπο : 

 
Εικόνα 7 

 Ειδικά, επειδή η εμπειρία με τον Α. στηρίχτηκε στο χιούμορ και στην απόλυτο 

ενθουσιασμό και την χαρά, νομίζω ότι η μελωδία του γέλιου του ταιριάζει στο β΄ 

τετράχορδο του Μιξολύδιου τρόπου από Ρε (σολ-λα-σι-ντο). Εν ολίγοις, ήλπιζα ότι ο 

Μιξολύδιος τρόπος εφεξής θα χαρακτήριζε την σχέση των δύο:   

Μιξολύδιος :   
Εικόνα 8 

 Ο Α. μιμήθηκε γελώντας, αυθορμήτως, ακόμη και το «γρέζι» (βραχνάδα) του βήχα μου. 

Το  χτύπημα στο πόδι του ή στο κρεβάτι , μεταφέρεται στο δικό μου πόδι και είναι μια 

μορφή επικοινωνίας του πελάτη προς τον θεραπευτή αλλά και παρώθησης ώστε να παίξω 

ξανά αυτόν τον επιθυμητό ήχο. Τους χτύπους του πελάτη στο πόδι μου ή στο χέρι μου 

τους αποδίδω με clusters στα μπάσα. Το άνοιγμα πάντως της φυσούνας φαίνεται να του 

προκαλεί ένα δέος σε συνδυασμό με τα sforzandi  και τα crescendi. 

 Ο Α. πολύ συχνά παίρνει το χέρι μου και το βάζει στην κλαβιέρα για να παίξω ώστε να 

επαναληφτεί η προηγούμενη εμπειρία. Εγώ ως θεραπευτής βιώνοντας εξοικείωση με τον 

πελάτη και αναφέρω εκφράσεις όπως «βρε παιδί μου!», «γεια σου ρε μεγάλε!», «βρε τι 

τραβάμε!»  ή «βρε Α_ _η!».  

 Συνεχόμενα, χρησιμοποιώ την Σολ ως 5η (V) βαθμίδα παίζοντας τρίλιες ή την χρωματική 

σκάλα (στη Ντο ματζόρε) με crescendo, ενώ φτάνω στην κορύφωση της έντασης στην  

Ντο ως 1η βαθμίδα : 

 

 
Εικόνα 9 
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 Ακολουθούν μερικά «Α!» και ένα ήρεμο «Ούγκ» και στη συνέχεια ένα διαρκές 

«Αααααα!» γεμάτο χαμόγελο. Στη συνέχεια ο Α. με μια χαρακτηριστική παιδικότητα κινεί 

το σώμα του ρυθμικά πάνω κάτω γελώντας. Η μουσική μου κινούνταν στον δικό του 

ρυθμό δηλαδή σε 2/4,  πάνω στη Σολ ματζόρε. Ακολούθησε αργός αυτοσχεδιασμός σε Σολ 

Μιξολύδιο, όταν ο πελάτης ήταν ήρεμος.  

 Προς το τέλος της συνεδρίας στους χτύπους του Α. τραγουδούσα στην ίδια νότα «γεια 

σου Α.» για να τον προετοιμάσω για την λήξη της συνάντησης μας. Τραγούδησα ένα 

Goodbye song μερικώς βέβαια, γιατί ο πελάτης επέμενε στα ίδια με άλλο βέβαια ύφος, 

λίγο πιο διεκδικητικό αυτή τη φορά κι χωρίς εκείνο το τόσο φωτεινό του χαμόγελο. Ίσως 

κατάλαβε ότι η συνεδρία έφτανε στο τέλος της και προφανώς δεν του άρεσε και πολύ 

αυτό. Το Goodbye song που πρόλαβα είχε ως εξής: 

  
Εικόνα 10 

Η συνεδρία διακόπηκε αμέσως μετά, καθότι η μητέρα του Α. έπρεπε να τον ετοιμάσει για 

μια επίσκεψη. 
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Έβδομη (7η) συνεδρία 

Ημερομηνία 16-3-2017 

Ώρα 18:31:44 μμ 

Διάρκεια 42:21 λεπτά 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

Σχόλια-συναισθήματα 

 Μετά την έκτη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν την έβδομη, ένιωσα 

ως θεραπευτής ένα συναίσθημα ηθικής ικανοποίησης και ανταμοιβής για το έργο που 

επιτέλεσα σε σχέση με το αποτέλεσμα των συνεδριών μουσικοθεραπείας. Ανυπομονούσα 

να συναντήσω τον Α. μου ξανά και να βιώσω αυτή την καταπληκτική, γεμάτη νόημα αλλά 

και συναρπαστική συνάμα εμπειρία. Ήμουν ενθουσιασμένος με την ανταπόκριση του Α.  

 Επίσης, δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να αμφιβάλλει για την επαφή και την σχέση που 

δημιουργήθηκε, ούτε και να νιώσει την παραμικρή φοβία για την ενδεχόμενη άμβλυνση 

της όμορφης αυτής σχέσης. «Δεν περιμένω τίποτα, δεν σκέφτομαι πολύ, απλά βιώνω τα 

όμορφα συναισθήματα!»  Ήθελα απλά να βιώσω την επανάληψη αυτής της επαφής με τον 

πελάτη, μέσω της επόμενης συνεδρίας. Θα έλεγα ότι με το ίδιο χαμόγελο ακριβώς που είχα 

αποχαιρετώντας τον πελάτη στην έκτη συνεδρία, εμφανίστηκα και στην έβδομη συνεδρία. 

 

Αφηγηματική ανάλυση συνεδρίας 
 

Έναρξη έως 01:40 λεπτό: Το καλωσόρισμα του Α. απέναντι στο πρόσωπο μου ήταν 

φιλικό και εγκάρδιο καθώς με πήρε απτό χέρι μόνος του και με οδήγησε στο γνωστό 

δωμάτιο. Το βλέμμα του ήταν σπινθηροβόλο, ακτινοβολούσε, γεμάτο ένταση, εσωτερική 

γαλήνη και ζωντάνια παράλληλα. Είχε περάσει περίπου μια εβδομάδα από την τελευταία 

συνεδρία και απ’ ότι φαίνεται ο Α. αδημονούσε για την επόμενη συνάντηση μας.    

 Μπαίνοντας στο δωμάτιο η πρώτη κίνηση του Α. ήταν να μου υποδείξει το ακκορντεόν, 

προσπαθώντας ο ίδιος να το ανοίξει, κάτι που δεν μπορεί ο ίδιος φυσικά. Εγώ του 

υπέδειξα το μεταλλόφωνο λέγοντας του «έλα να παίξουμε λίγο!» και αμέσως ο Α. κάθισε 

στο κρεβάτι παίρνοντας την μία μπαγκέτα και έπειτα παίζοντας τέσσερις νότες στη σειρά 

(τέσσερα όγδοα). Εγώ ανταπέδωσα μιμούμενος παίζοντας με την άλλη μπαγκέτα τέσσερις 

νότες στη σειρά σε πιο χαμηλό τονικό ύψος στην ίδια νότα. Ο πελάτης μου «άρπαξε» τη 

μπαγκέτα και συνέχισε παίζοντας κάτι χωρίς νόημα όμως, αλλά χαμογελώντας ή γελώντας 

προς το πρόσωπο μου, περιμένοντας κάποια ανταπόκριση ή επιβεβαίωση. Εγώ αμέσως 

χειροκρότησα και αμέσως μετά έπαιξα συνεχόμενα ντέφι (όχι ρυθμικά) και αργότερα του 

τραγούδησα μελωδία σε ματζόρε κλίμακα με τα λόγια «ο Α. παίζει μεταλλόφωνο».    

 Μετέπειτα, ζητάω από τον Α. τη μία μπαγκέτα «Α_ _κη θα μου το δώσεις αυτό;» με 

σκοπό να παίζουμε μαζί και να μοιραστούμε κάτι κοινό (κοινή χρήση οργάνων-Sharing 
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instruments) (Ψαλτοπούλου, 2015, σ.71)82. Ο Α. έπαιζε μόνος του συνεχόμενα όγδοα στην 

ίδια νότα χωρίς να μου δίνει, σκανδαλωδώς θα έλεγα, ιδιαίτερη σημασία παρά τα αιτήματα 

μου, αλλά διέκοψε το παίξιμο και κοιτώντας με ευθεία επαφή γέλασε με τον δικό του 

γλυκό και συνάμα σκανδαλιάρικο τρόπο!   

 Κατόπιν άπλωσα το χέρι μου και πήρα με ήπιο τρόπο την μία μπαγκέτα από το χέρι του. 

Ο Α. ξέσπασε σε γέλια αφού παίξαμε ταυτόχρονα με την ίδια ένταση  (τεχνική 

συγχρονισμού-Synchronizing) και προσπάθησε να μου πάρει τη μπαγκέτα  

«εκδικούμενος» αλλά αστειευόμενος. Τελικά μου την πήρε ενώ γελούσε συνεχώς. Είναι 

εμφανής η διάθεση του Α. για παιχνίδι όπως επίσης δεδομένη πλέον και η οικειότητα και η 

ασφάλεια που αισθάνεται. 

 01:40 έως 09:00:  Έπειτα, ο Α. μου υπέδειξε με εμφανή τρόπο το ακκορντεόν, το οποίο 

φαίνεται να του κεντρίζει το ενδιαφέρον. Εγώ κάθισα στην καρέκλα και ο Α. κυριολεκτικά 

«καρφώθηκε» πάνω μου αναμένοντας με το χαμόγελο και το γέλιο του, τα καλύτερα! 

 Παίζοντας κάτι «ουδέτερο» στην αρχή, ο Α. ξεσπούσε σε χαχανητά και πήγε να ανάψει 

μάλιστα το φως ενδιαφέρον, ένδειξη πιστεύω του ενδιαφέροντος και της έλξης που 

αισθάνεται για την σχέση μας. Τα χαχανητά συνεχίζονται και εγώ παίζω μια χρωματική 

κλίμακα με ιδιαίτερη ένταση και στόμφο καταλήγοντας σε μία 5η – 1η (Ντο7,Φα+) και την 

Ντο με marcato τραγουδώντας παράλληλα «γεια σου Α._ _κη» ως καλωσόρισμα 

χρησιμοποιώντας και πλάγια πτώση (Σι♭-,Fa+). Ο Α. ξέσπασε σε χαχανητά και γέλιο, 

όπως ακριβώς και στην 6η συνεδρία.  

 ‘Έπειτα, επιχειρώ δυναμική παρέμβαση παίζοντας  μια τρίλια με forte στην νότα Ντο ως 

5η βαθμίδα που κατέληγε χρωματικά στην 1η (Φα) . Ο Α. ξαφνιάστηκε ευχάριστα. 

Μάλιστα χτύπησε και ένα παλαμάκι αμέσως μόλις άκουσε την τρίλια. Ακολούθησαν 

κάποιες συγχορδίες τρίηχων με σταδιακή αύξηση ταχύτητας.  

 
Εικόνα 11 
   

 Η ανταπόκριση ήταν ενθουσιώδης. Συνέχισα λοιπόν σε Φα ματζόρε κάποιες συνηχήσεις 

1ης με 6η βαθμίδας. Ο Α. εκδήλωνε τη χαρά του κραυγάζοντας χαρούμενα και συνεχόμενα 

«Α!» καθώς επίσης μου έκανε με το χέρι του το γνωστό «Κόλλα το!». Συνέχισα 

τραγουδώντας μια χαρωπή μελωδία σε Φα πάλι, με τα λόγια «ο Α_ _κης είναι καλό 

παιδάκι, ο Α_ _κης είναι καλό παιδί» χωρίς να υπάρχει όμως ανταπόκριση από τον Α. 

αυτή τη φορά καθώς ήταν απασχολημένος με τα χαρτάκια του, δηλαδή κάποια κομμάτια 

χαρτιού που ζητάει από την μητέρα του ή τον πατέρα του να τα κόψουν λιγάκι στις άκρες. 

 Έτσι σκέφτηκα εκείνη την ώρα και εντελώς αυθόρμητα να παίξω ένα συμβατικό κομμάτι 

από το παλιό μου ρεπερτόριο, συγκεκριμένα ένα Ρώσικο γρήγορο και έντονο χορευτικό 

κομμάτι σε Σολ μινόρε, (τύπου Κατιούσα, Ρώσικου παραδοσιακού τραγουδιού) με 

                                                           
82Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 

 

http://hdl.handle.net/11419/1530
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ξεκάθαρη παρεμβατική διάθεση. Ήθελα λοιπόν να πειραματιστώ σε κάτι έντονο μουσικά 

ώστε να εμπεδώσω την τάση του Α. να εκδηλώνει εκρήξεις χαράς όταν ακούει κάτι έντονο 

και δυναμικό συνάμα. Ο πειραματισμός απέδειξε λοιπόν πολύ σύντομα και με εξόφθαλμο 

τρόπο την ροπή αυτή του Α.  

 Αργότερα συνέχισα σε μία νότα πάνω παίζοντας με ένταση και subito. Η έκφραση του 

ήταν πρόσχαρη γεμάτη με παιδική ζωντάνια. Οι αντιδράσεις του ήταν, να παίξει για λίγο 

ντέφι, να χτυπάει το χέρι μου, να αγγίζει το ακκορντεόν να χαμογελάει και να καγχάζει 

συνεχώς. Όλα αυτά συνέβησαν παίζοντας επίσης το τελευταίο μέρος της εισαγωγής του 

έργου του συνθέτη Richard Strauss, Also Sprach Zarathustra, γιατί πραγματικά απεικόνιζε 

τον ενθουσιασμό του Α.  

 Ακολούθησαν τα αυθόρμητα «Α!» του Α., προσπαθώντας ίσως να ανταποδώσει   ηχητικά 

τα marcato που του δίνω πολύ συχνά. Υπήρχε λοιπόν μια επικοινωνία λοιπόν πρότασης- 

ανταπάντησης με τα «Α!». Η πρόταση προερχόταν είτε από εμένα είτε από τον πελάτη, το 

ίδιο και η απάντηση. Ένα μουσικό-ηχητικό παιχνίδισμα ίσως και με διάθεση φιλικού 

«ανταγωνισμού» (από την πλευρά του παιδιού αρχικά) για το ποιος θα φωνάξει 

περισσότερο ή το ποιος θα τρομάξει τον άλλον περισσότερο και με αποτελεσματικό 

τρόπο! Αξιοσημείωτο αναφοράς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό «χαχανητό» με βραχνάδα 

(γρέζι) του πελάτη που προσέδωσε δύο φθόγγους (Σολ-Σι♭) σε διάστημα τρίτης μικρής.  

09:00  έως  10:30: Ακολούθησε το ίδιο κλίμα, παίζοντας ένα συνδυασμό κυρίως από 

πεντατονικές κλίμακες αυτή τη φορά, Ηπειρώτικες και Bluesy στη συνέχεια. Νομίζω ότι 

του ταιριάζουν οι Ηπειρώτικες πεντάτονες κλίμακες όταν βρίσκεται ο Α. εν ηρεμία ενώ οι 

Rock-Blues πεντάτονες όταν δείχνει τον έξαλλο ενθουσιασμό του. Ας μη ξεχνάμε ότι η 

καταγωγή του πελάτη είναι από την Αλβανία και οι γονείς του είναι μετανάστες στην 

χώρα μας.  

 Οι πεντατονικές κλίμακες, με τις διάφορες μορφές τους, είναι κοινές στον ευρύτερο 

γεωγραφικό χώρο της Ηπείρου. Ιδιαίτερα οι πεντατονικές πάνω στις μείζονες κλίμακες, 

προσδίδουν την αγνότητα της φύσης αλλά και του ανθρώπου. Ο Α. με το παρουσιαστικό 

του, την συνολική συμπεριφορά και στάση του και την παιδική του αφέλεια, θα μπορούσε 

να απεικονίζει ένα μουσικό πορτραίτο με βάση τις κλίμακες αυτές. 

 Στο 10:30 ο Α. δίνει μια συγκεχυμένη ηχολαλία με τις νότες από ρε, μι, φα #. Παράλληλα 

αυτοσχεδιάζοντας σε Μιξολύδιο τρόπο από Ρε, ενσωματώνω την ηχολαλία αυτή με πολύ 

«φυσικό» τρόπο. Νομίζω πως το μουσικό πορτραίτο του παιδιού εκτός από τις 

πεντατονικές κλίμακες, σίγουρα εμπεριέχει και τον Μιξολύδιο τρόπο.  Ο  Μιξολύδιος 

τρόπος έχει ματζόρε χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει κάτι το 

πολύ φωτεινό, το ενθουσιώδες, το εκστατικό, το πομπώδες ενδεχομένως, χωρίς «σκοτεινά 

σημεία» αλλά και με μία δόση μυστηρίου (όχι σκοτεινή όμως) και ιερότητας σε κάποιες 

περιπτώσεις. Αξιοπρόσεκτες πάντως είναι και οι ανταποκρίσεις του Α. πάνω στις τρίλιες.  

 Εν συνεχεία, ο Α. καθιστός στο κρεβάτι απασχολείται με τα χαρτάκια του αρκετή ώρα. 

Εγώ χρησιμοποιώντας την τεχνική της Ενσωμάτωσης (Incorporating) τραγουδώ με τα 

λογάκια «ο Α. κοιτάει τα χαρτάκια του» πάνω σε Ντο ματζόρε με την εξής μελωδία: 
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Εικόνα 12 

 Παίζοντας σε ματζόρε, ουσιαστικά διαδοχές συγχορδιών, ο Α. ήταν απορροφημένος 

αρκετή ώρα με τα χαρτιά του. Η προσοχή του δεν ήταν πλέον στραμμένη επάνω μου. Έτσι 

σκαρφίστηκα ένα σύντομο τραγούδι παρώθησης προς τον Α. με την προοπτική να 

συγκεντρωθεί πάλι στο πρόσωπο μου, εάν αυτός φυσικά κρίνει απαραίτητο και διακριτικά 

χωρίς πίεση υπό μορφή πρότασης. Το τραγούδι είχε τα ακόλουθα λόγια: 

 
Εικόνα 13 

   Βασικά, η τρίλια στο Λα ήταν παρατεταμένη σκοπίμως με πρόθεση να αποσπάσω τη 

προσοχή του Α. και να ξεκινήσω εξ’ αρχής ένα καινούριο παιχνίδισμα. Ο Α. 

ανταποκρίθηκε και έσκυψε ξανά πάνω στο ακκορντεόν γελώντας, ενώ έβαλε και τα 

δάκτυλα του στην κλαβιέρα προσπαθώντας να παράξει ήχο και αυτός. Ακολούθησε και 

άλλο ένα σύντομο τραγουδάκι παρώθησης με κέντρο το «ντέφι».  

 
Εικόνα 14 

 Είναι χαρακτηριστική η κίνηση του, όταν ενώ εγώ του πρότεινα το ντέφι χτυπώντας το 

στον αέρα, αυτός το πήρε απ’ το χέρι μου με πολύ ήπιο τρόπο και το άφησε στο κρεβάτι 

με μια πολύ αργή και ψύχραιμη κίνηση. 

{Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

 Συμπερασματικά, ο Α. καθόταν απέναντι μου και ενίοτε έδειχνε από μικρό ενδιαφέρον έως 

έξαλλο ενθουσιασμό με «σπαρταριστό» γέλιο. Το σημείο εκκίνησης των αντιδράσεων αυτών, 

η αφορμή δηλαδή, αποτελούνε τα εξής μουσικά στοιχεία: 

I. Τα έντονα και απότομα marcato ή sforzandi  

II. Η δυνατή ένταση του ήχου  
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III. Οι τρίλιες  

IV. Το άνοιγμα της φυσούνας, ιδιαίτερα όταν την άνοιγα διάπλατα μέχρι τέρμα. Το 

άνοιγμα της φυσούνας  λοιπόν, σε συνδυασμό  με τα τρία παραπάνω στοιχεία 

συνέθεταν για τον πελάτη μια «πρόκληση». Είναι χαρακτηριστικό το βλέμμα του 

πελάτη στο άνοιγμα της φυσούνας. Θα έλεγα ότι είναι ένα βλέμμα δέους και απόλυτης 

χαράς και ικανοποίησης.  

 Μία «πρόκληση», όπως ένας μεγαλύτερος ή ενήλικας «προκαλεί» με αγάπη και 

παιδαγωγικό ενδιαφέρον έναν μικρότερο σε ηλικία. Ένα παιχνίδισμα στο οποίο ο Α. 

ανταποκρίνεται απόλυτα, μάλιστα ο ίδιος το έγειρε και έτσι φάνηκε, από ουμανιστικής 

πλευράς, ότι ήταν μια προσωπική ανάγκη.    

 

 Μετά από λίγο ο Α. φεύγοντας από το κρεβάτι που καθόταν ανέμελα φαίνεται να 

γλίστρησε κάπως. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, έβγαλε ένα «Ωπ!», «Αμμμ». Αυτό σημαίνει 

ότι ο Α. συνειδητοποιώντας προφανώς την «γκάφα» του, θέλησε να εκφραστεί αυτόματα 

με τον δικό του ήχο και με μια μικρή δόση χιούμορ. Είναι εμφανές ότι ο Α. νιώθει την 

άνεση να εκφραστεί όπως ακριβώς νομίζει αυτός.    

 Εγώ αμέσως έσπευσα να μιμηθώ την έκφραση του πελάτη μουσικά, αφού αυτή 

ολοκληρώθηκε (Τεχνική Imitating) (Carroll & Lefebvre, 2007,σ.12)83, αποδίδοντας την με 

τις ίδιες συλλαβές (προφορικά) και με ένα forte στο ακκορντεόν σε μία συγχορδία (Ρε+7). 

Αυτή τη φορά το σύντομο γέλιο που ακούστηκε απ’ τον Α. ήταν πολύ «σπαρταριστό» και 

γεμάτο αυθορμητισμό με ένα έντονο χρώμα βραχνάδας (γρέζι).  

 Σχεδόν σε κάθε αντίδραση του Α. αντιδρώ και εγώ χρησιμοποιώντας την τεχνική της  

Υπερβολής (Exaggerating) (Ψαλτοπούλου, 2015, σ.71)84. Έτσι και στα επόμενα χαχανητά 

που ακολούθησαν, ενίσχυσα το υπάρχον ευφορικό κλίμα αλληλεπίδρασης με δύο στιχάκια 

«Τι ωραία Α._!». 

 
Εικόνα 15 

 Λίγο αργότερα ο Α. αφού γύρισε για λίγο την πλάτη του σε εμένα ξεφωνώντας ένα 

«Ουιιι!» σαν ένα μικρό ξέσπασμα σαν και αμέσως ήρθε καταπάνω μου χτυπώντας το 

ακκορντεόν στην κλαβιέρα στην αρχή και έπειτα στην κορυφή της φυσούνας. Ήταν όντως 

μία μικρή έκρηξη ενέργειας του πελάτη, την οποία ευθύς αμέσως καθρέφτισα (Reflecting) 

(Ψαλτοπούλου, 2015, σ.71)85 παίζοντας με έντονο vibrato (κάτι παρόμοιο με την τεχνική 

του bellow shake) διάφορες συνηχήσεις σε Σολ ματζόρε. Ένα χαμόγελο συγκατάθεσης 

φάνηκε και μετά άρχισε να χαϊδεύει το ακκορντεόν.  

                                                           
83Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
84Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
85Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 

http://hdl.handle.net/11419/1530
http://hdl.handle.net/11419/1530
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 Στη πορεία, άρχισε να επεξεργάζεται το ακκορντεόν και έβαλε τα δάχτυλά του ανάμεσα 

στη φυσούνα η οποία ήταν σχεδόν προς το κλείσιμο της. Η έκφραση του ξαφνικά είχε 

σκοτεινιάσει κάπως και είχε ένα βλέμμα περιέργειας με ταυτόχρονη απουσία 

οποιουδήποτε συναισθήματος. Μόνος του αργότερα προσπάθησε να την ανοίξει (και τα 

κατάφερε) μέχρι τέρμα. Αυτό το ύφος λοιπόν του Α., μου έδωσε την αφορμή να κάνω ένα 

σύντομο αυτοσχεδιασμό στην ολοτονική κλίμακα (Whole tone scale) από Ντο. 

 
Εικόνα 16 

 

 Συνέβη όμως κάτι αξιοθαύμαστο. Στο σημείο που έκανα τρίλια για λίγα δευτερόλεπτα 

(πάνω στην ολοτονική κλίμακα), εκδηλώθηκε η «φωτεινή» πλευρά του Α. για μια ακόμη 

φορά καθώς άστραψε το πρόσωπο του ξανά. Εγώ αυτομάτως μετέτρεψα την ολοτονική 

κλίμα από Ρε ματζόρε σε Μιξολύδιο τρόπο με έναν σύντομο αυτοσχεδιασμό. Έπαιζα 

συνεχείς σχέσεις διαστήματος τρίτης πάνω στην κλίμακα (Μιξολύδιο τρόπο) με τρίλιες. Η 

αντίδραση του Α. σε αυτήν την αλλαγή ήταν άμεση. Ο ενθουσιασμός του ήταν κατάδηλος.  

 Λίγο μετά δίνει ένα χτύπο με σκανδαλιάρικο τρόπο στο ακκορντεόν σα να ήθελε να με 

«τρομάξει» ξανά (!) και εγώ ανταπέδωσα με ένα απότομο forte με τη συγχορδία Ρε 

ματζόρε. Επακολούθησε ίσως το μεγαλύτερης διάρκειας καθώς και βαθύτερο γέλιο του 

πελάτη από όλες τις συνεδρίες που έλαβαν μέρος. Η αντίδραση μου σε αυτό το ξέφρενο 

γέλιο ήταν τα διάφορα «Α!» και «Ουγκ!» συλλαβές που τις έχει προφέρει σε διάφορες 

συνεδρίες. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια μου να εντάξω στις συνεδρίες το λεκτικό, στη 

περίπτωση του συγκεκριμένου πελάτη, συλλαβικό υλικό που μου προσφέρει απλόχερα θα 

έλεγα και να τις αποκωδικοποιήσω ώστε να επιτευχτεί, όσο αυτό είναι δυνατό, μια 

minimum επικοινωνία λεκτικού-συλλαβικού τύπου. 

 Οι απρόσμενες αντιδράσεις του Α. ήταν να προφέρει με μεγάλη άνεση και καθαρότητα 

δύο φορές τη λέξη «Μπα-μπά» και την φράση «α εντάξει». Η λέξη μπαμπά διατυπώθηκε 

από μέρους του με μεγάλη ευκρίνεια και μουσικότητα. Ειδικότερα, την φωνοποίησε σε 

τρείς φθόγγους (μπα-μπά-α) με ένα γλίστρημα ανοδικό (glissando) ξεκινώντας από Ρε και 

καταλήγοντας σε Λα. 

 
Εικόνα 17 

 {Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

Αυτόματα, προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τι μπορεί λοιπόν να ώθησε τον πελάτη να 

εκφραστεί και να αρθρώσει αυτές τις λέξεις; Υπάρχει περίπτωση να καταλαβαίνει το νόημα 

των λέξεων αυτών; Και γιατί τις χρησιμοποίησε τη δεδομένη στιγμή; Πιστεύω αλλά και 

νιώθω ακράδαντα ότι ο Α. συνδέθηκε μαζί μου σε   μία βιωματική κορυφαία εμπειρία χαράς 

και σχέσης ενήλικα-παιδιού ή ακόμη και πατέρα-παιδιού.  
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 Τα περιπαικτικά παιχνίδια, τα οποία εμπεριέχουν το χιούμορ, την περιπέτεια και τον 

ανταγωνισμό, όταν εκτυλίσσονται μεταξύ πατέρα και γιού σε παιδική ηλικία παίρνουν και 

έναν ρόλο διαδικασίας ενηλικίωσης και ωρίμανσης ενώ τα οφέλη είναι πολλά για την θετική 

και υγιή ανάπτυξη του παιδιού. Η δική μας εμπειρία βασίζεται πάνω στην ασφάλεια που 

παρέχεται από τον θεραπευτή, ασφάλεια που παρέχεται και από τον πατέρα στην προσωπική 

μας ζωή (σε μια υγιή σχέση πάντα). Ίσως ο Α. να βίωσε την μουσική αυτή αλληλεπίδραση ως 

μια τέτοια σχέση. Πάντως ο Α. δεν εκφέρει συχνά αυτή την λέξη (το «μπαμπά» δηλαδή) 

θέλοντας να απευθυνθεί στον πατέρα του, καθ’ ότι δεν διαθέτει τη δυνατότητα εκφοράς του 

έναρθρου λόγου αλλά σίγουρα την ακούει απ’ τον αδελφό του πολύ συχνά (Child Welfare 

Information Gateway 2006,σ.13)86.   

  

Συνέχισα λοιπόν να «προκαλώ» τον πελάτη με τα «Μπαμπά-α» αποτυπώνοντας τη 

μελωδία του Α. αλλά μία πέμπτη κάτω (Λα έως Μι). Η χαρά και ο ενθουσιασμός του Α. 

ήταν απερίγραπτη. Συνεχίζοντας τον αυτοσχεδιασμό σε Ρε Μιξολύδιο ο Α. ξεφώνισε με 

σύντομο και «συνθηματικό» τρόπο «α μπα-α» το οποίο ταυτίζω με το δικό του «Μπαμπά-

α». Τα τρέμολο και οι τρίλιες παίζουν πάντα τον ρόλο τους ενώ ακούγεται από τον ίδιο 

ένα αναπάντεχο αλλά πολύ εύστοχο «ζζζζζ-τααα» συνδυάζοντας το με μία κυκλική κίνηση 

με κέντρο τον ίδιο.  

 

 {Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

Η μουσική «περιπέτεια» βρίσκεται στο ζενίθ της. Ο Α. δείχνει απόλυτα συνεπαρμένος από 

τους ήχους του ακκορντεόν. Τα ξαφνικά forte, οι τρίλιες, τα crescendi, το τρέμολο, το 

μεγάλο άνοιγμα της φυσούνας και γενικά τα μουσικά ερεθίσματα ή αλλιώς μουσικά μοτίβα ή 

και προτάσεις δεν μένουν αναπάντητα από τον Α. . Η επικοινωνία μας παίρνει πολλές φορές 

την μορφή ερώτησης (ή πρόκλησης) και απάντησης. Ο Α. ανταποδίδει συνήθως με κάποιο 

χτύπημα στο κρεβάτι ή στο πόδι μου ή στο ντέφι. Διαφορετικά, η απάντηση αποτελεί ένα 

ξεφωνητό με τη μορφή άναρθρης κραυγής. Το γέλιο και τα χαχανητά αποτελούν την πιο 

πηγαία μορφή έκφρασης του πελάτη καθότι κυριολεκτικά ξεσπούν αυθόρμητα και δηλούν την 

παρορμητική διάθεση αλλά και την εμπιστοσύνη και ασφάλεια που βιώνει ο ίδιος μέσα από 

την μουσικο-θεραπευτική σχέση. 

  

Στα πλαίσια αυτής της αλληλενέργειας και αξιοποιώντας τα παραπάνω, αφήνω τον 

αυτοσχεδιασμό στον Μιξολύδιο τρόπο και επιχειρώ παρέμβαση με «επιθετικό» τρόπο 

θέλοντας να αγγίξω τα ενδεχόμενα όρια του Α. Καταπιάνομαι λοιπόν με ένα ανοδικό 

crescendo παίζοντας χρωματικές Μείζονες συγχορδίες στη σειρά, κρατώντας στα μπάσα 

το ΡΕ ως ισοκράτη : 

 
Εικόνα 18 

                                                           
86Child Welfare Information Gateway, 2006, The importance of fathers in the healthy development of children, σ.13, Washington, DC: 

U.S. Department of Health and Human Services, Children’s Bureau. 
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 Την ακολουθία αυτή συγχορδιών εμπνεύστηκα από το έργο του ύστερου ρομαντισμού 

(Gustav Theodore Holst- The Planets Op.32 Mars) και ήθελα να δώσω την αίσθηση  της 

υπερβολής (Exaggerating) στην ήδη αυθόρμητη και ενθουσιώδη συμπεριφορά του Α. 

Παράλληλα δίνει την αίσθηση της αναμονής για κάτι μεγαλοπρεπές, επιβλητικό και 

μεγαλειώδες. Οι αντιδράσεις του Α. (χτύπημα στο ντέφι, γέλιο κτλ) ήταν όντως πιο γρήγορες 

και άμεσες ίσως ακόμη και σε σημείο που να του προκάλεσαν σύγχυση.  Το σίγουρο είναι ότι 

του προκάλεσαν  το αίσθημα της κόπωσης  γι’ αυτό και αφοσιώθηκε αμέσως μετά στα 

χαρτάκια του. Μία μικρή παύση από την προηγούμενη ένταση και εγώ καθρέφτισα 

(Reflecting) την συμπεριφορά του πελάτη στην ίδια τονικότητα (ΡΕ) με διάθεση Largo και 

Piano σε μορφή Cadenza (Carroll & Lefebvre, 2007, σ.12)87 :  
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  Μετά από την μικρή αυτή ανάπαυλα, και αφού είχε αρχίσει πάλι μια κινητικότητα από τον 

Α., έκανα μια ακόμη απόπειρα με Furioso διάθεση ξανά, που τον συνεπήρε βαθμιαία αλλά 

σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η ορμή του πελάτη ήταν αμείωτη και εκφράστηκε με 

χτύπους στο πόδι μου, στο ντέφι και με κραυγές. 

{Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

 Ένα αξιοσημείωτο συμβάν στη συνέχεια, που μου προξένησε μεγάλη έκπληξη και χαρά 

ταυτόχρονα ήταν το γεγονός ότι ο Α. επικοινώνησε μαζί μου με έναν καινούριο τρόπο. 

Συνήθως, επαναλαμβάνω τις κραυγές του Α. είτε με τη φωνή μου είτε μουσικά. Αυτή τη 

φορά επιχείρησα παρεμβατικά και με αυτοπεποίθηση, να προτείνω άλλη μία φορά μια από 

τις κραυγές του Α. (όχι δυνατή όμως) και συγκεκριμένα το «Ουγκ». Ο Α. αφού είχε μόλις 

ηρεμήσει, επανέλαβε αυτό που άκουσε πολύ καθαρά (το Ουγκ» δηλαδή).  

 Έκτοτε, κατάλαβα ότι ο Α. είχε κυριολεκτικά κάποιες καλά «κρυμμένες» πτυχές του εαυτού 

του και των δυνατοτήτων του, τις οποίες ουσιαστικά ένιωσα την ανάγκη αλλά και 

υποχρέωση να εγείρω, μέσω της μουσικής και της θεραπευτικής σχέσης  και να τις φέρει ο Α. 

στην επιφάνεια. Ήμουν σίγουρος ότι ο Α. και μετά από συζητήσεις που είχαν προηγηθεί με 

την μητέρα του, ότι το παιδί δεν χρησιμοποιεί λέξεις, συλλαβές ή κραυγές ως επικοινωνιακό 

μέσο, παρά μόνο πιάνει με τα χέρια του όταν θέλει ένα αντικείμενο (δηλαδή το δείχνει 

παράλληλα) ή τραβάει τους μεγαλύτερους απ’ το χέρι όταν ζητάει κάτι ή σε τελευταία 

ανάλυση κλαίει. Δεν υφίσταται δηλαδή ένας minimum κωδικός λεκτικής επικοινωνίας.  

 Η επανάληψη λοιπόν της λέξης ή συλλαβής που άκουσε, καθιστά τον Α. τουλάχιστον ικανό 

να αφομοιώσει ηχητικά και να αναπαράγει λεκτικά τους ήχους ή τις συλλαβές που ακούει 

παρά το έλλειμμα στην βραχυπρόθεσμη ακουστική μνήμη και επεξεργασία ακουστικών 

πληροφοριών των ατόμων με σύνδρομο Down και την ανάλογη δυσκολία στην 

                                                           
87Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
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αναπαραγωγή των λέξεων ή συλλαβών, όπως πληροφορούν οι Pueschel και Hopman 

(1993). Αυτό, αποτελεί ένα σοβαρό βήμα στην εξέλιξη του σε σχέση με τις επικοινωνιακές 

του ικανότητες (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2017, σ.41)88.  

  

 Εν συνεχεία, ακολούθησε από πλευράς του Α. μια κραυγή ξεσπάσματος, ένα δυνατό «Αααα» 

και ακολούθως μερικές ωραίες ανέμελες στιγμές γέλιου και άλλη μια φορά μια κραυγή με 

ένα δυνατό «Αααα». Έπειτα ο Α. παρουσίασε μια κινητικότητα, από τον υπολογιστή στο 

κρεβάτι, στο πρόσωπο μου και γενικά «γύριζε» διαρκώς στο δωμάτιο. Εγώ καθρέφτιζα όλες 

αυτές τις ενέργειες με απότομες διακοπές στο παίξιμο.  

 26:32: Τέλος, ανεβαίνει στο κρεβάτι και μετά από λίγο σκοντάφτει σε ένα ντέφι και πέφτει 

(ευτυχώς στο στρώμα). Απευθύνθηκα στο δικό του πρόσωπο, με πνευματώδες ύφος, 

λέγοντας του «θα χτυπήσεις το κεφάλι σου καμία ώρα!», «και μετά ο Α_ _κης τι θα κάνει, 

μου λες;». Ο Α. αντιλήφθηκε αυτόματα το ύφος μου και αντέδρασε με ένα δεκτικό γέλιο και 

διάπλατο χαμόγελο. Αντιλήφθηκε λοιπόν τον «τόνο» της φωνής μου και την μουσικότητα 

αυτής, άρα την διάθεση και την πρόθεση.                    

 {Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

Αυτή η τελευταία αντίδραση του Α. οφείλεται πιστεύω στο κατάλληλο διαμορφωμένο κλίμα 

και στην αληθινή σχέση που έχει προκύψει μεταξύ των δύο. Ο Α. σπάνια έχει τέτοιες 

αντιδράσεις ακόμα και στο σπίτι. Οι συνεδρίες της μουσικοθεραπείας ήταν ένα παράθυρο γι’ 

αυτόν, ώστε να «απεγκλωβίσει» την ενέργεια του και να απογειωθεί ο ίδιος σε ένα 

συναρπαστικό μουσικό ταξίδι . 

  

26:40:  Ακολούθως, ο Α. συνέχισε ανέμελα να χτυπάει το ντέφι ξαπλωμένος στο κρεβάτι. 

Σε κάποιες παύσεις, δηλαδή επιτηδευμένα δημιουργώντας χώρο στην ροή της συνεδρίας, ο 

Α. μετά από μία σύντομη σιωπή επιδόθηκε σε ένα «ξέσπασμα» με κραυγές και γέλια 

παράλληλα. Αργότερα ο πελάτης ίσως κουρασμένος σηκώθηκε όρθιος στο κρεβάτι 

κρατώντας τα χαρτάκια του. Το ύφος του ήταν μάλλον εσωστρεφές και απόμακρο πλέον. 

Εγώ έπαιζα διάφορες μελωδίες σε Largo με μελαγχολική διάθεση στην και κατέληξα σε 

ένα παιδικό νανούρισμα στη συνέχεια. Κατά τη  διάρκεια του νανουρίσματος ο Α. στρέφει 

το βλέμμα του προς εμένα (μετα από αρκετό διάστημα αποστροφής) και ξεστόμισε με 

μεγάλη καθαρότητα «Κοίτα, κοίτα!». Ήταν κάτι το απρόσμενο! Ο συγκεκριμένος Α. με 

ανύπαρκτη ουσιαστικά τη δυνατότητα γλωσσική επικοινωνίας κατάφερε να εκφέρει 

έναρθρο λόγο. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος ότι κατανόησε το περιεχόμενο της λέξης που 

χρησιμοποίησε. Σίγουρα την ακούει συχνά από άλλους ενώ πιστεύω ότι γυρνάει το βλέμμα 

του όταν του λέει κάποιος «κοίτα». Θα φανεί όμως καλύτερα στις επόμενες συνεδρίες 

αυτό.   

30:00 έως 35:10:  Το υπόλοιπο μέρος της συνεδρίας χαρακτηρίζεται από την ισχνή 

διάθεση του Α. για μουσικό παιχνίδι. Αρχίζει ήδη και στρέφεται προς το παράθυρο. 

Παρουσιάζει βέβαια και κάποιες αναλαμπές όπου στρέφεται προς τα εμένα αλλά με 

μειωμένη ορμή. Η συνεδρία φτάνει προς το τέλος… 

 Κλείνω λοιπόν την συνεδρία με ένα Goodbye song : 

                                                           
88Αλευριάδου Α.& Γκιαούρη Σ., 2011, Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών με νοητική αναπηρία και σύνδρομο Down: ανίχνευση 

δυσκολιών και προτάσεις παρέμβασης, σ.41, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  
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Όγδοη (8η) συνεδρία 

Ημερομηνία 23-3-2017 

Ώρα 18:51 μμ 

Διάρκεια 00:42:54 λεπτά 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

Σχόλια-Συναισθήματα 
 Η όγδοη συνεδρία, ως εύλογη συνέχεια της έβδομης ουσιαστικά δεν περιέχει εκπλήξεις. Η 

μόνη διαφορά που επισημαίνω είναι ο μετριασμός της ενεργητικότητας και του σθένους 

του Α. και σε ποσοτικό αλλά και ποιοτικό επίπεδο. Βάση των αρχών που υπηρετώ όμως, 

ως εκπαιδευόμενος μουσικοθεραπευτής της ουμανιστικής προσέγγισης, θα έπρεπε να 

σεβαστώ σε απόλυτο βαθμό αυτήν την «πτωτική» τάση του οποιοδήποτε πελάτη. 

Αποφάσισα να ζήσω την εμπειρία στον «αληθινό της χρόνο» και να μην υπολογίσω 

ενδεχόμενες συνέπειες προτού αυτές συμβούν.   

 

 

 

Μουσικά στοιχεία  
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Κλίμακες, τρόποι, 

διαστήματα, αρμονίες 

• Ματζόρε (Μείζων) 

κλίμακα 

• Χρωματικές 

διαδοχές 

συγχορδιών 

• Πεντατονικές 

(Ηπείρου) 

Κανένα εμφανές δεδομένο  

Ρυθμικά στοιχεία Κυρίως σε 4/4 (ή 2/4) ή σε 

ελεύθερο ρυθμό (Rubato) 

Κανένα εμφανές δεδομένο 

Φραστικά μουσικά 

στοιχεία 

Σύντομα ή και εκτενή 

αυτοσχεδιαστικά μοτίβα 

και φόρμες 

Ηχολαλίες, συλλαβές, 

επιφωνήματα όπως «Α», 

«Πρρρ», «Ιιιι»,  

Μουσικά όργανα Ακκορντεόν ντέφι, 

ταμπουρίνο 

Ντέφι, ταμπουρίνο, 

ακκορντεόν 
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Επαφή λεκτική, βλεμματική, κινητική, μουσική 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Λεκτική Μικρές φράσεις όπως  

• «Γεια σου Α_ _ κη»,  

• «Ο Α. κοιτάζει στο 

παράθυρο» 

Σύντομες ηχολαλίες, 

συλλαβές, επιφωνήματα  

Βλεμματική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη κινησιολογικής 

επαφής χωρίς άσκηση πίεσης 

στον πελάτη 

Απόλυτη αλλά και 

αδιαφορία μερικές 

φορές 

Κινητική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη κινησιολογικής 

επαφής (μίμηση κινήσεων 

πελάτη) 

Συνεχής κινητικότητα 

από μέρους του πελάτη  

Μουσική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη επαφής μέσω 

μουσικής. Αναπαραγωγή των 

εκφράσεων και ήχων του 

πελάτη με Μίμηση 

(Imitating) και Καθρέφτη 

(Reflecting) (Ψαλτοπούλου, 

2015, σ.71)89 

Επαφή μέσω πρόκλησης 

θορύβου (κρούσης) 

 

Θέματα επεξεργασίας 
 Η όγδοη συνεδρία, ξεκινάει με ένα Welcome song σε Ντο ματζόρε όπου ο Α. εκδηλώνει 

περίτρανα τη χαρά του με παλαμάκια και γέλια, ειδικά στο σημείο που ανοίγω απότομα τη 

φυσούνα με δυναμική forte. Η ίδια συμπεριφορά επαναλαμβάνεται και με τα tremolo. 

   Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Α. χτυπάει (κρούει) με το χέρι του στο κρεβάτι ή και αλλού, 

περιμένοντας την ανταπόκριση μου. Αυτή είναι μια παρέμβαση του πελάτη προς τον 

θεραπευτή και μια προσπάθεια επικοινωνίας, η οποία γίνεται με ευχάριστη διάθεση και με 

σαφή στόχευση από τη πλευρά του, με την προσδοκία της ανταπόκρισης.   

 Προς το τέλος της συνεδρίας ο Α. σηκώθηκε όρθιος στο κρεβάτι και με ζωηρή διάθεση σε 

μια ξεκαρδιστική ατμόσφαιρα, αποπειράθηκε να χορέψει με κινήσεις πάνω – κάτω, τις 

οποίες εγώ καθρέφτιζα (Reflecting) (Carroll & Lefebvre, 2007, σ.12)90, κρούοντας (ο Α.) 

παράλληλα το ακκορντεόν. Είναι ευδιάκριτη η σιγουριά του πελάτη ως προς την 

συναισθηματική ασφάλεια που βιώνει. Η μεταξύ μας σχέση λειτουργεί ως ένα γερό 

θεμέλιο, πάνω στο οποίο ενεργεί στο «εδώ και τώρα» χωρίς ενδοιασμούς. 

                                                           
89Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
90Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
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 Ακολούθησε ένα ήπιο νανούρισμα, έχοντας ο πελάτης το μεταλλόφωνο αγκαλιά. Ο 

πελάτης εκδήλωσε και τάσεις φυγής προς το τέλος γιατί μάλλον αισθάνθηκε κουρασμένος. 
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Ένατη (9η) συνεδρία 

Ημερομηνία 6-04-2017 

Ώρα 18:22 

Διάρκεια 00:23:57λεπτά 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

Σχόλια-Συναισθήματα 
 Στη συνεδρία αυτή υπήρξε μια αλλαγή, αυτή της αλλαγής του χώρου διεξαγωγής των 

συνεδριών κατόπιν δικού μου αιτήματος. Μετά από συζήτηση με την επόπτρια 

καθηγήτρια, η ίδια μου επεσήμανε την σπουδαιότητα του κατάλληλου και ιδεατού χώρου 

των συνεδριών μουσικοθεραπείας. Το πρώτο δωμάτιο θεραπείας ήταν το δωμάτιο του 

αδελφού του Α. και το χαρακτηριστικό του ήταν τα έντονα χρώματα στις κουρτίνες, η 

στενότητα του χώρου που δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα καθότι ήταν δύσκολο ακόμη 

και να καθίσω απέναντι από τον Α.  

 Ο Α. έχοντας τόσα ερεθίσματα και παραστάσεις όπως χρώματα, φωτογραφίες, 

υπολογιστή κτλ είναι αναμενόμενο να διασπάται η προσοχή του. Έτσι ζήτησα από τη 

μητέρα του να αλλάξουμε δωμάτιο χωρίς τα παραπάνω προβλήματα και το αίτημα έγινε 

δεκτό. 

 Προσωπικά, περίμενα με την αλλαγή αυτή τουλάχιστον μια συντήρηση της κατάστασης 

και της σχέσης που ανεπτύχθη. Η πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική. Ο Α. έμοιαζε 

απόμακρος, στοχαστικός, με ελάχιστες κινήσεις και ηχολαλίες. Παρόλα αυτά δεν έδειχνε 

στενοχωρημένος ή θλιμμένος.  

 Ίσως η αλλαγή του χώρου να ξάφνιασε καταρχήν τον Α. ή πιθανώς να τον θύμωσε λιγάκι 

αν και δεν ένιωσα κάποιο θυμό εκ μέρους του ή αίσθηση έκπληξης. Νομίζω πως θα έπρεπε 

να είχα προετοιμάσει τον πελάτη για την ενδεχόμενη αλλαγή.  

 

 

Μουσικά στοιχεία  
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Κλίμακες, τρόποι, 

διαστήματα, αρμονίες 

• Ματζόρε (Μείζων) 

κλίμακα 

• Φρύγιος 

(Flamenco) 

• Μιξολύδιος τρόπος 

• Πεντατονική 

Ηπείρου  

Κανένα εμφανές δεδομένο  

Ρυθμικά στοιχεία Κυρίως σε 4/4 (ή 2/4) ή σε 

ελεύθερο ρυθμό (Rubato) 

Κανένα εμφανές δεδομένο 

Φραστικά μουσικά Σύντομα ή και εκτενή Ηχολαλίες, συλλαβές, 
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στοιχεία αυτοσχεδιαστικά μοτίβα 

και φόρμες 

επιφωνήματα όπως «Α» και 

«Μμμμ» 

Μουσικά όργανα Ακκορντεόν, ντέφι, 

ταμπουρίνο, μεταλλόφωνο 

Ντέφι, ταμπουρίνο, 

ακκορντεόν, μεταλλόφωνο 

 

 

 

Επαφή λεκτική, βλεμματική, κινητική, μουσική 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Λεκτική Μικρές φράσεις όπως  

• «Ο Α. θα παίξει 

μουσική» 

Σύντομες ηχολαλίες, 

συλλαβές, επιφωνήματα  

Βλεμματική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη βλεμματικής 

επαφής χωρίς άσκηση πίεσης 

στον πελάτη  

Απόλυτη αλλά και 

αδιαφορία μερικές 

φορές 

Κινητική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη κινησιολογικής 

επαφής χωρίς άσκηση πίεσης 

στον πελάτη 

Μικρή κινητικότητα 

από μέρους του πελάτη  

Μουσική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη επαφής μέσω 

μουσικής. Αναπαραγωγή των 

εκφράσεων και ήχων του 

πελάτη με Ενδυνάμωση 

(Intensifying), Μίμηση 

(Imitating) και Καθρέφτη 

(Reflecting) (Ψαλτοπούλου, 

2015, σ.71)91 

Ελάχιστη 

 

Θέματα επεξεργασίας 
 Από την αρχή της συνεδρίας ο Α. παρουσίασε μια νωχελική συμπεριφορά. Επιχείρησα 

διάφορες παρεμβάσεις, στην αρχή κάνοντας clusters στο μεταλλόφωνο. Ο Α. έδειξε να 

απολαμβάνει την ενέργεια αυτή και συνέχισε να μουρμουράει με «Μμμμμ». Ακολούθως, 

αρχίζω έναν αυτοσχεδιασμό σε Μιξολύδιο τρόπο από Σολ. Ο Α. αδιαφόρησε.  

 Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων Ενδυνάμωσης (Intensifying) έπαιξα και κάποια μέτρα 

μουσικής Flamenco τραγουδώντας «Ο Α. θα παίξει μουσική» και έπειτα μια εύθυμη και 

γρήγορη μελωδία σε 2/4. Όταν του πρότεινα το ταμπουρίνο τραγουδώντας «Ο Α. θα παίξει 

ταμπουρίνο» με μια αργή και εκλεπτυσμένη κίνηση το παίρνει από τα χέρια μου και το 

αφήνει κάτω. Ακολούθως, αυτοσχεδίασα σε Πεντατονική Ηπείρου (ματζόρε) ως απόπειρα 

δημιουργίας Καθρέφτη (Reflecting) της στάσης του πελάτη, η οποία ήταν αυτή της 

                                                           
91Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 

http://hdl.handle.net/11419/1530
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ηρεμίας και της σχολαστικής παρατήρησης, καθότι το βλέμμα του εστίαζε με προσοχή 

πάνω μου (Carroll & Lefebvre, 2007, σ.13)92.  

 Σε αυτή την συνεδρία ήταν ελάχιστες οι στιγμές που ο Α. επέδειξε κάποιο ίχνος ευφορίας. 

Η ενδεικτική εικόνα ήταν αυτή ενός παιδιού με ένα μανταλάκι στο στόμα, κυρίως 

ξαπλωμένου στον καναπέ και ενίοτε με γυρισμένη πλάτη.        
 

  

                                                           
92Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 13, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
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Δέκατη (10η) συνεδρία 

Ημερομηνία 28-04-2017 

Ώρα 19:06:37 μμ 

Διάρκεια 00:47:08 λεπτά 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

 

 

Σχόλια-Συναισθήματα 
 Από αυτή την συνεδρία σίγουρα προσδοκούσα μια επαναφορά στη διάθεση του Α. 

τουλάχιστον όπως αυτή είχε καταγραφεί στην 8η τουλάχιστον συνεδρία. Η χρήση του 

αρμόνιου (επαγγελματικού με ξεχωριστά ηχεία) ήταν το καινούριο στοιχείο στην 

θεραπευτική αυτή συνάντηση. Το αρμόνιο είναι ένα όργανο που με την ποικιλία των ήχων 

που διαθέτει δημιουργεί ένα συνδυασμό και μια πανδαισία ήχων και δεν θα έλεγα ότι 

υστερεί σε δυναμικές, χωρίς βέβαια τις δυνατότητες ενός φυσικού οργάνου όπως πχ το 

ακκορντεόν.  

 Η διάθεση λοιπόν του Α. ήταν σαφώς εξασθενημένη και μειωμένη ακόμα και από την 

προηγούμενη συνεδρία. Το μόνο στοιχείο που τον εξίταρε κάπως ήταν το παιχνίδι προς το 

τέλος. Αναρωτήθηκα λοιπόν: μήπως «έχανα» τον Α.; μήπως η κατιούσα πορεία και η 

αδιαφορία θα συνεχιζόταν και θα ήταν αυτή ο κανόνας και το ορόσημο της σχέσης μου με 

τον πελάτη; Διερωτήθηκα εν τέλει μήπως εγώ θεώρησα δεδομένο τον Α. και υποτίμησα 

κατά βάθος με τον τρόπο αυτό την προσωπικότητα του και αυτός με τη σειρά του το 

συναισθάνθηκε. 

 Η απάντηση δόθηκε αποκλειστικά από εμένα χωρίς την μεσολάβηση της ψυχανάλυσης ή 

της επόπτριας καθηγήτριας αυτή τη φορά. Ίσως, το γεγονός ότι θεώρησα την συσχέτιση 

μου με τον Α. σίγουρη, ακλόνητη και με αποκλειστικά ανιούσας πορεία «περίπτωση» 

διατάραξε προφανώς την ισοτιμία και την ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης.  
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Μουσικά στοιχεία 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Κλίμακες, τρόποι, 

διαστήματα, αρμονίες 

• Ματζόρε (Μείζων) 

κλίμακα 

• Blues scale 

• Μιξολύδιος τρόπος 

• Πεντατονική 

Ηπείρου 

• Πεντατονική Rock 

Κανένα εμφανές 

δεδομένο  

Ρυθμικά στοιχεία Κυρίως σε 4/4 (ή 2/4) ή σε 

ελεύθερο ρυθμό (Rubato) 

Κανένα εμφανές 

δεδομένο 

Φραστικά μουσικά 

στοιχεία 

Σύντομα ή και εκτενή 

αυτοσχεδιαστικά μοτίβα 

και φόρμες 

Ηχολαλίες, συλλαβές, 

επιφωνήματα όπως 

«Ααα»  

Μουσικά όργανα Αρμόνιο, μεταλλόφωνο Αρμόνιο, μεταλλόφωνο 

 

 

Επαφή λεκτική, βλεμματική, κινητική, μουσική 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Λεκτική Μικρές φράσεις όπως: 

• «Κοίτα, κοίτα» 

• «Έλα να παίξουμε 

αρμόνιο» 

• «Ο Α. παίζει 

μεταλλόφωνο» 

• «Ο Α. κρύφτηκε στη 

κουρτίνα» 

• «Θα το γαργαλήσω 

το ποδαράκι» 

Σύντομες ηχολαλίες, 

συλλαβές, επιφωνήματα  

Βλεμματική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη βλεμματικής 

επαφής χωρίς άσκηση πίεσης 

στον πελάτη 

Απόλυτη αλλά και 

αδιαφορία μερικές 

φορές 

Κινητική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη κινησιολογικής 

επαφής χωρίς άσκηση πίεσης 

στον πελάτη 

Μειωμένη κινητικότητα 

από μέρους του πελάτη  

Μουσική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη επαφής μέσω 

μουσικής. Αναπαραγωγή των 

εκφράσεων και ήχων του 

πελάτη με Ενσωμάτωση 

Ελάχιστη 
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(Incorporating), Βηματισμό 

(Pacing)  και Καθρέφτη 

(Reflecting) (Carroll & 

Lefebvre, 2007, σ.12)93 

 

  

                                                           
93Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
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Θέματα επεξεργασίας 
 Η εικόνα του Α. στην 10η συνεδρία χαρακτηρίζεται από μία νωθρότητα, όπως ακριβώς 

και στην προηγούμενη συνεδρία. Ξεκίνησα με Welcome Song τραγουδώντας «Γεια σου Α. 

καλώς ήλθες στη μουσική» σε Ματζόρε κλίμακα. Ο πελάτης δείχνοντας παγερή αδιαφορία 

άρχιζε να παίζει με το ένα δάκτυλο ένα πλήκτρο του αρμονίου με τον ίδιο τρόπο συνεχώς. 

Συνήθως παρουσίαζε μια σχετική ρυθμική συνέπεια, αυθορμήτως, παίζοντας σε συνεχή 

όγδοα ή σε μισά (κατά προσέγγιση πάντα).  

 Εγώ προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας να Καθρεφτίσω (Reflecting) ή να 

Ενσωματώσω (Incorporating) στοιχεία του Α. στον μουσικό αυτοσχεδιασμό, όπως επίσης 

και να συμβαδίσω με το επίπεδο ενέργειας του πελάτη {Βηματισμός (Pacing)} 

(Ψαλτοπούλου, 2015, σ.71)94. Έδωσα όσο το δυνατόν πιο πλούσια, όμορφα και ελκυστικά 

μουσικά στοιχεία και στυλ ώστε να εάν θα συγκινηθεί ο Α. και ανταποκριθεί με 

ενδιαφέρον και δημιουργικότητα Οι στιγμές που έδειξε κάποια χαρά ή ικανοποίηση ήταν 

ελάχιστες. Σε λίγα λεπτά άλλαξε θέση και στράφηκε στην άλλη πλευρά του αρμονίου (στις 

ψηλές οκτάβες). Το παίξιμο ήταν χωρίς σφρίγος και διάθεση. Αργότερα ο Α. σηκώθηκε 

και έψαχνε το μεταλλόφωνο για να παίξει. Το παίξιμο του ήταν όμως το ίδιο και 

συμβάδιζε με την οπτική εικόνα που έδινε τη δεδομένη στιγμή : έδειχνε απομονωνόμενος, 

εσωστρεφής, απόμερος και αποκομμένος από το πρόσωπο του εκπαιδευόμενου θεραπευτή. 

Από πλευράς μου υπήρξε πλήρης αποδοχή αυτής της εσωστρέφειας. Αργότερα φαίνεται 

ότι ο Α. άνοιξε ένα μικρό παράθυρο ξανά. Ίσως ήθελε να παίξουμε ξανά μαζί.   

 Προς το τέλος της συνεδρίας, βρίσκεται ξαπλωμένος στο πάτωμα απλώνοντας μόνο τα 

πόδια του σε εμένα για να παίξει. Εγώ δέχομαι την πρόσκληση και προσποιούμαι ότι 

προσπαθώ να πιάσω το πόδι του, με το χέρι μου αλλά δεν τα καταφέρνω! Σε κάθε 

απόπειρα έπαιζα τρίλιες, χρωματικές διαδοχές και τρέμολο σε διάφορα διαστήματα και 

κλίμακες Ματζόρε ή σε Μιξολύδιο τρόπο ή και Rock στοιχεία. Ο Α. ενθουσιάστηκε 

αρκετά με το παιχνίδι. Η συνεδρία έκλεισε με Good Bye song «Γεια σου Α. τα λέμε ξανά». 

 

 

 

  

                                                           
94Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
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Ενδέκατη (11η) συνεδρία 

Ημερομηνία 5-05-2017 

Ώρα 18:34 μμ 

Διάρκεια 00:29:08 λεπτά 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

Σχόλια-Συναισθήματα 
 Ένιωσα ελάχιστες στιγμές επαφής με τον Α. στην ενδεκάτη συνεδρία. Αυτές όμως οι 

ελάχιστες στιγμές ήταν έστω το εφαλτήριο για να διατηρηθεί το νήμα που μας ένωσε σε 

όλο αυτό το ταξίδι κα να ξεκινήσει εκ νέου η ανανέωση της ισότιμης και με οικειότητα 

διασύνδεσης πελάτη-θεραπευτή.  

 Παρόλο που η συνεδρία αυτή ίσως ήταν «κατώτερη» σε σχέση ακόμα και με την δέκατη, 

προσωπικά η στάση του πελάτη κατά ένα περίεργο τρόπο επενέργησε θετικά διότι, 

συμβιβάστηκα καταρχήν με αυτήν, σκεπτόμενος ρεαλιστικά και αποδεχόμενος πλήρως 

κάθε μετάπτωση και συγκυρία. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι δυσκολευόμουν να 

αποδεκτώ έναν πελάτη που δεν θα «αποδέχεται» συνεχώς εμένα. Η συνειδητοποίηση 

αυτής της λανθάνουσας ψυχολογίας με βοήθησε στην διεξαγωγή της επόμενης συνεδρίας.          

 

 

 

Μουσικά στοιχεία 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Κλίμακες, τρόποι, 

διαστήματα, αρμονίες 

• Ματζόρε (Μείζων) 

κλίμακα 

• Μιξολύδιος τρόπος 

• Πεντατονική  

Κανένα εμφανές δεδομένο  

Ρυθμικά στοιχεία Κυρίως σε 4/4 (ή 2/4) ή σε 

ελεύθερο ρυθμό (Rubato) 

Κανένα εμφανές δεδομένο 

Φραστικά μουσικά 

στοιχεία 

Σύντομα ή και εκτενή 

αυτοσχεδιαστικά μοτίβα 

και φόρμες 

Ηχολαλίες, συλλαβές, 

επιφωνήματα όπως 

«Ααα», «Ινε»  

Μουσικά όργανα Αρμόνιο, μεταλλόφωνο Αρμόνιο, μεταλλόφωνο 
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Επαφή λεκτική, βλεμματική, κινητική, μουσική 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Λεκτική Μικρές φράσεις όπως  

• «Κοίτα, κοίτα» 

• «Έλα Α.» 

• «Ο Α. παίζει 

μεταλλόφωνο» 

• «Ο Α. κάθεται και 

ξεκουράζεται» 

Σύντομες ηχολαλίες, 

συλλαβές, 

επιφωνήματα  

Βλεμματική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη βλεμματικής επαφής 

χωρίς άσκηση πίεσης στον 

πελάτη 

Απόλυτη αλλά και 

αδιαφορία μερικές 

φορές 

Κινητική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη κινησιολογικής επαφής 

χωρίς άσκηση πίεσης στον 

πελάτη 

Μειωμένη 

κινητικότητα από 

μέρους του πελάτη 

Μουσική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη επαφής μέσω 

μουσικής. Τεχνικές Καθρέφτη 

(Reflecting) και Υπερβολής 

(Exaggerating) (Carroll & 

Lefebvre, 2007, σ.12)95 

Ελάχιστη 

 

Θέματα επεξεργασίας 
 Στην συνεδρία αυτή ο Α. παρουσιάζει ελάχιστα θέματα που θα άξιζαν ανάλυσης. 

Συνολικά, ο Α. εμφάνισε μια τάση νωθρότητας όπως ακριβώς και στην δέκατη συνεδρία.  

 Αξιοσημείωτες ήταν οι συγκυρίες που ο Α. προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί μου 

χτυπώντας το χέρι του, ζητώντας από μένα να προκαλέσω τον ήχο που αυτός θέλει, 

δηλαδή ένα ξαφνικό forte. Επίσης, χαρακτηριστικό σημείο ήταν όταν έπαιξα μια διαδοχή 

συγχορδιών με «θριαμβευτικό» νόημα, επιβραβεύοντας το γεγονός ότι κατάφερε και 

άνοιξε το μεταλλόφωνο μόνος του, έδειξε μεγάλη χαρά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα 

ψέλλισε ένα δισύλλαβο επιφώνημα «Ι-νε», δηλαδή δύο νότες (Φα#-Ρε#). Οι δύο αυτές 

νότες ακούστηκαν όταν ήδη έπαιζα και βρισκόμουν  στην Σι ματζόρε. Τι ταιριαστό και 

κατάλληλο λοιπόν μουσικό διάστημα! 

 Κατά την υπόλοιπη διάρκεια λοιπόν της συνεδρίας ο Α. έκανε «βόλτες» στο δωμάτιο, 

ψάχνοντας κάτι ενώ είχε πολύ συχνά γυρισμένη την του πλάτη απέναντι μου. 

 Ο Α. βρισκόταν εκεί όπως, παρών στο δωμάτιο. Ήταν ίσως μια κατάσταση αμφιθυμίας 

μία μικρή φάση καταθλιπτικότητας την οποία ίσως ήθελε να μοιραστεί μαζί μου. Ήθελε 

                                                           
95Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
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ίσως να ξεδιπλώσει όλες τις πτυχές του εαυτού του ακόμη και αυτές που δεν είναι 

«ζωντανές» και ευχάριστες, ακόμα και αυτές χωρίς μουσική και χαρά..  
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Δωδέκατη  (12η) συνεδρία 

Ημερομηνία 18-5-2017 

Ώρα 6:34:13 μμ 

Διάρκεια 30:54 min 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

Σχόλια-Συναισθήματα 
 Όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις, ο ασθενής χρειάζεται πρώτα να βιώσει ασφάλεια και 

ζέση μέσα σε μια θεραπευτική σχέση και έπειτα να ξεδιπλώσει το μουσικό παιδί που 

κρατάει μέσα του και κατά συνέπεια να εξωτερικεύσει τις επιθυμίες του και τον εσωτερικό 

του κόσμο με τον τρόπο που αυτός επιθυμεί.  

 Αυτό το κλινικό πλαίσιο επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, υπήρχε μετά την έβδομη 

συνεδρία μια αλλαγή ως προς την διάθεση του Α. και μια πτωτική πορεία. Η αλλαγή αυτή 

μπορεί να οφειλόταν στην αλλαγή του χώρου των συνεδριών όπως προαναφέραμε. Η 

ερμηνεία όμως αυτή δεν με ικανοποιούσε. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Α. ήταν 

πάντα εκεί, χωρίς όμως τάσεις φυγής ή αντίδρασης, όπως στις πρώτες συνεδρίες. 

  Όλα αυτά λοιπόν, μου επιφόρτισαν ξανά ένα αίσθημα ενοχής, ως προς την στάση μου 

έναντι στον πελάτη. Μετά από τις δύο «αποκαλυπτικές» και peak experience συνεδρίες (6η 

και 7η) θεώρησα ότι ο Α. θα ήταν μια εύκολη περίπτωση εφεξής. Και αυτό ίσως ήταν το 

λάθος μου, δηλαδή θεώρησα έναν άνθρωπο «δεδομένο».  

 Ύστερα από έντονη συζήτηση με την ψυχαναλύτρια μου κατανόησα ότι αυτό ήταν ένα 

από τα μεγαλύτερα σφάλματα που διαπράττω και στην ιδιωτική μου ζωή, δηλαδή να 

επαναπαύομαι με κάτι που θεωρώ «δεδομένο», χωρίς να προσπαθώ περαιτέρω γι’ αυτό, 

υπεισερχόμενος στο φαινόμενο της αντιμεταβίβασης στις συνεδρίες, φαινόμενο που 

παρατηρείται συχνά στους ψυχοθεραπευτές, χάνοντας την αντικειμενικότητα, την 

επίβλεψη του ασθενούς αλλά και την μουσικοθεραπευτική σχέση (Bruscia,2014,σ.59)96. 

Αυτήν την νοοτροπία μετέφερα ειδικά στην ενδέκατη συνεδρία, πιστεύοντας ότι με το 

αρμόνιο θα εντυπωσιάσω το παιδί όπως πραγματικά κάνω κι στην εργασία μου πολλές 

φορές προκειμένου να εξυπηρετήσω εκπαιδευτικές ανάγκες. Ήταν λοιπόν εύκολο να 

μεταφέρω αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς και στον πελάτη μου. Πριν λοιπόν την 12η 

συνεδρία και έχοντας ξεκαθαρίσει όλα αυτά στο μυαλό μου θα έλεγα ότι πήγα αρκετά 

προετοιμασμένος και νηφάλιος, μακριά από τις οποιεσδήποτε τύψεις και κατακρίσεις.  

 

            

 

  

                                                           
96Bruscia, K. E., 2014, Defining Music Therapy (3rd Edition),  σ. 59, Barcelona Publishers 
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Αφηγηματική ανάλυση συνεδρίας 
 

 Η συνεδρία ξεκινάει με ένα μικρό welcome song το οποίο στο finale τελειώνει με cluster : 

 
Εικόνα 21 

 Ο πρώτος λόγος που χρησιμοποίησα το tone cluster είναι η Υπενθύμιση (Anchoring) 

(Carroll & Lefebvre, 2007, σ.35)97 και η επαναφορά της μνήμης του πελάτη στις 

κορυφαίες εμπειρίες (peak experiences) των προηγούμενων συνεδριών. Έτσι λοιπόν, 

ήθελα κάτι έντονο αλλά και γνώριμο παράλληλα στον Α. Ο άλλος λόγος ήταν ότι η 

έκφραση του Α., το βλέμμα του και η συνεργατική του διάθεση (μετακίνησε την θήκη του 

ακκορντεόν για να με βοηθήσει), δηλούσε εξ’ αρχής την ροή της συνεδρίας.   

 Η χαρούμενη αυτή διάθεση φάνηκε περισσότερο από τα χαμόγελα του, καθώς καλούσα 

με μάλλον «σκωπτικό» τρόπο τον Α. να καθίσει απέναντι μου. Εν τέλει κάθισα απέναντι 

του και ξεκίνησα να προφέρω μελωδικά το όνομα του πελάτη σε Ρε ματζόρε 

παρατείνοντας κατά κάποιο τρόπο το καλωσόρισμα του welcome song : «Α_ _ κη, γεια 

σου Α_ _ κη». Ο Α. αφού έπαιξε ελάχιστα το μεταλλόφωνο που είχε δίπλα του στράφηκε 

προς το ακκορντεόν πατώντας κάποια πλήκτρα. Ήμασταν «πρόσωπο με πρόσωπο». 

 Ξεκίνησα να παίζω σε μία νότα επάνω έντονα, με forte, απότομα και κοφτά. Ουσιαστικά 

επανέλαβα το μοτίβο των προηγούμενων συνεδριών με τη διαφορά ότι ήξερα και γνώριζα 

αυτή τη φορά, ότι κάτι έχει αλλάξει πάλι προς το καλύτερο. 

 {Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

 Η προσπάθεια μου να βιώσω την κατάσταση της ενσυναίσθησης στην θεραπευτική σχέση με 

τον ασθενή, απέδωσε καρπούς. Επίσης, η εμπειρία, η παρατήρηση, η εποπτεία από 

εγκεκριμένο μουσικοθεραπευτή, η ψυχανάλυση και η προσωπική θεραπεία, μου προσέφεραν 

την ανεκτίμητη συμβολή της κατανόησης, με υπομονή, των πελατών και των συναισθημάτων 

τους. Η περίπτωση του συγκεκριμένου πελάτη είναι πράγματι μια δύσκολη υπόθεση λόγω της 

έλλειψης λόγου, μικρής ηλικίας και συνδρόμου. Σε αυτές της περιπτώσεις η ενσυναίσθηση 

του θεραπευτή καθίσταται ως το μόνο ίσως λειτουργικό μέσο ή εργαλείο επικοινωνίας με τον 

ασθενή.  

 Ο προσωπικός μου αγώνας στο συγκεκριμένο περιστατικό ήταν ουσιαστικά, πέρα από 

κάποια αναγκαία τυπολογικά στοιχεία (π.χ. παρατήρηση, καταγραφή κ.τ.λ.,) η υποβολή μου 

στην κατάσταση της επίγνωσης στον μέγιστο δυνατό βαθμό, της συμπεριφοράς, της 

διανοητικής κατάστασης και κυρίως του συναισθηματικού κόσμου του πελάτη. 

 Η σύνδεση του πελάτη με την μουσική είναι εμφανής πλέον ή για την ακρίβεια επανήλθε στα 

επίπεδα των παλαιοτέρων συνεδριών. Τα ανοίγματα της φυσούνας, τα sforzandi, τα απότομα 

«κλεισίματα» των φράσεων φάνηκαν να τον συγκινούν ξανά και να του προκαλούν έντονα 

                                                           
97Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
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χαμόγελα. Όλα αυτά λοιπόν του προξενούν ανείπωτη χαρά. Μία ερμηνεία είναι ότι του 

φαίνονται πράγματι αστεία! Το χιούμορ είναι μια μορφή επικοινωνίας που μπορεί να 

επιτευχθεί χωρίς την χρήση του προφορικού λόγου μάλιστα.  

  

 04:35: Ανάμεσα σε όλα αυτά προέκτεινα το δεξί χέρι μου («κόλλα το!») ώστε να δείξω 

στον πελάτη ότι είμαστε ξανά φίλοι! Ο Α. αβίαστα ανταποδίδει και συνεχίζει να χτυπάει 

το χέρι του στην καρέκλα με δύναμη ενώ ακούγεται ένα «ρυθμικό» σχεδόν γέλιο από 

αυτόν. Εγώ τραγουδώ τους στίχους «Χτυπάει ο Α_ _ κης την καρέκλα» με την εξής 

μελωδία και ακολουθία συγχορδιών : 

 
Εικόνα 22 

 Η ακολουθία αυτή παραπέμπει μάλλον σε σχήμα Rock μουσικής, δείγμα του δυναμισμού 

και της ευφορίας που εκπέμπει ο Α. τη δεδομένη στιγμή. Ήταν λοιπόν μία απόπειρα 

τεχνικής του Καθρέφτη (Reflecting) (Ψαλτοπούλου, 2015, σ.71)98 από πλευράς μου. 

 Ύστερα, μετα από μία σύντομη παύση επιχείρησα να προσδώσω ξανά στην ατμόσφαιρα 

το κλίμα των παλαιότερων συνεδριών επαναφέροντας το στην μνήμη του Α. παίζοντας τις 

καθιερωμένες τρίλιες και τα sforzandi. Ακολούθησε πλήρης ανταπόκριση  από τον Α. 

Αποπειράθηκα να δώσω το χέρι μου ξανά και όπως το περίμενα ο Α. ενέδωσε. Μάλιστα 

του ζήτησα προφορικά, να μου δώσει και το άλλο χεράκι και αφού μου το έδωσε σαν μία 

χειραψία περίπου, γέλασε με πλήρη βλεμματική επαφή. Ήταν μια στιγμή μεταξύ δύο 

φίλων που πολύ απλά, βίωναν μία εύθυμη και κάτι ακόμη παραπάνω, μια ξέφρενη στιγμή!  

 07:56: Οι μουσικές παρεμβάσεις συνεχίστηκαν με καθαρή την συμμετοχή του πελάτη και 

το δωμάτιο κατακλύστηκε από τα γέλια και των δύο, θεραπευτή και πελάτη. Σε κάποια 

στιγμή ο Α. ενώ χτυπούσε τα χέρια του στο δικό μου χέρι με ανεξέλεγκτη τη δύναμη του 

(ήταν όντως δυνατός ο χτύπος), «προσποιήθηκα» ότι πόνεσα (στην πραγματικότητα 

πόνεσα λίγο!) και εξέφρασα προφορικά και με αρκετή πειθώ και παράπονο : «Α_ _ κη με 

πόνεσες τώρα…». Από κείνη τη στιγμή ο Α. φάνηκε να ένιωσε τον «πόνο» μου και 

αποσύρθηκε για λίγο, σχεδόν θλιμμένος. Εγώ αποπειράθηκα έναν σύντομο μελαγχολικό 

αυτοσχεδιασμό σε ΜΙ μινόρε. Αυτός χτυπούσε για λίγο στην καρέκλα  βγάζοντας κάποιες 

ηχολαλίες.  

 09:35: Αμέσως μετά παρέτεινα το χέρι μου για να το χτυπήσει και το έκανε όντως. 

Επιχείρησα μάλιστα λίγο μετά να του επιδείξω τη φυσούνα του ακκορντεόν, φυσώντας κι 

εγώ ο ίδιος σε μια προσπάθεια να περάσουμε σε επόμενη φάση.  Όντως ο Α. εκδήλωσε και 

πάλι την εύθυμη του διάθεση με μία κραυγή «Αααααα!» γεμάτη χαμόγελο και αμέσως 

μετά χτυπούσε τα πόδια του από χαρά. Τον ακολούθησα κι εγώ μιμούμενος την ψυχική 

                                                           
98Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
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του διάθεση τραγουδώντας παράλληλα ένα σύντομο τραγουδάκι που επινόησα: «Τα 

ποδαράκια, τα ποδαράκια τα χτυπά στο πάτωμα», με ζωηρό, παιδικό και περιχαρές 

πνεύμα. Η αντίδραση του Α. ήταν δεκτική και εναρμονισμένη με το κλίμα που 

δημιουργήσαμε και οι δύο.    

 10:25: Αμέσως μετά προέκυψε κάτι καινούριο, σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδρίες. 

Είναι η πρώτη φορά που ο Α. μουρμούριζε «μελωδικά». Συγκεκριμένα ακούγονταν από 

αυτόν κυρίως ένα βουητό από «μμμ». Αυτό το βουητό είχε έκταση μια Τρίτη μικρή (Ντο#-

Ρε-Μι) και είχε μεγάλη διάρκεια. Πρώτη φορά ο Α. κρατάει κάτι τόσο πολύ και διαρκές 

από μουσικής πλευράς.  

 Στη συνέχεια χτυπάει την καρέκλα με δύο χτύπους και εγώ καθρεπτίζω αυτήν ενέργεια με 

δύο forte σε Ρε και ακολούθως ακούω έκπληκτος την ανταπάντηση του που ήταν δύο «Α!» 

με forte δυναμική επίσης με γρέζι στην φωνή. Δηλαδή, ο Α. μιμήθηκε και αυτός με την 

σειρά του εμένα και αποτελεσματικά μάλιστα!  

 11:33: Με έκπληξη παρακολούθησα τον Α. στη συνέχεια να τραγουδάει αυτή τη φορά 

(μετά από κάποιες ηχολαλίες) μία μελωδία δική του και μεγάλης σχετικά διάρκειας, 

κρίνοντας αναλογικά και με βάση τις δυνατότητες του πάντα. Οι νότες που διέκρινα ήταν 

η Σιb, η Σολ, η Φα και η Μι ίσως. Μια μελωδία λοιπόν ή ένα ολοκληρωμένο και 

συνειδητοποιημένο μέλισμα από τον ίδιο τον Α. Η έκφραση του ήταν μάλιστα λειτουργική 

και συγκροτημένη! Ήταν μια μικρή μουσική πρόταση και όχι μια ηχολαλία! Εγώ 

επιχείρησα την τεχνική του Κρατήματος (Holding)  καθώς κρατώντας ένα ισοκράτημα στα 

μπάσα στο Λα αυτοσχεδίασα διακριτικά στην κλίμακα του Πλάγιου Β΄ από Λα 

(Ψαλτοπούλου, 2015, σ.73)99. Ίσως η συγκεκριμένη κλίμακα να χαρακτηριστεί κάπως 

δυσφορική και «βαριά» για ένα μικρό παιδί, αλλά πιστεύω ότι βρισκόταν σε αρμονία με 

την κατάσταση του Α.  

{Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

 Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια μικρή ένδειξη προόδου για τον πελάτη σε ότι αφορά την 

επικοινωνιακή του ικανότητα, την μουσική και ρυθμική του αντίληψη καθώς και την 

αποκάλυψη της ψυχικής του ενάργειας. Ο πελάτης παρά την αδυναμία συγκέντρωσης 

προσοχής και τα ανάμεικτα ψυχικά και διανοητικής φύσεως προβλήματα, φαίνεται ότι 

υπάρχουν στιγμές όπου μπορεί σε κάποιο βαθμό να τα ξεπερνά αυτά, και να αποκαλύπτει 

έναν «άλλο εαυτό». Η μουσική και ειδικά η θεραπευτική και συστηματοποιημένη χρήση της 

φαίνεται να επιφυλάσσει μεγάλη ωφέλεια για τον πελάτη. 

  

 Λίγο μετά ο Α. με έσυρε κυριολεκτικά στην προτέρα κατάσταση της ξενοιασιάς και του 

παιχνιδιού. Οι απότομες αλλαγές τις φυσούνας, τα απότομα forte και fortissimo, τα 

tremolo, η μίμηση της κίνησης του Α. πίσω-μπροστά με ανάλογο άνοιγμα-κλείσιμο της 

φυσούνας (και αντίστοιχο ανεβοκατέβασμα της Λα ματζόρε κλίμακας), οι εναλλαγές σε 

Μιξολύδιο και Μείζονα τρόπο (τρόποι της χαράς και της έξαρσης αυτής), η προφορική 

μου ομιλία με χιουμοριστικό  ύφος, οι μιμήσεις των ηχολαλιών και των εκφράσεων έχουν 

ως αποτέλεσμα και σε αυτή την συνεδρία ο πελάτης να βιώσει μια κορυφαία εμπειρία 

(peak experience). Αυτά λοιπόν τα λεπτά της συνεδρίας ήταν τα πιο σημαντικά. Προς το 

                                                           
99Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.73, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
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τέλος (14:45) αυτής της κορυφαίας εμπειρίας δοκίμασα να παίξω Rock'n Roll (σε Blues 

Major scale), ως το απόγειο της μουσικής διαδρομής αυτής. 

{Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

 Τα στοιχεία που μας οδηγούν στα συμπεράσματα αυτό αποτελούν : η υγιής και διαυγής 

έκφραση του προσώπου, το διάπλατο χαμόγελο, το λαμπερό βλέμμα του, η απόλυτη 

βλεμματική επαφή και επικοινωνία. Επίσης οι ήχοι που παράγει ο ίδιος : τα «Μμμμ» με 

διάρκεια, διάφορες συλλαβές όπως «Ντα!» φωναχτά, το φρενήρες γέλιο με διάρκεια (με 

αντίστοιχα glissandi μάλιστα), τα χτυπήματα στην καρέκλα, το άγγιγμα του κλαβιέ και το 

πάτημα των πλήκτρων του ακκορντεόν αλλά και οι βαθιές αναπνοές ανακούφισης. Εκτός 

από την συμμετοχή και διάθεσης επικοινωνίας δείχνουν και μια παιδική προσωπικότητα που 

διαθέτει μεγάλη ενέργεια και αποθέματα θετικών συναισθημάτων. 

 

 17:50: Κατά τη λοιπή συνεδρία, η οποία συνεχίστηκε στην ίδια ατμόσφαιρα με 

μετριοπαθές όμως ύφος, ο Α. παρουσιάστηκε λίγο πιο υποτονικός.  Αυτό το θεωρώ 

απόλυτα φυσικό για οποιοδήποτε άτομο, μετά από το βίωμα μιας έντονης εμπειρίας. Τον 

παρότρυνα να παίξει ακκορντεόν τραγουδώντας  του «Α_ _κη βάλε το χεράκι» και στη 

τελευταία συλλαβή ξεφωνίζει δύο συλλαβές που μου ακούστηκαν ως «πλά-κα». Έτσι μου 

δόθηκε η αφορμή να εκμεταλλευτώ την τεχνική της Μίμησης (Imitating), αναπαράγοντας 

την έκφραση του Α. και της Ενσωμάτωσης (Incorporating), ενσωματώνοντας την έκφραση 

αυτή σε ένα σύντομο μελοποιημένο στιχάκι όπως : «Πλάκα κάνουμε!» σε Ντο Ματζόρε 

(Carroll & Lefebvre, 2007, σ.12)100.  

 19:00: Κατόπιν τούτου, ο Α. πείραζε συνεχώς τη σακούλα (που βρισκόταν δίπλα του) 

ώστε να παράξει ήχο από αυτήν και χτυπούσε μετά την καρέκλα. Τέλος, έβαλε μέχρι και 

το πόδι του στο ακκορντεόν! Πάντως, όπως προαναφέραμε, η συνεδρία έφτανε σίγουρα 

προς το τέλος της. Ο Α. φαινόταν εξαντλημένος ενώ οι κινήσεις του νευρικές και 

σπασμωδικές, αδέξιες, χωρίς διάρκεια και νόημα. Επανερχόταν σταδιακά δηλαδή, στον 

«καθημερινό» και στερεοτυπικό του εαυτό (χωρίς να υπαινίσσομαι αυτιστική 

συμπεριφορά αν και μοιάζει πάρα πολύ). 

 Στη συνέχεια και αφού κατανόησα πλέον την κούραση του, σε μια προσπάθεια να τον 

αποφορτίσω, του πρότεινα να παίξει μεταλλόφωνο, χρησιμοποιώντας προφορικό λόγο και 

επιδεικνύοντας το παίζοντας λίγο. Όντως, ο Α. πλησίασε το μεταλλόφωνο αλλά δεν το 

άνοιξε ή καλύτερα δεν τον ενδιέφερε μάλλον να το ανοίξει, και έτσι το «έξυνε» κάνοντας 

μία επαναλαμβανόμενη και μηχανική κίνηση. Εγώ αυτοσχεδίαζα κυρίως σε πεντατονική 

Ματζόρε σε δυναμική pianissimo. Αργότερα ενώ επιχείρησα να κλείσω την συνεδρία με 

ένα goodbye song ο Α. έβγαζε συνεχώς μία σιγανή κραυγή  «μπα, μπα, μπα…».  

 Η συνεδρία έκλεισε με ένα goodbye song παρόμοιο με εκείνο των προηγούμενων 

συνεδριών :  

                                                           
100Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians and 

Educators, σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
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Εικόνα 23 

     

    {Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

Είναι χαρακτηριστικό της συνεδρίας αυτής, εκτός από τα στοιχεία αυτά της αμοιβαιότητας 

και της εμφανούς τάσης για επικοινωνία που επέδειξε ο Α., το γεγονός ότι κρατούσε 

αδιάλειπτα τα «χαρτάκια» του και δεν τα άφησε ούτε στιγμή από τα χέρια του. Αυτό σημαίνει 

ότι μπορεί παράλληλα να αλληλεπιδρά με τον θεραπευτή ή γενικότερα και με άλλους, χωρίς 

να αποτελούν αυτά κάποιο εμπόδιο απόσπασης προσοχής ή έντονης στερεοτυπίας 

(αυτιστικού τύπου). Απλά αποτελούν μια παιδική συνήθεια ή μια παιδική εμμονή όπως 

πολλά παιδιά και νήπια κρατούν διάφορα αντικείμενα γιατί αυτό ενδεχομένως να τους 

παρέχει κάποιο είδος ασφάλειας ή αποτελούν ένα «όπλο» κατά του άγχους ως «μεταβατικό 

αντικείμενο» (transitional object) όπου το παιδί «πλάθει ουσιαστικά μία άλλη 

πραγματικότητα παίρνοντας υλικά ή φαινόμενα του εξωτερικού κόσμου και θέτοντάς τα στην 

υπηρεσία δειγμάτων της εσωτερικής του ζωής» κατά Winnicott (1953,σ. 

5)101(Ψαλτοπούλου, 2015, σ.59)102. 

 

    

  

                                                           
101Winnicott D. W., 1953, The Transition Object Transitional objects and transitional phenomena, σ. 5, International Journal of 

Psychoanalysis,34:89-97,  

DOI: https://llk.media.mit.edu/courses/readings/Winnicott_ch1.pdf 
102Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.59, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530  
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Δέκατη Τρίτη  (13η) συνεδρία 

Ημερομηνία 25-5-2017 

Ώρα 6:43:58 μμ 

Διάρκεια 44:45 min 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

Σχόλια-Συναισθήματα 
 Η πορεία των θεραπευτικών συνεδριών κρίθηκε ικανοποιητική. Ο Α. παρά τις εύλογες 

ίσως μεταβολές και μεταπτώσεις στην ψυχολογία και διάθεση, σημείωσε μια ακολουθία 

αξιοσημείωτη. Εάν αναλογιστεί κάποιος την ψυχοσωματική και διανοητική υπόσταση του 

μικρού πελάτη, τότε μόνο μπορεί να κατανοήσει βαθειά τα τεράστια βήματα που έχει 

καταφέρει και την μεγάλη απόσταση που έχει διανύσει προκειμένου να αγγίξει την 

θεραπευτική αλλαγή, να εξωτερικεύσει την μουσικότητα που κρύβει μέσα του, το 

«μουσικό παιδί» δηλαδή και να αναδείξει τα υγιή κομμάτια της προσωπικότητας του. 

 Το υπέροχο και εποικοδομητικό ταξίδι που διένυσα μέχρι και την δωδέκατη συνεδρία με 

τον Α., απεικονίζει για εμένα μια ολοκληρωμένη ουσιαστικά, βάση, ένα εφαλτήριο, πάνω 

στο οποίο θα στηριχτεί η οποιαδήποτε εξέλιξη ή εμπειρία στο μέλλον αυτής της σχέσης. 

Ειδικότερα, βιώνω και εγώ με τη σειρά μου ως θεραπευτής αλλά και ως προσωπικότητα, 

την συναισθηματική ασφάλεια στην ισότιμη αυτή σχέση θεραπευτή-πελάτη που προκύπτει 

μέσα από τις μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες. 

     

Αφηγηματική ανάλυση συνεδρίας 
 

 Η συνεδρία ουσιαστικά ξεκίνησε με το που κάθισα στην καρέκλα και άρχισα να μιλάω 

στον Α. με ύφος στοργής και αμεσότητας. Το βλέμμα και το ύφος του πελάτη ήταν το ίδιο 

λαμπερό της προηγούμενης συνεδρίας που έλαβε μέρος μία εβδομάδα πριν. Άρχισα να του 

επιδεικνύω τα μουσικά όργανα όπως π.χ. το ντέφι και αυτός με τη σειρά του όπως 

συνηθίζει σε κάθε συνεδρία, βοηθάει στην τακτοποίηση τους, δηλαδή τα παίρνει και τα 

τοποθετεί κάπου που να μπορεί να παίξει με άνεση. Έτσι λοιπόν έκανε και με το ντέφι ενώ 

με βοήθησε να βγάλω και το ακκορντεόν από τη θήκη. 

{Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

 Ένα από τα χαρακτηριστικά του πελάτη είναι ότι μαθαίνει «συν τω χρόνω», να 

διεκπεραιώνει κάποιες μικροεργασίες παρατηρώντας πάντα και καταγράφοντας τις κινήσεις 

του «άλλου», δηλαδή του προσφιλούς αυτού προσώπου είτε είναι συγγενικό του πρόσωπο 

του άμεσου οικογενειακού του περιβάλλοντος είτε ο δάσκαλος του σχολείου είτε εν 

προκειμένω ο θεραπευτής αλληλεπιδρώντας παράλληλα με το πρόσωπο αυτό. Η μητέρα του 
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έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις δεξιότητες αυτές και στην «φιλομάθεια» του Α. (Newton 

et all, 2015, σ.42)103. 

  

 Καθώς λοιπόν βγάζω τα μουσικά όργανα από τη θήκη τραγουδάω παράλληλα ως 

welcome song το «Γεια σου Α_ _ _ » ίδιο περίπου με των συνεδριών που είχαν προηγηθεί. 

Ο Α. βάζει το χέρι του στο κλαβιέ του ακκορντεόν και παίζει ως συνήθως αφήνει 

πατημένο ένα ή και δύο πλήκτρα μαζί, περιμένοντας με ανυπομονησία να δει τι θα συμβεί 

και έχοντας καρφωμένο το βλέμμα του σε εμένα. Το ακκορντεόν το είχα εγώ πάνω μου 

και εγώ φυσικά κινούσα την φυσούνα. Χρησιμοποιώντας την τεχνική της Κοινής χρήσης 

οργάνων (Sharing instruments) στην περίπτωση αυτή αλλά και της Υπενθύμισης 

(Anchoring), παρατήρησα ότι ο Α. για άλλη μια φορά, με το που κίνησα τη φυσούνα με 

σχετικό forte, έδειξε την ανείπωτη χαρά του και πάλι. Σαν να μη πέρασε μια μέρα λοιπόν 

από την 12η συνεδρία. Ήταν μια καλή αρχή για την συνεδρία αυτή (Carroll & Lefebvre, 

2007, σ. 79 & 81)104. 

 Τραγουδάω στη συνέχεια με σύντομη μελωδική γραμμή σε Ρε ματζόρε «Έλα να κάνουμε 

μουσική», «Κάνουμε παλαμάκια» καθώς και «Ένα δακτυλάκι» γιατί παρατηρούσε σε 

κάποια φάση το δακτυλάκι που προεξείχε από τη κάλτσα του. Ο πελάτης ήταν 

ενθουσιώδης και χτυπούσε είτε στα χέρια μου είτε στη καρέκλα. Ακολούθως έπαιξα μια 

τρίλια στις νότες Λα και Σί (στη κλίμακα Ρε μείζονα) που τον έκανε να κραυγάσει 

ευχάριστα. 

 3:40: Ο πελάτης βήχει για λίγο και μιμούμαι τον βήχα του κι εγώ παίζοντας μερικές 

συνηχήσεις διαστήματος 4ης αυξημένης. Αμέσως μετά πιάνει το πόδι μου και τραγουδάω 

με βραχνή (με γρέζι) φωνή «το ποδαράκι θέλει ο Α_ _ _». Ο Α. γελάει με γρέζι στη φωνή 

κι αυτός. Εγώ συνεχίζω με έναν αυτοσχεδιασμό κρατώντας μια Ρε στα μπάσα και στο δεξί 

χέρι κυρίως τρίλιες τονίζοντας τη σχέση 4ης αυξημένης. Η κλίμακα που ουσιαστικά 

προέκυψε είναι πολύ συνηθισμένη στη Ελληνική και Βαλκανική παραδοσιακή μουσική 

γνωστή και ως acoustic ή overtone scale ή και Lydian dominant και διαθέτει ένα 

χαρακτήρα ευεξίας και ζωηράδας με το διάστημα της αυξημένης, που προαναφέραμε, να 

προσδίδει ένα ιδιαίτερο χρώμα που μπορεί να αποδώσει μια κατάσταση προσωρινής 

δυσκολίας ή προβλήματος  κατά τη γνώμη μου: 

 
Εικόνα 24 

 Εξακολούθησα να αυτοσχεδιάζω στην κλίμακα αυτή κάνοντας λίγο πίσω με το σώμα μου 

παίζοντας piano και κάνοντας μπροστά παίζοντας sforzandi. Ο Α. έβγαλε ένα γέλιο με 

μελωδικότητα όπου «πατούσε» κυριολεκτικά εντός της κλίμακας αυτής. 

 Συγκεκριμένα:  

                                                           
103 Newton R. W. , Marder L., Puri S. C.,  2015, Down Syndrome Current Perspectives, Clinics in Developmental Medicine, σ. 42, Mac 

Keith Press 
104Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 79 & 81, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
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Εικόνα 25 

 4:48: Αργότερα, σε μεγάλο και με δύναμη άνοιγμα της φυσούνας ο πελάτης αυτενέργησε 

με ένα ξέφρενο γέλιο, γι’ αυτό  κι εγώ συνέχισα με δυναμική forte να παίζω. Ήταν 

παράλληλα και ένα μουσικό «άνοιγμα» καθότι βρισκόμουν στην Ρε κλίμακα με αρμονία 

της Ρε ματζόρε και έκανα το «άνοιγμα» παίζοντας την 6η της κλίμακας με αρμονία της 

Σολ ματζόρε.  

 Συνέχισα τον αυτοσχεδιασμό στην Ρε πάνω σε πεντατονική κλίμακα αυτή τη φορά 

κυρίως, παίζοντας αρκετά δυνατά και ανοίγοντας τη φυσούνα μέχρι τέρμα. Επίσης, 

υποσημείωνα ιδιαίτερα, τις τρίλιες με τις οποίες ο Α. έδειχνε να του προκαλούν ιδιαίτερη 

χαρά. Η προηγούμενη τεχνική που εφήρμοσα του «εμπρός - πίσω» με παράλληλο «forte – 

piano» με κυκλική και επαναλαμβανόμενη ροή ήταν εξίσου περιχαρής γι’ αυτόν. Άλλες 

τεχνικές και μουσικά στοιχεία που χρησιμοποίησα ήταν τα vibrato και το bellow shake. 

Συμπληρωματικά, χρησιμοποιώ και τη φωνή μου με επιφωνήματα, κυρίως το «Α!» και το 

«Ε!» συμβαδίζοντας με την δυναμική και των χρωματισμό της οργανικής μουσικής.  

 Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα είδος συναρπαστικού παιχνιδίσματος-πρόκληση που 

διασκέδασε αφάνταστα τον Α. Ο Α. αυτοβούλως, σήκωνε το πόδι μου (προσπάθησε 

τουλάχιστον και έτσι το σήκωσα στη συνέχεια εγώ) με σκοπό να το αφήσει στη συνέχεια 

κάτω απότομα ώστε να φανεί και να ακουστεί το «Μπάμ!» ή το «Α!». Εγώ όταν ο Α. 

κρατούσε σηκωμένο το πόδι μου έπαιζα με crescendi τη συγχορδία Σολ ματζόρε ενώ 

αντίστοιχα όταν άφηνε το πόδι μου να πέσει κάτω έκλεινα με fortissimo τη συγχορδία Ρε 

ματζόρε (τονική) ενώ με τη φωνή μου τραγουδούσα στην Σολ ματζόρε το επιφώνημα «Ε» 

με την αντίστοιχη διάρκεια μέχρι το marcato, οπότε και αφήνω να εννοηθεί το τελικό 

«Μπάμ» που ουσιαστικά το συμπληρώνει ο Α. με το γέλιο του. Πολλές φορές το 

ηχόχρωμα των επιφωνημάτων του Α., δηλαδή τα «Α» είναι το ίδιο με του θεραπευτή.  

{Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

 Η παραπάνω ανάπτυξη δραστηριότητας μεταξύ μουσικοθεραπευτή και πελάτη, ενισχύει 

ταυτόχρονα τον δεσμό των δύο και την σταθερότητα και εμπιστοσύνη στη διαπροσωπική 

αυτή μουσική σχέση. Ο Α. βιώνει μέσα από το παιχνίδι το αίσθημα της αναμονής, της 

αγωνίας και τέλος του τετελεσμένου συμβάντος με την «λύση» του. Το συνδυαστικό 

παιχνίδι με ήχους και κίνηση προσφέρει στο παιδί  ένα ασφαλές καταφύγιο και την 

δυνατότητα της εκτόνωσης, της ψηλάφησης των ορίων του, της αυθόρμητης και αβίαστης 

έκφρασης των συναισθημάτων. Όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί μια ευχάριστη και 

προπάντων μια άσκηση ωρίμανσης, βιωματικής εμπειρίας και «τελετής» εισόδου του μικρού 

νηπίου σε ένα κόσμο «περιπετειώδη» (Ψαλτοπούλου,2015, σ.51)105. 

  

                                                           
105Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.51, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 

http://hdl.handle.net/11419/1530
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09:19: Ρίχνω επιτηδευμένα το ντέφι ώστε μετά από πρόταση δική μου να μου το δώσει 

πίσω. Η πρόταση αυτή γίνεται μελωδικά «Παρ’ το Α_ _ _ κη, φέρε μου το ντέφι» σε Ρε 

ματζόρε : 

 
Εικόνα 26 

 Ο Α. το χτυπάει (το ντέφι) πάνω μου στο χέρι και στο πόδι μου ώστε να παράξει ήχο και 

μετά το πετάει στο σκαμπό ως ένα «Μπάμ!». Εγώ στο «Μπάμ!» παίζω μια forte τρίλια και 

ως Επέκταση (Extending) (Ψαλτοπούλου, 2015, σ.72)106 προσθέτω στο τέλος της 

απόκρισης του Α. για να τη συμπληρώσω, το τελευταίο απόσπασμα από την εισαγωγή του 

έργου του Richard Strauss «Also Sprach Zarathustra». Ο Α. συνέχιζε να χτυπάει στο πόδι 

μου, στο πόδι του και στο ακκορντεόν και βρισκόταν σε συνεχή κίνηση και εγρήγορση, 

ακούγοντας τόσες νότες μαζί. Εγώ σε κάθε χτύπο έπαιζα μία Ρε σε fortissimo.  

 09:58: Το γέλιο του αυτή τη φορά είχε τη μορφή κραυγής με διάρκεια που το ερμήνευσα 

ως «φτάνει πια με κούρασες!» με δόση χιούμορ και αμοιβαιότητας μεταξύ δύο φιλικών 

προσώπων που βιώνουν μια κατάσταση ευθυμίας.  Ως συνέπεια ο Α. χρειαζόταν ένα μικρό 

διάλλειμα μετα από ένα τέτοιο «έξαλλο» ενθουσιασμό. 

  Εν συνεχεία, παίζω διαδοχές συγχορδιών στη Ρε ματζόρε σε ήπιο τόνο και ένταση 

(piano) για να «ηρεμήσουν τα πνεύματα». Ο Α. βάζει ένα μανταλάκι στο στόμα και δίνει 

ένα χτύπο στο ακκορντεόν αρκετά δυνατό γι’ αυτόν ίσως. Εγώ μιμούμαι στη Ρε ματζόρε 

με τρίλιες στο διάστημα φα - σολ #. Ο Α. γελάει έντονα.  Χρησιμοποιώ τρίφωνες 

συγχορδίες ματζόρε χρωματικά για να δώσω μία τελική forte συγχορδία Σολ ματζόρε. 

Συνεχώς, συνηθίζω να μιλάω στον πελάτη και να ρωτάω κυρίως μετά δικές του κινήσεις 

όπως «εσύ το έκανες αυτό;», «πρόσεχε θα σου πατήσω το χεράκι βρε!» ή χρησιμοποιώ 

διάφορα επιφωνήματα, ενισχύοντας με μια δόση υπερβολής την συμπεριφορά του Α. 

{Υπερβολής (Exaggerating)} (Ψαλτοπούλου, 2015, σ.71)107.  

 14:26: Προτείνω το χέρι μου με φιλικό τρόπο στον Α. ώστε να κάνουμε μαζί «Κόλλα 

το!». ο πελάτης ανταποκρίνεται με μεγάλη διάρκεια μάλιστα. 

 16:29: Ο Α. κάθεται αναπαυτικά στην καρέκλα, ενδεχομένως με μια αίσθηση πλήξης. 

Προτείνει το ένα του πόδι λοιπόν, προσπαθώντας να αγγίξει με αυτό μένα ή το 

ακκορντεόν. Οι κινήσεις του είναι μάλλον αμελητέες αυτή τη φορά χωρίς κάποια 

εσωτερική οργάνωση ή νοηματοδότηση. Εγώ δίνω σε κάθε ατημέλητο «χτύπημα» του 

ποδιού του και μία συγχορδία με forte ενώ παίζω κάποιες διαδοχές συγχορδιών που 

θυμίζουν Flamenco με τον ανάλογο στην ένταση, στο ύφος κτλ ως τεχνική ενδυνάμωσης 

[Ενδυνάμωσης (Intensifying)] (Carroll & Lefebvre, 2007,σ. 13)108.    

                                                           
106Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
107Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 
108Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators, σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 

http://hdl.handle.net/11419/1530
http://hdl.handle.net/11419/1530
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17:45: Ο Α. παίρνει την πρωτοβουλία και αλλάζει θέση. Κάθεται στο σκαμπό. Κρατάει 

μάλιστα τα χαρτάκια του τα οποία δεν αποχωρίζεται ποτέ. Αλλάζω κι εγώ θέση 

διακριτικά, ώστε να βρίσκομαι απέναντί του, όχι όμως πολύ κοντά. Ήθελα να του δώσω 

την αίσθηση της προσωπικής ελευθερίας και της δημιουργίας του δικού του 

«απαραβίαστου» χώρου, χώρου όπου θα μπορεί με δική του πρωτοβουλία να 

αυτενεργήσει. Για αρκετά λεπτά κάθεται σκεπτόμενος, με στοχαστικό ύφος, και με το 

δάκτυλο στο στόμα. Εγώ καθρεπτίζω την κατάσταση αυτή παίζοντας «ουδέτερες» 

συνηχήσεις (4ες ή 5ες), χρωματικές ή μη, μη θέλοντας να δώσω κάποιο χαρακτήρα ή να 

κάνω ηχηρή παρέμβαση στην κατάσταση απάθειας αυτής του πελάτη. Το μόνο στοιχείο 

που χρησιμοποιώ είναι το tremolo στις συνηχήσεις αυτές, το οποίο πιστεύω ότι ενισχύει 

αυτή την αίσθηση αδιαφορίας τη δεδομένη αυτή στιγμή.    

 22:08: Αφού ο Α. μου γύρισε τη πλάτη του για αρκετή ώρα και επέδειξε παγερή 

αδιαφορία σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις που του έθεσα όπως π.χ. σε 

σχέση το μεταλλόφωνο, το ντέφι κτλ, σε κάποια στιγμή καθήμενος στο σκαμπό πάντα 

έβγαλε έναν ήχο τον οποίο προσέλαβα αμέσως ως ένα «ουφ» ή  ένα «αχ». Ήταν εμφανώς 

μια νωχελική κραυγή, μια έκφραση «βαρεμάρας». Ο πελάτης πιστεύω ότι είχε φτάσει σε 

ένα σημείο κορεσμού, ώστε αισθάνθηκε την ανάγκη να το εκφράσει ηχητικά και το 

κατάφερε με άμεσο τρόπο. Η έκφραση του, το ηχόχρωμα του ήταν τόσο πασιφανή που 

θύμιζαν την έκφραση ενός οποιοδήποτε ενήλικα. 

 Ομολογώ ότι αισθάνθηκα αμήχανα και ενώ άμεσα διαισθάνθηκα και συνέλαβα το μήνυμα 

του, προσπαθούσα μάταια να σκεφτώ πως θα λειτουργήσω «πυροσβεστικά» ώστε να 

μειώσω αυτήν την αίσθηση κορεσμού. Άλλωστε από ουμανιστικής πλευράς η στάση του 

είναι αποδεκτή.  

 22:40:  Ο Α. κάθεται και πάλι στην καρέκλα βάζοντας το ντέφι και το ταμπουρίνο στα 

πόδια χωρίς να έχει ιδιαίτερη διάθεση. Εγώ κάθομαι απέναντι του και πάλι. Παίζω μια 

forte συγχορδία [τεχνική της Υπερβολής (Exaggerating)] με αφορμή τα τυχαία και 

θορυβώδη χτυπήματα των κρουστών που είχε στα πόδια του (Ψαλτοπούλου, 2015, 

σ.71)109. Ο Α. αντέδρασε με εύθυμο τόνο και έτσι συνέχισα να παίζω κάποιες διαδοχές 

συγχορδιών στην Ντο ματζόρε τραγουδώντας «Παίζει ο Α _ _ _», «Πολύ ωραία». Το 

χαμόγελο φάνηκε ξανά και το γέλιο φάνηκε ξανά στα χείλη του Α. 

 24:00: Στρέφεται ο Α. στο δεύτερο μεταλλόφωνο και με ενθουσιασμό βγάζει μια κραυγή 

«ιά». Εγώ μιμούμαι τα «ιά» με συγχορδίες σε forte, το οποίο το μετατρέπω αργότερο σε 

ένα «Γεια» κουνώντας παράλληλα το χέρι μου ως ένδειξη χαιρετισμού. Ακούγονται από 

αυτόν επίσης ένα «εεε» και ένα βαρύτονο «ααα» στη συνέχεια τα οποία επίσης μιμούμαι. 

Ο Α. ήδη έχει εισχωρήσει ξανά σε ένα κλίμα ευθυμίας.  

 25:35: Ακούγεται από τον Α. ένα «μπιιιι» με διάρκεια, ένα ολοκληρωμένο μοτίβο που 

καταλήγει σε ακόμη ένα τελευταίο «μπί» ως κορώνα (η καταγραφή εδώ κατά 

προσέγγιση): 

                                                           
109Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 

 

http://hdl.handle.net/11419/1530
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Εικόνα 27 

 {Ενδιάμεσα σχόλια-στοχασμοί} 

 Αυτή η μικρή μελωδία που παρήγαγε ο Α. είναι πιστεύω ένα βαρύνουσας σημασίας 

δεδομένο γι’ αυτόν. Το δεδομένο αυτό αποτελεί την απόρροια ενός ώριμου μουσικού 

διαλόγου σε μια μουσικοθεραπευτική σχέση. Ίσως η μελωδία αυτή να απεικονίζει μια ώριμη, 

από μουσικοποιητικής πλευράς, έκφραση του Α.. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια 

της αναπαραγωγής της μελωδίας αυτής ο Α. διατηρούσε απόλυτη βλεμματική επαφή 

απέναντι μου. 

 

 32:35: Ο Α. καθήμενος στην πολυθρόνα σκίζει ένα φυλλάδιο που είχε βρει στο τραπέζι. 

Εγώ αναπαράγω με τη φωνή μου τον ήχο του σκισίματος ως «σσσς» κάτι που έκανε 

μεγάλη εντύπωση στον πελάτη και του κέντρισε το ενδιαφέρον ενώ γέλασε πρόσκαιρα. 

Στη συνέχεια επαναλήφτηκε αυτό αρκετές φορές. Εγώ συνέχισα το «σσσσσσ» και ο Α. 

επαναλάμβανε τον ήχο «σσσσσσ» αρκετά επιτυχημένα μάλιστα, με μια μορφή ερώτησης - 

απάντησης (ή αντιφωνική) περίπου. 

  Μετά από αυτήν την έκπληξη που μου επιφύλαξε ο Α. σκέφτηκα να παραγάγω τον ήχο 

με τη φυσούνα καθώς ανοιγοκλείνοντας την το ηχητικό αποτέλεσμα είναι περίπου το ίδιο! 

Ο Α. συνέχισε να επαναλαμβάνει τον συγκεκριμένο ήχο με το δικό του τρόπο ενώ 

παρήγαγε και μια δική του ηχολαλία αργότερα χτυπώντας παράλληλα το τραπέζι. Το 

παιχνίδι του «σσσς» έλαβε μέρος για αρκετή ώρα. Παράλληλα χρησιμοποίησα και κάποιες 

συνηχήσεις κυρίως έκτης (6ης) σε  Μιξολύδιο τρόπο σε Σολ ματζόρε. 

 40:45: Εγώ εξακολουθούσα να αυτοσχεδιάζω χαμηλόφωνα στον Μιξολύδιο τρόπο 

κρατώντας ισοκράτη το Σολ, κάτι που ίσως θύμιζε Ινδική μουσική ή μια μορφή  

ψαλμωδίας και με τη φωνή μου χρωμάτιζα με κάποια «μμμ».  Ο Α. επαναλαμβάνει το 

«μπιιι» τρείς φορές με μικρή διάρκεια στις νότες Ντο και Ρε εντός της κλίμακας! Ένιωσα 

ότι συμμετείχε και αυτός στο ισοκράτημα! 

 43:04: Τέλος, με αφετηρία τον Μιξολύδιο τρόπο καταλήγω στο goodbye song «Γεια σου 

Α _ _ _»  
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Δέκατη τέταρτη (14η) συνεδρία 

Ημερομηνία 1-06-2017 

Ώρα 18:50 μμ 

Διάρκεια 00:31:05 λεπτά 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

Σχόλια-Συναισθήματα 
 Η εικόνα του Α. στη συνεδρία αυτή, είναι η εικόνα ενός παιδιού που βιώνει μια 

κατάσταση απραξίας και έλλειψης ενδιαφέροντος για οτιδήποτε. Οι όποιες άτονες κινήσεις 

του δήλωναν γι’ αυτόν ότι ίσως έχασε το ενδιαφέρον του για την μουσική και του ήχους  ή 

έχασε την εμπιστοσύνη για τον θεραπευτή του;.  

 Πάραυτα, είναι γεγονός ότι δεν είχε τάσεις φυγής όπως στις πρώτες συνεδρίες. Όλοι θα 

περίμεναν από ένα παιδί με τα χαρακτηριστικά του Α., όταν κάτι δεν είναι της αρεσκείας 

του να εμφανίσει τάσεις «απόδρασης» από τον χώρο ή να δείξει αντιδραστικότητα με 

διάφορους τρόπους. Εδώ ο Α. συμμετείχε ελάχιστα, ήταν όμως παρών και με πλήρη 

βλεμματική επαφή. Το τελευταίο νομίζω μπορεί να ερμηνευτεί ως συντήρηση της σχέσης 

συμπάθειας και εμπιστοσύνης αλλά περιοδική διατάραξη του ενδιαφέροντος του Α. για 

«μουσικό παιχνίδι».       

 

Μουσικά στοιχεία 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Κλίμακες, τρόποι, 

διαστήματα, αρμονίες 

• Ματζόρε (Μείζων) 

κλίμακα 

• Μιξολύδιος τρόπος 

Κανένα εμφανές δεδομένο  

Ρυθμικά στοιχεία Κυρίως σε 4/4 (ή 2/4) ή σε 

ελεύθερο ρυθμό (Rubato) 

Κανένα εμφανές δεδομένο 

Φραστικά μουσικά 

στοιχεία 

Σύντομα ή και εκτενή 

αυτοσχεδιαστικά μοτίβα 

και φόρμες 

Ηχολαλίες, συλλαβές, 

επιφωνήματα όπως 

«Ααα», «Ινε»  

Μουσικά όργανα Ακκορντεόν, μεταλλόφωνο Ακκορντεόν, 

μεταλλόφωνο 
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Επαφή λεκτική, βλεμματική, κινητική, μουσική 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Λεκτική Μικρές φράσεις όπως  

• «Κοίτα, κοίτα» 

• «Έλα Α.» 

• «Ο Α. παίζει 

μεταλλόφωνο» 

• «Ο Α. κάθεται και 

ξεκουράζεται» 

Σύντομες ηχολαλίες, 

συλλαβές, επιφωνήματα  

Βλεμματική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη βλεμματικής 

επαφής χωρίς άσκηση πίεσης 

στον πελάτη 

Απόλυτη αλλά και 

αδιαφορία μερικές 

φορές 

Κινητική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη κινησιολογικής 

επαφής (μίμηση κινήσεων 

πελάτη) 

Μειωμένη  κινητικότητα 

από μέρους του πελάτη  

Μουσική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη επαφής μέσω 

μουσικής. Τεχνικές 

Καθρέφτη (Reflecting) 

(Ψαλτοπούλου, 2015, 

σ.71)110 

Ελάχιστη 

 

Θέματα επεξεργασίας 
 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συνεδρίας αυτής  ταυτίζονται προσεγγιστικά, με αυτά 

της ενδέκατης συνεδρίας. Κατά κύριο λόγο ο Α. βρισκόταν «αραγμένος» στην καρέκλα 

απέναντι μου, κρατώντας τα χαρτάκια που επιθυμεί να του δίνουν πάντα οι γονείς του 

πάντα και πολλάκις το δάκτυλο στο στόμα. Σε κάποια καταβεβλημένα χτυπήματα του στο 

τραπέζι εγώ τραγουδώ «Τοκ τοκ, χτυπάει ο Α. τοκ τοκ ». Αυτοσχεδίασα και σε Μιξολύδιο 

τρόπο που θεωρώ ότι αποτελεί μουσικό «σήμα κατατεθέν» της θεραπευτικής αυτής 

σχέσης.    

 Η απάθεια που ένιωθε ήταν κραυγαλέα. Συνεχώς μουρμούριζε «Μμμμ» με τέτοιο τρόπο 

που υποδήλωνε μια κατάσταση ραθυμίας ή ενδεχομένως απαξίωσης. Ωστόσο, 

εξακολουθούσε και καθόταν, κατά κανόνα απέναντι μου, με το βλέμμα του συνήθως 

επάνω μου και ενίοτε είχε γυρισμένη την πλάτη του κοιτώντας γύρω του με ένα απλανές 

βλέμμα.      

 

   

                                                           
110Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.71, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 

 

http://hdl.handle.net/11419/1530
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Δέκατη τέταρτη (15η) συνεδρία 

Ημερομηνία 8-06-2017 

Ώρα 18:39 μμ 

Διάρκεια 00:30:18 λεπτά 

Τόπος διεξαγωγής Οικία 

 

Σχόλια-Συναισθήματα 
 Η διάθεση του Α. σε αυτή την συνεδρία χαρακτηρίζεται από αμήχανη έως αγχώδης. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι δεν χαμογέλασε σχεδόν ούτε μια φορά, τουλάχιστον με τον τρόπο που 

το έπραττε πάντα. Ίσως στο δικό του κόσμο της καθημερινότητας που βιώνει να ένιωσε 

πριν τη συνεδρία ή σε ανύποπτο χρόνο κάτι δυσάρεστο. Αυτό εκφράστηκε με την κίνηση 

των ποδιών ή με τους χτύπους του χεριού του με ιδιαίτερη σφοδρότητα και με την έλλειψη 

χαμόγελου.  

 Πάραυτα, ο Α. ήταν εκεί, απέναντι μου, θέλοντας να εκφράσει τις αγωνίες του σε εμένα 

ως φυσικού αποδέκτη, ακόμη και της νευρικότητας του. Αυτό αποτελεί δείγμα 

εξοικείωσης και εγκλιματισμού του πελάτη στη θεραπευτική σχέση.  

 Η συνεδρία αυτή ήταν και η τελευταία με τον Α. Οι γονείς του με ενημέρωσαν περίπου 

μια εβδομάδα μετα, ότι θα φύγουν για το καλοκαίρι στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.      

 

Μουσικά στοιχεία 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Κλίμακες, τρόποι, 

διαστήματα, αρμονίες 

• Ματζόρε (Μείζων) 

κλίμακα 

• Μιξολύδιος τρόπος 

Κανένα εμφανές δεδομένο  

Ρυθμικά στοιχεία Κυρίως σε 4/4 (ή 2/4) ή σε 

ελεύθερο ρυθμό (Rubato) 

Κανένα εμφανές δεδομένο 

Φραστικά μουσικά 

στοιχεία 

Σύντομα ή και εκτενή 

αυτοσχεδιαστικά μοτίβα 

και φόρμες 

Ελάχιστες ηχολαλίες, 

συλλαβές, επιφωνήματα 

όπως «Ααα», «Ινε»  

Μουσικά όργανα Κιθάρα, Ακκορντεόν, 

ταμπουρίνο, ντέφι 

Κιθάρα, Ακκορντεόν, 

ταμπουρίνο, ντέφι 
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Επαφή λεκτική, βλεμματική, κινητική, μουσική 
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ 

Λεκτική Μικρές φράσεις όπως  

• «Κοίτα, κοίτα» 

• «Καλημέρα Α.» 

• «Ο Α. παίζει 

μεταλλόφωνο» 

• «Γεια σου Α. αντίο τα 

λέμε ξανά» 

Σύντομες ηχολαλίες, 

συλλαβές, επιφωνήματα  

Βλεμματική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη βλεμματικής 

επαφής χωρίς άσκηση πίεσης 

στον πελάτη  

Απόλυτη αλλά και 

αδιαφορία μερικές φορές 

Κινητική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη κινησιολογικής 

επαφής (μίμηση κινήσεων 

πελάτη) 

Μειωμένη  κινητικότητα 

από μέρους του πελάτη  

Μουσική Συνεχείς παρεμβάσεις για 

επίτευξη επαφής μέσω 

μουσικής. Τεχνικές 

Καθρέφτη (Reflecting) και 

Υπερβολής (Exaggerating) 

(Carroll & Lefebvre, 2007,σ. 

12)111 

Μηδαμινή 

 

Θέματα επεξεργασίας 
 Η συνεδρία ξεκινά με τον Α. να με βοηθάει, με δική του πρωτοβουλία να βγάλει από τη 

θήκη του ακκορντεόν, το ταμπουρίνο και το ντέφι, αφού μόλις πριν δεν έδειξε κανένα 

ενδιαφέρον για την κιθάρα που έπαιξα πριν. Αλλά και τα κρουστά όργανα τα 

περιεργάστηκε όχι με σκοπό να παράξει ήχο αλλά απλά τα κρατούσε στα χέρια και πόδια 

του.  

 Και σε αυτή την συνεδρία προσπαθούσε συνεχώς να ανεβάσει το πόδι μου ψηλά και μετά 

να το ρίξει απότομα κάτω ώστε να κάνει το «μπούμ!». Επίσης, στο μέσο της συνεδρίας 

ανοιγόκλεινε τρόπο τα πόδια του εσπευσμένα. Η στάση αυτή αποτελεί ένδειξη 

νευρικότητας ή δείγμα άγχους.  

 Η συνεδρία κλείνει με Goodbye Song «Γεια σου Α., αντίο, τα λέμε ξανά». 

  

    

                                                           
111Carroll D. & Lefebvre C., 2007, Clinical Improvisation Techniques in Music Therapy, Springfield: A Guide for Students, Clinicians 

and Educators,σ. 12, Illinois, U.S.A. : Charles C Thomas. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Συνοψίζοντας, ο Α., ένα δεκάχρονο παιδί με σύνδρομο Down παρουσίαζε τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά ως προς την ψυχοσύνθεση του: 

-- Αίσθηση μοναξιάς 

-- Προβλήματα επικοινωνίας και εκφοράς έναρθρου λόγου 

-- Ψυχολογικές μεταπτώσεις  

-- Έλλειψη συγκέντρωσης 

-- Καθυστερημένη ανάπτυξη-ενηλικίωση 

  

 Η Μουσικοθεραπεία λειτούργησε ευεργετικά για τον Α. Οι συνεδρίες μουσικοθεραπείας 

αποτέλεσαν γι’ αυτόν μια διέξοδο ή μια ευκαιρία ώστε να ξεδιπλώσει τις φωτεινές πτυχές 

του εαυτού του. Παράλληλα του δόθηκε το περιθώριο να οικοδομήσει μια σχέση 

θεμελιωμένη σε υγιείς βάσεις με την συνεχή επικουρία του θεραπευτή. Η μουσική 

στάθηκε το μέσο χάρη στο οποίο ο Α. συνδέθηκε με το πρόσωπο του θεραπευτή και 

ψηλάφισε αυθόρμητα τις εσωτερικές και υγιείς πτυχές του εαυτού του.   

 Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των μουσικοθεραπευτικών συνεδριών αξιολογήθηκαν τα 

εξής δεδομένα για τον πελάτη: 

 

-- Αισθητηριακή αφύπνιση και συνειδητοποίηση. Οι αισθήσεις του Α. σε ορισμένες 

περιστάσεις των συνεδριών βρίσκονταν στο απόγειο τους. Απελευθερώθηκαν μεγάλα 

αποθέματα ενέργειας με έναν αυθόρμητο τρόπο με μια ζωντάνια αλλά και δυναμική που 

αποπνέουν και υποδηλώνουν ομορφιά και παιδική αθωότητα.  

 

• Παρατηρήθηκε πλήρης βλεμματική επαφή, βλέμμα με νόημα και πρόθεση,  

• Συνεχής επαγρύπνηση της ακουστικής λειτουργίας και της αναμονής του 

μουσικού-ηχητικού μηνύματος. Άμεσα αντανακλαστικά στο ηχητικό σήμα.  

• Τα χαμόγελα, η ελεύθερη σωματική κίνηση, η ρυθμική ταλάντωση σώματος, τα 

χτυπήματα στο τραπέζι ή στο πόδι, τα παλαμάκια, η υπερυψωμένη θέση σώματος 

με παιδική «έπαρση» και αυτοπεποίθηση και η «λάμψη» του ματιού φανερώνουν 

τις επεξεργασίες που παρουσίασε το παιδί στις συνεδρίες. Κίνηση με πρόθεση 

και σκοπό και με διάθεση επικοινωνίας.  

• Σημειώθηκε συνεχής προσπάθεια επίτευξης προφορικών μηνυμάτων μέσω 

βαβίσματος, συλλαβών και ηχολαλιών κτλ   

 

-- Αυτοπραγμάτωση (ή και αυτοεκπλήρωση) μέσω της μουσικοθεραπείας. Η θεραπεία 

στάθηκε για τον πελάτη ως μια διαδικασία αυτοπραγμάτωσης, όπου ανέπτυξε τα εξής 

στοιχεία που συμπίπτουν με τις θεωρίες του Maslow112 για την αυτοπραγμάτωση (self 

actualization):  

                                                           
112Maslow A. H., 1970,  Motivation and Personality, σ.149-173, Reprinted  from  the  English  Edition  by  Harper  &  Row,  Publishers 

1954  

DOI: http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/pdfs/Motivation_and_Personality-Maslow.pdf 
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•  Πλήρης αποδοχή του εαυτού και της φύσης του, χωρίς σκέψη και 

προβληματισμό, με ταυτόχρονη ανοχή και ενσωμάτωση των ελλείψεων και των 

ελαττωμάτων, χωρίς αίσθηση ενοχής. Επίσης, αναγνώριση, αποδοχή και μείωση 

των αντιστάσεων του πελάτη απέναντι στο πρόσωπο του θεραπευτή. Ο πελάτης 

αυτενέργησε αβίαστα με όλο του το είναι και με τις φωτεινές αλλά και με τις 

«γκρίζες» πλευρές του (αναφέρομαι στις διάφορες μεταπτώσεις της διάθεσης κατά 

τη διάρκεια των συνεδριών)  

•  Απλότητα, αυθορμητισμός και φυσικότητα. Ο πελάτης κατά τη διάρκεια των 

μουσικοθεραπευτικών συνεδριών δρούσε με μεγάλη αυθεντικότητα και με την 

χαρακτηριστική παιδική αγνότητα και «αφέλεια». Η συμπεριφορά του δεν έδειξε 

κάποιες παθογενείς ή επιτηδευμένες στοχεύσεις αλλά μέσα στην 

μουσικοθεραπευτική σχέση ανέδειξε με φυσικό και ευθύ τρόπο την εσωτερική 

διάσταση της προσωπικότητας του.       
•  Διαρκής ανανέωση ενδιαφέροντος για τα τεκταινόμενα. Το παιδί έδειξε 

αδιάκοπο ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και δέος στην μουσική αυτή «περιπέτεια». 

Παρά τις όποιες, για διάφορους λόγους, μεταπτώσεις, ήταν εμφανής συνολικά η 

κατάπληξη, το δέος, η περιέργεια και ο εναγκαλισμός του αγνώστου. Μάλιστα, 

σημειώθηκε και προοδευτική ανανέωση του ενδιαφέροντος και της έξαλλης πολλές 

φορές διάθεσης του στα μουσικά ερεθίσματα.  

•  Δημιουργικότητα και ελευθερία στην έκφραση. Έκδηλη ήταν η φαντασία, η 

μουσικότητα του παιδιού, η ελευθερία στην έκφραση, η διαίσθηση, η ευελιξία,  και 

η αυθεντικότητα στην έκφραση. Το παιδί έδειξε πρωτοτυπία και επιδεξιότητα σε 

αρκετές εκδηλώσεις του που αφορούσαν την μουσική και όχι μόνο. Στην 

περίπτωση του Α. αξιολογείται και η τάση και η συνεχής προσπάθεια επίτευξης 

μουσικής πρότασης και η βούληση του να παράξει μουσικό-ηχητικό υλικό.    

•  Peak Experiences (κορυφαίες ή εκστατικές εμπειρίες). Κατά τη διάρκεια των 

συνεδριών καταγράφηκαν σε έντονο βαθμό, σε ορισμένες περιστάσεις και 

αξιολογήθηκαν, οι εξής αξίες και ιδιότητες στον πελάτη όπως: ιδιοσυστασία, 

αίσθηση εαυτού, αφύπνιση της δημιουργικότητας, αυτοέκφραση, αίσθηση 

πληρότητας, αυθεντικότητα, ελευθερία, ειλικρίνεια, καλοσύνη, ομορφιά, ολότητα, 

απλότητα και τελειότητα ή «ορθότητα», ζωντάνια, μοναδικότητα (ιδιοσυστασία), 

αίσθηση πληρότητας και πλούτου συναισθημάτων, αίσθηση χαλαρότητας και 

ήσσονος προσπάθειας, παιγνιώδης διάθεση, αυτονομία, αυτενέργεια και αίσθηση 

πλήρους επάρκειας δυνάμεων (Maslow, 1970, σ.149-173). 

• Αυτονόμηση. Ο Α. απέδειξε πολλάκις τη διάθεση του για ανεξάρτητη 

συμπεριφορά καθ’ ότι δε δίστασε να αρνηθεί προτάσεις του θεραπευτή αλλά και να 

τις επαναφέρει ή να προτείνει ο ίδιος κάτι διαφορετικό με τον δικό του μοναδικό 

τρόπο. Η μουσικοθεραπεία της ουμανιστικής προσέγγιση προσέφερε το κατάλληλο 

πεδίο ώστε ο Α. να ξεδιπλώσει μόνος τις δικές του ανάγκες και εκφάνσεις.  Η ροή 

των συνεδριών ήταν αποτέλεσμα των επιλογών του πελάτη.  
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--  Ωρίμανση, αυτονομία και συναισθηματική ανάπτυξη. Ο Α. επιχειρώντας να 

συμμετέχει ενεργά σε ένα «μουσικό ταξίδι» και σε μία διαδραστική μουσική σχέση έκανε 

ένα βήμα προς το μονοπάτι της ενηλικίωσης. Η επιλογή του αυτή αποτελεί πρωτοβουλία 

ανάληψης μίας ευθύνης όπου εμπεριέχει και το στοιχείο του ρίσκου μέσα. Υπήρχαν 

στιγμές που ο Α. γνωρίζοντας, μέσω της εμπειρίας και της μνήμης, διεκδικούσε το 

«μερίδιο του» προσκαλώντας και προκαλώντας πολλές φορές με παιγνιώδη συμπεριφορά 

τον θεραπευτή αδιαφορώντας για τις ενδεχόμενες συνέπειες. Το χιούμορ στάθηκε αρωγός 

στην προοδευτική αυτή ωρίμανση και χαρακτηριστικός συντελεστής των 

μουσικοθεραπευτικών συνεδριών.   

 

 -- Δεσμός και σύσφιξη σχέσης μεταξύ θεραπευτή-πελάτη. Η ισότιμη και φιλική σχέση 

που αναπτύχτηκε ανάμεσα στον θεραπευτή και τον ασθενή ενθάρρυνε την έκφραση των 

συναισθημάτων, τον αλληλοσεβασμό και την αμοιβαιότητα και εν τέλει την περαιτέρω 

σύσφιξη του δεσμού των δύο. Αυτά τα χαρακτηριστικά ενισχύθηκαν αλλά και προέκυψαν 

κυρίως από το χιούμορ και τα παιγνιώδη στοιχεία που αυθόρμητα αναδείχθηκαν. Ακόμη η 

αίσθηση του ανήκειν και η ασφάλεια που ένιωσε ο πελάτης αποτυπώθηκε περίτρανα μέσω 

της συμπεριφοράς και των ποικίλων εκδηλώσεων του είτε μέσω της μουσικής ή των 

κινήσεων που παρήγαγε ο ίδιος, με δεδομένη πάντοτε την ψυχοπαθολογική του 

κατάσταση.     

 

-- Η μουσικοθεραπεία λειτούργησε ως Μεταβατικό Φαινόμενο (Transitional 

phenomeno) σύμφωνα με τη θεωρία του Winnicott. Η μουσική στην περίπτωση μας 

λειτουργεί η ίδια ως «την ενδιάμεση περιοχή εμπειρίας μεταξύ υποκειμενικότητας 

(εσωτερικής πραγματικότητας) και αντικειμενικότητας (εξωτερικής πραγματικότητας)… 

ενώ αντικαθιστά τον μεταβατικό χώρο που ενώνει το παιδί με τη μητέρα… επίσης  στις 

συνεδρίες η θεραπεία πραγματοποιείται εκεί που συμπίπτουν οι δύο περιοχές 

«παιγνιδιού», του θεραπευόμενου και του θεραπευτή. Η μουσική συνάντηση μεταξύ τους 

μπορεί να οδηγήσει σε ευεργετικά αποτελέσματα» (Ψαλτοπούλου, 2015, σ.59)113.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
113Ψαλτοπούλου, Θ., 2015, Μουσικοθεραπεία: ο τρίτος δρόμος. [ηλεκτρ. βιβλ.], σ.59, Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1530 

http://hdl.handle.net/11419/1530
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