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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα

απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους

κανόνες και τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους

νόμους  που  διέπουν  την  έρευνα  και  την  πνευματική  ιδιοκτησία.

Δηλώνω,  επίσης  υπευθύνως,  ότι,  όπως απαιτείται  από αυτούς  τους

κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων

που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία

μου»

3



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η νόσος  Alzheimer  (NA)  αποτελεί  μία  από τις  σημαντικότερες  ασθένειες  της

εποχής μας. Πρόκειται για μια νευροεκφυλιστική ασθένεια του εγκεφάλου που

τον καταστρέφει σταδιακά κι εμφανίζεται, συνήθως, σε ηλικίες άνω των 65 ετών.

Η μουσικοθεραπεία φαίνεται να επιφέρει οφέλη τόσο στους ασθενείς με ΝΑ όσο

και στους περιθάλποντές τους. Για να διερευνηθούν αυτά τα οφέλη, μία 90χρονη

κυρία με ΝΑ και η κόρη της συμμετείχαν σε 20 συνεδρίες μουσικοθεραπείας. Τα

αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  βελτιώθηκε  συνολικά  η  ποιότητα  ζωής  τόσο  της

ασθενούς, όσο και της κόρης της, που είναι και η περιθάλπουσά της. Επιπλέον

αυξήθηκε  η  επικοινωνιακή  ικανότητα  της  ασθενούς,  η  κινητικότητά  της  και

φάνηκε να έχει και οφέλη στη νοητική της ικανότητα. Τα συμπεράσματα, όμως,

δε μπορούν να γενικευθούν, καθώς  χρειάζεται περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερο

πληθυσμό. Επιπλέον τομείς για έρευνα προτείνονται στο τέλος.

Λέξεις κλειδιά: Νόσος Alzheimer (NA), μουσικοθεραπεία, μελέτη περίπτωσης
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ABSTRACT

Alzheimer's  disease  (AD)  is  a  neurodegenerative  disease,  which  gradually

destroys the brain and affects people who are older than 65 years of age.  Music

Therapy benefits people who have AD and their caregivers. In order to find out

what are those benefits, it was conducted a case study. A 90 years old lady, with

severe AD (late stage) and her daughter, took part in 20 Music Therapy sessions.

Results showed that their quality of life improved. Moreover, the client with AD

became  more  communicative,  her  mobility  improved  and  there  were  signs  of

benefits in her cognitive ability. Though the results were encouraging, they can't

be  generalized  due  to  the  design  of  the  study (case  study).  More  research  is

necessary in a larger population.

Key words: Alzheimer's Disease (AD), Music Therapy, case study.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μουσική επηρεάζει ακούσια τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. Οι

μυς του προσώπου συσπούνται, το πόδι μπορεί να κινείται ρυθμικά με τη μουσική

καθώς και το άτομο μπορεί να μουρμουρίζει μια μελωδία, ανεπαίσθητα (Sacks,

2006). H μουσική, τις παλαιότερες εποχές και σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς

εξυπηρετούσε συγκεκριμένες  τελετουργίες,  με στόχο το να ομαδοποιήσει  τους

συμμετέχοντες,  να  αποκτήσουν έναν «κοινό  τόπο» σύνδεσης  και  να  κάνει  τις

εργασίες  στις  οποίες  εμπλέκονταν  πιο  διασκεδαστικές  (Lehmann,  Sloboda  &

Woody,  2007).  Ακόμη  και  σήμερα,  όμως,  «ομαδοποιεί» και  «δίνει  κοινή

ταυτότητα» σε πολλές περιπτώσεις, όπως στους φιλάθλους ομάδων ποδοσφαίρου

που έχουν τον ύμνο τους, στον λαό ενός έθνους μέσω του  εθνικού ύμνου ή σε

πληθυσμιακές  μειονότητες  μιας  χώρας,  ώστε  να  διατηρηθεί  η  εθνική  τους

ταυτότητα  κλπ  (Koelsch,  2015· Lehmann,  et al.,  2007· Sacks,  2006).  Οι

ευεργετικές  ιδιότητές  της  στην  ψυχοσωματική  λειτουργία  του  ανθρώπου  (στο

στρες, στους καρδιακούς παλμούς, στα συναισθήματα, στην επιθετικότητα κλπ.),

έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές (Bodner & Gilboa 2006·

Juslin & Laukka 2004· Knight & Rickard 2001· Lundqvist, Carlsson, Hilmersson

& Juslin 2008· Sacs 2011· Pujol 1994· Vink 2001· Wigram 1995). 

1.1. Μουσική και εγκέφαλος

Όταν ένα μουσικό ερέθισμα φτάσει στο τύμπανο του αυτιού πυροδοτεί μια

σειρά διαδοχικών γεγονότων, που περιλαμβάνουν τόσο μέρη του αυτιού όσο και

νευρωνικές  διαδικασίες,  τα  οποία  ενεργοποιούν  συγκεκριμένα  μέρη  του

εγκεφάλου, που κωδικοποιούν το ερέθισμα κι αντιδρούν ανάλογα σε αυτό (Peretz

& Zatorre, 2005).  Η ψυχοσωματική διέγερση που προκαλείται  από τη διέγερση

του  ακουστικού  κέντρου,  ενεργοποιεί,  με  τη  σειρά  του,  το  παρασυμπαθητικό

σύστημα  του  εγκεφάλου  (Koelsch,  2015).  Αυτή  η  ψυχοσωματική  διέγερση

(έκσταση)  μπορεί  να  επιτευχθεί  χάρη στη  μουσική  και  βασικό  ρόλο  σε  αυτό

φαίνεται  να  παίζει  ο  έντονος  ρυθμός  της  μουσικής  και  η  χρήση  κρουστών

μουσικών  οργάνων  σε  αυτήν  (Sacks,  2006).  Επιπροσθέτως,  υπάρχουν

μηαχανοϋποδοχείς σε διάφορα μέρη του σώματος, οι οποίοι ανιχνεύουν αλλαγές
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στην πίεση, στην κίνηση και στην τάση, οι οποίοι ενεργοποιούνται από μουσικά

ερεθίσματα  και  δονήσεις,  με  αποτέλεσμα  να  οδηγούν  σε  συναισθηματικές

αντιδράσεις  (Koelsch,  2015).  Και  ο  Horden,  (2000),  στην  έρευνά  του,

υποστηρίζει  ότι  η  μουσική  με  υψηλές  συχνότητες  και  γρήγορο  τέμπο  όντως

προκαλεί  ακανόνιστες  δονήσεις  στα  κύτταρα,  όμως  υποστηρίζει  ότι  αυτές  οι

δονήσεις δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία τους. 

Προσπάθειες  για την ανεύρεση της αιτίας αυτών των φαινομένων έγιναν

από  τους  Chanda  και  Levitin  (2013).  Υποστηρίζουν  ότι  η  διέγερση  που

προκαλείται από μουσική με γρήγορο τέμπο και ζωηρούς ήχους είναι πιθανό να

οφείλεται  στο ότι μια τέτοια «...μουσική «μιμείται» ήχους στη φύση, όπως το

προειδοποιητικό κάλεσμα διαφόρων ειδών, που σηματοδοτεί πιθανά σημαντικά

γεγονότα ...  Σε αντίθεση,  η «χαλαρωτική» μουσική,  μιμείται  καθησυχαστικούς

φυσικούς ήχους όπως το μητρικό τραγούδι και το γουργούρισμα ... που μειώνουν

τη  διέγερση  του  συμπαθητικού  συστήματος»  (Chanda &  Levitin 2013:186).

Επιπλέον,  υποστηρίζουν ότι  η μουσική μειώνει  τα επίπεδα των νευροχημικών

στον εγκέφαλο (όπως β-ενδορφίνη, κορτιζόλη κλπ), τα οποία σχετίζονται με το

στρες και βοηθά στην ομαλή λειτουργία της φυσιολογίας του ατόμου (μείωση

καρδιακών παλμών και αρτηριακής πίεσης) (Chanda & Levitin, 2013).

Μεταξύ των άλλων, και η έκκριση της ντοπαμίνης ενεργοποιείται από τη

μουσική  (Salimpoor,  Benovoy,  Larcher,  Dagher &  Zatorre,  2011).  Ο  Koelsch

(2015)  εξηγεί  αυτή  την  έκκριση  της  ντοπαμίνης,  αλλά  και  γενικά  των

νευροχημικών, ως διαδικασία που ενεργοποιείται από τον εγκέφαλο, εξαιτίας της

δομής  της  μουσικής.  Λόγω  των  ακολουθιών  που  υπάρχουν  στη  μουσική

(εναλλαγή  έντασης-χαλάρωσης  διαμέσου  της  εναλλαγής  των  συγχορδιών)  ο

ακροατής εισέρχεται σε μια διαδικασία αναμονής της λύσης της αλληλουχίας των

συγχορδιών  (με  την  επιστροφή  στο  τονικό  κέντρο).  Αυτή  η  διαδικασία

ενεργοποιεί  το  ντοπαμινεργικό  σύστημα  του  εγκεφάλου  που  σχετίζεται  με  το

αίσθημα της χαλάρωσης και της ευχαρίστησης (Koelsch, 2015). 

Πέραν  αυτών,  προτείνεται  ότι  η  μουσική  καταστρέφει  τις  νευροτοξίνες

βοηθώντας  στην  ανάπτυξη  των  αντιτοξίνων,  βοηθά  στην  καλή  ορμονική

λειτουργία  του  οργανισμού  και  γενικά  στηρίζει  όλους  τους  παράγοντες  που
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συμβάλλουν  στην  εύρυθμη  λειτουργία  του  (Schneck  &  Berger,  2006).

Υποστηρίζεται,  επίσης,  ότι  «εκπαιδεύοντας»  μουσικά  τους  νευρώνες  του

εγκεφάλου,  ακολουθώντας  το ρυθμικό σχήμα της  λειτουργίας  τους,  μπορεί  να

επιτευχθούν  θεραπευτικές  αλλαγές  τόσο  σε  κινητικό  επίπεδο  «διαμέσου  της

ενεργοποίησης  των  βασικών  γαγγλίων/πυρήνων  του  εγκεφάλου»,  όσο  και  σε

επίπεδο συγκέντρωσης, «διαμέσου της ενεργοποίησης των πρόσθιων μετοπικών

περιοχών» (Vuilleumier & Trost, 2015:219) .

Όσον  αφορά  το  μεταιχμιακό  σύστημα  του  εγκεφάλου,  φαίνεται  ότι

αναπτύσσεται δραστηριότητα σε κάποια μέρη του (όπως η αμυγδαλή, ο επικλινής

πυρήνας,  ο  ιππόκαμπος)  από τα  στοιχεία  της  μουσικής,  όπως  τη  μελωδία,  το

ρυθμό κλπ (Koelsch, 2014· Wall&Duffy, 2010· Zatorre, 2015). Αυτά τα μέρη του

εγκεφάλου σχετίζονται με τον έλεγχο των συναισθημάτων και κατά συνέπεια, η

μουσική  επηρεάζει  τα  συναισθήματα  (Koelsch,  2014·  Wall&Duffy,  2010·

Zatorre, 2015).

1.2 Μουσική και συναισθήματα 

Όπως αναφέρθηκε  παραπάνω  η  μουσική  είναι  «υπεύθυνη»  για  την

πρόκληση  συναισθημάτων  στους  ακροατές,  μέσω  ιδιαίτερων  διαδικασιών  που

συμβαίνουν σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου (Koelsch, 2014· Koelsch , 2015·

Salimpoor et al., 2011· Wall&Duffy, 2010· Zatorre, 2015).

Οι  Koelsch,  Siebel  και  Fritz,  (2010)  συμφωνούν  και  υποστηρίζουν  με

θέρμη, ότι η μουσική προκαλεί στους ακροατές συναισθήματα, βασιζόμενοι σε 4

βασικά στοιχεία:  i) ότι (η μουσική) διεγείρει τον εγκέφαλο μέσω της έκκρισης

νευροχημικών  κατά  την  ακρόαση  μουσικής,  ii)  προκαλεί  ασυνείδητες  ή  και

συνειδητές σωματικές κινήσεις στον ακροατή (σύσπαση μυών προσώπου, κίνηση

ποδιού στο ρυθμό της  μουσικής  κλπ),  iii)  οι  ακροατές  δηλώνουν ότι  βιώνουν

συγκεκριμένα συναισθήματα στο άκουσμα συγκεκριμένης μουσικής και, τέλος,

iv)  ενεργοποιεί  το  μεταιχμιακό  σύστημα του  εγκεφάλου  που  εμπλέκεται  στην

ενεργοποίηση των συναισθημάτων. 
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Οι άνθρωποι έχουν συνδέσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μουσικής

με  συγκεκριμένα  συναισθήματα.  Για  παράδειγμα  το  άκουσμα  μιας  μείζονας

κλίμακας  είναι  συνδεδεμένο με το συναίσθημα της  χαράς,  εν  αντιθέσει  με  το

άκουσμα της ελάσσονας που το συνδέουν με το συναίσθημα της λύπης (Lehmann

et al., 2007). Στην έρευνά τους οι Lundqvist, και συνεργάτες (2008) βρήκαν ότι η

μουσική που χαρακτηρίζεται ως «χαρούμενη» ή «λυπημένη» θα προκαλέσει τα

συγκεκριμένα  συναισθήματα  στους  ακροατές  της.  Όσον  αφορά,  όμως,  τα

υπόλοιπα συναισθήματα (φόβου, θυμού κλπ), δεν φαίνεται να προκαλούνται από

κάποιο συγκεκριμένο μουσικό ύφος (Lundqvist et al., 2008 ). Οι Vuilleumier και

Trost (2015), από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουν ότι η μουσική δεν προκαλεί

μόνο τα βασικά συναισθήματα της χαράς και της λύπης, αλλά και μία μεγάλη

ποικιλία  άλλων συναισθημάτων,  πιο  ιδιαίτερων,  όπως  της  νοσταλγίας  και  της

υπεροχής.  Πρόσθετα,  και  οι  Barrett  και  συνεργάτες  (2010),  βρήκαν  ότι  το

συναίσθημα της νοσταλγίας σχετίζεται με μουσική που «ξυπνά» αυτοβιογραφικές

μνήμες στους ακροατές της. 

Ακόμη, με την ακρόαση «χαρούμενης» αλλά και «λυπημένης» μουσικής

εμφανίζονται συσπάσεις σε συγκεκριμένους μυς τους προσώπου (ζυγωματικά και

μυς του μετώπου) (Koelsch, 2014· Lundqvist et al., 2008). Ειδικότερα στους μυς

του μετώπου,  στην έρευνα των Lundqvist  και  συνεργατών (2008) η  σύσπαση

παρατηρήθηκε να εμφανίζεται τη στιγμή που ξεκινούσε το μουσικό ερέθισμα και

διαρκούσε λίγα δευτερόλεπτα. Τέλος, στη ίδια έρευνα, παρατηρήθηκε διαφορά

στην αγωγιμότητα του δέρματος και στη θερμοκρασία των δαχτύλων των χεριών.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η διέγερση που προκαλείται από τη μουσική στον

ακροατή  παίζει  ρόλο  στην  αλλαγή  της  θερμοκρασίας  των  δαχτύλων,  με  τη

μουσική  που  δεν  προκαλεί  μεγάλη  διέγερση  στον  ακροατή  να  συνδέεται  με

χαμηλότερη  θερμοκρασία  στα  δάχτυλά  του  (Lundqvist  et al.,  2008).  Αλλαγές

στην αγωγιμότητα του δέρματος βρήκαν στη έρευνά τους και οι Dellacherie, Roy,

Hugueville,  Peretz και  Samson,  (2011),  οι  οποίες  σχετίζονταν  με  το  άκουσμα

διάφωνης  και  σύμφωνης  μουσικής.  Στην  έρευνα  αυτή  φάνηκε  ότι  η  διάφωνη

μουσική  προκαλούσε  περισσότερα  δυσάρεστα  συναισθήματα  στους  ακροατές

της, απ' ό,τι η σύμφωνη (Dellacherie et al., 2011).
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Συνοψίζοντας, από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η μουσική ενεργοποιεί

πολύπλευρα  τον  εγκέφαλο  ερεθίζοντας  τα  κέντρα  που  σχετίζονται  με  τα

συναισθήματα,  την  κίνηση  και  τον  λόγο  κι  αυτό  την  καθιστά  κατάλληλο

θεραπευτικό εργαλείο. Είναι ιδανική ως θεραπευτική παρέμβαση γιατί το κόστος

για τη χρήση της ως παρέμβαση είναι χαμηλό και δεν δημιουργεί παρενέργειες

στους ασθενείς (Chanda & Levitin, 2013).  Η επίδραση αυτή της μουσικής στην

ψυχοσωματική λειτουργία του ανθρώπου, στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης

αλληλεπίδρασης  μεταξύ  θεραπευτή  και  θεραπευόμενου,  εξετάζεται  από  την

επιστήμη της μουσικοθεραπείας (Ψαλτοπούλου, 2003).

1.3. Ιστορία της μουσικής ως θεραπείας

Η  μουσική  ως  θεραπεία  χρησιμοποιείται  εδώ  και  αιώνες  σε  πολλούς

πολιτισμούς  ανά  τον  κόσμο.  Στους  αρχαίους  πολιτισμούς  θεωρούνταν  ότι  η

μουσική αντικατοπτρίζει την αρμονία του σύμπαντος, διέπεται από τους νόμους

του σύμπαντος κι  έχει  τη δυνατότητα να επηρεάζει  σωματικά και  ψυχικά τον

άνθρωπο και να τον ενώνει με το θείο (McClellan, 2000). 

Οι Σαμάνοι καθώς και φυλές της Αφρικής και της Ασίας χρησιμοποιούν τη

μουσική ως μέσω για να φτάσουν στην έκσταση και μέσω αυτής, στη θεραπεία

του αρρώστου (Davis & Hadley,  2015). Στη μουσική των Σαμάνων σημαντικό

ρόλο  για  να  φτάσει  ο  ασθενής  στην  έκσταση  παίζει  ο  ρυθμός.  Μέσω  της

επαναλαμβανόμενης  ρυθμικής  μουσικής,  ο  ασθενής  φτάνει  σε  κατάσταση

μεταρσίωσης κι έτσι εισέρχεται στον κόσμο των πνευμάτων, γίνεται ένα με αυτά

και οδηγείται στη θεραπεία (Moreno,1995).

 Στην αρχαία Ελλάδα ο όρος «μουσική» αναφερόταν στην μουσική και την

κίνηση  και  χρησιμοποιούνταν  θεραπευτικά  ώστε  να  φτάσει  ο  άνθρωπος  στην

«κάθαρση» (Παπαδοπούλου, 2003) . Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2003):

«..η μουσική αντιπροσωπεύει κινήσεις της ψυχής. Ανάλογα με το είδος της,

που καθορίζεται από το μουσικό όργανο, τον μουσικό τρόπο, τον ρυθμό κ.λπ.,

η μουσική μπορεί να έχει διττή επίδραση: αφενός μπορεί να επενεργήσει στο

ήθος των ανθρώπων, χαλιναγωγώντας πάθη και επιθυμίες και αποκτώντας έτσι
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μεγάλη παιδευτική αξία, αφετέρου μπορεί να επιδράσει στο άλογο μέρος της

ψυχής, όταν αυτό υφίσταται διαταραχές, να λειτουργήσει δηλαδή θεραπευτικά

με χρήση κυρίως ομοιοπαθητικών μεθόδων.» (Παπαδοπούλου, 2003: 76)

Ο Πλάτωνας υποστήριζε ότι η μουσική και η φιλοσοφία είναι σημαντική

για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ ψυχής και σώματος  (Παπαθεοδώρου,

1975).  Ο  Αριστοτέλης,  στα  Πολιτικά  διαπραγματεύεται  τη  μουσική  ως  μέσο

διάπλασης του ήθους των νέων. Σε αυτή την πραγματεία του, υποστηρίζει ότι η

μουσική  προκαλεί  συναισθήματα  στους  ανθρώπους  κι  ότι  συγκεκριμένος

μουσικός  τρόπος  (Φρύγιος,  Δώριος,  Μυξολύδιος  κλπ)  προκαλεί  συγκεκριμένο

ψυχικό  συναίσθημα  (Μοσκόβης,  1989).  Στους  Πυθαγόρειους  και  στους

Ορφικούς, η μουσική είναι μέσο εξάγνισης της ψυχής από τα αμαρτήματά της

ώστε  να  επιτευχθεί  η  κάθαρση  και  η  επόμενη  ζωή  να  είναι  καλύτερη

(Παπαδοπούλου, 2003).

Από την εποχή που εμφανίστηκε ο Χριστιανισμός μέχρι και στις μέρες μας,

για  την  αντιμετώπιση  των  ασθενειών  άρχισαν  να  χρησιμοποιούνται

φαρμακευτικές  παρεμβάσεις  και  για  την  αντιμετώπιση  των  προβληματικών

συμπεριφορών  που  προέρχονταν  από  ψυχικές  ασθένειες  χρησιμοποιούνταν

κυρίως πρακτικές περιορισμού (όπως χρήση δεσμών, απομόνωνση κλπ). Ο ευρύς

ρόλος  της  χρήσης  της  μουσικής  περιορίστηκε,  με  αποτέλεσμα  η  μουσική  ως

θεραπεία να αρχίσει να χρησιμοποιείται πιο εξειδικευμένα. Αυτό ήταν το γεγονός

που οδήγησε στις απαρχές της μουσικοθεραπείας, όπως την γνωρίζουμε σήμερα

(Davis & Hadley, 2015).

Το  πρώτο  πρόγραμμα  μουσικοθεραπείας  δημιουργήθηκε  το  1944  στο

Μίτσιγκαν  των  Ηνωμένων  Πολιτειών  Αμερικής  (ΗΠΑ),  ο  πρώτος  επίσημος

σύλλογος  μουσικοθεραπείας  της  Αμερικής  δημιουργήθηκε  το  1950  (National

Association for Music Therapy-NAMT), ενώ στη Βρετανία ιδρύθηκε η Εταιρία

Μουσικής  Θεραπείας  και  Θεραπευτικής  Μουσικής (Society of Music Therapy

and Remedial Music) 8 χρόνια αργότερα (Wheeler, 2015b). Από εκεί και πέρα η

μουσικοθεραπεία άρχισε να διαδίδεται, ως επιστήμη και σε άλλες χώρες και η

ανάπτυξή της είναι συνεχής και ραγδαία, ακόμη και σήμερα (Wheeler, 2015b). 
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1.4. Τι είναι η μουσικοθεραπεία;

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η μουσικοθεραπεία ως επιστήμη αναπτύχθηκε στη

δεκαετία  του  1950,  και  χρησιμοποιεί  τη  μουσική  ως  παρέμβαση  για

θεραπευτικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύλλογο

Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών (ΕΣΠΕΜ):

«Η μουσικοθεραπεία  είναι  ένα  καθιερωμένο επάγγελμα υγείας  στο οποίο η

μουσική χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής σχέσης, με στόχους

που  αφορούν  τις  σωματικές,  συναισθηματικές,  γνωστικές  και  κοινωνικές

ανάγκες των ατόμων. Περιλαμβάνει την κλινική και ερευνητικά τεκμηριωμένη

χρήση  μουσικών  παρεμβάσεων  για  την  επίτευξη  εξατομικευμένων  ή  και

ομαδικών στόχων από εξειδικευμένο θεραπευτή, ο οποίος έχει ολοκληρώσει

ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών μουσικοθεραπείας.»

(«Μουσικοθεραπεία, www.musictherapy.gr», 2017) 

Ο  Βρετανικός  Σύλλογος  μουσικοθεραπείας  (British Association for

Musictherapy, BAMT) ορίζει τη μουσικοθεραπεία ως:

«...Μια καθιερωμένη ψυχολογική, κλινική παρέμβαση, η οποία παρέχεται

από  πιστοποιημένο,  από  το  Συμβούλιο  Επαγγελμάτων  υγείας  και  φροντίδας

(Health and Care Proffesions Council-  HCPC)  μουσικοθεραπευτή,  για  να

βοηθήσει ανθρώπους, των οποίων οι ζωές έχουν επηρεαστεί από τραυματισμό,

αρρώστια  ή  αναπηρία,  υποστηρίζοντας  τις  ψυχολογικές,  συναισθηματικές,

γνωστικές, σωματικές επικοινωνιακές και κοινωνικές ανάγκες τους.»

("British Association for Music Therapy", 2017) 

Όπως  προκύπτει  από  τα  παραπάνω  η  μουσικοθεραπεία  ασκείται  από

πιστοποιημένο  μουσικοθεραπευτή  και  έχει  στόχο  να  βοηθήσει  τον  πελάτη  να

ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή

ανάπτυξη  της  προσωπικότητας  και  της  ζωής  τους.  Η  μουσικοθεραπεία
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συγκαταλέγεται  στα  επαγγέλματα  υγείας  ("British Association for Music

Therapy",  2017).  Ο  θεραπευτής  χρησιμοποιεί  τις  μουσικές  δεξιότητές  του

(αυτοσχεδιασμός, σύνθεση, εκτέλεση κλπ) κι εκμεταλλευόμενος τις ιδιότητες της

μουσικής (ρυθμός,  τονικότητα,  τέμπο κλπ) προσπαθεί  να δημιουργήσει με τον

πελάτη μια μουσική σχέση, η οποία θα βοηθήσει στη θεραπεία του τελευταίου

(Nordoff,  Robbins  &  Marcus,  2007·  Wheeler,  2015b).  Βασικός  στόχος  των

θεραπειών είναι να φέρει τον πελάτη σε επαφή με το  «μουσικό παιδί» που έχει

μέσα του. Με αυτό τον όρο προσδιορίζεται η έμφυτη μουσικότητα που έχει ο

καθένας, με την οποία μπορεί να έρθει σε επαφή και μέσω αυτής να ανακαλύψει

το παιδί μέσα του. Έτσι, το άτομο θα οδηγηθεί στην ολοκληρωτική αίσθηση του

εαυτού του. Όταν ο στόχος αυτός επιτευχθεί,  η μουσική έκφρασή του αποκτά

νόημα, είναι αυθόρμητη και αναπτύσσει την ευφυΐα, τη μνήμη και την αντίληψη

τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον κόσμο γύρω του (Nordoff et al., 2007).

Σημαντικό  ρόλο  για  την  επίτευξη  των  παραπάνω  παίζει  η  θεραπευτική

σχέση  που  δημιουργείται  μεταξύ  πελάτη  και  θεραπευτή.  Ο  θεραπευτής

επικεντρώνεται  και  στην  ανάπτυξη  αυτής  της  σχέσης,  μέσα  από  την  οποία

γεννιέται η ελπίδα και ο πελάτης δίνει νόημα στην ύπαρξή του (Aldridge, 1999).

Ο θεραπευτής σέβεται τις ανάγκες του πελάτη και τον αφήνει να οδηγήσει αυτός

την μουσική εμπειρία,  χτίζοντας,  με αυτό τον τρόπο, μια σχέση εμπιστοσύνης

μαζί  του  (Wigram,  Bonde  &  Pedersen,  2002).  Το  οικείο  περιβάλλον  που

διαμορφώνεται από αυτήν την ενεργητική συμμετοχή του πελάτη στη δημιουργία

της μουσικής, του παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεται ώστε να «ανοιχτεί» και

να εκδιπλώσει τον εαυτό του (Ψαλτοπούλου 2003).

Για να συμβεί όμως αυτό, είναι απαραίτητο η μουσική που δημιουργείται τη

δεδομένη στιγμή της  θεραπείας,  να βασίζεται  αποκλειστικά  στο συγκεκριμένο

άτομο,  στο  χαρακτήρα  του,  στις  προτιμήσεις  του  και  τις  ανάγκες  του,  τη

δεδομένη χρονική στιγμή (Nordoff et al., 2007). Μόνο έτσι η μουσική θα γίνει

θεραπευτική. Όπως υπογραμμίζουν οι  Sacks και  Tomaino (1991)  «δεν υπάρχει

«κοινή»  μουσική  –  η  μουσική  είναι  συγκεκριμένη,  και  δουλεύει,  καταρχάς,

προκαλώντας  μια  συγκεκριμένη  αντίδραση,  μια  συγκεκριμένη  εκτίμηση  και

δημιουργική  απόκριση,  η  οποία  έπειτα  μπορεί  να  μεταφραστεί  σε  μια
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συγκεκριμένη φυσιολογική απόκριση» (σελ.  11).  Για να το επιτύχουν αυτό οι

θεραπευτές θα πρέπει να διαθέσουν όλα τα χαρακτηριστικά που τους ορίζουν ως

θεραπευτές,  για  να  «συναντήσουν»  τον  πελάτη  και  να  καλύψουν  τις  όποιες

ανάγκες του στο «εδώ και τώρα» (Nordoff et al., 2007). 

Η χρήση της μουσικοθεραπείας έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς

χρησιμοποιείται  ως  θεραπεία  σε  πολλές  δομές  (π.χ  σχολεία,  νοσοκομεία,

φυλακές, ψυχιατρικές κλινικές, ιδιωτικά κέντρα, γηροκομεία κλπ.), απευθυνόμενη

έτσι  σε  διάφορες  ομάδες  πληθυσμού  με  διαφορετική  κλινική  παθολογία  (π.χ.

τραύματα,  αναπηρίες,  ειδικές  μαθησιακές  δυσκολίες,  νευροεκφυλιστικές

ασθένειες, ψυχιατρικές ασθένειες, κακοποίηση, ανίατες ασθένειες κλπ) (Bruscia,

2014). Βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από υγιείς ενήλικες για τη βελτίωση

της ποιότητας της ζωής τους, την ελάττωση του στρες και γενικότερα για ψυχική

και σωματική βελτίωση. Εξαιτίας, αυτού του μεγάλου εύρους εφαρμογής της οι

κλινικοί  στόχοι  της  εκάστοτε  παρέμβασης  και  οι  μέθοδοι  που  θα

χρησιμοποιηθούν,  μεταβάλλονται  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  που  εξυπηρετούν

(Bruscia,  2014). Έτσι,  έχουν δημιουργηθεί διαφορετικές κλινικές προσεγγίσεις,

ανάλογα  με  τα  στοιχεία  των  ψυχοθεραπευτικών  κατευθύνσεων  που

ενσωματώνουν  (Wheeler,  2015a).  Υπάρχουν,  δηλαδή,  προσεγγίσεις  που  έχουν

γνωστικό-συμπεριφορικό,  ουμανιστικό  ή  ψυχοδυναμικό  υπόβαθρο  αλλά  και

προσεγγίσεις  που  προέρχονται  καθαρά  από  τον  κλάδο  της  μουσικοθεραπείας

(Nordoff-Robbins GIM Bonny Method,  αναλυτική  μουσικοθεραπεία  και

νευρολογική μουσικοθεραπεία) (Wigram et al., 2002· Wheeler, 2015a).

«Οι θεραπευτικές μέθοδοι μπορούν να δίνουν έμφαση στην ακρόαση, στον

αυτοσχεδιασμό,  στην  εκτέλεση,  στην  σύνθεση,  στην  κίνηση  ή  συζήτηση  και

μπορεί να περιλαμβάνουν επιπρόσθετα εμπειρίες από τις τέχνες, το θέατρο και

την ποίηση» (Bruscia, 2014: 12). Με λίγα λόγια, η μουσική που χρησιμοποιείται

στη  θεραπεία  μπορεί  να  είναι  είτε  διαδραστική,  δηλαδή  ο  θεραπευόμενος  να

συμμετέχει ενεργά σε αυτήν, είτε δεκτική, δηλαδή ο θεραπευόμενος να ακούει

μουσική  και  να  μιλά  για  τις  εικόνες,  συναισθήματα  κλπ  που  του  δημιουργεί.

(Wheeler, 2015b). 
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Εκτός  από  τα  παραπάνω,  σημαντικό  ρόλο  στην  επιτυχία  της  θεραπείας

παίζει  και  ο  χώρος  που  αυτή  λαμβάνει  χώρα,  ο  οποίος  πρέπει  να  είναι

εξοπλισμένος  και  διαμορφωμένος  κατάλληλα  γι’  αυτό  το  σκοπό  (Φρουδάκη

2003). Ο χώρος πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένος για να δημιουργούνται οι

ιδανικές συνθήκες ακουστικής, για το ιδανικό μουσικό αποτέλεσμα. Ακόμη, θα

πρέπει να έχει ποικιλία μουσικών οργάνων τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες

των πελατών, τόσο τις σωματικές όσο και τις αισθητικές (Nordoff  et al., 2007).

Τέλος, βασικό στοιχείο της διαδικασίας είναι και η καταγραφή των συνεδριών

είτε με μέσα ηχογράφησης είτε με βιντεοσκόπηση ώστε να μπορεί ο θεραπευτής

να  καταγράψει  με  ακρίβεια  τη  συνεδρία  και  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  την

αξιολογήσει (Nordoff et al., 2007).

Συνοψίζοντας  τα  παραπάνω  στη  μουσικοθεραπεία  βασικό  ρόλο  στη

θεραπεία του ασθενή παίζει ο μουσικοθεραπευτής και η θεραπευτική σχέση που

θα δημιουργήσει με τον πελάτη, βασισμένοι στη μουσική που θα δημιουργήσουν

από κοινού στη συνεδρία. Η μουσική προτείνεται ως κατάλληλη παρέμβαση και

για ασθενής με ΝΑ, καθώς τους βοηθά, έστω και προσωρινά, να έρθουν σε επαφή

με ένα «χαμένο» κομμάτι του εαυτού τους και βελτιώνει τη νοητική κατάστασή

τους (Sacks, 2006). 

2. ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER
2.1. Τι είναι άνοια;

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των επιστημόνων επικεντρώνεται στην

εύρεση  θεραπείας  για  την  άνοια.  Ο  Ελληνική  Εταιρεία  Νόσου  Alzheimer  &

Συγγενών  Διαταραχών  (2016)  διευκρινίζει  ότι  η  άνοια  αποτελεί  μία  ομάδα

ασθενειών  που  έχουν  τόσο  κοινά  όσο και  διαφορετικά  συμπτώματα/ενδείξεις.

Βασικά στοιχεία της άνοιας είναι η έκπτωση που παρατηρείται στη μνήμη του

ασθενούς αλλά και στη λεκτική επικοινωνία, στη ικανότητα της συγκέντρωσης

κλπ. (Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών, 2016)

Σύμφωνα με την Τσολάκη (2010), 
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«Η άνοια είναι  συνήθως μια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου,  η οποία

καταστρέφει προοδευτικά τους νευρώνες που ελέγχουν τη μνήμη, τον λόγο, τον

προσανατολισμό  και  άλλες  νοητικές  λειτουργίες.  Εξελίσσεται  με  διαφορετικό

ρυθμό σε  κάθε  ασθενή και  ανάλογα ποιος  τύπος  άνοιας  είναι  με  διαφορετικό

πρώτο σύμπτωμα. Υπάρχουν και μερικώς αναστρέψιμες άνοιες, όπως η άνοια του

υποθυροειδισμού, η άνοια της έλλειψης βιταμίνης Β12, η άνοια που εμφανίζεται

μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και στη συνέχεια βελτιώνεται σημαντικά.»

(Τσολάκη, 2010: 13). 

Ομοίως, το ίδρυμα για Alzheimer της Αμερικής (Alzheimer’s Foundation of

America,2015) ορίζει την άνοια ως «μια ομάδα συμπτωμάτων που σχετίζονται με

την απώλεια πολλαπλών νοητικών λειτουργιών – όπως απώλεια μνήμης, κριτικής

ικανότητας,  γλώσσας  και  περίπλοκων  κινητικών  δεξιοτήτων-  οι  οποίες

παρεμποδίζουν την καθημερινή  ζωή του ατόμου».  (Alzheimer's Foundation of

America, 2015). Ο αριθμός των ασθενών που νοσούν από άνοια, σε παγκόσμια

κλίμακα, αλλά και στην Ελλάδα, είναι μεγάλος και ενδέχεται, τα επόμενα χρόνια,

να αυξηθεί ακόμη περισσότερο (Τσολάκη, 2007). 

Τα είδη της άνοιας είναι πολλά, με διαφορετικό αιτιολογικό υπόβαθρο το

καθένα.  Τα συνηθέστερα όμως είναι  η ΝΑ, η αγγειακή νόσος,  η άνοια με τα

σωμάτια  Lewy, οι μετωποκροταφικές άνοιες, η άνοια της νόσου Parkinson κ.α.

(Alzheimer's Foundation of America, 2015· Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer

&  Συγγενών  Διαταραχών,  2016).  Μελέτες  που  αφορούν  τη  λειτουργία  του

εγκεφάλου έχουν δείξει ότι αλλαγές στη σύστασή του (κυρίως στις τ-πρωτεΐνες

και  β-αμυλοειδούς)  μπορούν  να  επιφέρουν  άνοιες  (Τσολάκη,  2007).  Επίσης,

μπορεί να προκληθεί άνοια και από γονιδιακές μεταλλάξεις. Τέλος, έχουν βρεθεί

και κάποια γονίδια που δηλώνουν την προδιάθεση ενός ατόμου για να νοσήσει

(Τσολάκη, 2007). Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό των ασθενών (περίπου το 5%) το

οποίο,  μετά  από  την  κατάλληλη  θεραπεία,  επανέρχεται  στη  φυσιολογική
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κατάσταση.  Η  επαναφορά  αυτή  όμως  εξαρτάται  από  το  χρόνο  έναρξης  της

θεραπείας (Τσολάκη, 2002). 

Παρόλο  που  ο  ασθενής  με  άνοια  εμφανίζει  πολλές  δυσλειτουργίες  σε

διαφορετικούς  τομείς  (μνήμη,  αφαιρετική  ικανότητα,  επίλυση  καθημερινών

προβλημάτων, οπτικοχωρική αντίληψη κλπ) η συνείδησή του παραμένει άθικτη

ακόμη και στην τελευταία φάσης της ασθένειας (Τσολάκη, 2002).

2.2. Νόσος Alzheimer (ΝΑ).

Η πιο συχνή από όλες τις άνοιες, σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, είναι η

ΝΑ (Alzheimer's Foundation of America, 2015· Avramopoulos, 2009· Ελληνική

Εταιρεία  Νόσου  Alzheimer  &  Συγγενών  Διαταραχών,  2016·  Χαλματζής  &

Χαλματζής, 2002). Η ΝΑ εμφανίζεται σταδιακά και καταστρέφει τον εγκέφαλο

τμηματικά. Όταν γίνονται διακριτά τα πρώτα συμπτώματα, η νόσος προϋπάρχει

ήδη σχεδόν 20 χρόνια (Τσολάκη, 2010). Συνήθως, αυτά γίνονται αντιληπτά μετά

τα 60 έτη και κατά τη διάρκειά της ο ασθενής χάνει προοδευτικά τη μνημονική

και  λογική  ικανότητά του (Sutton,  2011).  Η καθυστέρηση της  εμφάνισης  των

συμπτωμάτων συμβαίνει γιατί ενόσω οι νευρώνες καταστρέφονται σταδιακά οι

υπόλοιποι,  «υγιείς»,  αναλαμβάνουν  να  καλύψουν  το  όποιο  λειτουργικό  κενό

δημιουργείται (Χαλματζής & Χαλματζής, 2002). Έτσι, όταν η καταστροφή πλέον

έχει φτάσει το 4/5 των νευρώνων και είναι αδύνατον πλέον να καλυφθούν αυτά

τα  «κενά»,  μόνο  τότε  αρχίζει  να  γίνεται  αντιληπτή  η  νόσος  (Χαλματζής  &

Χαλματζής, 2002).

Η ΝΑ πήρε το όνομά της από τον ιατρό που την ανακάλυψε, τον Dr. Alois

Alzheimer, το 1906 (Allsop, 2000· Sutton, 2011)από την έρευνά του πάνω σε μια

ασθενή  που  εμφάνισε  περίεργα  ψυχολογικά  συμπτώματα,  όπως  αμνησία,

αδυναμία έκφρασης, συμπεριφορική αλλαγή κλπ. Στη νεκροψία του εγκεφάλου

της  ανακάλυψε  τις  αμυλοειδείς  πλάκες  (ή  αλλιώς  γεροντικές  πλάκες)  και  τα

νευροϊνιδιακά πλέγματα που είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ασθένειας (βλ.

Εικόνα 1,σελ. 19). Ένα επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό της ασθένειας είναι η
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έκπτωση  της  σύνδεσης  των  νευρώνων  του  εγκεφάλου  (Allsop,  2000·  Sutton,

2011).

Εικόνα 1: Τα χαρακτηριστικά νευροϊνιδιακά πλέγματα (neurofibillary tangles) και
οι αμυλοειδείς  πλάκες (amyloid plaques),  που εμφανίζονται στον εγκέφαλο ενός
ασθενούς  με  ΝΑ.  Ξεκινώντας  από  αριστερά:  Εικόνα  φυσιολογικών  νευρώνων,
νευρώνων  που  νοσούν  από  ΝΑ  και  φωτογραφία  από  μικροσκόπιο.  (Holland,
2018).

Τα  πρώτα  σημάδια  της  νόσου  εντοπίζονται  σε  καθημερινές  λειτουργίες  του

ατόμου,  όπως  είναι  οι  δυσκολίες  στις  χρηματικές  συναλλαγές,  στη  λήψη

φαρμάκων και στη χρήση τηλεπικοινωνιών και συγκοινωνιών (Τσολάκη, 2007).

Υπάρχουν αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για τη

διάγνωσή της (Τσολάκη, 2007). Στις ομάδες υψηλού κινδύνου, για την εμφάνιση

της νόσου, ανήκουν τα άτομα που εμφανίζουν κάτι από τα ακόλουθα: Σύνδρομο

Down,  παχυσαρκία,  διαβήτη  τύπου  2,  εγκεφαλικές  κακώσεις,  αλκοολισμός,

παθητικό κάπνισμα, καρδιακά προβλήματα (Sutton, 2011· Δερετζή & Πελίδου,

2003). 

2.2.1. Παθογένεια της ΝΑ. 
Τα  αίτια  της  νόσου  δεν  είναι  ακόμη  ξεκάθαρα  και  θεωρείται  ότι  ο

συνδυασμός  παραγόντων  (όπως  γενετικοί,  περιβαλλοντικοί  και  διατροφικοί)

παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνισή του (Sutton, 2011· Τσολάκη, 2002). Τα
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βασικά χαρακτηριστικά της νόσου θεωρούνται το νευροτοξικό β-αμυλοειδές (Αβ)

πεπτίδιο  που δημιουργεί,  συσσωρευμένο,  τις  πλάκες  β-αμυλοειδούς  πρωτεΐνης

και τα νευροϊνιδιακά πλέγματα ταυ-πρωτεϊνης (βλ. Εικόνα 1, σελ.19) (Melnikova,

2007·  Δερετζή  & Πελίδου,  2003).  Και  τα  δύο  εμφανίζονται  στο  φλοιό  στου

εγκεφάλου, κυρίως στον ενδορινικό φλοιό, καθώς επίσης στον ιππόκαμπο και τον

αμυγδαλοειδή πυρήνα (Area-Gomez &  Schon, 2017·  Sutton, 2011· Δερετζή &

Πελίδου, 2003). Επιπλέον, «η ατροφία του εγκεφάλου, η απώλεια νευρώνων, η

φλεγμονή  και  η  αμυλοειδής  αγγειοπάθεια»  αποτελούν  κι  αυτά  σημαντικές

ενδείξεις της νόσου (Takahashi, Nagao, & Gouras, 2017:1).

Αμυλοειδείς πλάκες και νευροϊνιδιακά πλέγματα

Η πρόδρομος πρωτεΐνη του αμυλοειδούς (amyloid precursor protein,  APP)

διασπάται από δύο πρωτεάσες (τη β-σεκρετάση και τη γ-σεκρετάση) και παράγει

το πεπτίδιο Αβ-αμυλοειδές (Avramopoulos, 2009·  Querfurth, &  LaFerla, 2010).

Το συγκεκριμένο πεπτίδιο, όταν συγκεντρωθεί σε μεγάλες ποσότητες, δημιουργεί

τις αμυλοειδείς ή γεροντικές πλάκες στον εγκέφαλο (Δερετζή & Πελίδου, 2003·

Takahashi  et  al.,  2017).  Οι  αλλαγές  στην  ποσότητα  του  Αβ  αμυλοειδούς

προκαλούνται  είτε  από  κάποια  μετάλλαξη  του  γονιδίου  APP είτε  από

δυσλειτουργία των πρεσενιλινών (PS1 και PS2) (Avramopoulos, 2009· Bertram,

Lill, & Tanzi, 2010· Area-Gomez & Schon, 2017). 

Οι  πρεσενιλίνες  συμμετέχουν  στην  αυτοφαγία,  στη  διαδικασία,  δηλαδή,

κατά  την  οποία  αποβάλλονται  οι  πρωτεΐνες  που  είναι  κατεστραμμένες,  είτε

δυσλειτουργούν (National Istitutes of Health, 2010).  Προβληματική λειτουργία

του PS1 συνεπάγεται διακοπή της αυτοφαγίας, με αποτέλεσμα οι νευρώνες να μη

μπορούν να  αποβάλουν  τα  άχρηστα πλέον  μόρια  των πρωτεϊνών  τους  και  να

γεμίζουν  με  τοξικά  υπολείμματα  (National Istitutes of Health,  2010).  Αυτό

συντελεί στην αύξηση του Αβ αμυλοειδούς και κατά συνέπεια στην δημιουργία

των γεροντικών πλακών.  Οι  πλάκες  εμφανίζονται  στον εγκέφαλο,  μεταξύ των

νευρωνικών κυττάρων του, και έχουν ως βασικό συστατικό τους το β-αμυλοειδές

σε αδιάλυτη μορφή (Sutton, 2011). Και ασθενείς χωρίς ΝΑ εμφανίζουν τέτοιες
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πλάκες, ως αποτέλεσμα της ηλικίας. Όμως, στον εγκέφαλο ενός ασθενούς με ΝΑ

ο αριθμός τους είναι ιδιαίτερα αυξημένος (Sutton, 2011).

Τα  νευροϊνιδιακά  πλέγματα  αποτελούνται  από  συστραφείσες  πρωτεΐνες

(κυρίως ταυ-πρωτεΐνης)  και  βρίσκονται  μέσα στα νευρωνικά κύτταρα (Sutton,

2011). Σε έναν υγιή νευρώνα,  η μεταφορά από το σώμα προς των άξονα των

νευροδιαβιβαστών  αλλά  και  σημαντικών,  για  τη  λειτουργία  τους,  συστατικών

γίνεται  μέσω  μικροσωληνίσκων.  Η  ταυ-πρωτεΐνη,  οποία  αποτελείται  από

συγκεκριμένο  αριθμό  μορίων  φωσφόρου,  προσκολλάται  στους

μικροσωληνίσκους  και  φαίνεται  να  τους  σταθεροποιεί,  προάγοντας  έτσι  την

ανάπτυξη  των  νευρώνων  (Sutton,  2011).  Όμως,  η  μεγάλη  συγκέντρωση  ταυ-

πρωτεϊνών  είναι  συνδεδεμένη με  το νευροεκφυλισμό του εγκεφάλου (Shi,  και

συν., 2017). Έτσι, όταν, υπάρξει αύξηση του αριθμού των φωσφορικών μορίων

(υπερ-φωσφορηλίωση),  η  ταυ-πρωτεΐνη  αποκολλάται  από  τους

μικροσωληνίσκους  και  προσκολλάται  σε  άλλες  ταυ-πρωτεΐνες,  δημιουργώντας

«ελικοειδή ινίδια ταξινομημένα σε ζεύγη», τα οποία περιπλέκονται μεταξύ τους

σχηματίζοντας τα νευροϊνιδιακά πλέγματα (Heneka, Golenbock, & Latz, 2015·

Sutton, 2011·74). Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι μικροσωληνίσκοι

καταστρέφονται.  Αυτό,  κατά  συνέπεια,  οδηγεί  στην  καταστροφή  του  διαύλου

επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων και συνεπώς στην αποκοπή της επικοινωνίας

τους (Sutton, 2011).

Οι νευρώνες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των συνάψεων. Στη ΝΑ είναι

πιθανόν οι συνάψεις να καταστρέφονται εξαιτίας των νευροϊνιδιακών πλεγμάτων

και των αμυλοειδών πλακών. Αυτό οδηγεί στο θάνατο των νευρώνων και στη

συρρίκνωση του εγκεφάλου (εγκεφαλική  ατροφία,  βλ.  Εικόνα  2,  σελ.22). Στο

τελικό στάδιο της νόσου είναι  χαρακτηριστική η εγκεφαλική ατροφία (Sutton,

2011).
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Εικόνα 2:  Εγκεφαλική ατροφία σε εγκέφαλο ασθενούς με ΝΑ,  σε προχωρημένο
στάδιο.  Αριστερή  εικόνα  φυσιολογικός  εγκέφαλος,  δεξιά  εικόνα  εγκέφαλος  που
νοσεί από Alzheimer's. (Tabatabaei, 2018). 

Απολιποπρωτεΐνη - APOE

Η  APOE παίζει  σημαντικό ρόλο σε πολλές  νευροεκφυλιστικές  ασθένειες

του εγκεφάλου (Shi, και συν., 2017). Ο βασικός της ρόλος είναι να μεταβολίζει τα

λιπίδια. Επιπλέον, συμμετέχει στη μεταφορά τη χοληστερόλης και των λιπιδίων

«σε κύτταρα άλλων οργάνων» που εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες σε αυτά τα

συστατικά (Μποσταντζοπούλου, Κατσαρού, & Γκίζα, 2003·  NIH·U.S.  National

Library of Medicine, 2008).

Έχει αποδειχθεί ότι το  mRNA της  APOE βρίσκεται σχεδόν σε ολόκληρο

τον εγκέφαλο και συντίθεται κυρίως στα αστροκύτταρα (κύτταρα νευρογλοίας)

(Μποσταντζοπούλου  και  συν.,  2003).  Τα  αστροκύτταρα  υποστηρίζουν  την

ανάπτυξη  των  νευρώνων  και  των  συνάψεών  τους  καθώς  επίσης  και  παίζουν

σημαντικό ρόλο στην συντήρηση της εγκεφαλικής  λειτουργίας,  ιδιαίτερα μετά

από  κάποιο  είδους  τραύματος  (Liddelow,  et al.,  2017).  Όταν  τραυματίζεται
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κάποιο σημείο του εγκεφάλου, η  APOE φαίνεται ότι διεγείρεται κι συμμετέχει

στην ανάπλαση των νευρώνων (Μποσταντζοπούλου και συν., 2003). 

Η APOE έχει αλληλόμορφους τύπους, οι πιο συχνοί εκ των οποίων είναι οι

e2,  e3  και  e4.  Τo αλληλόμορφο  e4  συνδέεται  με  την  εμφάνιση  της  νόσου

Alzheimer,  χωρίς  ωστόσο  αυτό  να  σημαίνει  ότι  τα  άτομα  που  έχουν  το

αλληλόμορφο  θα  εμφανίσουν  σίγουρα  και  τη  νόσο  (Avramopoulos,  2009·

NIH;National Institute of Aging., 2015· NIH;U.S. National Library of Medicine,

2008·  Shi,  et al., 2017·  Simonovitch,  et al., 2016· Δερετζή & Πελίδου, 2003).

Φαίνεται ότι η ύπαρξη της  APOE4 συνδέεται με τον εκφυλισμό των νευρώνων,

ενώ αντίθετα η απουσία της  APOE φαίνεται να λειτουργεί προστατευτικά (Shi,

και  συν.,  2017).  Όπως  υποστηρίζουν  οι  Shi,  και  συν.  (2017)  «Η  (ύπαρξη)

παθολογικής  συσσώρευσης ταυ-πρωτεΐνης,  η παρουσία της  APOE, κυρίως της

APOE4,  πιθανά  κάνει  τους  νευρώνες  πιο  ευπαθείς  στον  εκφυλισμό,  ενώ  η

απουσία της APOE μπορεί να προστατεύει τους νευρώνες από το θάνατο» (Shi,

και συν., 2017:5). 

Υπάρχει εξέταση αίματος για την ύπαρξη ή όχι αλληλομόρφων APOE στο

αίμα, όμως η εύρεση οποιουδήποτε αλληλόμορφου δε δηλώνει ότι το άτομο θα

εμφανίσει, οπωσδήποτε, ΝΑ (NIH;National Institute of Aging., 2015).

Φλεγμονή

Όλο και  περισσότερο  πλέον  υποστηρίζεται  ότι  εκτός  από  τις  παραπάνω

χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο, στη ΝΑ εμφανίζεται και εγκεφαλική

φλεγμονή,  χωρίς  ωστόσο  να  έχει  διευκρινιστεί έως  σήμερα,  ποιο  από  τα

παραπάνω είναι το πρωτοεμφανιζόμενο χαρακτηριστικό της νόσου (Δερετζή &

Πελίδου, 2003). Η εμφάνιση αυτή της φλεγμονής είναι στην ουσία μια αντίδραση

του ιστού του εγκεφάλου στις παθολογικές αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτόν

όταν  νοσεί  και  βασικό  ρόλο  στην  εμφάνισή  της  παίζουν  τα  κύτταρα  της

μικρογλοίας (Heppner, Ransohoff, & Becher, 2015).

Τα άτομα που με ΝΑ εμφανίζουν μεγάλες συγκεντρώσεις του πεπτιδίου Αβ

(Δερετζή  &  Πελίδου,  2003).  Η  συγκέντρωση  μεγάλων  ποσοτήτων  Αβ

αμυλοειδούς οδηγεί στη δημιουργία φλεγμονής η οποία, με τη σειρά της, είναι
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υπεύθυνη  για  την  έκπτωση  των  συνάψεων  των  νευρώνων  και  συνεπώς  στο

θάνατο  του  κυττάρου  (Δερετζή  &  Πελίδου,  2003).Τα  μικρογλιακά  κύτταρα

«καθαρίζουν» το πεπτίδιο Αβ (είτε αυτό είναι με τη μορφή ινών είτε με τη μορφή

συσσωρεύσεων)  με  τη διαδικασία της  φαγοκυττάρωσης.  (Δερετζή  & Πελίδου,

2003· Heneka, et al, 2015). Επιπλέον, τα ίδια κύτταρα διασπούν το πεπτίδιο Αβ

(με τη βοήθεια ενζύμων της). Οι δύο παραπάνω λειτουργίες, στην περίπτωση της

ΝΑ  φαίνεται  να  είναι  προβληματικές  είτε  λόγω  «γενετικής  προδιάθεσης,

εξωγενών παραγόντων, ή αλλαγών στον εγκεφαλικό μεταβολισμό και στο προφίλ

των νευροδιαβιβαστών» (Heneka et al., 2015: 233). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το

ανοσοποιητικό σύστημα του εγκεφάλου να παραμένει συνεχώς ενεργοποιημένο, η

φλεγμονή να μην αντιμετωπίζεται κι έτσι να γίνεται χρόνια. Συνεπώς, επέρχονται

αλλαγές  στον  εγκέφαλο  καθώς  η  φλεγμονή  συμβάλλει  σημαντικά  στην

καταστροφή  των  νευρώνων  και  στην  συνολική,  σταδιακή,  δυσλειτουργία  του

(Heneka et al., 2015).

Παρόλο που από το 1990 κι έπειτα η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει

ώστε να ανακαλυφθούν σχεδόν όλα τα γονίδια που εμπλέκονται στη δημιουργία

της νόσου, ωστόσο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί το ακριβές αίτιο της ΝΑ κι όπως

φαίνεται  όλο  και  περισσότερα,  νέα  δεδομένα  εμφανίζονται  και  καθιστούν  τη

φύση της νόσου ακόμη πιο περίπλοκη (Avramopoulos, 2009).

2.2.2. Κλινικά Στάδια της ΝΑ.

Σύμφωνα με τον Reisberg (2010), τα κλινικά στάδια της νόσου Alzheimer

είναι 7 και είναι τα εξής:

«1ο στάδιο - Φυσιολογική κατάσταση»: Δεν υπάρχει κανένα σύμπτωμα της

ασθένειας. (Reisberg, 2010· Τσολάκη, 2010)

«2ο στάδιο – Μνημονικές δυσκολίες λόγω ηλικίας»: Η έκπτωση της μνήμης

σε άτομα άνω των 65 ετών είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Σε αυτή τη φάση τα

άτομα  τείνουν  να  ξεχνούν  ονόματα  τοποθεσιών  ή/και  ανθρώπων,  πού  έχουν

τοποθετήσει  πράγματα,  εμφανίζουν  δυσκολίες  στη  συγκέντρωση  και  στην

ανάκληση  λέξεων.  Αυτά  τα  προβλήματα  όμως  αφορούν  τη  φυσιολογική

διαδικασία της γήρανσης. (Reisberg, 2010· Τσολάκη, 2010)
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«3ο στάδιο – Ήπια Νοητική Διαταραχή»: Σε αυτό το στάδιο αρχίζουν να

φαίνονται προβλήματα στη μνήμη και στην καθημερινή λειτουργία του ατόμου.

Ο  ασθενής  μπορεί  να  δυσκολεύεται  να  συγκεντρωθεί  και  να  εμφανίσει

προβλήματα  στη  διεκπεραίωση  της  δουλειάς  τους  ή  στην  εκμάθηση  νέων

δεξιοτήτων. Όλα αυτά αυξάνουν το στρες που νιώθει. Το μεγαλύτερο ποσοστό

των ατόμων που εμφανίζουν ΗΝΔ, θα νοσήσουν από Alzheimer στα επόμενα 2

έως 4 χρόνια.  Το 3ο στάδιο έχει  διάρκεια περίπου 7 χρόνια.  (Reisberg,  2010·

Τσολάκη, 2010)

«4ο στάδιο - Ήπια Νόσος Alzheimer»: Στο στάδιο αυτό γίνεται συνήθως η

διάγνωση  της  νόσου.  Τα  προβλήματα  στην  εκτέλεση  απλών  καθημερινών

εργασιών  του  ασθενούς,  όπως  η  προετοιμασία  γεύματος,  η  διαχείριση  των

χρημάτων ή η ανάκληση της σωστής ημεροχρονολογίας, γίνονται εντονότερα. Η

διάρκεια αυτού του σταδίου κυμαίνεται στα 2 έτη. Γενικότερα σε αυτό το στάδιο

ο  ασθενής  συνεχίζει  να  είναι  αρκετά  αυτόνομος,  αν  και  σε  καθημερινές  του

εργασίες πρέπει να έχει βοήθεια από κάποιο άλλο άτομο που να τον βοηθά σε

θέματα,  όπως  καταγραφή  σωστής  ημερομηνίας  και  χρηματικού  ποσού σε  μια

επιταγή  ή  η  προετοιμασία  φαγητού  για  την  οικογένεια  κλπ.  (Reisberg,  2010·

Τσολάκη, 2010).

«5ο στάδιο - Μέτρια Νόσος  Alzheimer»: Σε αυτό το στάδιο η νόσος έχει

προχωρήσει, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μη μπορεί να φροντίσει επαρκώς τον

εαυτό του και να χρειάζεται, οπωσδήποτε, άτομο για να τον προσέχει. Μπορεί να

ανακαλέσει  πολύ  σημαντικά  γεγονότα  της  παρούσας  χρονικής  στιγμής,  αλλά

δυσκολεύεται  να θυμηθεί  σημαντικά  γεγονότα του  παρελθόντος  του.  Δεν  έχει

καλή αίσθηση της θερμοκρασίας και δυσκολεύεται να ντυθεί κατάλληλα. Αυτό το

στάδιο έχει μέση διάρκεια περίπου 1μιση χρόνο. (Reisberg, 2010)

«6ο στάδιο – Μετρίως σοβαρή νόσος Alzheimer»: Το 6ο στάδιο χωρίζεται

σε  5  υπο-στάδια  τα  οποία  έχουν  να  κάνουν  με  τη  σταδιακή  αύξηση  των

δυσκολιών  που  αντιμετωπίζει  ο  ασθενής  στην  αυτοεξυπηρέτησή  του  (π.χ.

καθημερινό  ντύσιμο,  μπάνιο,  υγιεινή  σώματος  και  δοντιών,  προβλήματα

ακράτειας κλπ). Η έκπτωση της μνήμης τους πλέον είναι μεγάλη και αρχίζουν να
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μπερδεύουν τους οικείους τους ή να ξεχνούν τα ονόματά τους. Ξεχνούν βασικές

πληροφορίες που αφορούν τον εαυτό τους (όπως πού γεννήθηκαν, τα ονόματα

των γονιών τους κλπ) αλλά μπορούν ακόμη και θυμούνται το όνομά τους. Σ’ αυτό

το  στάδιο  και  οι  αλλαγές  στη  συμπεριφορά  είναι  πιο  έντονες.  Επειδή  δε

διοχετεύουν  πλέον  πουθενά  την  ενέργειά  τους  εμφανίζουν  έντονη  ανησυχία.

Επιπλέον,  επειδή  αντιλαμβάνονται  την  κατάστασή τους  και  την εξάρτησή της

επιβίωσής  τους  από  άλλους  έχουν  ξεσπάσματα  οργής  αλλά  και  άγχος

αποχωρισμού.  Τέλος,  αρχίζουν  να  εμφανίζονται  προβλήματα  στην  ομιλία

(τραύλισμα, χρήση νεολογισμών ή/και μείωση λόγου). Το στάδιο αυτό διαρκεί

περίπου δυόμισι χρόνια. (Reisberg, 2010)

«7ο  στάδιο  –  Σοβαρή  νόσος  Alzheimer»:  Το  στάδιο  αυτό  μπορεί  να

χωριστεί σε 6 υπο-στάδια, στην διάρκεια των οποίων ο ασθενής χάνει σταδιακά

το λόγο του (7α και 7β) και την κινητική του ικανότητα (7γ). Στο υπο στάδιο 7δ ο

ασθενής  αντιμετωπίζει  τον  κίνδυνο  να  χτυπήσει  μετά  από  πτώση  γιατί  είναι

αδύνατον να συγκρατήσει το σώμα του σε όρθια ή καθιστή θέση μόνος του. Στο

προτελευταίο υπο-στάδιο, ο ασθενής χάνει τον έλεγχο των μυών του προσώπου

του, ενώ στο τελευταίο χάνει και τον έλεγχο του κεφαλιού του. Χαρακτηριστικό

του τελικού σταδίου της νόσου είναι η σωματική ακαμψία του ασθενούς οι οποία

οδηγεί  σε  δυσμορφίες  των  άκρων.  Επιπρόσθετα,  οι  ασθενείς  εμφανίζουν

εμβρυικά  αντανακλαστικά  («αντανακλαστικό  άρπαγμα,  αντανακλαστικό

πιπίλισμα, αντανακλαστικό Μαμπίνσκι») που φέρνουν δυσκολίες στη φροντίδα

του ασθενούς.  Συνήθως,  οι  ασθενείς  αποβιώνουν  στο υπο-στάδιο 7δ,  κατά τη

διάρκεια  του  οποίου  χάνουν  ολοκληρωτικά  τον  έλεγχο  του  σώματός  τους.  Η

πνευμονική αναρρόφηση ή η πνευμονία είναι οι πιο συνήθεις αιτίες θανάτου των

ασθενών που βρίσκονται στο 7ο στάδιο. (Reisberg, 2010)

Οικογενής άνοια της ΝΑ.

Η ΝΑ μπορεί να εμφανιστεί και σε ηλικίες μικρότερες των 65 ετών (ακόμη

και  από  τα  30  χρόνια).  Αυτός  ο  τύπος  ονομάζεται  οικογενής  άνοια  της  ΝΑ.

Ακόμη δεν είναι  γνωστό το ακριβές αίτιο που ευθύνεται  γι’  αυτή την πρώιμη

εκδήλωση της ασθένειας. (Reisberg, 2010). Σε κάποιες περιπτώσεις, φαίνεται να

προκαλείται  από  μεταλλάξεις  γονιδίων,  «όπως  της  πρόδρομης  πρωτεΐνης  του
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αμυλοειδούς  (ΑΡΡ)  από  γονιδιακή  μετάλλαξη  στο  χρωμόσωμα  21  και  της

πρεσενιλίνες  1  και  2  από  γονιδιακή  μετάλλαξη  στο  χρωμόσωμα  14  και  1,

αντίστοιχα»  (NIH;National  Institute  of  Aging,  2015·  Takahashi  et  al.,  2017·

Δερετζή & Πελίδου, 2003· Καπίνας, Καπίνα & Νοταρίδης, 2004: Παρ. 1). Όπως

τονίζουν οι Heppner και συνεργάτες (2015) 

«όλες  οι  γνωστές  μεταλλάξεις  που  συνδέονται  με  την  οικογενή  άνοια  ΝΑ

επηρεάζουν την τάση παραγωγής ή συσσώρευσης του Αβ (σημειώστε ότι οι

περισσότερες περιπτώσεις οικογενούς άνοιας ΝΑ προκαλούνται από κυρίαρχες

μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες των πρεσενιλινών, οι

οποίες  αποτελούν  μέρη  του  συμπλέγματος  των  γ-σεκρετασών  που

επεξεργάζονται την APP» (Heppner, et al, 2015· 358). 

Η οικογενής άνοια της ΝΑ εμφανίζεται σε μικρό ποσοστό (κάτω από 5%)

στο σύνολο των περιπτώσεων που νοσούν από  Alzheimer (Καπίνας  και  συν.,

2004).

2.2.3. Θεραπεία ΝΑ.

Δεν υπάρχει θεραπεία για τη ΝΑ. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται έχουν

μειωμένη  αποτελεσματικότητα  και  στοχεύουν  κυρίως  στη  βελτίωση  της

ποιότητας της ζωής του ασθενή και την καθυστέρηση της νόσου (Heppner et al.,

2015·  Melinkova,  2007·  Τσολάκη,  2007).  Κάποιες  θεραπείες  επικεντρώνονται

στην  «υπόθεση  του  αμυλοειδούς»  και  έχουν  ως  στόχο  να  εμποδίσουν  το

σχηματισμό  Αβ  στις  πλάκες,  στοχεύοντας  στις  σεκρετάσες  (β  και  γ)  και  να

μειώσουν  τον  αριθμό  τους,  με  τελικό  στόχο  την  καταστροφή  των  ήδη

σχηματισμένων πλακών στον εγκέφαλο (Masters & Beyreuther, 2006·  Strooper,

Vassar, & Golde , 2010· Salomone, Caraci, Leggio, & Fedotova, 2012). 

Οι  Heppner  και  συν.  (2015)  προτείνουν  ως  περισσότερο  ενδεδειγμένη

θεραπεία,  που  να  στοχεύει  στην  καθυστέρηση  της  νόσου,  ένα  συνδυασμό

φαρμάκων,  ο  οπoίος  θα  απευθύνεται,  ταυτόχρονα,  σε  όλους  τους  βασικούς
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παράγοντες που θεωρείται  ότι  την προκαλούν (πεπτίδιο ΑΒ, ταυ-πρωτεϊνη και

φλεγμονή) (Heppner et al., 2015).

Οι  Simonovitch, και συν., (2016) προτείνουν ως πρωτότυπη θεραπεία την

ενεργοποίηση  της  αυτοφαγίας,  με  φαρμακευτικές  μεθόδους  οι  οποίες  να

στοχεύουν  τον  έλεγχο  της  APOE4  (Simonovitch,  et al.,  2016).  Το  ίδιο

υποστηρίζουν και οι Shi, και συν., (2017), οι οποίοι θεωρούν πολύ σημαντικό

βήμα  προς  τη  θεραπεία  της  νόσου  την  προστασία  των  νευρώνων  από  τον

εκφυλισμο που προκαλεί η ταυ-πρωτεΐνη (Shi, και συν., 2017). 

Προς  το  παρόν  κυκλοφορούν  φάρμακα  που  χρησιμοποιούνται  για  την

διατήρηση  της  υγείας  των  ασθενών  με  ΝΑ  (όπως  τα  Donepezil (Aricept®),

rivastigmine (Exelon®), και  galantamine (Razadyne®) (Salomone et al.,  2012·

Sutton,  2011· Τσολάκη,  2002) και  οι αναστολείς  χολινεστεράσης.  Αυτά είναι,

μέχρι στιγμής, τα μόνα πιστοποιημένα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων

της  νόσου  και  βοηθούν  στην  μετακίνηση  των  νευροδιαβιβαστών  ώστε  να

διευκολύνεται  η  επικοινωνία  μεταξύ  των  νευρώνων,  υποστηρίζοντας  έτσι  τις

φυσιολογικές λειτουργίες των ασθενών και την καθυστέρηση των συμπτωμάτων

(Sutton, 2011· Τσολάκη, 2002). 

Τρόποι  προφύλαξης  αποτελούν  η  διατήρηση  μιας  καλής  υγείας  και  η

έγκαιρη αντιμετώπιση ασθενειών, τόσο σωματικών (υπέρταση, παχυσαρκία κλπ)

όσο και ψυχικών (κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή κλπ) (Sutton, 2011· Τσολάκη,

2007·  Τσολάκη,  2010).  Συγκεκριμένο  τεστ  διάγνωσης  της  νόσου  δεν  υπάρχει

ακόμη. Μέσα από διάφορα ψυχομετρικά τεστ και ιατρικές  εξετάσεις  (αίματος,

ούρων,  μαγνητική  εγκεφάλου  κλπ)  δίνεται  η  δυνατότητα  να  εντοπιστεί  η

πιθανότητα το άτομο να νοσήσει από Alzheimer’s (Sutton, 2011).

Η πρόωρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική (Sutton, 2011). Όσο πιο νωρίς

διαγνωστεί η νόσος, τόσο νωρίτερα αντιμετωπίζονται τα πρώτα συμπτώματα, με

αποτέλεσμα να υπάρξει σταθεροποίηση της εξέλιξης της νόσου από μήνες μέχρι

και χρόνια. Επιπλέον, οι οικογένεια του ασθενούς έχει χρόνο να διευθετήσει τόσο

τις οικονομικές και νομικές διαδικασίες όσο και τον τρόπο αντιμετώπισή της και

της στήριξης του ασθενούς (Sutton, 2011).
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Το κόστος περίθαλψης των ασθενών, ενδεικτικά στην Αμερική, κυμαίνεται,

κατά μέσο όρο, στα 100.000.000 δολάρια/έτος, και με την αναμενόμενη έξαρση

της  νόσου το κόστος  αυτό θα  αυξηθεί  ακόμη περισσότερο (Melnikova,  2007·

Χαλματζής & Χαλματζής, 2002). Αυτό κάνει την ανάγκη εύρεσης της θεραπείας

ακόμη πιο επιτακτική. 

Σημαντική βοήθεια προς τους ασθενείς αποτελούν και η μη φαρμακευτικές

παρεμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα, τέτοιες παρεμβάσεις είναι «…η λογοθεραπεία, η

νοητική  άσκηση,  η  μουσικοθεραπεία,  η  θεραπεία  αναμνήσεων,  η  θεραπεία

αξιολόγησης,  η  φυσικοθεραπεία,  η  σωματική  άσκηση  με  αποτέλεσμα  την

ενασχόληση με  τις  οικογένειες  και  η  αντιμετώπιση της  εγκατάλειψης  και  της

κοινωνικής απομόνωσης» (Τσολάκη, 2007: 65) οι οποίες στοχεύουν κυρίως στην

αντιμετώπιση  των  συμπτωμάτων  στης  ασθένειας.  Έτσι,  σύμφωνα  με  τους

Τσολάκη & Βασιλειάδης (2002), ως παρεμβάσεις κυρίως για την αντιμετώπιση

της  επιθετικότητας  που  μπορούν  να  εμφανίσουν  τα  άτομα  με  άνοια

χρησιμοποιούνται η μουσικοθεραπεία και η θεραπεία μέσω των τεχνών καθώς και

διάφορες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (Τσολάκη & Βασιλειάδης, 2002). Για τη

μείωση  του  εκνευρισμού  του  ασθενούς  προτείνονται  παρεμβάσεις  ατομικής

φροντίδας,  εκπαίδευσης  σε  τρόπους  επικοινωνίας  και  συνεδρίες

μουσικοθεραπείας (Livingston, et al., 2014).

Η  περίθαλψη  ενός  ασθενούς  με  Alzheimer είναι  πολύ  απαιτητική  από

άποψη χρόνου,  εξόδων αλλά κυρίως από ψυχολογικής  πλευράς (Sutton,  2011·

Τσολάκη,  2002  ).  Αλλάζουν  οι  ρόλοι  της  οικογένειας  κι  επιφέρει  μεγάλη

ψυχολογική πίεση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις σχετικά με

τον  εγκλεισμό  του  ασθενούς  σε  κάποιο  ίδρυμα.  Για  να  τα  καταφέρουν  οι

περιθάλποντες πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα στάδια της νόσου,

να  δημιουργήσουν  κοινωνικά  δίκτυα  στήριξης  και  να  προσέξουν  ιδιαίτερα τη

δική τους φυσική κατάσταση. Επιπλέον, είναι σημαντικό γι’ αυτούς να έχουν τη

στήριξη από την υπόλοιπη οικογένεια και να βρίσκουν αποτελεσματικές λύσεις

των βασικών προβλημάτων για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες

ανάγκες της περίθαλψης του ασθενούς (Sutton, 2011·Τσολάκη, 2002). Τα κέντρα

στήριξης των οικογενειών των ατόμων που νοσούν από  Alzheimer προσφέρουν
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μεγάλη στήριξη και ενημέρωση και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχολογική

υποστήριξη του περιθάλποντα (Sutton, 2011). 

3. ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΩΣ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΑ.

Για τους ασθενείς  με άνοια,  η μουσική είναι  πολύ ουσιαστικό στήριγμα

(Sacks &  Tomaino,  1991·  Spiro,  2010).  Τους  δίνει  τη  δυνατότητα  να

ανακαλέσουν  μνήμες  και  συναισθήματα,  τα  οποία  έχουν  χάσει  λόγο  της

ασθένειας, και τους φέρνει και πάλι σε επαφή με όλα αυτά που αποτελούν τον

«χαμένο» εαυτό τους. Μπορεί επίσης να επαναφέρει, για λίγο, τη λεκτική και τη

μνημονική  τους  ικανότητα  (Sacks &  Tomaino,  1991).  Σημαντικός,  όμως,

παράγοντας για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι η μουσική να είναι οικεία στον

ασθενή και να  έχει κάποιο ουσιαστικό νόημα γι' αυτόν/ήν (Sacks &  Tomaino,

1991). Οι Cuddy, Sikka και Vanstone (2015) υποστηρίζουν ότι τα άτομα με ΝΑ

έχουν διατηρημένες στον εγκέφαλό τους αναμνήσεις που συνδέονται με μουσική

κι αυτό μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για τους μουσικοθεραπευτές, έτσι

ώστε να μπορέσουν να επαναφέρουν στον ασθενή την αίσθηση του εαυτού του.

Σε αυτό συμφωνούν και οι  Baird και  Samson (2015), οι οποίοι θεωρούν ότι η

μουσική είναι πολύ σημαντική ως παρέμβαση, γιατί τους φέρνει σε επαφή με τη

χαμένη ταυτότητά τους και τους δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούν με τον εαυτό

τους και με τους γύρω τους. Όμως, αυτή η επαφή με την «παρελθοντική» τους

ταυτότητα χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας, όσον αφορά τη συναισθηματική φόρτιση

που  μπορεί  να  επιφέρει  (McDermott,  Orrell  &  Ridder,  2014).  Επιπλέον,  η

μουσική δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με άνοια να συμμετέχουν ενεργά σε μια

δραστηριότητα  η  οποία  δε  βασίζεται  στην  ικανότητα  ομιλίας  ή  στην

«φυσιολογική» νοημοσύνη (Dowlen et al., 2017). Οι ασθενείς, με τη συμμετοχή

τους στη δημιουργία μουσικής, γίνονται μέρος μιας ομάδας, αλληλεπιδρούν με

άλλους και αποκτούν την αίσθηση του «ανήκειν» (Dowlen et al., 2017). 

Τα  τελευταία  χρόνια  το  ερευνητικό  ενδιαφέρον  έχει  επικεντρωθεί  στα

οφέλη που μπορεί  να αποκομίσουν  οι  ασθενείς  με  άνοια από τη μουσική.  Οι

έρευνες που βρέθηκαν από την ερευνήτρια για την παρούσα μελέτη μπορούν να
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χωριστούν σε δύο κατηγορίες.  Σε αυτές που χρησιμοποιούν ως παρέμβαση σε

ασθενείς  με  άνοια  ηχογραφημένη  μουσική  (Arroyo-Anlló,  Díaz  &  Gil,  2013·

Baird,  Samson,  Miller  &  Chalmers,  2016·  Cuddy,  Sikka,  Silveira,  Bai,  &

Vanstone, 2017· Clément, Tonini, Khatir, Schiaratura, & Samson, 2012· El Haj,

Antoine,  Nandrino,  Gély-Nargeo,  & Raffard,  2015· Götell,  Brown,  & Ekman,

2009· Guétin, Portet, Picot, & Touchon, 2009· Irish et al., 2006· Palisson et al.,

2015·  Li  et  al.,  2015· Raglio  et  al.,  2015·  Sakamoto,  Ando &  Tsutou,  2013·

Samson,  Clément,  Narme,  Schiaratura,  &  Ehrlé,  2015·  Simmons-Stern  et  al.,

2012· Sung & Chang, 2005· Sung, Chang, & Lee, 2010· Ueda, Suzukamo, Sato,

& Izumi, 2013· Ziv, Granot, Hai, Dassa & Haimov, 2007) και σε αυτές που στη

θεραπευτική παρέμβαση ο ασθενής και ο θεραπευτής συμμετέχουν διαδραστικά

στη  δημιουργία  της  μουσικής  (Baird,  Umbach,  &  Thompson,  2017·  Camic,

Williams,  &  Meeten,  2011·  Campbell,  Ponsillo,  Budd,  &  Keady,  2017·

Chatterton, Baker, & Morgan, 2010·  Chu et al., 2013·  Clair & Bernstein, 1990·

Creech, Hallam, McQueen & Varvarigou, 2013· Dassa & Amir, 2014· Dowlen et

al., 2017·  Fukui, Arai , & Toyoshima, 2012·  Gómez Gallego & Gómez García,

2017·  Koger,  Chapin,  &  Brotons,  1999·  Osman,  Tischler,  &  Schneider,  2014·

Ray &  Mittelman,  2015· Sakamoto,  Ando &  Tsutou,  2013·  Svansdottir &

Snaedal, 2006· Ueda et al., 2013· Vink, Zuidersma, Boersma, de Jonge, Zuidema

& Slaets , 2012).

Στις  παρεμβάσεις  που  χρησιμοποιούσαν  ως  θεραπεία  την  ακρόαση

ηχογραφημένης  μουσικής  τα  αποτελέσματα  ήταν  ενθαρρυντικά.  Στα  θετικά

στοιχεία της παρέμβασης αυτής περιλαμβάνονται η μείωση του άγχους, του στρες

και της κατάθλιψης (Irish et al. 2006· Guétin et al. 2009· Sakamoto  et al., 2013·

Sung et al. 2010· Ueda et al., 2013), η βελτίωσης της διάθεσης των ασθενών κατά

την πρωινή ρουτίνα φροντίδας και η αύξηση της συνεργασίας με τους φροντιστές

τους (Götell et al. 2009), η βελτίωση, ποσοτικά και ποιοτικά, της επικοινωνίας με

τους φροντιστές τους και κατά συνέπεια η μείωση του άγχους των τελευταίων

(Arroyo-Anlló et al. 2013· Cuddy et al., 2017· Götell et al. 2009· Sakamoto et al.,

2013· Samson et al. 2015). Στο τομέα της ρουτίνας της φροντίδας των ασθενών,

ένα επιπλέον όφελος ήταν και η μείωση του αριθμού των λεκτικών εντολών που
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χρειαζόταν ο  ασθενής  για  να  ολοκληρώσει  τη  διαδικασία  αυτή  (Götell,  et al.

2009).

Ακόμη,  προτείνεται  ότι  η  μουσική  είναι  το  κατάλληλο  εργαλείο  για

αναπόληση  και  επαναφορά  θετικών,  αυτοβιογραφικών  αναμνήσεων  στους

ασθενείς (Cuddy, et al. 2017· El Haj, et al. 2015· Guétin, et al. 2009· Irish et al.

2006·  Sakamoto et al.,  2013).  Αυτή  ακριβώς  η  διαδικασία  αναπόλησης  κι

επαναφοράς των αυτοβιογραφικών αναμνήσεων είναι που επιφέρει αύξηση της

συνειδητότητας του εαυτού τους (Arroyo-Anlló, et al. 2013).

Σε  ότι  αναφορά  τις  συναισθηματικές/συμπεριφορικές  εξάρσεις  των

ασθενών, οι έρευνες δείχνουν ότι η μουσική επιδρά θετικά σε αυτές (Clément, et

al. 2012· Sakamoto et al. 2013· Samson, et al. 2015· Sung & Chang, 2005· Ziv, et

al. 2007). Στην έρευνα των Samson, και συνεργατών (2015) υποστηρίζεται, όμως,

ότι  παρόμοια  θετική  επίδραση  στους  ασθενείς  με  άνοια  έχουν  κι  άλλες

δραστηριότητες, όπως το μαγείρεμα.

 Όσον αφορά την επίδραση της  μουσικής  στη  λεκτική  επικοινωνία  των

ασθενών, η έρευνα των Clément και συνεργατών (2012) έδειξε ότι η ευφράδεια

λόγου,  των  ασθενών  που  συμμετείχαν  στην  ομάδα  της  μουσικής,  βελτιώθηκε

σημαντικά κι ότι η επίδραση αυτή διήρκεσε και για μικρό χρονικό διάστημα και

μετά  τις  συνεδρίες.  Επιπρόσθετα,  η  έρευνα  των  Irish και  συνεργατών  (2006)

έδειξε ότι η μουσική διέγειρε τους ασθενείς με άνοια και ότι το «ξύπνημα» αυτό

διήρκεσε σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. Τέλος, οι μουσικές παρεμβάσεις

προωθούν  την  κοινωνική  αλληλεπίδραση  των  ασθενών.  Απ'  ότι  φάνηκε  στην

έρευνα  των  Ziv και  συνεργατών  (2007),  κατά  τη  διάρκεια  αυτών  των

παρεμβάσεων οι ασθενείς χαμογελούν περισσότερο, προσπαθούν περισσότερο να

αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους κι υποστηρίζονται οι μεταξύ τους συζητήσεις (Ziv

et al. 2007).

Στο πλαίσιο των ερευνών για την επίδραση της ηχογραφημένης μουσικής

ως παρέμβασης σε ασθενείς με άνοια, υποστηρίχτηκε από τους  Simmons-Stern

και συνεργάτες  (2012)  και  από  τους  Palisson  και  συνεργάτες  (2015)  ότι  η

εκμάθηση νέων πληροφοριών συνοδευμένων με μουσική είναι βοηθητική για τα

άτομα με ΝΑ. Όμως, στα αποτελέσματα των Baird και συνεργατών (2016), δεν
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βρέθηκε διαφορά στην εκμάθηση νέων πληροφοριών μέσω ομιλίας ή τραγουδιού

ανάμεσα στις ομάδες των υγιών ατόμων και των ατόμων με ΝΑ, που συμμετείχαν

στην έρευνα (Baird et al., 2016).

Κάποιες  από  τις  παραπάνω  έρευνες  υποστηρίζουν  ότι  τα  θετικά

αποτελέσματα από την ακρόαση της μουσικής διαρκούν ως και δύο εβδομάδες

μετά το πέρας της παρέμβασης κι ότι όσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει η παρέμβαση

τόσο μεγαλύτερα είναι τα θετικά αποτελέσματα (Clément et al., 2012· Guétin et

al.  2009·  Sakamoto et al.2013·  Ueda  et al.  2013).  Εξαιτίας  του  ότι  όλες  οι

παραπάνω  έρευνες  χρησιμοποιούν  ως  παρέμβαση  ηχογραφημένη  μουσική,  η

παρέμβαση  αυτή  προτείνεται  ως  «φιλική»  προς  τους  ασθενείς  γιατί  είναι  μη

φαρμακευτική  (γεγονός  που  σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχουν  παρενέργειες)  και

χαμηλού κόστους, γιατί μπορούν να παρασχεθεί στους ασθενείς από τους ίδιους

τους περιθάλποντες τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία εξειδικευμένου

μουσικοθεραπευτή (Sung & Chang, 2005· Sung et al. 2010). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, φαίνεται ότι η μουσική παίζει πολύ σημαντικό

ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών με άνοια, ακόμη κι όταν

είναι απλή ακρόαση ηχογραφημένης μουσικής και προσφέρεται, ως παρέμβαση,

από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Κάποιος, λογικά θα μπορούσε να υποθέσει ότι

η  συμμετοχή στη δημιουργία της  μουσικής,  του ίδιου του ασθενούς,  μέσα σε

θεραπευτικό  πλαίσιο,  θα  είχε  ακόμη  θεαματικότερα  αποτελέσματα.  Από  τις

έρευνες  που  εντοπίστηκαν,  όμως,  για  την  παρούσα  έρευνα  φάνηκε  ότι  τα

αποτελέσματα της μουσικοθεραπείας ως παρέμβασης σε άτομα με άνοια/ΝΑ δεν

είναι ξεκάθαρα.

Στις περισσότερες έρευνες το τραγούδι είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας

με τους ασθενείς με άνοια, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατάστασής τους. Οι

Chatterton  και  συνεργάτες  (2010),  προτείνουν  το  τραγούδι  ως  «εργαλείο»  για

οποιονδήποτε δουλεύει με ασθενείς με άνοια, ώστε να γίνει πιο εύκολη η ρουτίνα

της φροντίδας των ασθενών αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής

τους. 

Οι Dassa και  Amir (2014), υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με ΝΑ, παρ' όλη

την νοητική έκπτωσή τους και την έλλειψη λόγου, είναι ικανοί να τραγουδήσουν
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ένα παλιό, γνώριμο τραγούδι. Στην έρευνά τους έδειξαν ότι η χρήση, κατά τη

διάρκεια  μουσικοθεραπευτικών  συνεδριών,  γνωστών  τραγουδιών,  από  το

παρελθόν  των  ασθενών,  βοηθά  στην  επαναφορά  λεπτομερών  αναμνήσεων.

Επιπρόσθετα,  μέσα  στις  συνεδρίες,  οι  ασθενείς  καταφέρνουν  να  σχηματίζουν

σωστά μικρές, απλές προτάσεις για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, όσον

αφορά  τη  μουσική  που  ακούν/τραγουδούν  τη  δεδομένη  στιγμή,  γεγονός  που

βελτίωσε σημαντικά τη διάθεσή τους και την αίσθηση του «ανήκειν». Έτσι, στο

συγκεκριμένο  κλινικό  έργο  προτείνεται  η  χρήση  τραγουδιών  από  τα  νεανικά

χρόνια  των  ασθενών,  ως  θεραπεία  σε  ασθενείς  σε  προχωρημένο  στάδιο  ΝΑ

(Dassa & Amir, 2014).

Η  συμμετοχή  σε  ομάδες  τραγουδιού,  του  ασθενούς  με  άνοια  και  του

περιθάλποντά του,  είναι  μια  επιλογή  που  υπογραμμίζει  τη  σημαντικότητα  της

συμμετοχής των ασθενών αυτών σε «φυσιολογικές» δραστηριότητες (Camic  et

al.,  2011·  Campbell et al.,  2017).  Αυτές  οι  δραστηριότητες  συμβάλλουν

σημαντικά στη δημιουργία δεσμών και ευχάριστων στιγμών, τόσο για τους ίδιους

όσο και για τους περιθάλποντές τους (Camic et al., 2011· Campbell et al., 2017).

Το να συμμετέχουν οι ασθενείς  σε ομάδες τραγουδιού βελτιώνει  την ποιότητα

ζωής τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να νιώσουν και πάλι «φυσιολογικοί», να

επανακτήσουν την ταυτότητά τους και να συνδεθούν με άλλα άτομα, μπαίνοντας

στη διαδικασία εκμάθησης νέων πραγμάτων (Camic et al., 2011· Campbell et al.,

2017·  Creech  et al.,  2013· Osman  et al.,  2014·  Ray  &  Mittelman,  2015).

Επιπρόσθετο όφελος είναι η δυνατότητα, που παρέχεται μέσω του τραγουδιού,

στον ασθενή και τον περιθάλποντά του να συνδεθούν ξανά μέσα από την κοινή

συμμετοχή τους σε μια ευχάριστη δραστηριότητα (Osman et al., 2014). 

Έτσι  προτείνεται  ως  ωφέλιμη  η  δημιουργία  ομάδων  τραγουδιού,  που

προσφέρονται  στους  ασθενείς  με  άνοια και  τους  περιθάλποντές  τους,  υπό την

καθοδήγηση είτε επαγγελματία μουσικού είτε εξειδικευμένου μουσικοθεραπευτή

(Campbell et al.,  2017·Osman  et al.,  2014).  Ένα  τέτοιο  πρόγραμμα  είναι  το

“Singing for the Brain”, που είναι ομάδα τραγουδιού ατόμων με άνοια και των

περιθαλπόντων  τους.  Το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  εστιάζει  και  στους

περιθάλποντες  και  αποτελεί  στήριγμα  και  γι'  αυτούς,  καθώς  η  φροντίδα  των
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ασθενών  με  άνοια  απαιτεί  μεγάλη  επένδυση  χρόνου  κι  έτσι  συνεπάγεται

ουσιαστικά  τον  αποκλεισμό  τους  από  κοινωνικές  δραστηριότητες  και  την

ανάπτυξη του αισθήματος απομόνωσης (Osman et al., 2014). 

Στην έρευνα των Clair και Berstein (1990) οι ασθενείς με ΝΑ, παρόλο που

ήταν  σε  προχωρημένο  στάδιο  της  ασθένειας  και  είχαν  μεγάλη  νοητική  και

κινητική έκπτωση, συμμετείχαν καθ' όλη της διάρκεια της συνεδρίας στη μουσική

και  αλληλεπιδρούσαν  με  τους  υπόλοιπους  συμμετέχοντες  (νοσηλευτικό

προσωπικό,  μουσικοθεραπευτές)  (Clair &Berstein,  1990).  Έτσι,  υποστηρίζεται

ότι ένα δομημένο πρόγραμμα μουσικοθεραπείας, μισάωρης διάρκειας,  δίνει  τη

δυνατότητα σε ασθενείς, σε προχωρημένο στάδιο ΝΑ, να αλληλεπιδράσουν και

να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή με τους φροντιστές τους κι έτσι να αποκτήσουν

αίσθηση του «ανήκειν» (Clair &Berstein, 1990). 

Οι Gómez Gallego και Gómez García, (2017) επικέντρωσαν το ενδιαφέρον

τους στην μείωση των αρνητικών συμπτωμάτων της άνοιας (όπως κατάθλιψη,

νοητική,  συμπεριφορική  και  λεκτική  έκπτωση,  αγχώδης  διαταραχές  κλπ).  Τα

αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  η  μουσικοθεραπευτική  παρέμβαση  είχε  θετική

επίδραση  στο  σύνολο  των  συμπτωμάτων  (Gómez Gallego &  Gómez García,

2017). Με τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας συμφωνούν και οι Vasionytė

και  Madison (2013). Στο  ίδιο  μήκος  κύματος  κινούνται  κι άλλες  έρευνες,  οι

οποίες  υποστηρίζουν  τη  μουσικοθεραπεία  ως  κατάλληλη  παρέμβαση  για  τη

μείωση της κατάθλιψης, του άγχους και του εκνευρισμού των ασθενών  και για τη

βελτίωση της  ποιότητας  ζωής και  των περιθαλπόντων τους (Chu et  al.,  2013·

Raglio et al., 2015· Ray & Mittelman, 2015· Spiro, 2010· Svansdottir & Snaedal,

2006).  Σύμφωνα  με  τους  Ray και  Mittleman (2015)  αυτό  είναι  δυνατόν  να

οφείλεται  στο  ότι  η  μουσική  παρέχει  ελευθερία  έκφρασης  ακόμη  και  σε

ανθρώπους που δεν επικοινωνούν λεκτικά. Επιπρόσθετα, σε αυτή τη βελτίωση

συντελούν  κι  ο  μουσικοθεραπευτής  που  ακολουθεί  τις  ανάγκες  του  ασθενούς

αλλά  και  οι  μουσικές  δραστηριότητες  που  είναι  δομημένες  ώστε  να  τον

ενεργοποιούν τόσο νοητικά όσο και σωματικά (Ray & Mittleman, 2015). Η Spiro

(2010) θεωρεί ότι η βελτίωση στην επιθετικότητα των ασθενών  οφείλεται στην

«προβλεψιμότητα» και το σταθερό πλαίσιο αναφοράς που προσφέρει η μουσική
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το  οποίο  με  τη  σειρά  του  βοηθά  τον  ασθενή  να  νιώσει  ασφάλεια  και  να

καταλαγιάσει  το  άγχος  και  το  στρες  του,  το  οποίο  σχετίζεται  άμεσα  με  την

επιθετικότητά  του.  Άλλη  μια  άποψη  πάνω  στο  θέμα  είναι  αυτή  των  Gómez

Gallego και  Gómez García (2017),  οι  οποίοι  θεωρούν  ότι  η  ελάττωση  της

κατάθλιψης και τους στρες δεν οφείλεται μόνο στην επίδραση της μουσικής αλλά

και στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, που προκύπτει

λόγω του μικρού μεγέθους των ομάδων. 

Στην ίδια έρευνα, εξαιτίας της ελάττωσης των ψυχωσικών συμπτωμάτων

(επιθετικότητα, παραισθήσεις κλπ), που προήλθε από τη συμμετοχή των ασθενών

σε  μουσικοθεραπευτικές  συνεδρίες,  ελαττώθηκαν  και  τα  φαρμάκων  που

χρησιμοποιούνται  για  την  αντιμετώπισή  τους.  Έτσι,  η  μουσικοθεραπεία

προτείνεται  κι  ως  μία  συμπληρωματική  παρέμβαση  για  τη  μείωση  της

φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών (Gómez Gallego & Gómez García, 2017). 

Παρόμοια είναι και η πρόταση των Ueda και συνεργατών (2013) κατά την

οποία η χρήση της μουσικοθεραπείας, ως παρέμβασης για τη μείωση των ψυχο-

συμπεριφορικών αλλαγών, στα άτομα με άνοια,  είναι  καλύτερα να προηγείται

των φαρμακευτικών παρεμβάσεων, καθώς, όπως φάνηκε στη συγκεκριμένη μετα-

ανάλυση, μειώνει τα αρνητικά ψυχολογικά και συμπεριφορικά συμπτώματα των

ασθενών (Ueda et al., 2013).

Ακόμη,  προτείνεται  ότι  το  να  συμμετέχουν  οι  ασθενείς  με  άνοια  στη

μουσική ωφελεί τη συγκέντρωση και την απομνημόνευση (Creech  et al., 2013).

Αυτό υποδηλώνει ότι η νοητική λειτουργία των ασθενών υποβοηθείται από τη

μουσικοθεραπεία. Οι Chu και συνεργάτες (2013) υποστηρίζουν ότι, στην έρευνά

τους,  υπήρξε  καθυστέρηση της  έκπτωσης  των  νοητικών  λειτουργιών  των

ασθενών που συμμετείχαν στις συνεδρίες μουσικοθεραπείας και η επίδραση αυτή

διατηρήθηκε  ακόμη  κι  ένα  μήνα  μετά  το  πέρας  των  συνεδριών.  Οι  Gómez

Gallego  &  Gómez  García,  (2017)  θεωρούν  ότι,  όχι  μόνο  καθυστερήθηκε  η

νοητική έκπτωση, αλλά υπήρξε και μεγάλη βελτίωση σε αυτήν (ειδικότερα στη

μνημονική  ικανότητα  των  ασθενών).  Αυτό το  αποδίδουν  στο  συναισθηματικό

φορτίο με το οποίο έχουν συνδέσει τα τραγούδια οι ασθενείς και το οποίο βοηθά
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στην  επαναφορά  των  αναμνήσεων  και  των  συναισθημάτων  που  είναι

συνδεδεμένα με αυτά (Gómez Gallego & Gómez García, 2017).

Οι  Fukui και συνεργάτες (2012) διερεύνησαν την αλλαγή που επιφέρει η

μουσική  στους  ασθενείς  με  ΝΑ,  στα  επίπεδα  της  τεστοτερόνης  και  της  17β-

εστραδιόλης,  που  θεωρείται  ότι  λειτουργούν  προστατευτικά  έναντι  του

εκφυλισμού που προκαλείται από τη νόσο. Στις μετρήσεις τους βρέθηκε ότι τα

επίπεδα αυτά αυξάνονται.  Η αύξηση των επιπέδων τους κατά τη διάρκεια της

θεραπευτικής  παρέμβασης  υποδηλώνει  ότι  η  μουσικοθεραπεία  μπορεί  να

λειτουργήσει προστατευτικά στα άτομα με Alhzeimer ή ακόμη και στους υγιείς

ηλικιωμένους (Fukui et al., 2012).

Τέλος, σε μία μελέτη περίπτωσης, οι  Baird και συνεργάτες (2017) έδειξαν

ότι ο ασθενής με ΝΑ μπόρεσε να απομνημονεύσει μια καινούργια και άγνωστη

σε αυτόν μελωδία και ήταν σε θέση να την ανακαλέσει δύο εβδομάδες μετά το

πέρας των συνεδριών. Μέσα από αυτή την περίπτωση οι ερευνητές υποστηρίζουν

ότι είναι πιθανό το κέντρο του εγκεφάλου που ελέγχει τη διαδικασία εκμάθησης

ενός τραγουδιού να μένει ανέπαφο από τη νόσο και προτείνουν το τραγούδι ως

ένα «εργαλείο» εκμάθησης νέων δεξιοτήτων ή πληροφοριών, στους ασθενείς με

ΝΑ (Baird et al., 2017).

Εκτός  όμως από τη ζωή του ασθενούς  με άνοια,  η μουσικοθεραπεία ως

παρέμβαση  αποτελεί  σημαντικό  στήριγμα  και  για  τους  περιθάλποντες  που

φροντίζουν τον ασθενή, είτε αυτοί είναι επαγγελματίες φροντιστές είτε κάποιο

οικογενειακό πρόσωπο.  Στην έρευνα των  McDermott   και  συνεργατών (2014)

φάνηκε ότι η οικογένεια των ασθενών έδινε μεγάλη σημασία στην εγρήγορση που

αποκτούσαν οι ασθενείς, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Ακόμη, υπογραμμίζουν

τον σημαντικό ρόλο που παίζει για τους επαγγελματίες φροντιστές, η χαλάρωση

που προκαλεί η μουσική στους ασθενείς, καθώς εξαιτίας αυτού η διαδικασία της

φροντίδας τους γίνεται πιο εύκολη (McDermott et al., 2014). Επιπροσθέτως, από

την επαφή τους με τους εξειδικευμένους μουσικοθεραπευτές, οι περιθάλποντες,

αποκομίζουν καινούργιες εμπειρίες ως προς το πώς να στηρίζουν τους ασθενείς

τους,  πώς  να  αντιλαμβάνονται  τις  ανάγκες  τους  τη  δεδομένη  στιγμή  και  να

συμβαδίζουν με αυτές (Melhuish, Beuzeboc & Guzmán, 2017). Έτσι, μπορούν να
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γνωρίσουν καλύτερα τους ασθενείς τους και να συνδεθούν μαζί τους με έναν νέο

τρόπο που δεν απαιτεί τη χρήση του λόγου (Melhuish et al., 2017).

Όπως  φαίνεται  από  τα  παραπάνω,  η  χρήση  της  μουσικής  ως  θεραπεία

επηρεάζει  πολύπλευρα τους ασθενείς  με άνοια και  στοχεύει  στη βελτίωση της

ποιότητας  της  ζωής  τους.  Σε  κάποιες  από  τις  έρευνες  που  αναφέρθηκαν,

υποστηρίζεται  ότι  η  επιρροή  της  μουσικοθεραπείας  στην  ψυχοσυμπεριφορική

κατάσταση των ασθενών διαρκεί και μετά το πέρας των συνεδριών, από κάποιες

ώρες μέχρι  κι  ένα μήνα (Chu et  al.,  2013· Gómez Gallego & Gómez García,

2017· Ray & Mittelman, 2015· Svansdottir & Snaedal, 2006· Vink et al., 2012).

Όμως, υπάρχουν κι έρευνες που υποστηρίζουν ότι η μουσικοθεραπεία ως

παρέμβαση στους ασθενείς με άνοια δεν είναι τόσο αποτελεσματική, γι' αυτό και

είναι  απαραίτητο  να  γίνουν  περισσότερες  έρευνες  σε  αυτόν  τον  τομέα.  Αυτό

υπογραμμίζουν στη μετα ανάλυσή τους οι Vasionytė & Madison (2013). Παρόλο

που  προτείνουν  τη  μουσικοθεραπεία  ως  μια  παρέμβαση  χωρίς  κόστος  και

παρενέργειες, η οποία μπορεί να επιφέρει βελτίωση σε σημαντικούς τομείς της

ζωής του ασθενούς με άνοια και γενικά να του προσφέρει καλύτερη ποιότητα

ζωής, θεωρούν ότι οι έρευνες στον τομέα «υποφέρουν από φτωχή μεθοδολογική

ποιότητα, η οποία περιορίζει την εμβέλεια της μετα-ανάλυσης και την ισχύ και τη

γενίκευση αυτών των συμπερασμάτων» (1210). Με αυτό συμφωνούν και οι Baird

και  Samson (2015),  οι  οποίοι  τονίζουν  ότι  τα  αποτελέσματα  των  μέχρι  τώρα

ερευνών στη μουσικοθεραπεία στην άνοια, πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή,

γιατί υπάρχουν πολλές ελλείψεις στο σχεδιασμό τους. 

Παρόμοια  επιχειρήματα  παραθέτει  και  η  Spiro (2010).  Η  ερευνήτρια

υποστηρίζει  ότι  δεν  υπάρχουν  σαφείς  αποδείξεις  για  το  αν  οι

μουσικές/μουσικοθεραπευτικές  παρεμβάσεις  στα  άτομα  με  άνοια  είναι

βοηθητικές, λόγο έλλειψης μεγάλων ερευνών που να επικεντρώνονται σε αυτόν

τον πληθυσμό. Όπως αναφέρει «η έλλειψη μιας βάσης τεκμηρίωσης για τη χρήση

της  μουσικής  στην  φροντίδα  της  άνοιας,  και  η  κατανόηση  των  υποκείμενων

διαδικασιών που σχετίζονται με τις συμπεριφορικές παρατηρήσεις, παραμένουν»

(Spiro, 2010:892).
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Οι Vink και συνεργάτες (2012) στην έρευνά τους, στην οποία 94 ασθενείς

με  άνοια   συμμετείχαν  δύο φορές  την  εβδομάδα,  για  τέσσερις  μήνες,  είτε  σε

ομάδα  μουσικοθεραπείας  είτε  σε  άλλες  δημιουργικές  δραστηριότητες

(χειροτεχνίες,  μαγείρεμα,  παιχνίδια παζλ κλπ), βρήκαν ότι στη παρέμβαση της

μουσικοθεραπείας  υπήρξε  μείωση  του  εκνευρισμού  των  ασθενών  με  άνοια,  η

οποία  είχε  και  διάρκεια  ως  και  4  ώρες  μετά  το  τέλος  των  συνεδριών.  Όμως

παρόμοια  ήταν  τα  αποτελέσματα  και  στις  υπόλοιπες  δημιουργικές

δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχαν οι ασθενείς (Vink et al., 2012). 

Οι  Ueda  και  συνεργάτες  (2013)  υποστηρίζουν  ότι  παρόλο  που  η

μουσικοθεραπεία  επιφέρει  αλλαγές  στην  ψυχοσυναισθηματική  κατάσταση  των

ασθενών  με  άνοια,  οι  αλλαγές  αυτές  δεν  είναι  μεγάλες.  Πιο  συγκεκριμένα,

φαίνεται να επιφέρει μέτρια μείωση του άγχους, ενώ η μείωση των διαταραχών

στη  συμπεριφορά  και  στην  κατάθλιψη  φαίνεται  να  είναι  μικρή.  Επιπλέον,

υποστηρίζεται ότι η μουσικοθεραπεία δεν είναι η κατάλληλη παρέμβαση για να

σταθεροποιηθεί  ή/και  βελτιωθεί  η  νοητική  έκπτωση  των  ασθενών  με  άνοια.

Βέβαια,  θεωρούν  ότι  η  μουσικοθεραπεία  είναι  αποτελεσματικότερη  ως

παρέμβαση  σε  άτομα  με  άνοια  κι  επιφέρει  μεγαλύτερες  αλλαγές  στα

συμπεριφορικά  και  στα  ψυχολογικά  συμπτώματα  των  ασθενών  συγκριτικά  με

άλλες,  μη  φαρμακευτικές,  παρεμβάσεις.  Τέλος,  υπογραμμίζουν  ότι  όσο

μεγαλύτερη  χρονική  διάρκεια  έχει  η  παρέμβαση  (πάνω  από  3  μήνες)  τόσο

μεγαλύτερες  ψυχοσυμπεριφορικές  αλλαγές  επιφέρει  στον ασθενή (Ueda et al.,

2013).

Στην έρευνα των  Camic και συνεργατών (2011) παρόλο που τα δεδομένα

των  συνεντεύξεων  και  της  παρατήρησης  έδειξαν  ότι  η  μουσικοθεραπεία

επηρεάζει  την  ψυχοσυναισθηματική  κατάσταση  των  ασθενών,  την  αρνητική

συμπεριφορά, τη νοητική έκπτωση και την ποιότητα ζωής, τα ποσοτικά δεδομένα

που λήφθηκαν δεν έδειξαν κάποια βελτίωση για τους ασθενείς με άνοια και των

περιθαλπόντων  τους.  Οι  ερευνητές  αποδίδουν  αυτά  τα  ευρήματα  στο  μικρό

δείγμα της έρευνας και στο μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο διήρκεσε. Όσον

αφορά  τους  περιθάλποντες,  μπορεί  να  μην  υπήρξε  βελτίωση,  αλλά  υπήρξε

σταθεροποίηση των επιπέδων του άγχους, της κατάθλιψης και του στρες. Τέλος,
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ένα  ακόμη  μειονέκτημα  της  έρευνας  είναι  ότι  η  ομάδα  τραγουδιού

καθοδηγούνταν από μουσικό κι όχι μουσικοθεραπευτή (Camic et al., 2011). 

Οι  Raglio και  συνεργάτες  (2015)  διεξήγαγαν  συγκριτική  μελέτη  μεταξύ

τριών συνθηκών φροντίδας: α) μουσικοθεραπεία και βασική ρουτίνα φροντίδας,

β) μουσική ακρόαση και βασική ρουτίνα φροντίδας και γ) μόνο βασική ρουτίνα

φροντίδας.  Παρόλο  που  τα  αποτελέσματα  έδειξαν  βελτίωση  της

ψυχοσυμπεριφορικής κατάστασης των ασθενών, ιδιαιτέρως στην κατάθλιψη και

στην ποιότητα της ζωής τους, οι τρεις συνθήκες δεν είχαν κάποια διαφορά μεταξύ

τους. Και στις τρεις οι ασθενείς εμφάνισαν το ίδιο ποσοστό βελτίωσης (Raglio et

al., 2015). 

Από την άλλη πλευρά οι Chu και συνεργάτες (2013) συνέκριναν μια ομάδα

μουσικοθεραπείας,  ασθενών με  άνοια,  με  μια ομάδα ελέγχου που λάμβανε τη

βασική  ρουτίνα  φροντίδας.  Η  συμμετοχή  των  ασθενών  σε  μουσικές

δραστηριότητες, με οικίες μουσικές  και χρήση μουσικών οργάνων, τους βοήθησε

να  χαλαρώσουν,  απέσπασε  την  προσοχή  τους  από  στενόχωρες  σκέψεις  και

συνολικά  βελτίωσε  την  κατάθλιψή  τους,  συγκριτικά  με  την  ομάδα  ελέγχου.

Όμως, οι μετρήσεις των επιπέδων της κορτιζόλης στο σάλιο των συμμετεχόντων

δεν έδειξε κάποια διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να διευκρινιστεί εδώ, ότι

τα υψηλά επίπεδα της κορτιζόλης συνδέονται με την εμφάνιση της κατάθλιψης

(Chu et al., 2013).

Από  τα  παραπάνω  γίνεται  εμφανές  ότι  η  έρευνα  στον  τομέα  της

μουσικοθεραπείας στην άνοια είναι ακόμη στα σπάργανα. Στην Ελλάδα, η έρευνα

σε  αυτόν  το  τομέα  είναι  σχεδόν  ανύπαρκτη.  Δεν  υπάρχουν  έρευνες  που  να

εστιάζουν σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα. Στην βιβλιογραφική αναζήτηση που

έγινε από την ερευνήτρια βρέθηκαν μόνο δύο πτυχιακές εργασίες που εστίαζαν σε

άτομα με άνοια (Γεωργίου, 2014, Στυλιανού, 2012), εκ των οποίων η μία είναι

βιβλιογραφική  ανασκόπηση  (Στυλιανού,  2012).  Για  τον  σκοπό  αυτόν

αποφασίστηκε να διεξαχθεί η παρούσα μελέτη. Στόχος είναι να ερευνηθεί κατά

πόσο η μουσική, στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης, μπορεί να βελτιώσει την

ποιότητα ζωής μιας ασθενούς σε τελευταίο στάδιο της ΝΑ και της περιθάλπουσάς

της. Το ερευνητικό ερώτημα που προέκυψε είναι:
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Α) Υπάρχουν οφέλη στη ζωή μιας ασθενούς, σε τελικό στάδιο ΝΑ και της

κόρης της, από τις συνεδρίες μουσικοθεραπείας; 

Από το ερώτημα αυτό προκύπτουν τα εξής υπο-ερωτήματα; 

i)  Μπορεί  να  αυξηθεί  η  μεταξύ  τους  επικοινωνία  και  να  βελτιωθεί  η

ποιότητά της [αύξηση στη σωματική, λεκτική και βλεμματική επαφή καθώς και

στη  συναισθηματική  έκφραση  (περισσότερα  χαμόγελα,  κλάμα,  λέξεις  που  να

εκφράζουν το συναισθήματά της για την κόρη της)]; 

ii) Μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής της ίδιας της ασθενούς [να

μπορεί  να  εκφράσει  τα  συναισθήματά  της  είτε  μέσα  από  τις  εκφράσεις  του

προσώπου (χαμόγελο/κλάμα κλπ), είτε λεκτικά]; 

iii) Μπορεί να αυξηθεί η κινητικότητα της ασθενούς (μέσω συντονισμού

των κινήσεών της με τη μουσική);

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1. Ερευνητικός σχεδιασμός

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης (“single-

Case Study”,  Yin,  2007).  Η μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται  όταν «τίθεται

«πώς» ή «γιατί» ερώτημα, σχετικά με σύνολο σύγχρονων γεγονότων, στα οποία ο

ερευνητής  έχει  λίγο  ή  καθόλου  έλεγχο»  (Yin,  2007;9)  Η συλλογή δεδομένων

βασίζεται στην παρατήρηση του υποκειμένου και στη συνέντευξη όσων παίρνουν

μέρος  σε  αυτήν  (Yin,  2007)  Επιλέχθηκε  αυτός  ο  τύπος  μελέτης  έναντι  της

πολλαπλής μελέτης περίπτωσης, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της κατάστασης της

ασθενούς (προχωρημένο στάδιο άνοιας και μειωμένη ως ανύπαρκτη ικανότητα

επικοινωνίας με το περιβάλλον της). Στις έως τώρα έρευνες πάνω στο θέμα, οι

συμμετέχοντες δεν ήταν σε τόσο προχωρημένο στάδιο άνοιας. Οπότε μια τέτοια

μελέτη θα προσφέρει μεγαλύτερη κατανόηση στα οφέλη που μπορεί να επιφέρει

η μουσικοθεραπεία σε αυτή την ομάδα πληθυσμού (Yin, 2007).

4.2. Ερευνητικό πρωτόκολλο.

Η  έρευνα  ξεκίνησε  στις  04  Απριλίου  2017  και  ολοκληρώθηκε  στις  05

Σεπτεμβρίου 2017. Αποτελείται από 20 σαραντάλεπτες (περίπου) συνεδρίες με
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την ασθενή με  ΝΑ και  την  κόρη  της,  που είναι  και  η  περιθάλπουσά  της,  σε

συχνότητα 1 συνεδρία ανά εβδομάδα. Οι συνεδρίες έλαβαν μέρος, στο δωμάτιο

της ασθενούς, μιας και η ίδια δεν έχει τη δυνατότητα μετακίνησης. Το δωμάτιο

ήταν αρκετά ήσυχο, οπότε ήταν μειωμένοι οι εξωγενείς παράγοντες που μπορεί

να διέκοπταν τη ροή της συνεδρίας.

Οι συνεδρίες δομήθηκαν ως εξής:

• Α στάδιο:  Η συνεδρία ξεκινά με ένα τραγούδι χαιρετισμού,  στο οποίο

τραγουδά μόνο η θεραπεύτρια, με τη συνοδεία κιθάρας, και καλωσορίζει

τις κυρίες.  Το τραγούδι το συνέθεσα εγώ και έχει ως στόχο την εισαγωγή

των συμμετεχόντων στη συνεδρία, καθώς στους στίχους του συστήνομαι

και  εξηγώ  τι  θα  κάνουμε,  εκεί,  όλοι  μαζί [τεχνική  «προ-σχεδιασμένα

τραγούδια»- (Ψαλτοπούλου-Καμινη,  20015)]. Τη μελωδία καθώς και το

γενικότερο  στυλ  του  τραγουδιού  τα  τροποποιούσα,  ανάλογα  με   την

εικόνα της ασθενούς,  ώστε να καθρεφτίσω την ψυχολογική κατάστασή

της, τη δεδομένη στιγμή της συνεδρίας. 

• Β στάδιο:  Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιήθηκαν γνωστά τραγούδια από

το παρελθόν  της  ασθενούς  (βλ.  Παράρτημα 7).  Για  τη δημιουργία  της

λίστας των τραγουδιών που χρησιμοποιήθηκαν, λήφθηκε από την κόρη,

ιστορικό της ασθενούς. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των τραγουδιών

η κόρη της  συμμετείχε  κι  αυτή,  τραγουδώντας  με  τη  θεραπεύτρια  και

παίζοντας κάποιο μικρό κρουστό μουσικό όργανο ή/και κινητοποιώντας

την ασθενή. Στόχος είναι να αυξηθεί η μεταξύ τους σωματική επαφή και

επικοινωνία. Επιπλέον στόχος, είναι η αναθύμηση κοινών ιστοριών και το

μοίρασμά  τους.  Με  αυτό  τον  τρόπο  μεταφέρονται  και  μοιράζονται  τα

συναισθήματα τα οποία προκύπτουν μέσα στη συνεδρία και αυξάνεται η

αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κυριών αλλά και μεταξύ των κυριών και

της  θεραπεύτριας.  Ανάλογα με  τη νοητική  διαύγεια  της  ασθενούς,  στο

στάδιο  αυτό  υπήρξε  και  προσπάθεια  ενίσχυσης  της  δημιουργίας

προσωπικής μουσικής της ασθενούς σε μουσικά όργανα, με σκοπό τόσο

της  προσωπικής  έκφρασης  των  συναισθημάτων  της,  όσο  και   της

κινητοποίησης  μερών  του  σώματός  της.  Εκτός  από  την  κιθάρα
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χρησιμοποιήθηκαν κι άλλα κρουστά μουσικά όργανα. 

• Γ  στάδιο:  Η  συνεδρία  έκλεινε  με  ένα τραγούδι  αποχαιρετισμού,  που

συνέθεσα εγώ, ώστε με τους στίχους του να σηματοδοτηθεί η λήξη της

συνεδρίας  [τεχνική  «προ-σχεδιασμένα  τραγούδια»-  (Ψαλτοπούλου-

Καμίνη,  2015)].  Και  αυτό  το  τραγούδι,  όπως  και  το  τραγούδι  του

χαιρετισμού,  τα  τροποποιούσα  μελωδικά  και  ρυθμικά  ώστε  να

αντικατοπρίζουν  την  συναισθηματική  κατάσταση  της  ασθενούς  τη

δεδομένη στιγμή της συνεδρίας.

4.3. Συλλογή δεδομένων έρευνας

Όλες  οι  συνεδρίες  έλαβαν  μέρος  στο  ίδιο  δωμάτιο,  το  οποίο  ήταν  της

ασθενούς. Οι συνεδρίες καταγράφηκαν από βιντεοκάμερα NIKON SLR D3200

και  επεξεργάστηκαν  αποκλειστικά  από  την  ίδια  τη  θεραπεύτρια,  υπό  την

επιτήρηση  επόπτριας/μουσικοθεραπεύτριας.  Για  τη  βιντεοσκόπηση  λήφθηκε

έγγραφη έγκριση από την κόρη της ασθενούς, καθώς η ίδια η ασθενής δεν έχει

την ικανότητα να υπογράψει για τον εαυτό της (βλ. Παράρτημα 1). Επιπρόσθετα,

η  ερευνήτρια  έδωσε  εγγράφως  λεπτομέρειες  για  την  έρευνα  στην  οποία  θα

συμμετείχαν  οι  κυρίες,  ενημερώνοντάς  τες  πλήρως  για  την  έρευνα,  για  την

ερευνήτρια,  για τα δικαιώματά τους σε αυτήν (δικαίωμα ανωνυμίας,  δικαίωμα

απόσυρσης από την έρευνα, δικαίωμα μη συμπερίληψης αποσπασμάτων από τα

βίντεο ή τη συνέντευξη) καθώς επίσης και για τις λεπτομέρειες επεξεργασίας και

αποθήκευσης των βίντεο των συνεδριών (βλ. Παράρτημα 2). Τέλος, έχει ληφθεί

επιπλέον  έγγραφη  έγκριση  για  τη  χρήση  αποσπασμάτων  των  συνεδριών  σε

παρουσιάσεις, συνέδρια, ημερίδες κλπ (βλ. Παράρτημα 3).

Για  να  αυξηθεί  η  εγκυρότητα  των  δεδομένων  θεωρείται  βασικός  ο

τριγωνισμός τους. Σύμφωνα με τους Heale & Forbes (2013) αυτό επιτυγχάνεται

συνδυάζονται περισσότερες από μία μέθοδοι  έρευνας.  Με αυτόν τον τρόπο τα

αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από περισσότερες από μία πλευρές κι αυτό τους

προσδίδει μεγαλύτερη εγκυρότητα (Heale & Forbes, 2013). Γι' αυτόν τον λόγο,

αποφασίστηκε,  από  την  ερευνήτρια,  και  η  διεξαγωγή  ημιδομημένων

συνεντεύξεων με την κόρη της ασθενούς. Λήφθηκε έγγραφη έγκριση συμμετοχής
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στις  συνεντεύξεις  από  την  συμμετέχουσα,  στην  οποία  ενημερωνόταν  για  τη

διαδικασία της συνέντευξης και τα δικαιώματά της σε αυτήν (βλ. Παράρτημα  4).

Η πρώτη αρχικά είχε υπολογιστεί να διεξαχθεί μετά τη δέκατη συνεδρία, αλλά

λόγω έλλειψης χρόνου της κόρης, διεξήχθη με το πέρας της 13ης συνεδρίας. Η

δεύτερη  συνέντευξη  λήφθηκε  μετά  το  τέλος  της  έρευνας.  Στη  δεύτερη

ημιδομημένη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες ερωτήσεις με την πρώτη και

προστέθηκε σε αυτήν ακόμη μία που αφορούσε τη διακοπή της φαρμακευτικής

αγωγής που ακολουθούσε η κα Α. (βλ. Παράρτημα 4). Και οι δύο συνεντεύξεις

έλαβαν χώρα σε διπλανό δωμάτιο από αυτό των συνεδριών, για να μειωθούν στο

ελάχιστο οι παράγοντες που θα μπορούσαν να διακόψουν τη διαδικασία. 

4.4. Ανάλυση Δεδομένων

Κατά  τη  διάρκεια  πέντε  περίπου  μηνών,  (11/04/2017  ως  05/09/2017)

πραγματοποιήθηκαν είκοσι συνεδρίες και λήφθηκαν είκοσι βίντεο .Τα βίντεο που

συλλέχθηκαν  τα ανέλυσε η ερευνήτρια  λεπτό προς  λεπτό.  Για  την  λεπτομερή

ανάλυσή  τους  δημιουργήθηκε  ένας  πίνακας  (βλ.  Παράρτημα  5)  στον  οποίο

καταγράφονταν λεπτομέρειες της συνεδρίας. Από τη λεπτομερή αυτή καταγραφή

σχηματίστηκαν κατηγορίες ανταποκρίσεων, που είχαν σχέση με τα ερευνητικά

ερωτήματα (βλ. Παράρτημα 6)

Οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν με τη βιντεοκάμερα που χρησιμοποιήθηκε

και στις συνεδρίες, αποκωδικοποιήθηκαν από την ερευνήτρια λεπτό προς λεπτό

και  καταγράφηκαν  σε  ηλεκτρονικό  κείμενο.  Τα  δεδομένα  που  προέκυψαν

χωρίστηκαν σε βασικές κατηγορίες θεμάτων, που σχετίζονταν με τα ερευνητικά

ερωτήματα για πιο εύκολη επεξεργασία (βλ. Παράρτημα 9).

Για  την  αντιμετώπιση  του  φαινομένου  της  προκατάληψης,  λόγω  της

προσωπικής  εμπλοκής  της  ερευνήτριας  στην  μελέτη  περίπτωσης,  η  οποία

σύμφωνα  με  τους  Hancock  &  Algozzine,  (2006)  μπορεί  να  δημιουργήσει

παρερμηνείες  στα  αποτελέσματα  λόγω  της  μη  αντικειμενικής  θέασης  των

αποτελεσμάτων, οι συνεδρίες είχαν την εποπτεία έμπειρης μουσικοθεραπεύτριας.

Επίσης  κρατούνταν  από  την  ερευνήτρια  σημειώσεις,  όπου  παρατηρούνταν  η

προσωπική εμπλοκή της και τα προσωπικά συναισθήματα για την όλη διαδικασία.

Στην  παρούσα  μελέτη,  για  λόγους  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων
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χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα. 

4.5. Οι συμμετέχουσες

Η κυρία A. 

Η κα Α. είναι 90 χρονών. Έχει διαγνωστεί με άνοια τύπου Alzheimer's. Δεν

έχει πάει σχολείο και δεν είχε καμία μουσική εκπαίδευση στο παρελθόν. Συνήθιζε

όμως να τραγουδά, στην καθημερινότητά της  και  να αυτοσχεδιάζει  τραγούδια

(κυρίως  μοιρολόγια).  Αγαπημένες  συνήθειές  της  ήταν  το  πλέξιμο  και  να

ασχολείται με τη φροντίδα του κήπου της, στο χωριό. Η άνοια εμφανίστηκε μετά

από χειρουργικές επεμβάσεις που έκανε, τρία χρόνια πριν (το 2014), στο πόδι της,

λόγω ατυχήματος και που της στέρησε για πολύ καιρό την κίνηση. Αυτό είχε ως

συνέπεια να εμφανίσει  και  κατάθλιψη.  Την περίοδο που τη γνώρισα,  έπαιρνε,

ήδη,  εδώ και  δύο χρόνια,  ένα  αντικαταθλιπτικό  (seropram) κι  ένα  ηρεμιστικό

(stilnox), για τα προβλήματα ύπνου που αντιμετώπιζε.

Στο στάδιο άνοιας στο οποίο βρίσκεται έχει μειωθεί πολύ η ικανότητά της

να επικοινωνήσει λεκτικά. Ακόμη πιο σπάνια μπορεί να σχηματίσει πρόταση, δύο

ως τριών λέξεων (σύμφωνα με την κόρη της, σε συχνότητα τέσσερις φορές μέσα

σε διάστημα τριών μηνών). Ακόμη κι όταν το καταφέρνει κι επικοινωνεί, αυτές οι

στιγμές δεν έχουν διάρκεια (απαντά σε περίπου μια με δύο ερωτήσεις και μετά

«χάνεται»). Δεν εκφράζει κανένα συναίσθημα (δυσαρέσκεια, πόνο, ευχαρίστηση

κλπ)  και  δε  φαίνεται  να  έχει  αίσθηση  κορεσμού  (ή  τουλάχιστον  δεν  την

εκδηλώνει). Αν και τα χέρια και τα πόδια τα κινεί και μόνη της, μετακινείται μόνο

με βοήθεια γιατί δε μπορεί να σηκώσει το βάρος της. Τα δεξί της χέρι και τα

δάχτυλά  του  βρίσκονται  συνεχώς  σε  κίνηση.  Δεν  έχει  την  ικανότητα  να

αυτοεξυπηρετηθεί  σε καθημερινές  της ανάγκες,  όπως η διατροφή της,  και δεν

μπορεί να ελέγξει τις κινήσεις του σώματός της. Λόγω της ανικανότητάς της να

ελέγξει το σώμα της, είναι, κατά κύριο λόγο, ξαπλωμένη στο δωμάτιό της, και για

κάποιες ώρες καθιστή σε μία καρέκλα. Είναι εξαρτημένη πλήρως από την κόρη

της, η οποία έχει αναλάβει και το ρόλο της περιθάλπουσας. Δύο φορές την ημέρα

έρχεται μια κυρία για να τη φροντίσει και να της κάνει παρέα (από δύο ώρες το

πρωί και το απόγευμα). Την υπόλοιπη ημέρα τη φροντίζει η κόρη της. Οι μόνες
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δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει είναι να κρατά ένα βιβλίο και να το κοιτά

(δεν έχει τη δυνατότητα να το ξεφυλλίσει, ούτε να το διαβάσει) κι όταν ο καιρός

το επιτρέπει, τη βγάζουν έξω στην αυλή του σπιτιού να καθίσει. Οι φορές που

αναγνωρίζει τους οικείους της είναι ελάχιστες.

Σύμφωνα με την κλινική εικόνα της κα Α., και μετά από συνέντευξη με την

κόρη της για τη λήψη του ιστορικού της, εκτιμήθηκε ότι η κα Α. βρίσκεται στο 7ο

και  τελευταίο  στάδιο  της  άνοιας,  σύμφωνα  με  την  Κλίμακα  Σφαιρικής

Επειδίνωσης/Global Deterioration Scale-GDS, (Πορνάρη, 2010). Η κλίμακα αυτή

...αποτελεί ένα σύντομο κλινικό εργαλείο για την εκτίμηση της σοβαρότητας

της  άνοιας.  Πρόκειται  για  μία  κλίμακα,  η  οποία  περιγράφει  τα  στάδια

έκπτωσης της νοητικής λειτουργίας των ασθενών που πάσχουν από πρωτογενή

εκφυλιστική άνοια, όπως είναι η άνοια τύπου Alzheimer. … δεν επηρεάζεται

από παράγοντες κοινωνικοοικονομικούς, όπως η εκπαίδευση και το επάγγελμα

του  ατόμου  (Reisberg,  2007).  Η  χρήση  της  γίνεται  σε  συνέντευξη  με  τον

ασθενή,  τον  συνοδό  ή  και  τους  δύο.  Χρησιμοποιείται  πολύ  συχνά  για  την

εκτίμηση  των  αποτελεσμάτων  θεραπευτικών  δοκιμών  σε  ασθενείς  με  ΝΑ,

καθώς έχει διαπιστωθεί  ότι  είναι  ιδιαίτερα ευαίσθητη για τον σκοπό αυτόν.

(Πορνάρη, 2010:44).

Η κα Β.

Τον ρόλο της περιθάλπουσας της κας Α. έχει αναλάβει η κόρη της, η κα Β.,

η  οποία  είναι  58  ετών.  Είναι  συνταξιούχα  εκπαιδευτικός,  και  δεν  έχει  παίξει

κάποιο μουσικό όργανο, ούτε έχει επίσημη μουσική εκπαίδευση. Συμμετέχει κι

αυτή μαζί  μας  στις  συνεδρίες,  έχοντας  επικουρικό ρόλο (βοηθά την κα Α. να

κινηθεί,  να  κρατήσει  κάποιο  μουσικό  όργανο  και  να  παίξει  με  αυτό  και

τραγουδά). Θεωρήθηκε σημαντικό από την ερευνήτρια, να συμμετέχει και η κόρη

στη συνεδρία, μιας κι εφόσον η κα Α. βρίσκεται σε τελικό στάδιο της ασθένειας

και η φροντίδα της είναι απαιτητική, θα ήταν καλό, οι δυο τους να συμμετάσχουν
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σε μια ευχάριστη δραστηριότητα και να μοιραστούν στιγμές που έχουν νόημα και

για τις δυο. 

5. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Εξαιτίας  του περιορισμού στον αριθμό των λέξεων,  που έχει  η παρούσα

μελέτη κι επειδή οι συνεδρίες είναι πολλές σε αριθμό, αποφασίστηκε από την

ερευνήτρια  να  παρουσιαστεί  διεξοδικά  η  πρώτη  συνεδρία,  ως  δείγμα  του

πρωτοκόλλου  που  ακολουθήθηκε  αλλά  και  της  λεπτομερούς  ανάλυσης  που

εφαρμόστηκε  σε  όλες  τις  συνεδρίες  και  οι  υπόλοιπες  να  παρουσιαστούν

περιληπτικά. Οι θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, σε κάθε συνεδρία,

παρατίθενται,  συνολικά,  στο Παράρτημα 10.  Οι  τεχνικές  αυτές  δεν αποτελούν

πανάκεια.  Επιλέγονται  και  χρησιμοποιούνται  ανάλογα  με  τις  ανάγκες

(ψυχολογικές και σωματικές/αισθητηριακές) του εκάστοτε πελάτη, τη δεδομένη

χρονική στιγμή της συνεδρίας. Το ποιες θα χρησιμοποιηθούν κάθε φορά, έγκειται

στην εμπειρία του εκάστοτε μουσικοθεραπευτή.

1η συνεδρία

Η πρώτη συνάντησή μας, πραγματοποιήθηκε μέσα το Πάσχα. Συναντήθηκα

πρώτα με την κα Β. Με ενημέρωσε ότι η κα Α. δεν ήταν ευδιάθετη εκείνη την

ημέρα,  φαινόταν  να  είναι  απορροφημένη  με  οργανικές  ενοχλήσεις  και  δεν

επικοινωνούσε  ιδιαίτερα.  Την  ώρα  που  μπήκα  στο  δωμάτιο  η  κα  Α  ήταν

ξαπλωμένη και κοιτούσε προς τον τοίχο. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία μας

στράφηκε προς  τα εμάς,  κοιτάζοντας  απορημένη.  Η κα Β τη σήκωσε και  την

έβαλε  να  καθίσει  στην  καρέκλα.  Όση  ώρα  την  ετοίμαζε,  αυτή  με  κοιτούσε

διερευνητικά, χαμογελώντας λίγο μηχανικά. Η αναπνοή της ήταν ήρεμη, και το

βλέμμα της κολλημένο πάνω μου. Το δεξί της χέρι κινούνταν μηχανικά ενώ το

άλλο κρατούσε το μπράτσο της καρέκλας. Καθόταν στην καρέκλα ίσια, γερμένη

λίγο προς τα πίσω. Της χαμογέλασα κι εγώ και τη χαιρέτισα. Ήμουν ελαφρώς

αγχωμένη για τα τραγούδια που θα τραγουδήσω. Είχα στο μυαλό μου την απορία

«Άραγε θα καταλάβει τα «τούρκικά» μου; Θα πάει καλά η συνεδρία;».

Ξεκίνησα με το τραγούδι του χαιρετισμού, η ταχύτητα και η τονικότητα του

οποίου, σύμφωνα  με την τεχνική«βηματισμού (Pacing)» που χρησιμοποιήθηκε
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(Bruscia, 1987) βασίστηκε στο  τέμπο  της  αναπνοής  της  και  την  ηρεμία  που

εξέπεμπε ως προσωπικότητα η κα Α. Δεν έπαψε να με κοιτά στα μάτια και να

χαμογελά. Στο πρόσωπό της, οι μυς συσπώνται, όσο μ’ ακούει και μοιάζει σαν να

προσπαθεί να αλλάξει έκφραση. Κάποιες στιγμές, τα μάτια της υγραίνονται και

μοιάζει να βουρκώνει.  «Άραγε από χαρά», αναρωτήθηκα.  Παρατήρησα ότι το

δεξί της χέρι, κινείται μεν ακούσια, αλλά ξεκίνησε να κινείται με το που άρχισα

να τραγουδάω με την κιθάρα και περίπου στην ταχύτητα του τραγουδιού,  και

σταμάτησε να κινείται μόλις τέλειωσα το τραγούδι. Τη χαιρετώ και της εξηγώ

ποια είμαι και τι κάνω εκεί μαζί της. Αυτή με κοιτά κατάματα, αλλά δεν αντιδρά.

Αναρωτιέμαι αν καταλαβαίνει τι της λέω. 

Ξεκινώ με τα γνωστά τούρκικα τραγούδια και η κόρη της τραγουδά μαζί

μου  (βλ. Παράρτημα 8).  Στο πρώτο τραγούδι, Nar Ağacı, την ταχύτητά του την

προσάρμοσα στην αναπνοή της  [τεχνική  βηματισμού-pacing,  (Bruscia, 1987)].

Στο τραγούδι αυτό με κοιτάει  πάλι  κατάματα και  χαμογελά κι  ανασηκώνει  τα

φρύδια της, σαν να προσπαθεί να σκεφτεί. Αναρωτιέμαι αν της θυμίζει κάτι. Που

και που τα μάτια της υγραίνονται, αλλά δεν ξέρω αν είναι δάκρυα από χαρά/λύπη

ή κάτι μηχανικό. Το χέρι της ξεκινά και πάλι να κινείται με το που ξεκινά να

παίζει  η  κιθάρα,  συνεχίζει  να  κινείται  μέχρι  το  τέλος  του τραγουδιού,  και  σε

κάποιες στιγμές συντονίζεται ακριβώς με το ρυθμό του τραγουδιού. Για κάποιο

διάστημα εστιάζει το βλέμμα της στο νταούλι και φαίνεται να επικεντρώνεται σε

αυτό και να «χάνεται» η σκέψη της. Μετά, σαν  να συνέρχεται,  επιστρέφει και

πάλι το βλέμμα της σε μένα. 

Αποφασίζω να συνεχίσω με ένα από τα πιο γνωστά τούρκικα τραγούδια

(Çadirimin üstüne), το οποίο έχει γίνει και διασκευή στην ελληνική γλώσσα και

είναι  χορευτικό  σε  9/8.  Βασιζόμενη  στην  τεχνική  «Ενδυνάμωσης

(Intensifying)»(Bruscia, 1987),  αποφασίζω να αυξήσω λίγο την ταχύτητα και να

το κάνω ελαφρώς πιο γρήγορο από την αναπνοή της Α, ώστε να μην αλλάξει πολύ

το ύφος του τραγουδιού. Όταν φτάνω στο δεύτερο στίχο του τραγουδιού (“Allah

canımı almadı almadı”, μετάφραση «Ο Θεός δεν την πήρε την ψυχή μου») η κα

Α. ανασηκώνει τα φρύδια, σαν να θυμήθηκε κάτι. Χαμογελάει περισσότερο και

μοιάζει  να  το  αναγνωρίζει.  Τα  μάτια  της  βουρκώνουν.  Έχω  την  αίσθηση  ότι
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αναγνώρισε το τραγούδι κι ότι βούρκωσε από συγκίνηση που το άκουσε, αλλά

δεδομένης της κατάστασής της, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Χαίρομαι

που φαίνεται ότι άρχισε να αλληλεπιδρά με τη μουσική. Σε όλη τη διάρκεια του

τραγουδιού με κοιτούσε κατάματα χαμογελώντας. Φαίνεται να είναι παρούσα σε

όλη τη διαδικασία και να την απολαμβάνει. 

Αποφασίζω  να  συνεχίσω  με  ένα  ελληνικό,  παραδοσιακό  τραγούδι  της

Πάφρας, απ' όπου και κατάγεται («Απόψι τα μεσάνυχτα»). Συνεχίζω να παίζω στο

τέμπο που παίζαμε στο  προηγούμενο  τραγούδι.  Φαίνεται  να  με  παρακολουθεί

καθώς συνεχίζει  να με κοιτά κατάματα,  χαμογελώντας αλλά δε δείχνει  να της

προκαλεί  κάποιο συναίσθημα το τραγούδι.  Στην τελευταία  στροφή στρέφει  το

βλέμμα της προς το πάτωμα. Το χέρι της, είναι δίπλα στο πρόσωπό της, κινείται

ακούσια  και  συντονίζεται  πλήρως  με  το  τέμπο  του  τραγουδιού,  καθ'  όλη  τη

διάρκειά του. 

Όταν  τελειώνει  το  τραγούδι,  αποφασίζω  ότι  έχει  έρθει  η  στιγμή  να

χρησιμοποιήσω  και  μουσικά  όργανα  στη  συνεδρία  [τεχνική «Αλλαγής  -

Shifting»(Bruscia, 1987)]. Προτείνω στην κα Β να πάρει το ντέφι, για να παίξουν

μαζί με την κα Α, εφόσον βέβαια κι αυτή επιθυμεί να παίξει. Διάλεξα το ντέφι

γιατί είναι σχετικά ελαφρύ και ίσως θα μπορεί να το κρατήσει αν θέλει να παίξει

και μόνη της. Με το που το παίρνει στα χέρια της η κα Β και το κινεί η κα Α

στρέφει το βλέμμα της με ενδιαφέρον και το κοιτά παραξενεμένη. Το χέρι της

παραμένει δίπλα στο πρόσωπό της. 

Β: «Μάνα μου φαίνεται θα σηκωθούμε να χορέψουμε κιόλας, στο τέλος»

Α: την κοιτά έντονα και με ενδιαφέρον.

Β: «Θέλεις να παίξεις εσύ με το ντέφι»

Α: το κοιτά.

Β:  «Πιάσ'  το στο χέρι  σου» και  της  πιάνει  το χέρι  που είναι  δίπλα στο

πρόσωπό της και το κατευθύνει κοντά στο ντέφι για να το πιάσει.

Α: Ανοίγει το χέρι της, χωρίς καμιά βοήθεια, για να πιάσει το ντέφι.

Β: «Πιάσε να δεις που κάνει φασαρία», της αφήνει το ντέφι στο χέρι της.

Α: Κρατάει μόνη της το ντέφι και το κουνά για να κάνει ήχο. Το φέρνει

κοντά στο πρόσωπό της, αλλά όχι για να το δει. Νομίζω ότι είναι αντανακλαστικό
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του χεριού που επιστρέφει στη θέση που έχει συνηθίσει. Μετά κοιτά προς την

κόρη της, που κινείται για να δει τι κάνει. Αρχίζω να παίζω τις πρώτες συγχορδίες

του επόμενου τραγουδιού (Κόνιαλη) και στρέφει το κεφάλι και το βλέμμα της σε

μένα.  Το ντέφι  το κρατά κοντά στο πρόσωπό της  αλλά δεν το κινεί.  Η κα Β

παίρνει την πρωτοβουλία και πιάνει μαζί της το ντέφι και το κουνούν στο ρυθμό

του τραγουδιού. Η κα Α στρέφει το βλέμμα της στο ντέφι  και το μέτωπό της

συνοφρυώνεται ελαφρώς. Το κοιτά συνεχώς από πάνω μέχρι κάτω, κοιτά τα ζήλια

του και οι μυς του μετώπου της συσπώνται και χαλαρώνουν εναλλάξ. Νομίζω ότι

προσπαθεί  να  καταλάβει  τι  είναι  αυτό  που  κρατά.  Στη  δεύτερη  στροφή  του

τραγουδιού  οι  μυς  του  προσώπου  της  χαλαρώνουν  και  χαμογελά.  Ίσως  να

κατάλαβε τι κρατά. Κάνω νόημα στην κα Β και της αφήνει το χέρι για να παίξει

αυτή μόνη της. Το κινεί μόνο δύο φορές κι αυτές μετά από παρακίνηση της κόρης

της. Το κρατά σφιχτά, χωρίς να το κινεί  και το κοιτά χαμογελώντας.  Κάποιες

στιγμές στρέφεται προς το μέρος της κόρης της για να δει τι κάνει, κοιτώντας

όμως χαμηλά κι όχι το πρόσωπο. Η θέση που έχει διαλέξει για να κάτσει η κα Β

δε βοηθά στην οπτική τους επαφή. Τελειώνει το τραγούδι κι η κα Α συνεχίζει να

κοιτά το ντέφι.

Β: «Μαμά»

Α: στρέφει  προς τα πίσω και  πλάγια το κεφάλι  για να την κοιτάξει  στα

μάτια.

Β: «Τι είναι αυτό που κρατάς; ξέρεις;»

Α: την κοιτά χαμογελώντας  και μετά στρέφει το βλέμμα της στο ντέφι και

το κοιτά συνοφρυώνοντας το μέτωπο από πάνω μέχρι κάτω. Δεν απαντά (δε ξέρω

αν αναγνωρίζει τι κρατά αλλά φαίνεται να καταλαβαίνει τι τη ρωτά η κόρη της).

Β: «Ε; Τι είναι αυτό;» Το χτυπά για να κάνει θόρυβο. «Ντέφι είναι».

Α: Το κοιτά χωρίς να αποκρίνεται λεκτικά.

Της προτείνει να το πιάσει με το άλλο χέρι, αλλά αυτή επικεντρώθηκε σε

μένα που πήρα την κιθάρα για να ξεκινήσω άλλο τραγούδι. Όταν η κα Β ζητά από

την κα Α να της δώσει το ντέφι εκείνη την κοιτά και δεν το αφήνει. Στο τέλος,

σηκώνει το άλλο χέρι της και κάνει κίνηση για να το πιάσει με το άλλο, χωρίς να
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τα καταφέρει. Τη βοηθά η κόρη της και το κρατά με το άλλο χέρι, το κοιτά και

χαμογελά. Φαίνεται να της αρέσει (το ντέφι).

Σε  όλη  την  παραπάνω  διαδικασία,  η  οποία  διήρκεσε  λιγότερα  από  ένα

λεπτό, αποφάσισα να έχω μια πιο διακριτική στάση, κρατώντας μία «απόσταση»

αλλά  διατηρώντας την παρουσία  μου,  έτσι ώστε να στηρίξω και να ενθαρρύνω

την αλληλεπίδραση μάνας-κόρης,  θεωρώντας μια τέτοιου είδους αλληλεπίδραση

σημαντική  στη  θεραπευτική  διαδικασία [βασίζομαι  στην  τεχνική

«Κομπαρσισμού» -  “Receding”,  (Bruscia,  1987)].  Πιστεύω ότι  μέσα από αυτή

μπορεί να προκύψουν σημαντικές στιγμές που θα επαναφέρουν μνήμες και θα

ανατροφοδοτήσουν τη σχέση τους. 

Στη συνέχεια παίζω τις συγχορδίες από το επόμενο τραγούδι (Bekledim de

gelmedin)  που  είναι  λίγο  πιο  αργό  από  τα  υπόλοιπα   [τεχνική  «Ηρεμίας»  -

“Calming”,  (Bruscia,  1987)].  Και  αυτό  το  τραγούδι  έχει  διασκευαστεί  στα

ελληνικά.  Η  κα  Α κρατά  το  ντέφι  με  τα  δυο  της  χέρια  και  κοιτά  τα  ζήλια.

Χαμογελά διάπλατα σα μικρό παιδί και φαίνεται να είναι πολύ χαρούμενη. Οι μυς

του προσώπου της είναι χαλαροί και η αναπνοή της ήρεμη και αργή. Έχει γείρει

κι άλλο προς τα πίσω, στην καρέκλα και η στάση του σώματός της δείχνει ότι

είναι  χαλαρή.  Όσο  τραγουδάμε  αυτή  απλά  κρατά  το  ντέφι  και  το  κοιτά

χαμογελαστή. Στο ρεφρέν του τραγουδιού που αναφέρεται η λέξη “Soile” («πες

μου») ανασηκώνει τα φρύδια και στρέφει το βλέμμα της σε μένα. Δεν μπορώ να

ξέρω αν κατάλαβε τι λέει το τραγούδι κι αν γι' αυτόν τον λόγο στράφηκε προς τα

εμένα, αλλά μου έδωσε την εντύπωση ότι το αναγνώρισε. Από εκείνη τη στιγμή κι

ως το τέλος του τραγουδιού με κοιτούσε κατάματα. Ένιωθα μια ηρεμία μέσα μου.

Μία αγαλλίαση. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι κάτι που εισέπραξα από την

όλη στάση της κας Α, σε αυτό το τραγούδι. Με κοιτούσε ήρεμα, με ένα χαλαρό

χαμόγελο στα χείλη κι έδειχνε τόσο ευχαριστημένη.

Όταν τελείωσε το τραγούδι συνοφρυώθηκε το μέτωπό της, όμως, συνέχισε

να χαμογελά. Τη ρωτάω αν είναι καλά [τεχνική  «Απόσπασης πληροφοριών»  -

“Probing”, (Bruscia, 1987)]. Με κοιτά, χαλαρώνει το μέτωπό της και μου γνέφει

με τα μάτια και τα φρύδια «όχι». Δεν μπορώ να ξέρω τι της συνέβαινε. Ίσως αυτό

το τραγούδι να της θύμισε κάτι, ίσως όλη η διαδικασία να της επανέφερε μνήμες
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του παρελθόντος, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το επαληθεύσω. Μόνο εικασίες

μπορώ να κάνω. Στραβοκαταπίνει και την πιάνει βήχας. Σηκώνεται η κα Β της

χτυπά ελαφρά την πλάτη και μετά τη χαϊδεύει.

Β: «Τι έγινε μαμά; καλά είσαι; 

Α: Στρέφει προς αυτή το βλέμμα της.

Β: «Ωραία είναι; περνάμε καλά»

Α: Συνεχίζει να την κοιτά κατάματα χαμογελώντας.

Αποφασίζω  να  συνεχίσω  με  ήρεμο  τραγούδι  [τεχνική  «Ηρεμίας»  -

“Calming”,  (Bruscia,  1987)].  Διαλέγω  το  «Επαρ'  σινιά»,  ένα  νυφιάτικο,

παραδοσιακό της Καππαδοκίας. Με ρωτά η κα Β λεπτομέρειες για το τραγούδι κι

όσο της εξηγώ, η κα Α κοιτά μια εμένα μια αυτή (ανάλογα με το ποιος μιλά). Την

ξαναπιάνει βήχας και η κα Β τη σηκώνει λίγο την πλάτη της από την καρέκλα την

χτυπά ελαφρά και της χαϊδεύει την πλάτη. Κάθεται και με κοιτά κρατώντας το

ντέφι στο ένα της χέρι και το άλλο το κινεί δίπλα στο πρόσωπό της. Το μέτωπό

της είναι χαλαρό και η αναπνοή της βαθιά και χαλαρή. Όσο τραγουδώ με κοιτά

ήρεμη. Το τέμπο που έχει το τραγούδι βασίζεται πάνω στην αναπνοή της [τεχνική

«Βηματισμού»-“Pacing”  (Bruscia,  1987)]. Το χέρι  της  συντονίζεται  με  αυτό.

Τελειώνοντας τη ρωτώ 

-«Καλά είσαι κα Α;εντάξει;»

Α: Γνέφει καταφατικά με το κεφάλι της. 

- «Να πούμε κι άλλα;»(εννοώ τραγούδια)

Α:  Γνέφει  και  πάλι  καταφατικά.  [τεχνική  «Απόσπασης πληροφοριών»  -

“Probing”, (Bruscia, 1987)].

Συνεχίζω με το “Medilimin yesili” που είναι αργό τραγούδι. Ακολουθώ την

ταχύτητα  της  αναπνοής  της  [τεχνική  «Βηματισμού»-  

“Pacing”,  (Bruscia, 1987)]. Είναι βαθιά και αργή. Έχει γείρει προς τα δεξιά. Το

μέτωπό  της  είναι  χαλαρό  και  συνεχίζει  να  χαμογελά.  Στο  πρώτο  μισό  του

τραγουδιού με παρακολουθεί που τραγουδάω και μετά επικεντρώνεται στο ντέφι

που κρατά και το φέρνει πιο κοντά της. Τελειώνει το τραγούδι και η κα Β με ρωτά

τι λέει το τραγούδι. Της εξηγώ ότι μιλά για κάποιον που έχει μεγάλο καημό γιατί

έχασε την αγάπη του και ζητά από το γιατρό να του δώσει το φαρμάκι για να
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γλιτώσει από τον πόνο. Σε όλη τη διάρκεια που μιλώ η κα Α έχει γείρει ακόμη

περισσότερο  και  κοιτά  χαμηλά.  Νομίζω  ότι  έχει  αρχίσει  να  κουράζεται  γιατί

φαίνεται να μη μπορεί να στηρίξει πλέον τον κορμό της κι αρχίζει να γλιστρά από

την καρέκλα. Η κα Β τη σηκώνει και της βάζει ένα μαξιλάρι για να στηρίζεται.

Αποφασίζω να συνεχίσω παίζοντας στο νταούλι το «Λέιλαλουμ»  [τεχνική

«Πρότασης  αλλαγής»  -  “Introducing  change”,  (Bruscia,  1987)].  Η  κα  Α  με

παρακολουθεί που σηκώνομαι για να πάρω το νταούλι αλλά μετά κοιτά, ξανά,

χαμηλά. Ξεκινώ να παίζω με τα χέρια, ένα βασικό ρυθμικό σχήμα στο νταούλι,

χτυπώντας το απαλά και να τραγουδώ το τραγούδι, σε αργό τέμπο. Αυτή με κοιτά

στα μάτια. Μετά από λίγο χαμογελά και πάλι. Σε όλο το τραγούδι με κοιτά στα

μάτια, χαμογελώντας. Μου δίνει την εντύπωση ότι της άρεσε το τραγούδι. Όταν

τελειώνω τη ρωτά η κόρη της

Α: «Καλά είναι μαμά;» (που τραγουδάμε)

Β: «Καλά είμαι» (Μάλλον παράκουσε).

Ξαφνιάστηκα ευχάριστα. Από αυτά που μου είχε πει η κα Β, όταν πήρα το

ιστορικό της κας Α, γνώριζα ότι πλέον μιλά πολύ σπάνια. Ένιωσα μεγάλη χαρά

που μίλησε, έστω τόσο λίγο, στην πρώτη συνεδρία μας. Για μένα, προσωπικά, οι

δύο  αυτές  λέξεις  επιβεβαίωσαν  το  ότι  η  μουσική,  κατά  κάποιον  τρόπο,  την

«ξύπνησε», κι αποτέλεσε κίνητρο για να επικοινωνήσει με τον τρόπο που μπορεί

και να είναι παρούσα σε ό,τι συνέβαινε στη συνεδρία. Κι ένιωσα πολύ χαρούμενη

που μπόρεσα να βιώσω μια τέτοια στιγμή. Το ίδιο χαρούμενη φάνηκε να είναι και

η κόρη της, η οποία συνέχισε να τη ρωτά.

Β: «Είναι καλά που τραγουδάμε; σ' αρέσει που τραγουδάμε;» 

Α:  Το  ενδιαφέρον  της  επικεντρώθηκε  στο  χέρι  της.  Το  κοιτά  που  το

ανοιγοκλείνει και δεν απαντά.

Β: «Σ' αρέσει που τραγουδάμε μάνα;» (της χαϊδεύει ταυτόχρονα το κεφάλι)

Α: (γυρνά και κοιτά προς το μέρος της) «Ναι».

Β: «Την άλλη φορά θα μας τραγουδήσεις κι εσυ;»

Α: «Ναι»
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Τη ρωτώ «ποιο θα μας πεις την άλλη φορά», αλλά αυτή επικεντρώνεται

στην κάμερα.  Δε φαίνεται να μ'  ακούει.  Της επαναλαμβάνει  την ερώτηση που

έκανε η κόρη της, αλλά συνεχίζει να μην απαντά. 

Β: «(της τραγουδά) Kizim seni doctora...  Αυτό θα μας πεις;» (Είναι  ένα

παλιό τραγούδι που συνήθιζε να τραγουδά η κα Α όταν ήταν στο χωράφι και η κα

Β το θυμήθηκε εκείνη τη στιγμή).

Α: «Ναι»

Β: «Άντε καλά» (της χαϊδεύει το κεφάλι).

Από τη συνολική εικόνα της κας Α, θεωρώ ότι  πλέον έχει  κουραστεί  κι

αποφασίζω να κλείσω τη συνεδρία. Τραγουδώ ένα τραγούδι αποχαιρετισμού, σε

αργό τέμπο και  ρυθμό 6/8  [τεχνική  «Βηματισμού»-“Pacing”,  (Bruscia,  1987)],

στο οποίο τις αποχαιρετώ και τις ενημερώνω ότι θα έρθω πάλι σε μία εβδομάδα.

Η κα Α, με κοιτά στα μάτια χαμογελαστή αλλά δεν με χαιρετά, η κα Β με χαιρετά.

Όταν πήγα να φύγω, ήθελα να πάρω μαζί μου το ντέφι, το οποίο κρατούσε ακόμη

η κα Α. Όταν η κα Β της το ζήτησε, για να μου το δώσει, δεν το έδινε (δεν άνοιγε

το χέρι της όταν πήγε να το πάρει). Αυτή η αντίδραση δεν ξέρω αν οφείλεται στο

ότι της άρεσε πολύ το ντέφι και ήθελε να το κρατάει ή αν σε μηχανική αντίδραση

των χεριών (αγκύλωση). 

Συνοψίζοντας,  κατά  τη  διάρκεια  των  τραγουδιών,  στα  περισσότερα  από

αυτά, οι μυς του προσώπου της συσπούνταν, όμως όχι σε όλα. Θεωρώ, ότι οι μυς

της  κινούνταν  όταν  ένα  τραγούδι  της  άρεσε  ή  όταν  προσπαθούσε  να  το

αναγνωρίσει. Κίνησε αρκετά τα χέρια της για να πάρει και να κρατήσει το ντέφι.

Έκανε  συνέχεια  βλεμματική  επαφή  και  χαμογελούσε  πολύ.  Και  τέλος,

επικοινώνησε με νεύματα αλλά και λεκτικά. Η αίσθηση που είχα όταν τελειώσαμε

κι έφυγα, είναι ότι της άρεσε η συνεδρία. Από τη μεριά της η κα Β νομίζω ότι

ευχαριστήθηκε πολύ τη συνεδρία. Ήταν αρκετά χαμογελαστή, έπαιζε με το ντέφι

και συνεχώς προσπαθούσε να αλληλεπιδρά με τη μητέρα της. Από το τρόπο που

τη χάιδευε και τη φρόντιζε σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας συμπέρανα ότι έχει

μεγάλη  σημασία  γι'  αυτήν  η  επικοινωνία  με  τη  μητέρα  της.  Κι  όταν  την

επιτύχαμε, φάνηκε πολύ ευχαριστημένη. Όταν τελειώσαμε τη συνεδρία, μιλήσαμε
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λίγο για την κα Α και μου είπε ότι δεν περίμενε ότι θα μιλούσε και ότι της έκανε

εντύπωση. Όταν το έλεγε αυτό χαμογελούσε διάπλατα.

Από  τη  μεριά  μου,  ήμουν  αρκετά  αγχωμένη  όταν  πήγα  σπίτι  τους.  Το

γεγονός ότι τα περισσότερα τραγούδια είναι τούρκικα με άγχωνε. Όταν άρχισα να

τραγουδάω χαλάρωσα αρκετά αλλά όχι εντελώς, γιατί είχα στο πίσω μέρος του

μυαλού μου αν θα  καταλαβαίνει  η  κα Α τα «τούρκικά  μου».  Αυτό,  όμως,  δε

νομίζω να επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη διαίσθησή μου και η συνεδρία κύλησε

ομαλά. 

Συνεδρίες 2 - 5

Η 2η συνεδρία και η 3η συνεδρία κύλησαν παρόμοια με την πρώτη. Στη

δεύτερη συνεδρία μπαίνοντας στο δωμάτιο τη βρήκα ξαπλωμένη να κοιτά προς

την πόρτα. Τη χαιρέτησα και με κοίταξε χαμογελώντας και συνοφρυώνοντας το

μέτωπό της. Πιστεύω, προσπαθούσε να θυμηθεί ποια είμαι. Η κόρη της την έβαλε

να κάτσει  στην καρέκλα και την τακτοποίησε.  Καθόταν λίγο γερμένη προς τα

δεξιά,  με  τα  δύο  τα  χέρια  πάνω  στα  μπράτσα  της  καρέκλα,  ήρεμη  και

χαμογελαστή. 

Από  την  αρχή  της  συνεδρίας  και  για  τα  περισσότερα  τραγούδια  ήταν

παρούσα, ήρεμη και χαμογελαστή κι έκανε πολύ συχνά βλεμματική επαφή. Στο

τραγούδι  του  χαιρετισμού το  χέρι  της  άρχισε μου  έδωσε την  εντύπωση  ότι

συνειδητοποιούσε απόλυτα ότι είμαι εκεί για να τραγουδήσουμε κι ότι χαιρόταν.

Η αναπνοή της ήταν ήρεμη και οι μυς του προσώπου της χαλαροί. Στο επόμενο

τραγούδι παρέμεινε ήρεμη. Της τράβηξε την προσοχή το ντέφι  που χτυπούσε η

κόρη  της.  Το  κοιτούσε  και  χαμογελούσε  περισσότερο περισσότερο.  Όταν

τελειώσαμε υπήρξε μια μικρή λεκτική επικοινωνία.

Β: «Καλό μαμά; (το τραγούδι)

Α: «Ε;» (δεν άκουσε)

Β: «Καλό το τραγούδι;»

Α: «Ναι

Κ: «Να πούμε κι άλλα τραγούδια;»

Α: στρέφεται προς τα εμένα, με κοιτά αλλά δεν απαντά.
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Στις  επόμενες  ερωτήσεις  στρεφόταν  σε  αυτόν  που  της  μιλούσε,  ήταν

χαμογελαστή, αλλά δεν απαντούσε. Μου δόθηκε η αίσθηση ότι η ακοή της κας Α

είναι  μειωμένη.  Αμέσως  μετά  τραγούδησα  το  “Çadirimin  üstüne”,  στο  οποίο

συμμετείχε κινώντας τα χείλη της με τις λέξεις του στίχου “Allah canımı almadı

almadı”. Φαινόταν ότι συνειδητοποιούσε τι γίνεται και να χαιρόταν. Ήταν χαλαρή

και  το βλέμμα της μεταφέρόταν μια σε μένα,  μια στην κόρη της.  Οι μυς του

μετώπου της συνοφρυωνόταν και χαλάρωναν εναλλάξ, σα να σκεφτόταν. 

Τα επόμενα δύο τραγούδια στα οποία έπαιξα  με τα χέρια στο νταούλι, δε

φαινόταν να την ενδιαφέρουν. Μας παρακολουθούσε συνέχεια σε ό,τι κάναμε και

ανασήκωνε  τα  φρύδια,  σα  να  καταλάβαινε,  αλλά  φαινόταν  λίγο  κουρασμένη.

«Βυθίστηκε¨»  ακόμη  περισσότερο  στην  καρέκλα,  πράγμα  που  δείχνει  την

αδυναμία της, πλέον, να στηρίξει καλύτερα τον κορμό της. Δε χαμογελούσε πολύ,

όπως  στην αρχή  της  συνεδρίας  κι  όταν  τελείωσε  το  τραγούδι  το  βλέμμα  της

«κόλλησε» στο νταούλι και «χάθηκε».

Στην προηγούμενη συνεδρία  η κα  Β θυμήθηκε  δύο τραγούδια.  Ένα που

τραγουδούσε η μαμά της όταν πήγαιναν στο χωράφι (“Kızım seni ali'ye vereyim

mi?”) κι ένα που το τραγουδούσε ο πατέρα της στη μαμά της («Ράντουλε»). Τα

βρήκα κι αποφάσισα να το χρησιμοποιήσω σε αυτή τη συνεδρία . Από την αρχή

της τράβηξε την προσοχή, ανασήκωσε τα φρύδια κι χαμογελούσε μέχρι το τέλος

του. (ιδιαίτερα στο στίχο “Istemem babacim, istemem”). Κοιτούσε συνέχεια μια

εμένα  και  μια  την  κιθάρα.  Βασισμένη  σε  όλα  τα  παραπάνω,  υπέθεσα  ότι  το

τραγούδι μπορεί να της θύμισε κάτι.

Στο επόμενο τραγούδι υπήρξε μικρή λεκτική επικοινωνία. 

Β: Μάνα! Ο άντρας σου, ο Μήτσος, τι τραγούδι σου τραγουδούσε; 

Α: την κοιτά στα μάτια και ανασηκώνει τα φρύδια

Β: Θυμάσαι τι τραγούδι έλεγε;

Α: Σμίγει τα φρύδια σα να προσπαθεί να σκεφτεί.

Β: Ε;

Α: (Χαλαρώνουν οι μυς στο μέτωπό της) «Ναι» (ψιθυριστά)

Β: Θα πούμε εκείνο τώρα. Που έλεγε ο μπαρμπα Μήτσος...Ναι; άντε...

Το  συγκεκριμένο  τραγούδι  αποφάσισα,  λόγω  της  συναισθηματικής  του
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αξίας, να το τραγουδήσει μόνο η κα Β κι εγώ να τη συνοδεύω ρυθμικά σε κάποιο

τύμπανο. Στην αρχή του τραγουδιού η κα Α άνοιξε διάπλατα τα μάτια της και

χαμογέλασε.  Σε  όλη  τη  διάρκειά  του,  κοιτούσε  κατάματα  την  κόρη  της,

χαμογελώντας.  Μου έδωσε την εντύπωση ότι το θυμήθηκε και χάρηκε που το

άκουγε από την κόρη της.

Στο επόμενο τραγούδι δεν αλληλεπιδρούσε ιδιαίτερα. Το ενδιαφέρον της κα

Α  επικεντρώθηκε  στο  νταούλι.  Στήριζε  το  κεφάλι  στο  δεξί  της  χέρι  και  το

κοιτούσε. Που και που έστρεφε το βλέμμα της και σε μένα. Επειδή φάνηκε ότι

κουράστηκε αποφάσισα να κλείσω τη συνεδρία. Της τραγούδησα το τραγούδι του

αποχαιρετισμού και με κοιτούσε σμίγοντας τα φρύδια. Στο τέλος τη χαιρέτησα

αλλά αυτή μόνο με κοιτούσε. Νομίζω ότι δεν άκουγε τι της έγεγα. Η κα Β της

απευθύνει το λόγο

Β: «Μαμά!»

Α: (Κουνώντας το κεφάλι σα να ρωτάει τι) «ε;»

Β: Να 'ρθει πάλι το κορίτσι να τραγουδήσουμε;

Α: γυρνά και με κοιτά.

Β:«Να έρθει»; ε; Σου άρεσε σήμερα;

Α: (στρέφεται προς την κόρη της) «Ναι»

Β: «Να 'ρθεις πάλι Κατερίνα. 

Απάντησα  καταφατικά.  Με  χαιρέτησαν,  αυτοσχεδιάζοντας  η  κα  Β  ένα

στιχάκι. Η κα Α κουνούσε καταφατικά το κεφάλι σα να συμφωνούσε με την κόρη

της. Τις αποχαιρέτησα κι έφυγα. Θεωρώ ότι η κα Α ήταν και σήμερα «παρούσα»

σε όλη σχεδόν τη συνεδρία.  Τα τελευταία 5 με 7 λεπτά φάνηκε να κουράζεται.

Παρακολουθούσε τι συνέβαινε σε όλη τη διάρκειά της, αλλά δεν επικοινωνούσε

πολύ (ούτε λεκτικά ούτε με νεύματα). 

Στην 3η  συνεδρία  η  κα  Α  ήταν αρκετά  ευδιάθετη.  Όταν  τη  συνάντησα

καθόταν  ίσια  στην  καρέκλα  της  και  είχε  ήρεμη  αναπνοή.  Δεν  χαμογελούσε

ιδιαίτερα. Με παρακολουθούσε συνέχεια όση ώρα ετοιμαζόμουν να ξεκινήσουμε.

Όταν τραγουδούσαμε, παρακολουθούσε κι εμένα και την κυρία Β. Σχεδόν σε όλη

τη  συνεδρία  ήταν χαμογελαστή  κι  αλληλεπιδρούσε  με  το  βλέμμα  και  με

χαμόγελα.  Η  λεκτική  της  επικοινωνία,  όμως,  ήταν  περιορισμένη.  Σε  αυτή  τη
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συνεδρία εκτός από το στίχο του τραγουδιού “Çadirimin üstüne” που προσπάθησε

να  πει  (“Allah  canim  almadi  almadi”)  προσπάθησε  να  συμμετάσχει  και  στο

“Kızım seni ali'ye vereyim mi?” στον στίχο vereyim mi”. Στον τελευταίο στίχο

του τραγουδιού, που λέει “Isterim babacim, isterim”, έγνεφε καταφατικά. Σαν να

κατάλαβε τι λέει το τραγούδι και συμφωνούσε. Επιπλέον, κίνησε τα χείλη της στις

λέξεις “Istemem” (μία στην πρώτη στροφή του τραγουδιού και μία στην τρίτη

στροφή) και στη λέξη “Isterim” (και τις δύο φορές στην τελευταία στροφή του

τραγουδιού). 

Όση ώρα τραγουδούσαμε η κα Α κοιτούσε έντονα το ντέφι που έπαιζε η κα

Β. Όταν την παρακίνησε η κα Α να το πάρει, κίνησε μόνη της το χέρι της και

κατάφερε να το πιάσει. Φαινόταν πολύ χαρούμενη που το κρατούσε. Η κα Β την

προέτρεψε να παίξει κι αυτή με το ντέφι, αλλά η κα Α, δε συμμετείχε. Επειδή δεν

το χτυπούσε από μόνη της,  παρενέβη και  προέτρεψα την κα Β να κάτσει  πιο

κοντά στη μαμά της και να χτυπά αυτή στο ντέφι που κρατούσε.  Στο επόμενο

τραγούδι,  όταν  η  κα  Β  χτυπούσε  το  ντέφι  που  κρατούσε  η  κα  Α,  αυτή

χαμογελούσε ευχαριστημένη, κοιτώντας το. Φαινόταν ότι της αρέσει πολύ. Στο

τέλος, της απηύθυνε το λόγο η κα Β κι αυτή ανταποκρίθηκε, για πρώτη φορά σε

αυτή τη συνεδρία, λεκτικά.

Β:  «Ωραία  είναι;  σ'  αρέσει;  σ  'αρέσει  εδώ  που  είμαστε  παρέα;  (μικρή

παύση) ε;»

Α: «Ναι» (τα χείλη της κινούνται ελαφρά και ακούγεται πολύ χαμηλόφωνα

και σχεδόν ταυτόχρονα με το «ε»).

Παρατήρησα ότι η κα Α είχε «βυθιστεί» στην καρέκλα κι έχει γείρει προς

τη μία πλευρά.  Έχει  αρχίσει  να κοιτά  χαμηλά  και συνέχιζε  να είναι  ελαφρώς

χαμογελαστή. Καθώς είχε περάσει μισή ώρα περίπου από την αρχή της συνεδρίας,

υπέθεσα ότι έχει αρχίσει να κουράζεται. Για τον λόγο αυτόν επέλεξα τραγούδια

με πιο χαλαρό τέμπο, που να ταιριάζουν περίπου στην ταχύτητα της αναπνοής

της. Όση ώρα τραγουδούσαμε αυτή κοιτούσε προς τα κάτω, στα χέρια της που

κρατούν το ντέφι. Είχε αρχίσει να «χάνεται» και δεν αλληλεπιδρούσε, πλέον, με

εμάς. Το ίδιο συνέβη και με το επόμενο τραγούδι. Όταν τελειώσαμε τη ρωτησα αν

είναι καλά κι επειδή η κα Α δε με άκουσε, η κόρη της επανέλαβε την ερώτησή

59



μου. Η κα Α πρώτα κίνησε, ελαφρά, το κεφάλι της αρνητικά και μετά ψιθύρισε

«ναι». Επειδή όταν απάντησε κοιτούσε στην κιθάρα, με χαμηλωμένα τα μάτια,

χωρίς να χαμογελά ιδιαίτερα,  θεώρησα ότι και  οι  δύο οι απαντήσεις  της ήταν

ασυνείδητες. 

Από τη στιγμή που έχει αρχίσει να «πέφτει» η διάθεση της κας Α και να μην

αλληλεπιδρά πλέον πολύ, παρατήρησα ότι η κα Β «σκοτείνιασε». Συνοφρυώθηκε

το μέτωπό της και τα μάτια της ήταν ανήσυχα. Παρατηρούσαν συνέχεια την κα Α

και προσπαθώντας να την κινητοποιήσει, πήρε την πρωτοβουλία και τραγούδησε

στη  μαμά  της  το  “Kizim  seni  aliye”  (το  τραγούδι  στο  οποίο  αλληλεπίδρασε

περισσότερο η κα Α).  Τη συνόδευσα χτυπώντας,  ρυθμικά,  το πίσω μέρος  του

ηχείου της κιθάρας. Σκόπιμα επέλεξα να παίξω μόνο ένα βασικό ρυθμό, ο οποίος

θα στήριζε τη μελωδία της κας Β, και δεν θα αποσπούσε από αυτή την προσοχή

της κας Α. Η κα Β όσο τραγουδούσε, χαμογελούσε και κρατούσε το χέρι της κας

Α, χαϊδεύοντάς το ή κινώντας το στο ρυθμό. Από τη δεύτερη στροφή έστρεψε το

βλέμμα της προς το μέρος της κας Β και της χαμογελούσε. Από εκεί και πέρα και

μέχρι  το  τέλος  του  τραγουδιού  ήταν  χαμογελαστή.  Οι  μυς  του  μετώπου  της

συσπούνταν ελαφρά που και που, και κοιτούσε συνεχώς στο χέρι της, που της το

κρατούσε η κόρη της.  Το ύφος της  έδειχνε  ικανοποιημένο.  Όταν τελείωσε το

τραγούδι, η κα Β χαμογελούσε διάπλατα. Απηύθυνε τον λόγο στην κα Α κι αυτή

την  κοιτούσε,  χαμογελόντας,  επίσης,  διάπλατα,  χωρίς  όμως  να  της  απαντά.

Αποφάσισα ότι είχε έρθει η ώρα να κλείσω τη συνεδρία. Τραγούδησα το τραγούδι

αποχαιρετισμού και  η κα Α κοιτούσε συνέχεια  χαμηλά. Η κα Β με χαιρέτησε

χρησιμοποιώντας  ένα  τετράστιχο  που  συνήθιζε  να  λέει  η  κα  Β,  όταν  τους

ξεπροβοδούσε («Ώρα καλή πουλάκι μου και να καλοδρομήσεις. Στο δρόμο να με

θυμηθείς  και  πίσω να γυρίσεις),  παρακινώντας  τη να συμπληρώσει  τις  λέξεις,

όποτε έκανε παύσεις,  αλλά η κα Α δεν συμμετείχε.  Στην ερώτηση αν τους το

έλεγε αυτό το τετράστιχο, η κα Α σήκωσε το βλέμμα της, χαμογέλασε και έγνεψε

καταφατικά.  Το  ίδιο  έκανε  κι  όταν  την  ενημέρωσε  ότι θα  ξαναπάω  σε  μια

εβδομάδα. Για μερικά δευτερόλεπτα, έμειναν να κοιτά η μία την άλλη, χωρίς να

της μιλά η κα Β και της χάιδευε το χέρι. Μετά την έβαλε να ξαπλώσει, για να

ξεκουραστεί κι εγώ της αποχαιρέτησα κι έφυγα. 
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Στην  4η  συνεδρία  βρήκα  την  κα  Α  καθισμένη  στην  καρέκλα  της  (είχε

γλιστρήσει λίγο προς τα κάτω) κι έγερνε λίγο προς τα πίσω. Κοιτούσε χαμηλά και

φαινόταν σοβαρή. Από την ώρα που μπήκα στο δωμάτιό της, αυτή με κοιτούσε

περίεργα και προσπαθώντας, μάλλον, να καταλάβει ποια είμαι. Μόλις άρχισα να

παίζω στην  κιθάρα  και  να  τραγουδάω το  τραγούδι  του  χαιρετισμού,  η  κα  Α

βούρκωσε  και  άρχισε  να  κλαίει.  Η κα  Β  με  χαιρέτησε.  Σε  όλο  το  τραγούδι,

σχεδόν, εναλλασσόταν το χαμόγελο με βούρκωμα. Κοιτούσε συνέχεια χαμηλά.

Φαινόταν  ότι  καταλάβαινε  ότι  της  απευθύνουν  τον  λόγο,  γιατί  στρεφόταν  σε

όποιον της μιλούσε. Όταν τη ρώτησε η κόρη της αν θέλει να τραγουδήσουμε, δεν

απάντησε, αλλά γύρισε το βλέμμα της σε μένα και με κοίταξε Μετά κοίταξε και

πάλι χαμηλά. Η αναπνοή της ήταν χαλαρή και σταθερή. 

Στο  πρώτο  τραγούδι,  στο  πρόσωπό  της  άλλαζε,  συνεχώς,  εκφράσεις

(συνοφρυωνόταν και ανασήκωνε τα φρύδια της, σα να αναγνώριζε το τραγούδι).

Την  πρώτη  φορά  που  ακούστηκε  στίχος  “Konyalim  yürü”έγνεψε  ελαφρώς

καταφατικά. Κάποιες φορές ο κορμός της κινούνταν ελάχιστα στο ρυθμό (ίσως να

ήταν και  ακούσια  μίμηση της  δικής  μου κίνησης).  Το χέρι  της  συντονιζόταν,

πολλές  φορές  στο ρυθμό καθ'  όλη τη διάρκειά  του.  Έκανε συχνά βλεμματική

επαφή. Από  αυτό  το  τραγούδι  κι  έπειτα  είχα  την  αίσθηση  ότι  η  κα  Α  ήταν

στενοχωρημένη.  Στο  επόμενο  τραγούδι,  ένιωθα  ένα  ανεξήγητο  «βάρος»  στο

στομάχι και μια μεγάλη στεναχώρια. Νομίζω ότι αυτό προερχόταν από την κα Α

κι  οφείλεται  σε  μεταβίβαση  του  αρνητικού  της  συναισθήματος  σε  μένα

(Ψαλτοπούλου Καμίνη, 2015). Στην αρχή αποφάσισα να προτείνω, κάποια πιο

ρυθμικά τραγούδια, με μέτριο – γρήγορο τέμπο, ως εναλλακτική πρόταση στα

έντονα συναισθήματα που ένιωθα να προέρχονται από την κα Α.

Η  κα  Α.  συμμετείχε  σε  αυτά,  είτε  κινώντας  τα  χείλη  σε  στίχους  (στο

“Çadirimin üstüne”) είτε βουρκώνοντας. Κάποιες στιγμές χαμογελούσε ελαφρά.

Ήταν σχεδόν, συνέχεια με το κεφάλι σκυμμένο. 

Όταν της απευθύναμε τον λόγο και τη ρωτήσαμε για τα τραγούδια σε όλες

τις ερωτήσεις επικοινώνησε με νεύματα και μόνο όταν δεν άκουσε τι τη ρώτησε η

κόρη της, έβγαλε ήχο («ε;»). Το ότι επικοινωνούσε με νοήματα έδειχνε ότι είχε

συνείδηση του τι γινόταν. Ήταν παρούσα.
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Στο τραγούδι «Ράντουλε» που της τραγούδησε η κόρη της χαμογελούσε και

βούρκωνε  ταυτόχρονα.  Σαν  να  της  θύμισε  το  τραγούδι  κάτι  όμορφο  και  τη

συγκίνησε. Στο τέλος του τραγουδιού κούνησε, μία φορά, καταφατικά το κεφάλι.

Στη συζήτηση σχετικά με το τραγούδι δεν απάντησε σε καμιά από τις ερωτήσεις

που της απευθύναμε. Στα επόμενα δύο τραγούδια (ένα ποντιακό κι ένα τούρκικο)

συνέχισε να βουρκώνει και να χαμογελάει. Το αίσθημα που λάμβανα από την κα

Α, όσο περνούσε η ώρα, γινόταν ακόμη πιο βαρύ κι έτσι αποφάσισα να παίξω ένα

τραγούδι που να καθρεφτίζει  τη στεναχώρια της (“Medilimin yesili”)  ώστε να

εμπεριέξω το συναίσθημα που λάμβανα κι έτσι να νιώσει ότι κάποιος αισθάνεται

τη στενοχώρια της.

Από την αρχή του τραγουδιού δάκρυζε και κοιτούσε χαμηλά. Σε όλη τη

διάρκεια του τραγουδιού κοιτούσε χαμηλά, εκτός από την τελευταία φορά που

είπα την επωδό. Σήκωσε τα μάτια της για να με αντικρίσει. Το βλέμμα της ήταν

πολύ «σκοτεινό».  Με κοίταξε πολύ έντονα κι  ένιωθα  ότι  συνδέθηκα μαζί της.

Ένιωσα όλη τη στεναχώρια και όλο το βάρος που κρατούσε μέσα της, εκείνη τη

στιγμή. Νομίζω ότι το κατάλαβε ότι συναισθάνθηκα αυτό που νιώθει και της ήταν

αρκετό. Έπειτα, χαμήλωσε το βλέμμα κι από εκείνη τη στιγμή μέχρι και το τέλος

της  συνεδρίας  κοιτούσε  χαμηλά. Που και  που  χαμογελούσε,  αλλά  μετά  ξανα

«χανόταν» στις σκέψεις της και δάκρυζε. Αποφάσισα ότι έπρεπε να κλείσω τη

συνεδρία  νωρίτερα, αλλά θέλοντας να εκτονώσω  λίγο την ένταση τραγουδησα

δύο ακόμη τραγούδια, με χαλαρό τέμπο και τρίσημο ρυθμό. 

Πριν το τραγούδι του αποχαιρετισμού, το βάρος που ένιωθα στο στομάχι

έγινε ακόμη πιο έντονο, και ξεκίνησα να αυτοσχεδιάζω φωνητικά σε λύδιο τρόπο,

σε συγχορδίες I, II, IV, ρυθμό 6/8, μέτριο τέμπο και δυναμική κυρίως piano (ανά

διαστήματα με μικρά crescendo) περίπου για τρία λεπτά. Δεν είμαι σίγουρη από

πού μου μεταβιβάστηκε όλη αυτή η στενοχώρια. Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν

μόνο από την κα Α., αλλά προερχόταν και από την κόρη της, η οποία φαινόταν

ότι στεναχωριόταν που έβλεπε τη μητέρα της να δακρύζει και την επαφή μαζί της

σιγά, σιγά να χάνεται. 

Στο τέλος του αυτοσχεδιασμού η κα Β θυμήθηκε ότι η κα Α, όταν ήταν νέα,

αυτοσχεδίαζε μοιρολόγια. Τη στιγμή που τραγουδούσα ήρθε στη μνήμη της (της
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κας Β.) η μέρα που κήδευαν τον πατέρα της, ώπου η μαμά της μοιρολογούσε κι

εκτυλίχθηκε ένα γεγονός, το οποίο και μας εξιστόρησε (για λόγους προστασίας

προσωπικών δεδομένων δεν θα το αναφέρω). Στην όλη διήγηση, είμαι σίγουρη

ότι η κα Α. καταλάβαινε τι συμβαίνει, γιατί την κοιτούσε και οι μυς του μετώπου

της έκαναν συνέχεια συσπάσεις. Στο τέλος, η κα Α. ήταν πολύ συγκινημένη και

ζήτησε από τη μαμά της μια αγκαλιά κι ένα φιλί. Η κα Β. την αγκάλιασε και τη

φίλησε. Η κα Α. ανταποκρίθηκε στην αγκαλιά και στο φιλί και άρχισε να κλαίει.

Μείνανε για λίγο έτσι αγκαλιασμένες. Η εμπειρία αυτή ήταν πολύ έντονη. 

Στην 5η συνεδρία, από τη στιγμή που μπήκα και μέχρι να τακτοποιηθώ η κα

Α  φαινόταν  ότι  είναι  «εκεί»,  είχε  συνείδηση  του  τι  συμβαίνει  γύρω  της  και

χαμογελούσε.  Όταν  τη  χαιρέτησα  και  τη  ρώτησα  αν  είναι  καλά,  μου  έγνεψε,

χαμογελώντας,  καταφατικά.  Μας  παρακολουθούσε  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  που

ετοιμαζόμασταν  να  ξεκινήσουμε.  Καθόταν  ίσια,  έκανε  βλεμματική  επαφή,

έστρεφε το βλέμμα της σε όποιον μιλούσε ή έκανε κάτι και χαμογελούσε. Αυτό

διήρκεσε σε όλη σχεδόν τη συνεδρία. Η διάθεσή της ήταν ξεκάθαρα καλή, και

έκανε προσπάθειες και λεκτικής επικοινωνίας. Όταν τελείωσε το πρώτο τραγούδι

ξεκίνησε από μόνη της προσπάθεια επικοινωνίας:

Α: (Κινεί καταφατικά το κεφάλι)«Μου άρεσε».

Κ: «Σου άρεσε; Το ξέρεις το τραγούδι αυτό;»

Α: (Κοιτά το νταούλι) Σήκωσε τα φρύδια προς τα πάνω, σα να έλεγε όχι.

Κ: «Το νταούλι σου άρεσε;»

Α: δεν απάντησε. Μόνο κοιτούσε το νταούλι και χαμογελούσε

Β: «Ωραίο τραγούδι μαμά;»

Α: (συνεχίζει να κοιτά το νταούλι) «ναι».

Κ: «Να τραγουδάς κι εσύ μαζί μας, αν θέλεις και ξέρεις τα τραγούδια»

Α: Με παρακολουθεί που σηκώνω το νταούλι για να το κάνω στην άκρη και

δεν απαντά.

Β: «Το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι;»

Κ: «Όχι»

Β: « Όχι; (μικρή παύση) αλλά είναι ωραίο ε;»

Α: «Ναι»
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Στο επόμενο τραγούδι επικεντρώθηκε στο ντέφι που κρατούσε η κόρη της.

Φαινόταν να της αρέσει,  γιατί  το  κοιτούσε και χαμογελούσε συνέχεια.  Έπειτα

έστρεψε το ενδιαφέρον της σε μένα και στην κιθάρα. Φαίνόταν να διασκεδάζει.

Στο τέλος τη ρώτησε η κα Β αν θέλει να πάρει το ντέφι κι απάντησε λεκτικά όχι.

Τη ρώτησε αν της αρέσει και έγνεψε καταφατικά. Της έκανε κι άλλες ερωτήσεις

στις οποίες δεν απάντησε.

Στο τραγούδι  “Çadirimin  üstüne” πρότεινα στην  κα  Β να  της  πιάσει  τα

χέρια και να κινούνται μέσα στη μουσική. Η κα Α συμμετείχε κινώντας τα χείλη

της στο στίχο που θυμάται (“Allah canim, almadi  almadi”).  Σε όλα σχεδόν τα

τραγούδια  της  συνεδρίας  ήταν  χαμογελαστή  και  σε  πολλά  από  αυτά  όταν

τελειώναμε έγνεφε καταφατικά, ευχαριστημένη. Μόνο στο τραγούδι «Ράντουλε»

ήταν  συνοφρυωμένη  και,  στη  δεύτερη  στροφή  του,  βούρκωσε  για  λίγο.  Στις

περισσότερες  συζητήσεις  μας   προσπαθούσε  να  συμμετέχει. Ήταν κι  αυτή

«παρούσα»,  μας  κοιτούσε στα μάτια όταν της απευθύναμε το λόγο και  έγνεφε

καταφατικά  όταν  της  μιλούσαμε, σα  να  προσπαθούσε να  μας  δείξει  ότι  μας

καταλαβαίνει. Σε δύο περιπτώσεις έκανε προσπάθεια να πει κάτι, αλλά η ένταση

της φωνής της ήταν τόσο χαμηλή, που δεν ήταν κατανοητό αυτό που είπε.

Φάνηκε να την ευχαριστεί  η  σωματική  επαφή με  την κόρη της.  Σε όσα

τραγούδια η κόρη της  της κρατούσε το χέρι  είτε  για να το κινήσει,  και  κατά

κάποιον τρόπο να «χορέψουν», είτε για να της το «χτυπά» απαλά, στο ρυθμό του

τραγουδιού, επικεντρωνόταν στα χέρια τους, χαμογελούσε διάπλατα και τα μάτια

της έλαμπαν από χαρά. Τα φρύδια της ανασηκώνονταν και οι μυς του μετώπου

της συσπούνταν προς τα πάνω. Φαινόταν ξεκάθαρα ότι ευχαριστιόταν αυτήν την

επαφή. 

Στο τραγούδι  «Απόψι τα μεσάνυχτα»,  που έχει  ως  θέμα του την ξενιτιά

υπήρξε συζήτηση γύρω από το θέμα και η κα Α συμμετείχε λίγο, λεκτικά.

Β: «Είχες και συ κανένα παιδί στα ξένα, μάνα;»

Α: (δυνατά και καθαρά) «Όχι»

Β: «Όχι;Που ήταν ο Παναγιώτης στις Σέρρες; (περίπου 50 χμ μακριά από

το χωριό, που έμενε η κα Α)

Η αφήγηση σχετικά με το παιδί που έμενε μακριά της και το πόσο δύσκολο
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ήταν τότε να ταξιδέψουν, έστω και σε τόσο μικρή απόσταση. Σε όλη τη διάρκεια

της  αφήγησης  η  κα  Α  παρακολουθούσε  μια  την  κα  Β  και  μια  εμένα  που

μιλούσαμε.  Οι  μυς  του  προσώπου  της  συσπούνταν  σαν  να  προσπαθούσε  να

σκεφτεί.  Ανά  διαστήματα  σήκωνε  τα  φρύδια  και  χαμογελούσε,  σαν  να  είχε

θυμηθεί κάτι. Αλλά δεν ξανα επικοινώνησε λεκτικά μαζί μας. 

Στα  τελευταία  τρία  τραγούδια  άρχισε  να  φαίνεται  η  κούρασή  της.  Είχε

γλιστρήσει πολύ προς τα κάτω στην καρέκλα, ενώ τα χέρια της ήταν, ουσιαστικά,

αφημένα πάνω στο σώμα της και της τα κουνούσε η κόρη της. Κοιτούσε κατά

κύριο  λόγο  τα  χέρια  και  κάποιες  φορές  κάτω  στο  πάτωμα  και  χαμογελούσε

ελάχιστα.

Στο  τραγούδι  του αποχαιρετισμού,  με κοιτούσε μόνο,  χαμογελαστή.  Τις

χαιρέτησα κι έκλεισα τη συνεδρία. Σε αυτή τη συνεδρία, ήταν εμφανής η αλλαγή

της. Είχε συνείδηση του τι συνέβαινε, ήταν «παρούσα» σε όλη τη διάρκειά της, η

αναπνοή  της  ήταν  χαλαρή  και  βαθιά  και  φαίνόταν από  τις  εκφράσεις  του

προσώπου της ότι το χάρηκε. Χαμογελούσε σχεδόν μέχρι το τέλος. Η κυρία Β το

χάρηκε, επίσης, πάρα πολύ, γιατί επικοινώνησε με τη μαμά της και την είδε και

πάλι «ζωντανή». Απάντησε σε ερωτήσεις που της έκανε η κόρη της, αν και στις

ερωτήσεις  που  αφορούσαν  την  οικογένειά  της,  μάλλον  δε  θυμόταν  για  να

απαντήσει.  Τέλος,  παρόλο  που  της  άρεσαν  τα  τραγούδια,  δεν  μπορούσε  να

θυμηθεί ότι τα γνωρίζει.

Συνεδρίες 6 – 11

Στην 6η συνεδρία, από την αρχή που μπήκα στο δωμάτιο και ξεκίνησα να

τραγουδάω,  ένιωσα  ότι  η  κα  Α  ήταν  «βαριά»,  σα  να  ήταν  κουρασμένη  ή

στεναχωρημένη. Έγερνε λίγο προς τα πίσω στην καρέκλα, κοιτούσε χαμηλά χωρίς

να χαμογελά ιδιαίτερα και η αναπνοή της ήταν ήρεμη. Παρακολουθούσε όμως με

το βλέμμα της κάθε μας κίνηση και αλληλεπιδρούσε μαζί μας όταν της μιλούσαμε

(σχεδόν πάντα με νοήματα). 

Τα τρία πρώτα τραγούδια που χρησιμοποίησα ήταν αντίθετα, ως ύφος, με

την εικόνα της (ζωηρό και χαρούμενο τέμπο) αλλά τα επέλεξα ως πρόταση για

αλλαγή. Όσο τα τραγουδούσαμε έβλεπα τα μάτια της να υγραίνονται. Δεν μπορώ
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να  ξέρω  αν  ήταν  από  κάποιες  αναμνήσεις,  που  μπορεί  να  της  ξυπνούσαν  τα

τραγούδια.  Καταλάβαινε  τα  πάντα  μέχρι  το  τέλος  σχεδόν  της  συνεδρίας  και

επικοινωνούσε αρκετά συχνά με νοήματα. 

Άρχισε να χαμογελά λίγο όταν η κόρη της, της έπιασε το χέρι και σε ένα

ολόκληρο τραγούδι έμεινε εκεί, να κοιτά τα χέρια τους, χαμογελώντας. Από το

πέμπτο τραγούδι και μετά,  η διάθεσή της άλλαξε.  Δεν ξέρω αν έπαιξε κάποιο

ρόλο ότι το πέμπτο τραγούδι ήταν το “Çadirimin üstüne”, που είναι από αυτά που

θυμάται. Προσπάθησε να τραγουδήσει και πάλι το στίχο που αναγνωρίζει (“Allah

canim, almadi almadi”) και στο τέλος του τραγουδιού ήταν βουρκωμένη. Μετά

όμως  από  αυτό  η  εικόνα  της  άλλαξε.  Άρχισε  να  χαμογελά  περισσότερο  και

φαινόταν πλέον χαρούμενη. Πλέον, το κεφάλι της δεν ήταν σκυφτό κι έκανε πιο

συχνά βλεμματική επαφή με εμάς. Η κινητικότητά της, όμως, ήταν μειωμένη. Τα

χέρια της τα είχε πάνω στο σώμα της και το κεφάλι της το μετακίνησε ελάχιστα,

κάποιες φορές που θέλησε να γυρίσει να μας κοιτάξει. 

Στο τέλος, της συνεδρίας, ήταν ήρεμη και χαμογελαστή, αλλά φάνηκε ότι

άρχισε  να  κουράζεται  γιατί  άρχισε  να  μην  επικοινωνεί  μαζί  μας.  Γι'  αυτό  κι

αποφάσισα  να  κλείσω  τη  συνεδρία  πέντε  λεπτά  νωρίτερα.  Στο  τραγούδι  του

αποχαιρετισμού  ήταν  χαμογελαστή  και  με  κοιτούσε.  Όταν  τη  χαιρέτησα  δεν

απάντησε.  Μόνο  χαμογέλασε.  Γενικά,  σε  αυτή  τη  συνεδρία,  μου  έδωσε  την

εντύπωση ότι προτιμούσε να μας ακούει, παρά να συμμετέχει.

Στην 7η συνεδρία, η κα A φαινόταν να είναι ευδιάθετη. Καθόταν ίσια στην

καρέκλα και το κεφάλι της ήταν ανασηκωμένο. Χαμογελούσε διάπλατα. Σε όλη

τη συνεδρία ήταν «παρούσα», παρακολουθούσε τι κάναμε, οι μυς του προσώπου

της συσπούνταν διαρκώς και συμμετείχε στις συζητήσεις, είτε με νοήματα είτε

λεκτικά. Συγκεκριμένα, όταν τελείωσε το τραγούδι Κόνιαλης τη ρώτησε η κα Β

αν της άρεσε το τραγούδι και απάντησε λεκτικά ναι. Μετά από λίγες ερωτήσεις

στις  οποίες  δεν  απάντησε,  γιατί  επεξεργαζόταν  με  το  χαρτί  των  στίχων  που

κρατούσε, την ξανα ρώτησε η κα Β αν της άρεσε το τραγούδι κι αυτή την κοίταξε

και  της  απάντησε  λεκτικά  «μου  άρεσε».  Στο  τραγούδι  “Çadirimin  üstüne”,

προσπάθησε να τραγουδήσει και πάλι το στίχο που αναγνωρίζει (“Allah canim,

almadi  almadi”).  Στο τέλος του τραγουδιού τη ρώτησε κα Β αν ήταν καλό το
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τραγούδι κι απάντησε λεκτικά «ναι». Όταν της πρότεινε να της δώσει το ντέφι

αρνήθηκε λεκτικά με «όχι». Σε μια άλλη αφήγηση της κόρης της σχετικά με έναν

θείο της που «άλλαξε» πολλές  γυναίκες,  τη ρώτησε η κα Β «πολλές γυναίκες

άλλαξε ο παππούς, ο Γιάννης, ε μαμά;» κι αυτή απάντησε «βέβαια», γνέφοντας.,

ταυτόχρονα, καταφατικά. Στη συνέχεια η συζήτηση κατέληξε στην καταγωγή της

κας Β.

Κ: «Πόντια είσαι κυρία Β;»

Β: «Ορίστε» (δε με άκουσε)

Κ: «Λέω...πόντια είσαι;»

Β: (σμίγει για λίγο τα φρύδια της) «Όχι» (δε θυμάται ότι είναι πόντια).

Σε επόμενο τραγούδι που συνόδευα με το νταούλι, με κοιτούσε που έπαιζα

και ήταν χαμογελαστή. Τελειώνοντας το τραγούδι τη ρώτησα αν είναι καλό το

νταούλι ή αν την κουράζει και μου απάντησε λεκτικά «Καλό είναι. Τι είναι!». Σε

επόμενη συζήτηση, τη ρώτησα αν μιλούσε τούρκικα και μου απάντησε «όχι». Στα

τούρκικα  της  μιλούσαν  οι  γονείς  της  από  μικρή  κι  έτσι  κι  αυτή  κατέχει  τη

γλώσσα, αλλά πλέον δεν το θυμάται. Τη ρώτησα αν γνωρίζει το τραγούδι που

τραγουδήσαμε  αλλά  δεν  μου  απάντησε.  Υπέθεσα  ότι  δε  με  άκουσε  γιατί  της

επανέλαβε την ερώτηση η κόρη της και απάντησε λεκτικά «όχι». 

Η κα Α σε όλα τα τραγούδια χαμογελούσε. Επιπλέον, φάνηκε να θυμάται

ιστορίες που αφορούσαν τον άντρα της τον μπαρμπα-Μήτσο και το παιδί της τον

Παναγιώτη που έφυγε από αυτήν όταν ήταν 12 χρονών. Και στις δύο αφηγήσεις

που αφορούσαν περιστατικά με τον άντρα της και το παιδί της παρακολουθούσε

την  κόρη  της  που  αφηγούνταν  κι  όταν  της  έκανε  ερωτήσεις  σχετικά  με  τα

περιστατικά, συμμετείχε με νοήματα (όταν θυμόταν ότι τι ρωτούσε η κόρη της

έγνεφε καταφατικά κι αν δε θυμόταν ή δεν καταλάβαινε, δεν απαντούσε).

Στη συνεδρία αυτή εκτυλίχθηκε ένα περιστατικό ανάμεσα στην κα Α και

την κόρη της. Το θέμα της συζήτησής μας εκείνη τη στιγμή ήταν για τα παιδιά της

κας Α. Της υπενθύμισε η κόρη της ότι έχει τρία παιδιά και της ζήτησε, πιάνοντάς

της το χέρι, να μετρήσουν στα δάχτυλα τα παιδιά της. Η κα Α δεν ήθελε αλλά η

κα Α επέμενε. Στο περιστατικό αυτό ένιωσα αμήχανα. Θεωρώ ότι το ίδιο ένιωσε

και η κα Α, γιατί όση ώρα γινόταν αυτό, η κα Α είχε ένα αμήχανο χαμόγελο και
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κοιτούσε  την  κόρη  της.   Η  όλη  πίεση  που  της  άσκησε  η  κα  Β,  θεωρώ  ότι

οφείλεται στο ότι στενοχωρήθηκε που η κα Α δε θυμόταν πόσα παιδιά έχει. Όταν

η κα Β σταμάτησε για δεύτερη φορά για να δει αν η κα Α θα μετρήσει, πρότεινα

να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι  για να συνεχίσουμε τη συνεδρία.  Η κα Α με

κοίταξε και η κα Β μου είπε ότι φαίνεται κουρασμένη η μαμά της. Την έβλεπα κι

εγώ ότι γλίστρησε πολύ στην καρέκλα που καθόταν και δε μπορούσε να στηρίξει

το σώμα της. Οπότε αποφάσισα αυτό το τραγούδι να είναι και το τελευταίο που

θα  πούμε.  Στην  αρχή  του  τραγουδιού  ασχολιόταν  με  ένα  χαρτί  και  μετά

παρατηρούσε  εμένα  και  την  κιθάρα  μέχρι  το  τέλος  του.  Ήταν  ήρεμη  και

χαμογελαστή. Αμέσως μετά είπα το τραγούδι του αποχαιρετισμού. Με χαιρέτησε

κι αυτή γνέφοντας με το κεφάλι και κλείσαμε τη συνεδρία 

Στην 8η συνεδρία η κα Α από την αρχή που εμφανίστηκα φαινόταν ότι είναι

σε  πολύ  καλή  διάθεση.  Είχε  επαφή  με  το  περιβάλλον  της,  με  κοιτούσε  και

χαμογελούσε. Με παρακολουθούσε σε όλη τη διάρκεια που ετοίμαζα το χώρο για

να ξεκινήσουμε τη συνεδρία.  Σε όλη τη συνεδρία ήταν χαμογελαστή, καθόταν

αρκετά ίσια, είχε ήρεμη αναπνοή και αλληλεπιδρούσε μαζί μας και λεκτικά. 

Η κα Β έφερε κι ένα τουμπελέκι κι εγώ ένα ταμπουρίνο. Τα κοιτούσε με

μεγάλο ενδιαφέρον. Στο τραγούδι χαιρετισμού στο τέλος τη χαιρετώ λεκτικά και

μου απαντά  («γεια»).  Φαίνεται  ότι  είναι  σε εγρήγορση, γιατί  όταν έπεσε ένα

φύλλο  χαρτιού  από  το  αναλόγιο,  αυτή  κίνησε  όλον  τον  κορμό  της

αντανακλαστικά, σε μια προσπάθειά της να σκύψει να το πιάσει. Συμμετέχει στο

τραγούδι  “Çadirimin  üstüne”  από  την  αρχή  του  και  σχεδόν  για  μισή  τροφή

φαίνεται να λέει τους στίχους του. Τη ρωτώ δύο φορές αν της άρεσε το τραγούδι

και  μόνο  τη  δεύτερη  απαντά  «ωραίο  ήταν».  Το  ίδιο  κάνει  και  στο  τραγούδι

“Kuzum seni  aliye,  vereyi  mi”,  στο οποίο σε διάφορα σημεία του τραγουδιού

προσπαθεί να συμμετάσχει κινώντας τα χείλη της στο στίχο “Vereyi mi”. Είναι η

πρώτη φορά ως τώρα που παίρνει το ταμπουρίνο μόνη της όταν της το προτείνω.

Το είχε στα χέρια της η κα Β κι αυτή το κοιτούσε πολύ έντονα. Τη ρωτάω αν

θέλει να παίξει με το ταμπουρίνο και ταυτόχρονα λέω στην κόρη της να της το

δώσει. Αυτή παίζει λίγο μπροστά της με αυτό για να της δείξει πως παίζεται και

μετά το τείνει προς το μέρος της. Η κα Α απλώνει, μόνη της, για λίγο το χέρι της
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και  το  πιάνει,  χωρίς  καμιά,  δική  μας,  βοήθεια.  Το  κρατά  σχεδόν  σε  όλη  τη

συνεδρία αλλά αυτή δεν το χτυπά. Πολλές φορές το κρατά και με τα δυο της

χέρια.

Στο τραγούδι  «Ράντουλε»  συμμετείχε  σε  πολλά σημεία  του  τραγουδιού,

κινώντας τα χείλη στους στίχους του. Το ίδιο συνέβη και στο τραγούδι “Konyali”,

στο οποίο κινούσε τα χείλη της στο στίχο “yürü yavrum yürü”. Όταν τη ρώτησε η

κόρη της αν γνωρίζει το τραγούδι και το στίχο που «τραγούδησε», της απάντησε

ότι δεν το ξέρει, γνέφοντας, ταυτόχρονα, αρνητικά. Στο τραγούδι «Σεράντα μήλα

κόκκινα»,  ξεκίνησε να λέει  τον  στίχο  στην αρχή του τραγουδιού,  αλλά χωρίς

φωνή.  Το ίδιο κάνει  όταν επαναλαμβάνεται  και πάλι  ο στίχος «Σεράντα μήλα

κόκκινα». Φαινόταν ιδιαίτερα χαρούμενη σε αυτό το τραγούδι. Όλη τη διάρκειά

του οι μυς του προσώπου της συσπούνταν και χαμογελούσε συνέχεια. 

 Όταν έπαιζα με το νταούλι, φαινόταν να της αρέσει πολύ γιατί δεν έπαιρνε

τα μάτια της από αυτό και χαμογελούσε διάπλατα. Η κα Β της πρότεινε να παίξει

με  το  ταμπουρίνο  κι  αυτή  απάντησε  «όχι».  Φτάνοντας  προς  το  τέλος  της

συνεδρίας, στα δύο τελευταία τραγούδια («Μήλο μου κόκκινο» και «Γερακίνα»)

η κα Α φαίνεται ότι πλέον έχει κουραστεί. Έχει βυθιστεί στην καρέκλα της και

δεν  απαντά  σε  καμιά  ερώτησή  μας.  Παραμένει  χαμογελαστή  βέβαια  κι  όταν

ακούει τα τραγούδι χαμογελά ακόμη περισσότερο και οι μυς του προσώπου της

συσπώνται παραπάνω. Στο κλείσιμο της συνεδρίας της τραγουδώ «γεια» αλλά

αυτή μόνο με  κοιτά  και  χαμογελά.  Η κα Β ήταν πολύ ευδιάθετη  σε αυτή  τη

συνεδρία, γιατί έβλεπε που η μαμά της ήταν πολύ επικοινωνιακή και φαινόταν ότι

απολάμβανε τη συνεδρία. 

Στην 9η συνεδρία, από την αρχή που εμφανίστηκα, η κα Α φαινόταν ότι

είναι σε πολύ καλή διάθεση. Μόλις με είδε χαμογέλασε, σαν να με αναγνώρισε.

Όπως παρατήρησε η κόρη της, όταν πήγε να την σηκώσει και την είδε η κα Α, την

κοίταξε παράξενα, αλλά μόλις, η κα Β, της είπε ότι ήρθα για να κάνουμε μουσική

και με είδε, χαμογέλασε, σα να με αναγνώρισε. Ήταν η πρώτη φορά που καθόταν

κρατώντας  ολόισια  την  πλάτη  της  και  μας  παρατηρούσε,  όση  ώρα

ετοιμαζόμασταν.  Κατά  τη  διάρκεια  της  συνεδρίας  η  καλή  της  διάθεση

συνεχίστηκε. Προσπάθησε να συμμετάσχει στους στίχους που θυμάται, σε αρκετά
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τραγούδια ('Konyali', 'Çadirimin üstüne', 'Kizim seni alliye, vereyimi', 'Ράντιλε',

'Μήλο μου κόκκινο') Τα χέρια της ήταν ιδιαίτερα κινητικά. Έπιασε μόνη της το

ταμπουρίνο με το ένα χέρι και γενικά, όσο το επεξεργαζόταν, το κινούσε με τα

χέρια της,σε διάφορες κατευθύνσεις. Δεν έπαιξε καθόλου σε αυτό, αλλά φαινόταν

να  χαίρεται  πολύ  που  το  κρατάει.  Λεκτικά  επικοινώνησε  μαζί  μας  μόνο  δύο

φορές, προς το τέλος της συνεδρίας. Την πρώτη φορά, της τραγούδησε η κόρη της

το «Ράντουλε», που συνήθιζε να της το τραγουδά ο άντρας της, κι όταν τέλειωσε

της θύμισε τα λόγια που της έλεγε ο άντρας της

Β: «Μα εγώ δε σ' αφήνω Α μου... Έτσι σ' έλεγε ο μπαμπάς, ε μαμά;»

Α:  (χαμογέλασε  διάπλατα  όταν  άκουσε  αυτά  τα  λόγια  και  γνέφοντας

καταφατικά) «Έτσι». 

Και μετά από λίγο, πριν ξεκινήσουμε το επόμενο τραγούδι,

Β: «Μαμά, τώρα θα πουμε το 'Σεράντα μήλα κόκκινα'...σ 'αρέσει αυτό;να το

πούμε;»

Α: «Να το πείτε»

Σε  αυτό  το  τραγούδι  παρότρυνα  την  κα  Β  να  παίξει  μαζί  της,  στο

ταμπουρίνο που κρατούσε η κα Α, επειδή ο τρόπος που χάϊδευε τη μεμβράνη του

και το κοιτούσε, μου έδωσε την εντύπωση ότι θέλει να παίξει αλλά δε ξέρει πως ή

δε μπορεί. Ξεκίνησε η κόρη της να το χτυπά, ενώ η κα Α το κρατούσε στα χέρια

της,  κι  αυτή  χαμογέλασε  διάπλατα  και  φαινόταν  πολύ  ευχαριστημένη.  Όμως,

επειδή ο τρόπος που το κρατούσε δεν διευκόλυνε την κόρη της στο να το χτυπά,

αυτή (η κα Β) σταμάτησε, της έπιασε το ένα το χέρι κι άρχισε να το «χτυπά»,

ελαφρά με το ρυθμό. Οπότε αποφάσισα, στην τελευταία στροφή του τραγουδιού,

να αφήσω το νταούλι που έπαιζα και να πάω δίπλα της για να παίξω μαζί της  στο

ταμπουρίνο. Έπαιξα εκεί τον ρυθμό του τραγουδιού, ενώσω αυτή το κρατούσε και

της τραγούδησα (σχεδόν χορεύοντας ταυτόχρονα). Όταν τελειώσαμε, μου έγνεψε

καταφατικά, χαμογελώντας. Αυτή η κίνησή της αλλά και η αλληλεπίδραση που

είχαμε όσο παίξαμε παρέα, μου έδωσε την εντύπωση ότι το χάρηκε. Στο τραγούδι

αποχαιρετισμού, τελειώνοντας η κα Β τη ρωτά αν θέλει να ξανά 'ρθω και γνέφει

καταφατικά. Όταν της λέει να μου πουν στο καλό, γνέφει και πάλι καταφατικά,

αλλά δε με αποχαιρετά και λεκτικά.
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Στο τέλος μοιράστηκε με την κόρη της μία όμορφη στιγμή. Όταν, η κα Β,

πήγε να  ξαπλώσει, την κα Α, και πάλι στο κρεβάτι της, η κα Α κρατούσε το χέρι

της και το διερευνούσε, χαμογελώντας. Φαινόταν ότι της άρεσε πολύ που, η κόρη

της, της κρατούσε το χέρι. Στο τέλος, που την ξάπλωσε και τη σκέπασε, η κα Β τη

φίλησε και της ζήτησε να της δώσει κι αυτή ένα φιλί. Η κα Α ανταποκρίθηκε με

ένα σκαστό φιλί, που έκανε και ήχο. Η κόρη της μου είπε, χαρούμενη, ότι είναι η

πρώτη φορά μετά από καιρό που είχε τέτοια ανταπόκριση. Τις άλλες φορές που

της ζητούσε φιλί, ίσα ίσα ακουμπούσε τα χείλη της στο πρόσωπό της. 

Γενικά  ήταν  αρκετά  «ζωηρή» σε  όλη τη  συνεδρία  και  στα  διαλείμματα

ανάμεσα στα τραγούδια, που προετοιμαζόμασταν για το επόμενο και μιλούσαμε,

φαινόταν  να  μας  παρακολουθεί  συνεχώς  σε  αυτά  που  κάναμε  ή  λέγαμε..

Επικοινωνούσε,  κυρίως  με  νεύματα  του  κεφαλιού,  σε  όλη  τη  συνεδρία.

Απαντούσε σε αυτά που της ρωτούσαμε, και το έκανε με συνείδηση στο τι τη

ρωτούσαμε.  Μόνο  στο  τελευταίο  τραγούδι  έπαψε  να  είναι  ιδιαίτερα

επικοινωνιακή κι αυτό οφείλεται στην κούρασή της.

Μετά από την 9η συνεδρία, προέκυψε ακύρωση λόγω ασθένειας της κα Α,

οπότε  ξανά  συναντηθήκαμε  μετά  από  δύο  εβδομάδες.  Θεωρώ  ότι  αυτό  το

διάστημα,  που  δεν  βρεθήκαμε,  έπαιξε  ρόλο  στην πορεία  της  10ης  συνεδρίας.

Όταν ξεκινήσαμε με κοιτούσε σαν να με  έβλεπε πρώτη φορά.  Ήταν ελαφρώς

χαμογελαστή,  καθόταν  αρκετά  ίσια  στην  καρέκλα  και  με  τα  δυο  της  χέρια

κρατούσε  το  ταμπουρίνο,  που  της  πρότεινα  να  πάρει  και  ανα  διαστήματα  το

κοιτούσε  διερευνητικά.  Όταν  τελείωσε  το  τραγούδι  χαιρετισμού  και  της  είπα

«γεια»,  ανταποκρίθηκε  με  νεύμα.  .Στα  πρώτα πέντε  λεπτά,  «βυθίστηκε»  στην

καρέκλα της, πράγμα που κάνει συνήθως όταν είναι κουρασμένη κι από εκεί και

πέρα μέχρι και το τέλος της συνεδρίας, κοιτούσε συχνά χαμηλά, προς το πάτωμα.

Στην εποπτεία της προηγούμενης συνεδρίας, η επόπτριά μου, μου πρότεινε

να δοκιμάσω να κάνω μαζί της ασκήσεις αναπνοών, ώστε να φανεί αν μπορεί να

παράγει  ήχο  ή  αν  αδυνατεί,  λόγω  της  ασθένειας.  Επιπλέον,  μου  πρότεινε  να

αρχίσω να κάνω παύσεις, σε διάφορα σημεία τους τραγουδιού, στα τραγούδια που

αναγνωρίζει για να μπορέσει, αν θέλει, να συμπληρώσει το στίχο, μόνη της. Σε

αυτή τη συνεδρία αποφάσισα να δοκιμάσω τις προτάσεις της. 
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Η άσκηση αναπνοής που χρησιμοποίησα, ήταν να πάρουμε μια βαθιά ανάσα

και να παράγουμε, στην εκπνοή της, ένα «α» . Την άσκηση πρώτα της την έδειξα

και μετά την παρότρυνα να την κάνουμε όλοι μαζί.  Όση ώρα της έδειχνα την

άσκηση, με παρακολουθούσε κι όταν το κάναμε μαζί, έβγαλε ελάχιστο ήχο, σαν

ψέλλισμα.  Αυτό  θεωρώ  ότι  δείχνει  ότι,  λόγω  της  ασθένειας,  πλέον  της  είναι

δύσκολο  να  επικοινωνήσει  με  ήχους.  Και  ίσως  είναι  και  αυτός  ο  λόγος,  που

παρόλο που επικοινωνεί συνεχώς, με νοήματα, τον τελευταίο καιρό η λεκτική της

επικοινωνία έχει  περιοριστεί.  Την τεχνική των παύσεων,  τη χρησιμοποίησα σε

δύο τραγούδια (στο 'Kizim seni aliye, vereyimi' και στο 'Çadirimin üstüne') που

γνωρίζω, πλέον, ότι πάντα προσπαθεί να συμμετάσχει. Στις παύσεις που έκανα τις

περισσότερες φορές, γυρνούσε και με κοίταζε, πράγμα που, κατά την άποψή μου,

δείχνει ότι καταλάβαινε ότι απευθύνομαι σε αυτή. Δεν συμπλήρωνε, όμως, τους

στίχους.  Στο 'Çadirimin  üstüne'  αφού είδα ότι  δεν  συμπληρώνει  τους  στίχους,

αποφάσισα από τη δεύτερη στροφή και μέχρι το τέλος να μην κάνω άλλο παύσεις.

Λόγω των προσδοκιών μου, εξαιτίας της καλής αλληλεπίδρασης που είχαμε στην

προηγούμενη συνεδρία, θεωρώ ότι τα «παράτησα» λίγο νωρίς. 

Από  την  αρχή  της  συνεδρίας  κρατούσε  το  ταμπουρίνο  στα  χέρια.  Την

πρώτη φορά που έκανα προσπάθεια να παίξω μαζί της αυτή τράβηξε ελαφρά το

ταμπουρίνο προς το μέρος της, δείχνοντάς μου με αυτό τον τρόπο ότι δεν ήθελε.

Για τον λόγο αυτόν πρότεινα στην κόρη της να παίξει αυτή μαζί της. Όταν έπαιζε

η κα Β μαζί της, στην αρχή του τραγουδιού την κοιτούσε μοναχά αλλά από τη

δεύτερη  στροφή  και  μετά  χαμογελούσε.  Δε  φαινόταν,  όμως,  διατεθειμένη  να

παίξει η ίδια. Σε επόμενο τραγούδι, στο οποίο έκανα παρέμβαση και της πρότεινα

να παίξει το ταμπουρίνο, πιάνοντάς της το χέρι και δείχνοντάς της πως να παίξει,

ήταν δεκτική και χαμογελαστή. Δεν έπαιξε μόνη της αλλά με άφησε να παίζω εγώ

κι αυτή κρατούσε το ταμπουρίνο προς το μέρος μου.

Στο τραγούδι που της τραγουδούσε ο άντρας της όταν ήταν νέοι, ήταν η

μόνη φορά μέσα στη συνεδρία που επικοινώνησε μαζί μας λεκτικά. Σε όλο το

τραγούδι  ήταν χαμογελαστή και οι μυς του μετώπου της συνοφρυώνονταν, ανά

διαστήματα, σα να  σκεφτόταν. Η κα Β τελείωσε το τραγούδι, αναφέροντας τα

λόγια του πατέρα της: «Εγώ όμως δε σ' αφήνω, Α μου!» και πάνω σε αυτό τη
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ρώτησα

Κ: «Έτσι σου έλεγε ο μπαρμπα Μήτσος, κα Α;»

Α: (έγνεψε με το κεφάλι της σα να αναρωτιόταν) «Ξέρω 'γω;!»

Μετά τα δεκαπέντε λεπτά της συνεδρίας άρχισε να στηρίζει το κεφάλι της

στο χέρι της και να γέρνει ακόμη περισσότερο στην καρέκλα. Κατάλαβα ότι είχε

αρχίσει  να  κουράζεται.  Τραγουδήσαμε ακόμη  ένα  τραγούδι,  στο  οποίο  ήταν

χαμογελαστή και φάνηκε να της αρέσει. Στο τέλος του τη ρώτησε η κα Β αν της

άρεσε και έγνεψε καταφατικά. Τη ρώτησα κι εγώ αν θέλει να τραγουδήσουμε κι

άλλα τραγούδια κι έγνεψε αρνητικά. Η απόφασή μου ήταν να πω ένα τραγούδι, σε

αργό  τέμπο  για  να  χαλαρώσει  λίγο  από  την  ένταση  των  προηγούμενων

τραγουδιών και μετά να κλείσω τη συνεδρία με το τραγούδι του αποχαιρετισμού.

Στο τέλος τη χαιρέτισα, κι αυτή μου χαμογέλασε. 

Γενικά, σε αυτή τη συνεδρία η κα Α ήταν «παρούσα» κι αλληλεπιδρούσε

μαζί  μας,  απλά  η  βλεμματική  της  επαφή  ήταν  μειωμένη  σε  σχέση  με  τις

προηγούμενες  συνεδρίες  καθώς  επίσης  και  η  επικοινωνία  της.  Απάντησε  σε

κάποιες από τις ερωτήσεις μας με νεύματα αλλά στις περισσότερες μας κοιτούσε

μοναχά  χωρίς  να  απαντά.  Επίσης,  δεν  ήταν  τόσο  χαμογελαστή  όσο  στις

προηγούμενες συνεδρίες και η κινητικότητά της ήταν μειωμένη.

Την επόμενη εβδομάδα,  όταν βρεθήκαμε  για την 11η συνεδρία,  η  κα Α

καθόταν ίσια στην καρέκλα, το κεφάλι της ήταν όρθιο και χαμογελούσε ελαφρά

(με  κλειστό,  όμως,  στόμα).  Παρακολουθούσε κάθε μου κίνηση κι  έμοιαζε  και

πάλι να με αναγνωρίζει (από την αρχή που μπήκα στο δωμάτιο μου χαμογέλασε

και  το  βλέμμα  της  ήταν  ήρεμο).  Μου  έδινε  την  εντύπωση  ότι  είναι

κουρασμένη/στενοχωρημένη, γιατί έμοιαζε ότι δε μπορούσε ν κρατήσει τα μάτια

της ανοιχτά και τα βλέφαρά της έμοιαζαν βαριά. Δεδομένου ότι ήταν τέλη Ιουνίου

και  με  αρκετή  ζέστη,  θεωρώ  ότι  η  εικόνα  της  είχε σχέση  με  τη  άνοδο  της

θερμοκρασίας.  Μετά  το  τραγούδι  τoυ  χαιρετισμού  τη  χαιρέτισα κι  αυτή  μου

έγνεψε με το κεφάλι.  Αποφάσισα να αυτοσχεδιάσω μια μελωδία, βασισμένη στην

εικόνα  της.  Έπαιξα σε  αιολικό  από  λα,  3/4  ρυθμό  και  μέτριο  τέμπο,  στις

συγχορδίες Ι και ΙΙ, με αρπίσματα. Τα διαστήματα που χρησιμοποίησα ήταν μέχρι

την 4η καθαρή και οι δυναμικές έφταναν μέχρι mp. Στη μελωδία προσπάθησα να
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καθρεφτίσω την ηρεμία αλλά και την αίσθηση της κούρασης/λύπης που εξέπεμπε

η κα Α. Στην αρχή του αυτοσχεδιασμού, η κα Α, με κοίταξε στα μάτια και έγνεψε

καταφατικά,  χαμογελώντας ελαφρά.  Το  εξέλαβα  ως  ένδειξη  ότι  της  αρέσει  η

μελωδία. Μετά επικεντρώθηκε στην κιθάρα. Ο αυτοσχεδιασμός διήρκεσε περίπου

ένα λεπτό και στη διάρκειά του, η κα Α εξέπεμπε μια ηρεμία.

Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας ήταν ήρεμη, είχε όρθιο το κεφάλι

και χαμογελούσε,  αλλά με το στόμα της κλειστό.  Τα μάτια της μου φαινόταν

κουρασμένα.  Ήταν  όμως  συνειδητά  παρούσα  σε  όλη  τη  συνεδρία  και

επικοινωνούσε  μαζί  μας  με  νοήματα.  Παρακολουθούσε  με  το  βλέμμα  της  ότι

κινήσεις κι αν κάνουμε. 

Η κα Β της πρότεινε να πάρει το ταμπουρίνο με τα ζήλια που κρατούσε

αυτή.  Η  κα  Α  έκανε  κίνηση  και  το  πήρε  μόνη  της.  Το  κρατούσε  αλλά δεν

φαινόταν  διατεθειμένη  να  παίξει.  Στο  τρίτο  τραγούδι  που  τραγουδήσαμε

χρησιμοποίησα το νταούλι, και από τη μέση και μετά του τραγουδιού το κοιτούσε

επίμονα. Όταν τελείωσε το τραγούδι, της πρότεινα το νταούλι και τη ρώτησα αν

ήθελε να παίξει σε αυτό. Κούνησε καταφατικά το κεφάλι της, γι΄ αυτό και το

φέραμε μπροστά της και βάλαμε τα χέρια της πάνω. Χαμογελούσε ελαφρά (με

κλειστό στόμα) αλλά δεν έπαιξε. Μιας και δεν έπαιξε σε όλο το τραγούδι κι ήταν

και πρακτικά αδύνατο να συνεχίσουμε έτσι τη συνεδρία, της πρότεινα να πάρει το

ταμπουρίνο. Το κράτησαν μαζί με την κόρη της και το χτυπούσαν μαζί. Η κα Β

την άφησε να το χτυπήσει και μόνη της, αλλά νομίζω ότι το κατάφερε λόγω της

ακούσιας κίνησης που κάνει το χέρι της. Από εκεί και πέρα κρατούσε στο χέρι της

το ταμπουρίνο,  που και που το διερευνούσε κι όταν έπαιζε και η κόρη της μαζί

της φαινόταν να το χαίρεται (άνοιγε διάπλατα τα μάτια της και χαμογελούσε λίγο

περισσότερο).

Σε  όλη  τη  συνεδρία  φαινόταν  ότι  είχε  αντίληψη  του  τι  συμβαίνει  γιατί

συμμετείχε σε πολλές από τις συζητήσεις που κάναμε με νοήματα. Επιπλέον, με

το βλέμμα της μας παρακολουθούσε συνέχεια σε ότι κάναμε κι εγώ και η κόρη

της. Κι όταν εμφανίστηκε στην πόρτα η κυρία που την προσέχει, κατάλαβε ότι

κάποιος είναι στην πόρτα και γύρισε το κεφάλι της για να δει ποιος ήρθε. Όμως,

δεν ήθελε να συμμετέχει στα τραγούδια. Φάνηκε να προτιμά να μας ακούει. Και
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δεν  ήταν  ιδιαίτερα  χαμογελαστή.   Περίπου  από  το  12ο  λεπτό  της  συνεδρίας

άρχισε  να  γέρνει  ακόμη  περισσότερο  στην  καρέκλα  της  και  να  βυθίζεται

περισσότερο σε αυτή. Τελείωσα δέκα λεπτά πιο νωρίς τη συνεδρία αυτή, γιατί

θεώρησα ότι ήταν αρκετά κουρασμένη από την αρχή της.

Συνεδρίες 12- 20

Πριν αρχίσει η  12η  συνεδρία μίλησα με την κα Β, η οποία βρισκόταν σε

μεγάλη ένταση. Μου είπε ότι η κα Α  τρεις μέρες αρνιόταν  να πιει νερό κι ότι

έφτασε σε σημείο να την πιέσει να πιει με το ζόρι και να τη μαλώσει. Φαινόταν

έντονα η στενοχώρια της που μάλωσε τη μητέρα της καθώς και η μεγάλη της

ανησυχία για την κατάστασή της. Μου επεσήμανε ότι φαίνεται, εκείνη τη μέρα

της συνεδρίας, δεν  επικοινωνούσε  ιδιαίτερα. Επειδή η κα Β, δεν ήταν σε καλή

κατάσταση (όπως μου είπε και η ίδια) της πρότεινα, εάν δε νιώθει καλά, να μη

συμμετέχει αυτή τη φορά στη συνεδρία. Αυτή μου είπε ότι θέλει να έρθει.  Σε

γενικές γραμμές αντιλαμβανόμουν ότι είχε μεγάλη στεναχώρια και βάρος  γα τα

οποία θα ήταν ανακουφιστικό εάν ερχόταν η κάθαρση.

Όταν κάθισε  η κα Α στην καρέκλα μου φάνηκε ότι  είχε  πολύ θλιμμένο

βλέμμα  και  ότι  ήταν  κουρασμένη.  Πριν  ξεκινήσουμε  το  τραγούδι

παρακολουθούσε  όλες  μας  τις  κινήσεις,  πράγμα  που  για  μένα  δείχνει,  ότι

αντιλαμβανόταν ότι είμαστε εκεί  και  ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάτι (παρόλο

που η κα Β μου είχε πει ότι σήμερα δεν επικοινωνούσε). Ξεκίνησα με το τραγούδι

του χαιρετισμού της συνεδρίας, ακολουθώντας το τέμπο της αναπνοής της κας Α.

Όμως,  επειδή  ένιωθα  το  βάρος  το  συναισθηματικό  να  πιέζει  το  στομάχι  μου,

αποφάσισα να αλλάξω τονικότητα,  ώστε να «καθρεφτίσω» το συναίσθημα, στη

μέση περίπου του τραγουδιού χαιρετισμού και, από Ντο+ μείζονα που ήταν, να

κάνω μετατροπία σε λα- ελάσσονα κλίμακα.

Η στεναχώρια ένιωθα ότι προερχόταν και από την κα Α, γι' αυτό αμέσως

μόλις  τέλειωσα τον χαιρετισμό συνέχισα να αυτοσχεδιάζω μελωδικά,  ώστε να

εμπεριέξω όλη αυτή τη συγκινησιακή κατάσταση της κας Α.. Ο αυτοσχεδιασμός

ήταν στον αιολικό (από τη νότα λα).  Οι  συγχορδίες που χρησιμοποίησα ήταν

πάνω στην  I,  IV,  V και  VII και τα διαστήματα έφταναν εώς 4ης. Η ταχύτητα
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ακολουθούσε κατά βάση την αναπνοή της κας Α και οι εντάσεις εναλλασσόταν

συνεχώς  με  τα  crescendi και  diminuendi που  χρησιμοποίησα.  Στο  τελευταίο

λεπτό, του αυτοσχεδιασμού χρησιμοποίησα κυρίως τη συγχορδία Σολ+, για να

«ξεφύγω» λίγο από το «σκοτεινό» συναίσθημα. που κυριαρχούσε ως εκείνη την

ώρα στον αυτοσχεδιασμό και να δώσω ένα πιο «φωτεινό» άκουσμα.

Όση ώρα αυτοσχεδίαζα η κα Β είχε γυρίσει προς τα πλάγια, ώστε να μην τη

βλέπουμε, ούτε εγώ, ούτε η μαμά της κι έκλαιγε.  Προσπαθούσε να το κρύψει

γιατί ντρεπόταν (όπως μου είπε στην επόμενη συνάντησή μας). Η κα Α, την ίδια

στιγμή με κοιτούσε κατάματα, έντονα. Σε αρκετά σημεία του αυτοσχεδιασμού

κουνούσε και το κεφάλι. Επειδή ήταν πάνω από δύο οι φορές που έγνεψε, θεωρώ

ότι δεν έγινε τυχαία, αλλά τα σημεία όπου το έκανε είχαν κάποιο νόημα γι’ αυτή.

Ο αυτοσχεδιασμός μου διήρκεσε 05:25 και καθ' όλη τη διάρκειά του, η κα Α, με

κοιτούσε έντονα στα μάτια. Το βλέμμα της ήταν σκοτεινό και στενάχωρο.  Όταν

τελείωσα τη χαιρέτησα λεκτικά και τη ρώτησα αν θέλει να τραγουδήσουμε. Και

στις δυο ερωτήσεις μου έγνεψε καταφατικά. 

Στο δεύτερο τραγούδι που τραγουδήσαμε η κα Α έκανε συχνά βλεμματική

επαφή και με κοιτούσε πολύ έντονα. Σε κάποιες στιγμές ανασήκωνε τα φρύδια

και έμοιαζε να της αρέσει αυτό που άκουγε. Στο τέλος του τραγουδιού τη ρώτησε

η κα Β αν της άρεσε κι εκείνη κούνησε καταφατικά το κεφάλι. Γενικά σε όλη τη

συνεδρία  επικοινωνούσε  με  νεύματα  αλλά  δεν  απάντησε  καθόλου  λεκτικά.

Φαινόταν ότι καταλάβαινε πολύ καλά τι συνέβαινε γύρω της και συμμετείχε σε

όλες τις αφηγήσεις μας.  Επιπλέον, στις αφηγήσεις για που αφορούσαν το γάμο

της  και  την  οικογένειά  της  έδειξε  το  μεγαλύτερο  ενδιαφέρον  κι  όταν  τη

ρωτούσαμε κάτι απαντούσε με νοήματα. Σε αυτή τη συζήτηση ήταν περισσότερο

χαμογελαστή από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της συνεδρίας. 

Η κα Β, με αφορμή μια εργασία που έπρεπε, να κάνει έφυγε για λίγο από το

δωμάτιο.  Όταν έφυγε  η  κα  Β,  κι  επειδή  συνέχισα  να  αισθάνομαι  ένα

συναισθηματικό βάρος από την κα Α, αποφάσισα να πω ένα παραδοσιακό της

Δράμας («κοίτα  με  γλυκιά  μου αγάπη»).  Ένιωθα ότι  το  ύφος του τραγουδιού

ήταν  κατάλληλο  για  να  «καθρεφτίσει»  και  να  εμπεριέξει  τη συναισθηματική

ένταση που λάμβανα από την κα Α. Σε όλο το τραγούδι, μέχρι και τη στιγμή που
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επέστρεψε η κα Β, με κοιτούσε κατάματα κι έμοιαζε σα να ήθελε κάτι να μου πει,

αλλά δεν μπορούσε. Τα φρύδια της συνοφρυώθηκαν, τα μάτια της είχαν ανοίξει

διάπλατα και το κεφάλι της σηκώθηκε ελαφρά. Το βλέμμα της ήταν καρφωμένο

σε μένα.

Από αυτό το σημείο και μετά είχα την αίσθηση ότι η συναισθηματική αυτή

φόρτιση που υπήρχε στην αρχή τώρα πλέον έχει εκτονωθεί σε μεγάλο βαθμό, γι’

αυτό κι άλλαξα και λίγο το ύφος της συνεδρίας. Διάλεξα πιο ζωηρά τραγούδια και

αποφάσισα να χρησιμοποιήσουμε και τα κρουστά τα όργανα. Από τότε και μέχρι

το  τέλος  της  συνεδρίας  χαμογελούσε  ελαφρά,  συχνά,  αλλά  φαινόταν  και

κουρασμένη.

Όταν η κα Β έφερε το ταμπουρίνο, η κα Α επικέντρωσε το ενδιαφέρον της

εκεί, τη ρώτησα αν θέλει να το πάρει, όμως, μου έγνεψε αρνητικά. Αποφάσισα να

κάνω  μια  παρέμβαση  και  της  πρότεινα  να  παίξει  με  το  ταμπουρίνο  σε  δύο

τραγούδια  («Σεράντα  μήλα  κόκκινα»  και  «Σαρίκουζ»).  Η  διαδικασία  που

ακολούθησα ήταν η εξής: Τραγουδούσα μόνο με το ταμπουρίνο και στο τέλος,

περίπου, της κάθε μουσικής φράσης έστρεφα το ταμπουρίνο στην κα Β για να

χτυπήσει  στο ρυθμό του τραγουδιού 1 ή 2 φορές.  Μετά έπαιζα πάλι  εγώ και

έπειτα  το  έστρεφα  στην  κα  Α,  περιμένοντας  να  χτυπήσει  κι  αυτή.Στο  πρώτο

τραγούδι έκανε κίνηση μόνη της και το χτύπησε ελαφριά, μια φορά με τα δάχτυλά

της.  Μετά  τη  βοηθούσα  εγώ. Και  στα  δύο  τραγούδια  συμμετείχε  κι

επικοινωνούσε απόλυτα μαζί μου. Σε αυτές τις δραστηριότητες, χαμογέλασε και

περισσότερο και φάνηκε να το διασκεδάζει.

Στα επόμενα τραγούδια συνεχίσαμε χωρίς το ταμπουρίνο  και η κα Β της

κρατούσε  το  χέρι  και  το  «χτυπούσε»,  ελαφρώς,  ρυθμικά  ή  το  χάιδευε

Χαμογελούσε  ελαφρά κι  επικεντρωνόταν στο χέρι  που της  κρατούσε η κα Β.

Φάνηκε ότι της άρεσε. Μέχρι και το τέλος της συνεδρίας, επικοινωνούσε σε πολύ

μεγάλο βαθμό αλλά κυρίως με νοήματα. Δεν έβγαλε κανέναν ήχο, καθ' όλη τη

διάρκειά της. Όταν τελειώσαμε είχα την αίσθηση ότι η έντασή της εκτονώθηκε

αλλά  ότι  κουράστηκε  πολύ.  Όταν  είπα  το  τραγούδι  αποχαιρετισμού  και  τη

χαιρέτισα, δε με χαιρέτισε, ούτε χαμογέλασε. Απλά με κοιτούσε κουρασμένα. Η

συναισθηματική  φόρτιση  της  κα  Β  εκτονώθηκε  αρκετά,  αλλά  συνέχισε  να
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αγχώνεται για το γεγονός ότι η κα Α δεν πίνει νερό.  Η όλη αυτή συνεδρία με

επηρέασε και μένα. Όταν έφυγα από το σπίτι τους ήμουν αρκετά θλιμμένη και

«βαριά» και προβληματισμένη με την κατάσταση της κας Α. Πριν φύγω, πρότεινα

στην κα Β να μιλήσει ξανά με το γιατρό που παρακολουθεί την κα Α και να δουν

τη δόση των χαπιών που λαμβάνει.

Στη επόμενη συνεδρία που συναντήθηκα πρώτα με την κα Β, με ενημέρωσε

ότι μίλησε με το γιατρό της κας Α κι αυτός της πρότεινε να διακόψει, σταδιακά,

εντελώς τη φαρμακευτική αγωγή της κα Α. Οπότε, από την επόμενη μέρα της

12ης  συνεδρία  μας,  η  κα  Β  ελάττωσε  στο  μισό  τα  φάρμακα  της  κας  Α  (το

ηρεμιστικό και το αντικαταθλιπτικό). Αυτό, κατά την άποψή μου, επηρέασε την

κα Α, στο ότι  σε πολλές  από τις  συνεδρίες που ακολούθησαν έμοιαζε αρκετά

κουρασμένη.  Βέβαια,  σε  αυτή  την  κούραση συντελούσε  και  ο  καύσωνας  του

Ιουλίου  (για  τρεις  μέρες  συνεχόμενα  είχε  θερμοκρασίες  άνω  των  40  βαθμών

κελσίου).  Το  δωμάτιο  της  κας  Α,  παρόλο  που  βρίσκεται  σε  ημιυπόγειο

διαμέρισμα, και διατηρεί σχετικά σταθερή θερμοκρασία, την περίοδο του Ιουλίου

και του Αυγούστου ήταν αρκετά ζεστό και δεν είχε κάποιο σύστημα ψύξης. Η όλη

ζέστη  και  το  προχωρημένο  της  ηλικίας  της  κας  Α,  σίγουρα  την  κατέβαλλαν.

Επιπλέον, συζητώντας με την κόρη της, πριν τη συνεδρία, έμαθα ότι η κυρία που

πρόσεχε την κα Α τα τελευταία 3 χρόνια  έφυγε  για δουλειά σε άλλη χώρα. Το

Σάββατο  πριν  τη  συνεδρία,  ήταν  η  τελευταία  φορά  που  πέρασε  για  να

αποχαιρετίσει την κα Α. Τέλος, δε μπορώ να αφήσω απ' έξω και την εξέλιξη της

νόσου η οποία συμβάλλει στην έκπτωση της επικοινωνίας μας.

Έτσι, όταν μπήκα στο δωμάτιο της κας Α για τη 13η συνεδρία, η κα Α με

κοιτούσε,  χωρίς  να  χαμογελάει.  Στεκόταν  αρκετά  ίσια  στην  καρέκλα,  ήταν

σοβαρή και συνέχισε να είναι έτσι σε όλο το τραγούδι του χαιρετισμού. Τα μάτια

της ήταν βαριά. Έμοιαζε σα να ήθελε να κοιμηθεί. Με κοίταξε ελάχιστες φορές

και φαινόταν σα να μην την ενδιαφέρει το τραγούδι. 

Γενικά σε όλη τη συνεδρία, από την αρχή της, είχα την αίσθηση ότι η κα

Σοφία έχει καλή διάθεση αλλά είναι αρκετά κουρασμένη. Για το λόγο αυτό και τη

συγκεκριμένα συνεδρία την έκλεισα νωρίτερα από όλες τις άλλες (η διάρκειά της

ήταν  μόλις  27 λεπτά).  Όσες  φορές  τις  απευθύναμε  το  λόγο  μας  κοιτούσε  ή
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έστρεφε το κεφάλι προς τα εμάς και ήταν χαμογελαστή. Δεν συμμετείχε, όμως,

καθόλου  λεκτικά,  και  «χανόταν»  συνέχεια.  Κάποιες  φορές  απάντησε  στις

ερωτήσεις μας με νεύματα του κεφαλιού της. Γενικά, ήταν αρκετά επικοινωνιακή,

δεδομένης  της  κατάστασής  της  κι  όταν  επικοινωνούσε  μαζί  μας  ήταν

χαμογελαστή. 

Επειδή το βλέμμα της «κόλλησε», κάποια στιγμή, στο ταμπουρίνο η κα Β

της  προτείνει  να  το  πάρει.  Κίνησε  το  χέρι  της  για να  το  πιάσει,  αλλά  μετά

σταμάτησε.  Η  κα  Β  της  το  έδωσε  στα  χέρια.  Στο  τραγούδι  «Σεράντα  μήλα

κόκκινα» ααποφάσισα να παίξω στο ταμπουρίνο που  κρατούσε, τέταρτα και να

κάνω παύσεις, για να της αφήσω χώρο να αλληλεπιδράσει μαζί μου. Δεν  έκανε

κάτι. Στο πρώτο μισό όμως του τραγουδιού, στις παύσεις κοιτούσε το ταμπουρίνο

και χαμογελούσε. Έμοιαζε σα να περίμενε να το ξαναχτυπήσω. Κάθε φορά που το

χτυπούσα μετά από παύση, χαμογελούσε περισσότερο. Μετά, όμως, έστρεψε το

ενδιαφέρον της προς τη μεριά της κόρης της και δεν ξανα αλληλεπίδρασε.

Στο επόμενο τραγούδι, της πρότεινε η κόρη της να παίξουν μαζί, πιάνοντάς

της το χέρι αλλά αυτή  έδειξε ότι δε  ήθελε να συμμετέχει, γνέφοτνας αρνητικά.

Στο τραγούδι Σαρίκουζ,  έπαιξα εγώ στο ταμπουρίνο, καθώς το  κρατούσε. Ανά

διαστήματα  της  πρότεινα να  παίξει  κι αυτή,  (έκανα παύσεις  και  λεκτικά  την

παρακινούσα). Στην αρχή φαινόταν ότι προσπαθούσε να κινήσει το χέρι για να το

χτυπήσει γι’ αυτό και τη  βοήθησα με το χέρι μου. Χαμογελούσε  που παίζουμε

μαζί. Όμως, λίγα δευτερόλεπτα μετά, έγνεψε αρνητικά, θέλοντας να μου δείξει ότι

δεν ήθελε να συνεχίσει να παίζει. Μερικά δευτερόλεπτα αφότου σταματήσαμε να

παίζουμε  στο  ταμπουρίνο,  έγνεψε  με  το  κεφάλι,  σα  να  με  προέτρεπε  να

ξαναπαίξω  στο  ταμπουρίνο  (τουλάχιστον  έτσι  το  αντιλήφθηκα  εγώ).  Όταν

σήκωσα το χέρι μου για να παίξω αυτή ταυτόχρονα το κατέβασε ελαφρά (το είχε

γυρισμένο προς το μέρος της) για να με διευκολύνει να χτυπήσω. Μετά από λίγο

ξανα έκανα παύση κι αυτή, πάλι, έγνεψε καταφατικά, σα να περίμενε να χτυπήσω

το  ταμπουρίνο.  Έβαλα  το  χέρι  μου  κοντά  στο  όργανο,  χωρίς,  όμως,  να  το

χτυπήσω, θέλοντας να δω αν θα μου το προσφέρει. Η κα Α όταν αντιλήφθηκε ότι

περιμένω,  προσπάθησε να κινήσει  τον κορμό της  προς  τη μεριά  μου ώστε  να

φτάσω  το  ταμπουρίνο.  Σε  όλη  αυτή  τη  διαδικασία,  ένα  ελαφρύ  χαμόγελο
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διαγραφόταν στα χείλη της και με κοιτούσε ευχαριστημένη.

Σε όλη τη συνεδρία είπαμε έξι μόνο τραγούδια (εκτός των τραγουδιών που

του χαιρετισμού  και  του αποχαιρετισμού).  Από αυτά,  στα  δύο αλληλεπίδρασε

αρκετά  (στη  δραστηριότητα  με  το  ταμπουρίνο).  Από  τα  υπόλοιπα,  μόνο  στο

«Ράντυλε»,  που  της  το  τραγούδησε  η  κόρη  της,  ήταν  χαμογελαστή  κι  έδειξε

κάποιο  ενδιαφέρον.  Λίγο  πριν  το  τέλος,  η  κα  Β τη  ρώτησε  αν  ήθελε  να  της

τραγουδήσουμε κι άλλο τραγούδι κι έγνεψε αρνητικά. Έτσι,  αυτοσχεδίασα  μια

ήρεμη μελωδία,  σε ρυθμό 6/8,  στην Σολ+. Η ταχύτητα ήταν παρόμοια με την

ταχύτητα της αναπνοής της. Δεν είχε εναλλαγή δυναμικών, γιατί ο στόχος μου

ήταν η κα Α να χαλαρώσει για να κλείσουμε τη συνεδρία. Ο αυτοσχεδιασμός μου

διήρκεσε δύο περίπου λεπτά. Σε όλη τη διάρκειά του, το βλέμμα της μεταφερόταν

από εμένα στην κιθάρα και πάλι σε μένα. Σε κάποιες στιγμές έγνεφε καταφατικά.

Η αναπνοή της ήταν ήρεμη. Τελειώνοντας πήρα το ταμπουρίνο από το χέρι της

και  παίζοντας  τέταρτα  παρεστιγμένα,  ελαφρά  σε  αυτό,  της  τραγούδησα το

τραγούδι του αποχαιρετισμού και έκλεισα τη συνεδρία. Χαμογελούσε ελαφρά και

με κοιτούσε. 

Στην  αρχή  της 14ης συνεδρίας,  η  κα  Α  μου  φάνηκε  ευδιάθετη.

Χαμογελούσε όταν μας είδε, κάθισε ίσια στην καρέκλα και είχε όρθιο το κεφάλι.

Η  αναπνοή  της  ήταν  ήρεμη.  Όταν  τη  χαιρέτισα,  μετά  το  τραγούδι  του

αποχαιρετισμού, έγνεψε καταφατικά. 

Στα δύο πρώτα τραγούδια ήταν σοβαρή και μας παρακολουθούσε (εμένα

και την κόρη της) που τραγουδούσαμε και  παίζαμε με τα όργανα. Οι μυς του

μετώπου  της  ανα  διαστήματα συσπώνταν  και  φαινόταν  σκεπτική.  Η κα  Β  τη

ρώτησε αν θέλει να παίξει με το ταμπουρίνο κι έγνεψε αρνητικά. Αργότερα που

τη ρώτησα αν θέλει πούμε χορευτικά τραγούδια κίνησε αρνητικά το κεφάλι της. 

Στα επόμενα τραγούδια αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το ταμπουρίνο και

έκανα παύσεις για να παίξει κι αυτή. («Σεράντα μήλα κόκκινα, «Σαρίκουζ»). Τις

δύο πρώτες φορές πήρα εγώ το χέρι της κας Α, το έβαλα στο ταμπουρίνο και

χτυπήσαμε, μαζί, το ταμπουρίνο. Αυτή παρακολουθούσε την διαδικασία, σα να

προσπαθούσε να καταλάβει τι κάνουμε. Την τρίτη φορά έκανε την κίνηση, μόνη

της  κι  έβαλε  το  χέρι  στο  ταμπουρίνο  να  το  χτυπήσει.  Μέχρι  το  τέλος  του
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τραγουδιού, ανά διαστήματα χαμογελούσε ελαφριά.  Στο δεύτερο τραγούδι, στην

αρχή του, χαμογελούσε ελαφρά, αλλά κάθε φορά που ερχόταν η σειρά της να

χτυπήσει χαμογελούσε όλο και περισσότερο. Δεν έκανε, όμως, κάποια κίνηση για

να  χτυπήσει  μόνη  της  το  ταμπουρίνο.  Οπότε  αντί  να  μετακινώ  το  χέρι  της

αποφάσισα να της χτυπώ το χέρι, ελαφρά, με το ταμπουρίνο.  Με κοιτούσε και

χαμογελούσε.  Όταν τελειώσαμε της πρότεινα να κρατήσει το ταμπουρίνο. Στην

αρχή  κίνησε  το  σώμα  της  προς  τα  μένα,  σα  να  προσπαθούσε  να  πιάσει  το

ταμπουρίνο. Μετά, όμως, σταμάτησε γι' αυτό της το η κόρη της.

Στα  τελευταία δύο  τραγούδια,  κρατούσε  η  κα  Α  το  ταμπουρίνο  κι  εγώ

έπαιζα  ρυθμικά  σε  αυτό  και  τραγουδούσα.  Και  στα  δύο  τραγούδια  ήταν

επικεντρωμένη στο ταμπουρίνο και δεν αλληλεπιδρούσε. Όταν τέλειωσε και το

τελευταίο τραγούδι τη ρώτησα αν ήταν ωραία κι αυτή έγνεψε καταφατικά. Τη

ρώτησα, επίσης, αν κουράστηκε και έγνεψε πάλι καταφατικά. Έτσι αποφάσισα να

κλείσω τη συνεδρία νωρίτερα (διάρκεια συνεδρίας 26 λεπτά περίπου). 

Συνοψίζοντας, ενώ στην αρχή μου φάνηκε ευδιάθετη η κα Α, όσο περνούσε

η ώρα, συνειδητοποίησα ότι, μάλλον, ήταν κουρασμένη. Κατεβάσει το κεφάλι της

και  κοιτούσε χαμηλά,  δεν  χαμογελούσε  πολύ  και  το  βλέμμα  της  ήταν  λίγο

απλανές.  Στη  συνεδρία  δε  συμμετείχε  ιδιαίτερα.  Μόνο  στα  τραγούδια  που

παίξαμε  μαζί  στο  ταμπουρίνο,  φάνηκε  λίγο  να  αλλάζει  η  διάθεσή  της.  Η

επικοινωνία μαζί της, όμως, ήταν καλή. Γενικά, απαντούσε συχνά (με νοήματα

του κεφαλιού)  και  παρακολουθούσε  όλες  τις  κινήσεις  μας,  με  το βλέμμα της.

Παρατήρησα ότι το ταμπουρίνο το κρατούσε άνετα με το ένα χέρι και μακριά από

το σώμα της. Επίσης, παρατήρησα ότι τις δύο φορές που έπεσαν οι παρτιτούρες

από το αναλόγιο, κάτω στο πάτωμα και στις δύο έστρεψε το κεφάλι της να δει τι

έγινε  και  επιπλέον,  τη δεύτερη μετακίνησε,  μόνη της,  τον  κορμό της  προς  τα

εμπρός, για να δει που πήγαν τα χαρτιά. Θεωρώ ότι η κούρασή της σχετίζεται

πολύ  με  τη  ζέστη  που  έχει  αυτές  τις  μέρες,  αλλά  και  με  την  αλλαγή  στην

φαρμακευτική αγωγή της. 

Στην 15η συνεδρία, η εικόνα της κας Α ήταν καλύτερη. Καθόταν ίσια στην

καρέκλα, με όρθια την πλάτη της και στηριζόταν  στα χέρια της. Το κεφάλι της

ήταν όρθιο και ήταν χαμογελαστή. Η αναπνοή της ήταν ήρεμη. Η κα Β μου είπε
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ότι την επισκέφθηκε ο γαμπρός της κι ότι μίλησαν πολύ ώρα (και η κα Σοφία

επικοινώνησε μαζί του λεκτικά). Ίσως σε αυτό να οφείλεται η καλή της διάθεση.

Επικοινωνούσε μαζί μου από την αρχή της συνεδρίας με νοήματα. Με χαιρέτησε

χαογελαστά, γνέφοντας καταφατικά με το κεφάλι και όταν την ενημέρωσα ότι θα

περιμένω να πιει νερό και μετά ότι θα τραγουδήσουμε ξανά έγνεψε καταφατικά.

Σε αυτή τη συνεδρία επικοινώνησε και λεκτικά μαζί μας. Στην αρχή, όταν

ξεκινήσαμε, της έδωσε η κόρη της νερό και τη ρώτησε αν θέλει κι άλλο. Η κα Α

έγνεψε «όχι», κινώντας ταυτόχρονα και τα χείλη της. Η κα Β την ξαναρώτησε δύο

φορές το ίδιο, λέγοντας ότι δεν την άκουσε κι αυτή απάντησε ψιθυριστά «όχι».

Στο επόμενο τραγούδι (“Konyali”) από την αρχή του κοιτούσε το ταμπουρίνο. Το

πήρε η  κα  Β στα χέρια  της  και  παίζει.  Η κα  Α στράφηκε  σε  αυτήν και  την

κοιτούσε κατάματα που της τραγουδούσε. Ήταν χαμογελαστή. Από τη μέση του

τραγουδιού και μετά γύρισε προς τα εμένα και κοιτούσε μια εμένα και μια την

κιθάρα. Όταν τελειώσαμε, η κα Β τη ρώτησε αν της άρεσε αυτό που άκουσε κι

αυτή απάντησε λεκτικά «ναι». Σε άλλη στιγμή της συνεδρίας, που της πρότεινα

να πάρει το ταμπουρίνο και να παίξει μου απάντησε και πάλι λεκτικά «όχι». 

Στο  «Σεράντα  μήλα  κόκκκινα»  χρησιμοποίησα  τη  δραστηριότητα  με  το

ταμπουρίνο και της παύσεις. Όταν της πρότεινα το ταμπουρίνο για να χτυπήσει, η

κα Α, σήκωσε μόνη της, το χέρι της για να το χτυπήσει (τη βοήθησα μετά γιατί δε

μπορούσε να το μετακινήσει εύκολα). Χαμογελούσε. Την επόμενη φορά που της

πρότεινα να το χτυπήσει, δε συμμετείχε και έγνεψε αρνητικά με το κεφάλι της,

δείχνοντας ότι δε θέλει. Λίγο αργότερα που της ξαναπρότεινα, σήκωσε το χέρι της

και το χτύπησε μόνη της και την τελευταία φορά που της το έδωσα, της κράτησα

το χέρι και χτυπήσαμε μαζί το ταμπουρίνο, μέχρι που τελειώσει το τραγούδι. Την

ίδια δραστηριότητα συνέχισα και στο επόμενο τραγούδι («Σαρίκουζ»). Την πρώτη

φορά που της πρότεινα να παίξει δεν κίνησε τα χέρια της. Τη δεύτερη της έπιασα

το χέρι  για  να παίξουμε  μαζί  και  μου έγνεψε  αρνητικά,  οπότε  και  το  άφησα.

Συνέχιζε,  όμως,  να παρακολουθεί  τι  κάνουμε.  Στην προτελευταία  στροφή του

τραγουδιού της ξαναπρότεινα το ταμουρίνο για να παίξει μαζί μας και σήκωσε

μόνη της το χέρι της για να το χτυπήσει. Επειδή είχε δυσκολία στην κίνησή της,

της  χτύπησα  εγώ  το  τύμπανο  στο  χέρι  της.  Στο  τελευταίο  δίστιχο  της
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ξαναπρότεινα  να  παίξει  και  της  έπιασα  το  χέρι  για  να  χτυπήσουμε  μαζί  το

ταμπουρίνο,  μέχρι  το  τέλος  του  τραγουδιού.  Χαμογελούσε  ελαφρά,  αλλά

φαινόταν  ότι  έχει  αρχίσει  να  κουράζεται.  Ήταν  πιο  σκυφτή  και  άρχισε  να

«βυθίζεται» στην καρέκλα. Δε χαμογελούσε, πλέον, τόσο συχνά όσο πριν.

Στα  επόμενα  δύο  τραγούδια  της  αφηγούμαστε  την  ιστορία  τους,  αλλά

φαίνεται να μη θυμάται κάτι γι' αυτά. Σε ερωτήσεις που τις κάναμε (αν θυμάται

ποιος της τραγουδούσε το «Ράντυλε» κι αν θυμάται που συνήθιζε να τραγουδά το

“Kizim seni  aliye  vereyimi”)  έγνεψε αρνητικά.  Στη  διάρκεια  των  τραγουδιών

ήταν σοβαρή και έσμιγε τα φρύδια της σα να σκεφτόταν ή να προσπαθούσε να τα

θυμηθεί. Κοιτούσε συχνά προς τα κάτω και τα μάτια της έμοιαζαν «βαριά». Ήταν,

ολοφάνερα, κουρασμένη. Για τον λόγο αυτόν αποφάσισα να παίξω μόνο με την

κιθάρα, δύο τραγούδια, σε αργό τέμπο και με αρπίσματα. Στόχος μου ήταν να τη

βοηθήσω να χαλαρώσει, ώστε να κλείσουμε τη συνεδρία. Και στα δύο τραγούδια

κοιτούσε,  κυρίως,  χαμηλά  και  χαμογελούσε  ελαφρά.  Φαινόταν αρκετά  ήρεμη.

Που και που σήκωνε  το βλέμμα της και με κοιτούσε. 

Γενικά σε αυτή τη συνεδρία αλληλεπιδρούσε μαζί μας καθ' όλη σχεδόν τη

διάρκειά  της.  Μόνο  στο  τέλος  άρχισε  να  μη  συμμετέχει,  γιατί  θεωρώ  ότι

κουράστηκε από τη φασαρία που κάναμε. Παρατήρησα ότι σήμερα μετακίνησε

δύο φορές τον κορμό της (μία για να δει ένα χαρτί που έπεσε και  μία για να

καθίσει  καλύτερα).  Συμμετείχε  και  στις  δραστηριότητες  με  το  ταμπουρίνο.

Γενικά, ήταν πολύ δραστήρια κι αλληλεπιδρούσε συνέχεια. Μόνο στο τέλος, που

φάνηκε ότι κουράστηκε, μειώθηκε η αλληλεπίδρασή της. 

Τη 16η συνεδρία είχε πολύ ζέστη ( τέλη Ιουλίου - 25/07). Η κα Α από την

ώρα που μπήκα μέσα ήταν χαμογελαστή. Καθόταν όρθια στην καρέκλα, με ίσια

την πλάτη της και στηριζόταν στα χέρια της. Της τραγούδησα το τραγούδι του

χαιρετισμού  και  ήταν  χαμογελαστή.  Παρακολουθούσε  όλες  τις  κινήσεις  μας.

Αμέσως  μετά  η  κόρη  της  της  έδωσε  να  πιει  νερό.  Για  να  διευκολύνω  τη

διαδικασία,  αυτοσχεδίασα ένα τραγούδι  στην Σολ+, στο οποίο μιλούσα για το

νερό που πίνει και της υπενθύμιζα να μην ξεχνά να καταπίνει το νερό. Αυτή έπινε

και με κοιτούσε χαμογελαστή. 

Στα  δύο  πρώτα  τραγούδια  δεν  αλληλεπιδρούσε  ιδιαίτερα.  Που  και  που
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χαμογελούσε αλλά γενικά ήταν σοβαρή και τα φρύδια της έσμιγαν. Τις φορές που

της απευθύναμε τον λόγο στρεφόταν σε όποια της μιλούσε, αλλά χαμογελούσε

μόνο.  Στο δεύτερο τραγούδι,  'κόλλησε'  το  βλέμμα  της  στο ταμπουρίνο,  οπότε

αποφάσισα στο επόμενο τραγούδι να παίξουμε όλες μαζί με αυτό. Ξεκινήσαμε να

τραγουδάμε κι έπαιζα στο ταμπουρίνο, πρώτα με την κα Β, ώστε να δει η κα Α τι

κάνουμε. Αυτή μας παρακολουθούσε χαμογελώντας. Ήρθε η σειρά της κι αυτή

έπιασε το ταμπουρίνο και το κράτησε από μόνη της. Οπότε εγώ τη βοήθησα να

χτυπήσει. Χτυπούσαμε εναλλάξ, μια εγώ και μια αυτή. Κάποια στιγμή της άφησα

το χέρι και την παρακίνησα λεκτικά  να  χτυπήσει μόνη της.  Δεν έκανε καμιά

κίνηση, οπότε της έπιασα πάλι εγώ το χέρι και παίξαμε παρέα. Σε όλη τη διάρκεια

του τραγουδιού η κα Σοφία ήταν χαμογελαστή και ανασήκωνε τα φρύδια της.

Φάνηκε να της άρεσε πολύ, το «παιχνίδι» αυτό. Στο τέλος τη ρώτησε η κα Β αν

της άρεσε και αυτή έγνεψε ναι. 

Συνεχίσαμε με την ίδια δραστηριότητα και στο επόμενο τραγούδι, μόνο που

αυτή τη φορά αποφάσισα να της αφήσω και παίξουν μόνες τους στο ταμπουρίνο

κι  εγώ απλά  τραγουδούσα  και  βοηθούσα  την  κα  Α να  το  χτυπήσει.  Η κα  Α

χαμογελούσε συνέχεια. Δεν έκανε κάποια κίνηση, από μόνη της, για να χτυπήσει

το  ταμπουρίνο,  αλλά  όταν  της  έπιανα  το  χέρι  και  το  χτυπούσαμε  παρέα,

χαμογελούσε  περισσότερο  και  φαινόταν  χαρούμενη.  Νομίζω  ότι  αυτή  η

δραστηριότητα της αρέσει πολύ, ίσως γιατί αλληλεπιδρούμε άμεσα και οι τρεις.

Επιπλέον, παρατήρησα ότι όταν χτυπούσαμε το ταμπουρίνο τα χέρια της άνοιγαν

από τον αγκώνα προς τα κάτω σχετικά εύκολα, συγκριτικά με άλλες φορές που

ήταν πολύ σφιγμένα και μετακινούνταν δύσκολα. 

Στο επόμενο τραγούδι (“Kizim seni alliye)  η κα  A,  καθ' όλη τη διάρκειά

του, κοιτούσε το ταμπουρίνο που κρατούσε (το κρατούσε χωρίς βοήθεια). Η κα Β

έπαιζε σε αυτό κι αυτή χαμογελούσε. Μετά τη βοήθησε να χτυπήσει κι αυτή στο

ταμπουρίνο και χαμογελούσε ακόμη περισσότερο. Εκεί και πάλι παρατήρησα ότι

άνοιγε καλά το χέρι της.  Στο τραγούδι «Ράντυλε»,  που της το τραγουδούσε η

κόρη της, έπιασα το χέρι της και τη βοήθησα να χτυπήσουμε μαζί το ταμπουρίνο.

Όταν  της  έπιασα  το  χέρι  με  κοίταξε,  ανασήκωσε  τα  φρύδια  και  χαμογέλασε

διάπλατα.

84



Σταματήσαμε για λίγο το τραγούδι για να της δώσει η κόρη της νερό κι εγώ

συνόδευα με  την  κιθάρα  μουρμουρίζοντας  τη  μελωδία,  που τραγούδησα στην

αρχή της συνεδρίας (όταν έπινε και πάλι νερό), χωρίς όμως τα λόγια. Αμέσως

μετά συνέχισα με ένα 'ζωηρό' σε ρυθμό τραγούδι, αλλά κατά τη διάρκειά του η κα

Α ήταν σοβαρή και δεν έδινε καμιά σημασία στο τραγούδι. Φαινόταν ότι είχε

αρχίσει  να  κουράζεται..  Της  έδωσα  να  κρατά  το  ταμπουρίνο  και  άρχισα  να

τραγουδάω, χτυπώντας το ελαφρά με τέταρτα. Σε όλο το τραγούδι ήταν σοβαρή

και κοιτούσε το ταμπουρίνο. Η κούρασή της ήταν εμφανής οπότε έκλεισα και τη

συνεδρία. 

Συνοψίζοντας, συμμετείχε σε όλη τη συνεδρία, αλληλεπιδρούσε συνέχεια

και  συμμετείχε  ενεργά,  όσο  μπορούσε,  στα  τραγούδια  που  παίζαμε  με  το

ταμπουρίνο. Εκείνες τις στιγμές, ήταν περισσότερο χαμογελαστή, άνοιγε τα μάτια

της διάπλατα και φαινόταν ότι της άρεσε πολύ η όλη διαδικασία. Παρατήρησα ότι

κρατούσε και το ταμπουρίνο μόνη της κι άνοιγε αρκετά καλά τα χέρια, προς τα

κάτω, για να το χτυπήσει, όταν παίζαμε μαζί (το χτυπούσε, όμως, με βοήθεια).

Στο  τέλος  κουράστηκε  πολύ.  Θεωρώ ότι  έπρεπε  να  έχω  κλείσει  νωρίτερα  τη

συνεδρία,  γιατί  και  η  ζέστη,  αλλά  και  όλη  η  αλληλεπίδραση  μαζί  μας  την

καταπόνησε.  Επιπλέον,  έχω παρατηρήσει  ότι,  στις  τελευταίες  τρεις  συνεδρίες,

έχει μειωθεί πολύ η λεκτική της επικοινωνία. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται και

στην εξέλιξη της ασθένειας.

Από τη 17η συνεδρία ως και την 20η, η κόρη της κας Α δε συμμετείχε μαζί

μας στις συνεδρίες, γιατί εκείνη την περίοδο γεννήθηκε το εγγόνι της και έπρεπε

να βρίσκεται με την κόρη της. Στη 17η συνεδρία βρήκα την κα Α ξαπλωμένη στο

κρεβάτι της. Μόλις με είδε χαμογέλασε. Τη σήκωσε ο γαμπρός της και την κάθισε

στο κρεβάτι.  Ήταν πολύ ήρεμη και  καθόταν σχετικά  ίσια στην καρέκλα.  Όσο

τραγουδούσα το τραγούδι του χαιρετισμού κοιτούσε και σε μένα αλλά και γύρω

στο  χώρο.  Τη  χαιρέτησα  και  τη  ρώτησα  αν  είναι  καλά  κι  αυτή  μου  έγνεψε

καταφατικά.  Της  πρότεινα  να  πάρει  το  ταμπουρίνο,  αν  θέλει,  αλλά  αυτή  το

κοιτούσε μοναχά και χαμογελούσε, χωρίς να μου απαντά. 

Στα τραγούδια που τραγουδούσα με την κιθάρα, έκανε συχνά βλεμματική

επαφή και  χαμογελούσε  αλλά  συχνά κοιτούσε  και  χαμηλά και  τα  φρύδια  της
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έσμιγαν, σα να σκέφτεται. Ήταν αρκετά επικοινωνιακή, γιατί σχεδόν σε όλες τις

ερωτήσεις μου απάντησε με νεύματα του κεφαλιού. Σε αυτές που δεν απάντησε

νομίζω οφείλεται στο ότι δυσκολευόταν να με ακούσει. Από τις πρώτες συνεδρίες

μου φάνηκε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα μρ την ακοή της, αλλά στις τελευταίες

4 συνεδρίες φαίνεται ξεκάθαρα ότι όποτε της απευθύνω το λόγο και είμαι κοντά

στο αριστερό της αυτί, δε με ακούει. Από το δεξί αυτί (η μεριά που συνηθίζει να

κάθεται η κόρη της) ακούει, σχετικά, καλά.

Σε  τρία  τραγούδια  παίξαμε  μαζί  με  το  ταμπουρίνο.  Στο  «Σεράντα μήλα

κόκκινα»,  όταν  ξεκίνησα  να  τραγουδώ,  κρατούσα  εγώ  το  ταμπουρίνο  και  τη

βοηθούσα να χτυπήσει (χτύπησε μόνη της δύο φορές, ελαφρά, το ταμπουρίνο).

Στη συνέχεια πήρε την πρωτοβουλία κι έπιασε το ταμπουρίνο με το αριστερό της

χέρι, οπότε και το άφησα για να το κρατάει. Στη συνέχεια, χτυπούσαμε μαζί ή τη

παρότρυνα  να  παίξει  μόνη  της,  λέγοντάς  της  «σειρά  σου»  και  περίμενα  να

χτυπήσει.  Δε  δοκίμασε  να  παίξει  ξανά  μόνη  της.  Καθ'  όλη  τη  διάρκεια  του

τραγουδιού, όμως, ήταν χαμογελαστή και κρατούσε μόνη της το ταμπουρίνο. Το

ίδιο συνέβη και στο επόμενο τραγούδι («Σαρίκουζ»), όπου κι εκεί δεν χτύπησε

μόνη της το ταμπουρίνο, αλλά όποτε της  έλεγα «σειρά σου» και της  έπιανα το

χέρι για να το χτυπήσουμε μαζί, χαμογελούσε διάπλατα.

Συνέχισα  με  τραγούδι  στην  κιθάρα,  στο  οποίο  απλά  με  κοιτούσε,  ήταν

σοβαρή  και  δεν  αλληλεπιδρούσε  καθόλου  μαζί  μου.  Κάποια  στιγμή

χασμουρήθηκε και το ερμήνευσα ως σημάδι κούρασης. Στο επόμενο τραγούδι,

αφού  της  διηγήθηκα  την  ιστορία  του  («Ράντυλε»,  είναι  το  τραγούδι  που  της

τραγουδούσε ο άντρας της), της ζήτησα να κρατήσει το χέρι με το ταμπουρίνο

σηκωμένο, με ανοιχτό λίγο τον αγκώνα για να παίξω σε αυτό. Στόχος μου ήταν να

ανοίξει λίγο το χέρι της για να γυμναστεί.  Έπαιξα τέταρτα και τραγούδησα το

«Ράντυλε»,  σε αργό τέμπο. Σε όλο το τραγούδι με κοιτούσε που χτυπούσα το

ταμπουρίνο και χαμογελούσε. Στο τέλος κάθε στίχου έκανα παύση κι έπιανα το

χέρι της, για να το χτυπήσουμε μαζί. Τότε γελούσε ακόμη περισσότερο. 

Στη συνέχεια την ενημέρωσα ότι θα πούμε κι άλλο τραγούδι, ποντιακό και

της  ζήτησα  να  σηκώσει  το  ταμπουρίνο,  για  να  μπορώ  να  παίζω  κι  εγώ.

Χρειάστηκε να το επαναλάβα τρεις φορές και μετά την τρίτη κίνησε το χέρι της,
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μόνη  της,  προσπαθώντας  να  το  σηκώσει.  Τη  βοήθησα,  στο  τέλος,  για  να  το

σηκώσει ψηλότερα.  Άρχισα το  τραγούδι («Εκάεν και το Τσάμπασιν»),  η κα Α

κρατούσε ψηλά το ταμπουρίνο κι εγώ χτυπούσα σε αυτό το ρυθμό. Ανά δίστιχο,

περίπου, της έπιανα το χέρι  και χτυπούσαμε μαζί.  Από την αρχή μέχρι  και  το

τέλος, περίπου, του τραγουδιού χαμογελούσε και παίζαμε μαζί στο ταμπουρίνο.

Στην τελευταία στροφή έπιασε το ταμπουρίνο με δύο χέρια. Το ερμήνευσα ως

ένδειξη ότι δεν ήθελε άλλο να το χτυπήσει, οπότε συνέχισα να παίζω μόνη μου.

Από  εκείνη  τη  στιγμή  μέχρι  και  το  τέλος  του  τραγουδιού  κοιτούσε  μόνο  το

ταμπουρίνο. Στα επόμενα δύο τραγούδια και στο τραγούδι του αποχαιρετισμού

έπαιξα  με  την  κιθάρα.  Από  τότε  μέχρι  το  κλείσιμο,  με  κοιτούσε  μόνο

χαμογελαστή και είχε «βυθιστεί» στην καρέκλα της. 

Σε  αυτή  τη  συνεδρία,  από τις  συσπάσεις  των  μυών  του  προσώπου της,

φαινόταν ότι καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας ήταν εκεί. Αλλά μετά το πρώτο

τέταρτο άρχισε να μην ανταποκρίνεται  στις ερωτήσεις μου. Απλά με κοιτούσε.

Της άρεσε πολύ όταν παίζαμε μαζί στο ταμπουρίνο, γιατί χαμογελούσε διάπλατα

όταν της έπιανα το χέρι και το χτυπούσαμε μαζί. Επίσης, κατάφερε και κράτησε

ψηλά, για λίγο, το ταμπουρίνο. Αυτό ήταν καλό για την κινητικότητα της. Γενικά,

όμως, ήταν αρκετά υποτονική. 

Στην επόμενη συνεδρία (18η) η ζέστη ήταν αφόρητη (08/08). Όταν μπήκα

μέσα είδα την κα Α ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Τη σήκωσε ο γαμπρός της και την

κάθισε στην καρέκλα. Ήταν ιδρωμένη και φανερά καταβεβλημένη. Της έδωσα να

πιει  νερό  και  της  σκούπισα  λίγο  τον  ιδρώτα.  Φαινόταν  ότι  δυσκολευόταν  να

κρατήσει ανοιχτά μάτια της, αλλά μου χαμογελούσε. Ξεκίνησα με το τραγούδι

χαιρετισμού. Επικεντρώθηκε στην αρχή στην κιθάρα και προς το τέλος με κοίταξε

και χαμογέλασε. Η στάση του σώματός της έδειχνε ότι ήταν χαλαρή.

Πήρα την πρωτοβουλία να τη σκουπίσω με ένα βρεγμένο μαντήλι για να τη

δροσίσω λίγο και να μπορέσει να ανοίξει περισσότερο τα μάτια της. Όση ώρα τη

σκούπιζα με κοιτούσε και χαμογελούσε και δε φαινόταν να την ενοχλεί που πήρα

αυτή την πρωτοβουλία. Ξεκίνησα να τραγουδώ τραγούδια με την κιθάρα. Σε όλα

τα τραγούδια που τραγούδησα η συμμετοχή της ήταν μηδαμινή. Το ενδιαφέρον

της  επικεντρωνόταν  κυρίως  στην  κιθάρα  και  κάποιες  φορές  σε  μένα.  Γενικά,

87



όμως, σε όλη τη διάρκειά τους, ήταν χαμογελαστή. 

Στο  «Σεράντα  μήλα  κόκκινα»  της  έδωσα  το  ταμπουρίνο  και  άρχισα  να

τραγουδάω το τραγούδι. Στην αρχή, το κράτησα μαζί της, λίγο ψηλά, ώστε να

κινηθεί  παραπάνω το  χέρι  της.  Αρχικά  έπαιξα,  εγώ,  στο  ταμπουρίνο  ρυθμικό

σχήμα τετάρτων και  μετά  έκανα μια παύση και  της  έπιασα το χέρι  για  να το

χτυπήσουμε  μαζί.  Αυτό  έγινε  τις  τρεις  πρώτες  φορές.  Δεν  έφερε  κάποια

αντίσταση και τη μία φορά άνοιξε μόνη της τα δάχτυλά της για να το χτυπήσει.

Με  κοιτούσε  έκπληκτη  και  χαμογελούσε.  Μετά  άρχισε  να  βήχει  και

σταματήσαμε. Όταν συνήλθε, προσπάθησα να συνεχίσω, αλλά δε φάνηκε να έχει

διάθεση να συμμετάσχει.  Όταν της ζήτησα να χτυπήσει το ταμπουρίνο, κίνησε

αρνητικά το κεφάλι προς τα πάνω, οπότε αποφάσισα να της ζητήσω απλά να το

κρατάει για να παίζω εγώ. Της άφησα το χέρι και έπαιζα μόνο εγώ τραγουδώντας,

αλλά προς το τέλος φάνηκε να χάνει, εντελώς, το ενδιαφέρον της. 

Δεκαπέντε  λεπτά  αφότου  αρχίσαμε  φαινόταν  πλέον  η  κούρασή  της.

Ανοιγόκλεινε τα μάτια της αργά και η αναπνοή της είχε γίνει λίγο πιο έντονη. Σαν

να δυσκολευόταν να αναπνεύσει,  λόγω ζέστης. Επικοινωνούσε πλέον ελάχιστα

και  με  νοήματα.  Στο  υπόλοιπο  της  συνεδρίας,  είπα  ακόμη  τρία  τραγούδια  κι

αυτοσχεδίασα ένα δικό μου που αφορούσε τον καιρό. Σε όλη αυτή τη διάρκεια

δεν αλληλεπιδρούσε ιδιαίτερα. Με κοιτούσε αλλά τα μάτια της ήταν «βαριά», σα

να δυσκολευόταν να τα κρατήσει ανοιχτά και ανα διαστήματα δάκρυζαν. Ήταν

«βυθισμένη»  στην  καρέκλα  και  έγερνε  προς  τη  μία  μεριά.  Φαινόταν  αρκετά

αδύναμη.

Λίγο πριν κλείσω τη συνεδρία, αυτοσχεδίασα για περίπου τρία λεπτά, στη

Σολ+, ένα τραγούδι που αναφερόταν στη ζέστη της ημέρας και στην προσδοκία

της βροχή, για να δροσιστούμε.  Στον αυτοσχεδιασμό φαινόταν ήρεμη και  ανά

διαστήματα  με  κοιτούσε.  Ήταν  χαλαρή  και  χαλάρωσε  ακόμη  περισσότερο.  Η

αναπνοή της έγινε πιο ήρεμη, με φυσιολογικό τέμπο. Συχνά, επικεντρωνόταν στην

κιθάρα,  αλλά  και  έξω  από  το  παράθυρο  (αυτό  ίσως  να  σχετιζόταν  με  την

περιγραφή που έκανα στον αυτοσχεδιασμό σχετικά με το πώς είναι ο καιρός έξω).

Όταν  τραγούδησα  το  τραγούδι  αποχαιρετισμού  και  τη  χαιρέτησα κίνησε  το

κεφάλι  καταφατικά.  Όταν  τη  ρώτησα  αν  θέλει  να  ξαναέρθω  μου  έγνεψε
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καταφατικά.  Λόγω της  όλης  κατάστασης της κας Α από τη ζέστη έκλεισα τη

συνεδρία νωρίτερα.

Πριν την 19η συνεδρία, μεσολάβησαν οι καλοκαιρινές μου διακοπές. Οπότε

βρεθήκαμε δύο εβδομάδες μετά τη 18η συνεδρία. Πριν τη συναντήσω ο εγγονός

της  με  ενημέρωσε  ότι  έπεσε  από μια  καρέκλα  που  καθόταν  και  χτύπησε  στο

μέτωπό της. Παρόλο που είχε να με δει καιρό, από την πρώτη στιγμή που μπήκα

στο δωμάτιο που ήταν ξαπλωμένη και με είδε, χαμογέλασε διάπλατα κι έμοιαζε

να χαίρεται πολύ που με βλέπει (κατά κάποιον τρόπο σα να με αναγνώρισε). Τη

βοήθησε  ο  εγγονός  της  να  καθίσει  κι  εγώ  τη  χαιρέτησα.  Της  είπα  ότι

στενοχωρήθηκα που χτύπησε κι ότι χάρηκα πάρα πολύ που την ξαναείδα μετά

από τόσον καιρό.  Σε όλη τη διάρκεια  που της  μιλούσα,  με  κοιτούσε και  μου

χαμογελούσε διάπλατα.

Ξεκινήσαμε με το τραγούδι του χαιρετισμού. Όταν ξεκίνησε η μουσική, το

δεξί  χέρι  της  άρχισε  να  κινείται,  ως  συνήθως, ακούσια  στο  ρυθμό  της.  Με

παρακολουθούσε χαμογελώντας και κινώντας μόνο το χέρι της. Προς το τέλος

του  τραγουδιού,  στράφηκε  προς  την  κιθάρα.  Όταν  σταμάτησα  να  παίζω  δεν

κοιτούσε καθόλου προς τα μένα. Το ενδιαφέρον της συνέχιζε να είναι στραμμένο

προς την κιθάρα.

Συνολικά,  φάνηκε  να  της  αρέσει  περισσότερο  όταν  παίζαμε  μαζί  στο

ταμπουρίνο.  Παίξαμε  μαζί  με  το  ταμπουρίνο  σε  τέσσερα  τραγούδια.

Αλληλεπιδρούσε συνέχεια μαζί μου, ήταν χαμογελαστή και έπαιξε και μόνη της,

για λίγα δευτερόλεπτα, σε αυτό σε δύο τραγούδια («Σαρίκουζ» και «Μήλο μου

κόκκινο»).  Ειδικότερα, στο  «Ράντυλε,  »όταν  της  πρότεινα  να  παίξει  με  το

ταμπουρίνο, κίνησε μόνη της το χέρι της για να το χτυπήσει. Αλλά επειδή δεν είχε

τη δύναμη να τα καταφέρει της χτύπησα με το ντέφι το χέρι της. Και συνεχίσαμε

να παίζουμε με αυτό τον τρόπο. Φαινόταν ότι της άρεσε η όλη αλληλεπίδρασή

μας, γιατί όταν χτυπούσε το ταμπουρίνο τα μάτια της έλαμπαν και χαμογελούσε.

Όση ώρα έπαιζα και τραγουδούσα εγώ, κοιτούσε το ταμπουρίνο κι έμοιαζε σα να

περιμένει,  ανυπόμονα, τη σειρά της να το χτυπήσει.Όταν χτυπούσαμε μαζί, τα

χέρια  της  ήταν  πιο  χαλαρά  απ'  ότι  συνήθως  και  μπορούσε  και  κρατούσε  το

ταμπουρίνο ψηλά.
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Από τα τραγούδια που τραγούδησα με την κιθάρα και δεν έπαιζα μαζί της

στο ταμπουρίνο, τα μόνα που φάνηκαν να της κεντρίζουν το ενδιαφέρον ήταν το

'Çadirimin üstüne' και στο 'Πω, πω, πω Μαρία'. Στο “Çadirimin üstüne” κίνησε

ελαφρά  τα  χείλη  της  στο  στίχο  που  αναγνωρίζει  και  προσπάθησε  να  τον

'τραγουδήσει'  (“Allah  canimi,  almadi  almadi”).  Σε  όλη τη  διάρκειά  του έκανε

βλεμματική επαφή και οι μυς του μετώπου της συσπούνταν. Στο «Πω, πω, πω

Μαρία» με κοιτούσε με ένα διάπλατο χαμόγελο και μάτια που έλαμπαν. Φαίνεται

ότι της άρεσε πολύ το τραγούδι και το διασκέδαζε. Όταν τελείωσε το τραγούδι το

αφιερώσαμε στην κόρη της και της μιλούσα για το καινούριο της δισέγγονο. Όση

ώρα της μιλούσα φαινόταν πολύ χαρούμενη και έμοιαζε να καταλαβαίνει τι της

έλεγα. Συχνά έγνεφε καταφατικά με το κεφάλι της.

Ήταν αρκετά επικοινωνιακή σε αυτή τη συνεδρία και χαμογελούσε πολύ.

Το ότι πλέον δεν ακούει καλά, ήταν ο λόγος που πολλές φορές δεν καταλάβαινε τι

της έλεγα και δε μου απαντούσε. Όμως, δεν επικοινώνησε καθόλου, λεκτικά.

Στην 20η συνεδρία, η κα Α, όταν κάθισε στην καρέκλα ήταν χαμογελαστή,

στεκόταν  ευθυτενής  και  με  κοιτούσε  κατάματα.  Σε  όλη  τη  συνεδρία  είχε

συναίσθηση  τι  κάνουμε  και  φαινόταν  ξεκούραστη.  Παρακολουθούσε,  με  το

βλέμμα της, κάθε κίνηση που έκανα, μου χαμογελούσε συχνά και η αναπνοή της

ήταν ήρεμη.

Στα τραγούδια που είπα με την κιθάρα, η κα Α, με κοιτούσε στα μάτια και

ήταν  χαμογελαστή.  Στις  ερωτήσεις  που  τις  έκανα,  πάνω  στις  αφηγήσεις που

ξεκινούσα με αφορμή τα τραγούδια, δε μου απαντούσε. Σε κάποιες ερωτήσεις δε

με  άκουγεμ,  όμως, θεωρώ ότι  σε άλλες  με άκουγε  αλλά δε μπορούσε να μου

απαντήσει. Ίσως να οφείλεται στην εξέλιξη της ασθένειας. 

Και σε αυτή τη συνεδρία, στα τραγούδια που χρησιμοποίησα το ταμπουρίνο

έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στα περισσότερα, κρατούσε απλά το ταμπουρίνο

και εγώ έπαιζα το ρυθμό των τραγουδιών. Στις παύσεις που έκανα δε φαινόταν να

μπορεί  ή  να  θέλει  να  χτυπήσει  μόνη  της,  αλλά  όταν  της  έπιανα  το  χέρι  και

παίζαμε μαζί χαμογελούσε διάπλατα. Γενικά της έδινα πολύ χώρο, αφήνοντάς της

να κρατά μόνη της το ταμπουρίνο,  χωρίς να παίζω εγώ, για να της δώσω την

ευκαιρία να το χτυπήσει. Η κα Α παρόλο που το επεξεργαζόταν με τα χέρια της
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(γυρνόντας το γύρω γύρω) δεν έκανε κίνηση για να το χτυπήσει. 

Στο «Σαρίκουζ», όταν της άφησα το ταμπουρίνο για να παίξει μόνη της,

αυτή το έφερε κοντά στο στήθος της και δεν έπαιζε. Όταν όμως σήκωσα το χέρι

μου για να της δείξω ότι θέλω να παίξω στο ταμπουρίνο,  αυτή το μετακίνησε

προς το μέρος μου για να μπορέσω να το χτυπήσω. Στο «Σεράντα μήλα κόκκινα»,

όπου συνεχίσαμε να παίζουμε μαζί στο ταμπουρίνο, όταν τραγούδησα και έκανα

την παύση, κίνησε το χέρι της για να χτυπήσει ή να πιάσει το τύμπανο (δεν είμαι

σίγουρη) κι εγώ γύρισα το ταμπουρίνο σε τέτοια θέση ώστε να μπορέσει να το

χτυπήσει. Όταν το χτύπησε χαμογέλασε. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο καταλάβαινε

καλύτερα τι της ζητούσα να κάνει κι έτσι φτάσαμε στο σημείο, όταν ερχόταν η

σειρά της να παίξει, άνοιγε το χέρι της και περίμενε να χτυπήσω το ταμπουρίνο σε

αυτό.  Στο  τέλος  του  τραγουδιού  φαινόταν  πολύ  χαρούμενη.  Κάναμε  την  ίδια

δραστηριότητα και στο «Εκάεν και το τσάμπασιν».  Συνέχισε να ανοίγει το χέρι

της για να της το χτυπήσω και ήταν χαμογελαστή μέχρι το τέλος. Στο επόμενο

τραγούδι ('Nar agaci') άλλαξα το χέρι με το οποίο κρατούσε το ταμπουρίνο, για να

κινήσει και το άλλο χέρι λίγο. Δεν το άνοιξε για να το χτυπήσω αλλά, κατά τη

άποψή μου, αυτό οφείλεται στην μόνιμη (ακούσια) κίνηση που βρίσκεται το χέρι

της και που δεν μπορεί να την ελέγξει. Εγώ της χτυπούσα με το ταμπουρίνο το

κλειστό χέρι κι αυτή, όταν της το χτυπούσα, κοιτούσε εκεί, χαμογελούσε και μετά

έστρεφε το βλέμμα της σε μένα.

Η κίνησή της στα χέρια όταν παίζουμε με το ταμπουρίνο είναι πιο εύκολη,

γιατί εκείνες τις στιγμές, δεν είναι τόσο σφιγμένα όσο στην αρχή της συνεδρίας.

Όμως, εξαιτίας του ότι τα χέρια της κινούνταν, δε στήριζαν τον κορμό της, με

συνέπεια  να   γλιστρά  προς  τα  κάτω,  στην  καρέκλα  που  καθόταν.  Κατά  τη

διάρκεια  της  συνεδρίας,  διέκοψα  δύο  φορές  για  να  τη  σηκώσω.  Η  λεκτική

επικοινωνία της, ήταν και σ' αυτή τη συνεδρία ανύπαρκτη, ενώ δεν απαντούσε σε

ερωτήσεις  μου.  Μόνο  όταν  τη  ρώτησα  αν  ξέρει  να  μιλάει  ποντιακά,  έγνεψε

καταφατικά και ήταν και η μόνη φορά στη συνεδρία που μου απάντησε. Όμως, η

συνολική εικόνα της έδειχνε ότι ήταν ευδιάθετη και παρακολουθούσε οτιδήποτε

συνέβαινε μέσα στη συνεδρία. 
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5.1. Ανάλυση συνεντεύξεων με την κα Β.

Οι  συνεντεύξεις  της  κας  Β  καταγράφηκαν  λέξη  προς  λέξη  κι

αποκωδικοποιήθηκαν. Από την αποκωδικοποίηση αυτή προέκυψαν πέντε βασικές

κατηγορίες:

1. Επικοινωνία

2. Διάθεση

3. Νοητική βελτίωση

4. Κινητικότητα

5. Οφέλη του περιθάλποντα

6. Διάρκεια των αποτελεσμάτων της συνεδρίας

Επικοινωνία- Διάθεση – Νοητική βελτίωση

Η κα Β θεωρεί ότι η μουσική ωφέλησε πολύ τη κα Α στην επικοινωνία της

με το περιβάλλον της. Όπως ανάφερε, έβλεπε ότι η κα Α άρχισε να ενδιαφέρεται

περισσότερο  για  τον  κόσμο  γύρω  της  και  να  προσπαθεί  να  συμμετέχει  σε

συζητήσεις. Ειδικά στις πρώτες δέκα συνεδρίες, σχημάτιζε και μικρές προτάσεις.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Ανταποκρινότανε απόλυτα, δηλαδή σε αυτά που της έλεγα, ανταποκρινόταν

απόλυτα. Δεν κάνει πολλά πράγματα, αλλά, ξέρω εγώ... ήταν... (παράδειγμα)

είχε  λιακάδα,  (της  έλεγα)  'μάνα δες  έξω,  τι  ωραία  μέρα  έχει  σήμερα!'  και

κοιτούσε ή, ξέρω εγώ, κάποια φορά μου λέει 'σήμερα φυσάει'».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, σχετικά με την επικοινωνία της κας Α με

αυτή κι εμένα είπε:

«...Και  εντάξει  κατά  τη  διάρκεια  της  συνεδρίας,  νομίζω  ότι  το  έχεις

διαπιστώσει και συ, ότι είναι ενεργή, ότι συμμετείχε στο (κάνει παύση για να

σκεφτεί). ( εννοεί όταν τη ρωτούσαμε) «να τραγουδήσουμε;» (μικρή παύση)

δηλαδή, «σου άρεσε;» (μικρή παύση) κουνούσε το κεφάλι. Κάποιες φορές το

είπε κιόλας και δυνατά 'ναι'. Εν πάση περιπτώσει, σου έδινε να καταλάβεις τι
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θέλει, που βρίσκεται. Κι όταν δεν ήθελε, ας πούμε, το έλεγε. 'Όχι'».

Υπογραμμίζει  το  ότι  η  μουσικοθεραπεία  προσέφερε  στην  κα  Α

ευχαρίστηση,  καλή  διάθεση  και  ζωντάνια.  Την  έβλεπε  να  είναι,  όπως  η  ίδια

ανέφερε,  «ενεργή  και  ζωηρή»,  ειδικότερα  στις  πρώτες  έξι  με  εφτά  συνεδρίες.

Παρατήρησε και η ίδια ότι έκανε προσπάθεια να  τραγουδήσει στίχους από τα

τραγούδια. 

Μετά  τη  δέκατη  συνεδρία  θεωρεί,  ότι  είχε  πτώση  στη  συμμετοχή  της,

κυρίως τη λεκτική, και την αποδίδει τόσο στον καύσωνα της περιόδου, όσο και

στην εξέλιξη της νόσου. Βεβαια, ακόμη και μετά τις 10 συνεδρίες, που θεωρεί ότι

άρχισε  να  μειώνεται  η  επικοινωνιακή  της  ικανότητα  και  πάλι  έβλεπε  ότι

ανταποκρινόταν και ήταν παρούσα σε ότι συνέβαινε:

Επιπλέον, σε ερώτησή μου για το πως βοήθησε η μουσικοθεραπεία στην

μείωση και τελικά στον τερματισμό της φαρμακευτικής αγωγής που έπαιρνε για

την κατάθλιψη και την αϋπνία,  παρόλο που δεν είναι  σε θέση να γνωρίζει  αν

βοήθησε στο να σταματήσουν την αγωγή, παρατήρησε ότι μια κίνηση του χεριού

της, που σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό της κας Α οφειλόταν στην κατάθλιψή

της, στη διάρκεια των συνεδριών έπαυε να υφίσταται και ακόμη και τις επόμενες

μέρες, ήταν μειωμένη:

«Κοίταξε  τώρα...ακόμη  κι  όταν  έπαιρνε  το  χάπι,  έκανε  κάποιες  μηχανικές

κινήσεις,  που  ο  γιατρός  μας  είχε  πει,  τέλος  πάντων,  ότι  ήταν  από  την

κατάθλιψη...  Έτσι;  Αυτές τις κινήσεις,  στη διάρκεια των συνεδριών δεν τις

έφτιαχνε...  (ή  όταν  τις  έκανε)  δεν  ήταν  τόσο  έντονες.  Όταν  τις  έφτιαχνε,

δηλαδή,  μετά  (τη  συνεδρία)...  στις  επόμενες  μέρες,  ας  πούμε,  αν  έφτιαχνε

κάποια κίνηση ρυθμική, ας πούμε, με τα χέρια δεν ήταν τόσο έντονη. Ή αν της

έπιανα το χέρι σταματούσε.»

Όσον  αφορά τη  συγκέντρωση  της  κας  Α,  η  κα  Β  επισημαίνει  ότι  αυτή

βελτιώθηκε.  Ιδιαίτερα  όταν  ασχολούνταν  με  κάποιο  μουσικό  όργανο  (ντέφι,

ταμπουρίνο,  κιθάρα),  που  όπως  και  η  ίδια  παρατήρησε  της  τραβούσαν  το
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ενδιαφέρον.  Τέλος,  στο κατα πόσο η κα Α μπορεί να θυμηθεί  ευκολότερα τα

οικεία  πρόσωπα, η κα Α δε μπόρεσε να αντιληφθεί  κάποια διαφορά σε αυτό.

Πιστεύει  ότι  τα πολύ κοντινά  πρόσωπα (την κόρη της,  το γαμπρό της  και  τα

εγγόνια της, την κυρία που την φρόντιζε), επειδή τα έβλεπε σε καθημερινή, βάση

τα αναγνώριζε. Δεν παρατήρησε κάποια αλλαγή πάνω σε αυτό. Στους υπόλοιπους

συγγενείς, που δεν τους έβλεπε και συχνά, συνέχισε να μην τους αναγνωρίζει.

Όσον αφορά την ερευνήτρια,  η κα Β παρατήρησε ότι όταν την ενημέρωνε ότι

ήταν  η  μέρα  που  θα  ερχόμουν,  χαμογελούσε,  σα  να  καταλάβαινε  σε  ποια

αναφερόταν η κα Β.

Κινητικότητα

Στην  πρώτη  συνέντευξη,  η  κα  Β,  παρατήρησε  μικρές  αλλαγές  στην

κινητικότητα της κας Α, τόσο στα χέρια της όσο και στα πόδια της.

«Μετά που ξεκινήσαμε, αυτό που παρατήρησα, δηλαδή από Μάιο και μετά,

που  της  έλεγα  «Μαμά,  άνοιξε,  χαλάρωσε  το  χέρι  σου»,  το  άνοιγε.  Το

χαλάρωνε το χέρι της. Μέχρι που...  τον τελευταίο ενάμιση μήνα, ας πούμε,

βλέπω ότι μόνη της το κουνάει. Ενώ το είχε αγκυλωμένο πάνω της... Εεεε... τα

πόδια της, πολλές φορές, ας πούμε, πριν τα είχε σε μία στάση, έτσι; της τα

άφηνα εγώ μαζεμένα, το βράδυ που την έβαζα για ύπνο, ας πούμε. Και την

άλλη μέρα μπορεί να της τα έβρισκα μαζεμένα.  Δε ξέρω τι  έκανε κατά τη

διάρκεια  της  νύχτας.  Αλλά  τώρα  τα  πόδια  της  κινούνται  πιο  πολύ  στο

κρεβάτι.»

Παρατήρησε επίσης,  ότι  άρχισε να μετακινεί  ελαφρά και  την πλάτη της

προσπαθώντας να βολευτεί καλύτερα όταν ήταν ξαπλωμένη. Επιπλέον, ανέφερε

ότι τελευταία φορά που είχε κάνει κάποια βήματα ήταν τέλος Απριλίου (μέχρι

τότε είχαμε κάνει δύο συνεδρίες) αλλά 

«Εεεε, πριν από δύο εβδομάδες, που τη βάλαμε να την κάνουμε μπάνιο, .......

Όταν τη σήκωσα πατούσε στα πόδια της, δε με κούρασε καθόλου. Αυτό έγινε
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την  πιο  προηγούμενη  φορά.  Όχι  το  προηγούμενο  Σάββατο,  το  πιο

προηγούμενο Σάββατο. ...... Αλλά μου έκανε εντύπωση τότε, γιατί δεν το είχε

ξανακάνει από τον (σκέφτεται) ολόκληρο Μάιο, ολόκληρο Ιούνιο (σκέφτεται)

24 Ιουνίου μου το έκανε αυτό. Να πατήσει τα πόδια της. Και να πατάει. Να

στηρίζεται. Εγώ απλώς της κρατούσα το κορμί της όρθιο. Δεν έδινε βάρος σε

μένα.». 

Στη δεύτερη συνέντευξη, όμως, ανέφερε μόνο αλλαγή στην κινητικότητα

των χεριών της κας Α. 

«Όχι στην κινητικότητα δεν έχουμε ιδιαίτερη διαφορά. Ε (σκέφτεται) ε, τώρα

δε ξέρω αν (μικρή παύση) είναι  καθηλωμένη πολύ καιρό στην καρέκλα.  Ε

(μικρή  παύση)  δεν  έκανε  πράγματα  και  δεν  κάνει  τώρα.  Απλά  αυτό  που,

τελευταία,  πρόσεξα,  αν  μπορούμε  να  το  πούμε  ότι  έχει  σχέση  με  την

κινητικότητα αυτό, είναι όταν την ταΐζω, σηκώνει  το χέρι  της να πιάσει το

κουτάλι αυτή.(σε άλλο σημείο της συνέντευξης) Δεν το έπιανε το κουτάλι. Το

κοιτούσε μόνο. Τώρα και στην πετσέτα απλώνει το χέρι της. Και στο κουτάλι.

Ή το πιάτο να πιάσει ή το κουτάλι.»

Το  ότι  μειώθηκε  πολύ  η  κινητικότητα  της  κας  Α  το  αποδίδει  στην

επιβάρυνση  της  κατάστασής  της,  από  τη  νόσο  και  στην  αγκύλωση  λόγο  της

ακινησίας. 

Οφέλη στον περιθάλποντα

Η κα Β είναι απόλυτη, στο ότι η συμμετοχή της στις συνεδρίες της κας Α

ωφέλησε  πάρα πολύ και  την  ίδια.  Καταρχήν,  της  έδωσε την ικανοποίηση ότι

προσέφερε κάτι ωφέλιμο στη μαμά της. Επιπλέον, είδε την κατάσταση της κας Α

με «άλλο μάτι». Δηλαδή, πριν από τις θεραπείες, όταν κρατούσε συντροφιά στην

κα Α δεν αλληλεπιδρούσε μαζί της ιδιαίτερα, θεωρώντας ότι η κα Α, λόγω της

νόσου, δε μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της. Δεν καταλάβαινε. Όμως, όπως η

ίδια παραθέτει:

«Δηλαδή,  (η  μουσικοθεραπεία)  με  βοήθησε...(προσπαθεί  να  σκεφτεί  την
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κατάλληλη λέξη) μου έδωσε κίνητρο να της μιλάω. Αυτό (παύση). Γιατί πριν

έλεγα,  «αφού  δεν  καταλαβαίνει  τι;».  Όμως  διαπίστωσα  ότι  καταλαβαίνει.

Αντιλαμβάνεται  δηλαδή,  έστω  τη  φωνή.  Ότι  κάποιος  είναι  δίπλα  της,  ότι

(σκέφτεται). Αλλά ακόμη, ανταποκρινότανε και σε πράγματα....(μικρή παύση

για  να  σκεφτεί)  Ξέρω  γω,  «σ'  αρέσει  η  μπλούζα  μου;»,  κούνουσε  (εννοεί

επικοινωνούσε) το κεφάλι της. Με χάιδευε. Έφτιαχνε (κάνει μικρή παύση και

σκέφτεται) είχε έρθει ο αδερφός μου, ή η νύφη μου, τέλος πάντων, «θυμάσαι

μάνα; χθες ήρθε ο Παναγιώτης», της έλεγα, της επαναλάμβανα ότι έχω εγγόνι.

Ότι  πόσα παιδιά έχει, πόσα εγγόνια έχει. Κι έβλεπα ότι άκουγε.»

Επιπλέον, στις συνεδρίες βρήκε την ώθηση που χρειαζόταν για να συνεχίσει

να περιποιείται και να περιθάλπει την κα Α. Στην ερώτησή μου,αν βοηθήθηκε σε

σχέση με το βάρος, το άγχος και το στρες της φροντίδας ενός ασθενούς με ΝΑ, η

απάντησή της ήταν ξεκάθαρη:

«Α,  πάρα  πολύ!Πάρα  πολύ!Δεν  (κάνει  παύση  και  σκέφτεται).  Σου  λέω,

ήμουνα  προετοιμασμένη  αρκετά.  Αλλά,αυτό  που  είπα  και  πριν,  ας  πούμε

(κομπιάζει)  και  δεν  ξέρω  (κάνει  μικρή  παύση  και  σκέφτεται)  εντάξει

(κομπιάζει).  Τώρα  όταν  έχεις  τρία  χρόνια,  έναν  άνθρωπο  κατάκοιτο,  έτσι;

Σχεδόν  (εννοεί  τρία  χρόνια),  γιατί  τον  πρώτο  χρόνο  ήταν  καλύτερα.  Δύο

χρόνια.  Κατάκοιτο  (μικρή  παύση)  εντάξει  (μικρή  παύση).  Και  με  πολλές

υποχρεώσεις.  Ε  κάποια  στιγμή  λες,  φορτώνεις.  Αλλά  όταν  κατέβαινα  εδώ

κάτω,  Κατερίνα,  έλεγα «τώρα είμαι  εδώ κάτω,  τέλος»(Κάνει  παύση και  με

κοιτά στα μάτια) Με βοήθησε, ναι, πάρα πολύ (εννοεί τη μουσικοθεραπεία)!»

Ήταν  πολύ  σημαντικό  για  εκείνη  να  συμμετέχει  στις  συνεδρίες,  τη

χαροποιούσε ιδιαίτερα που έβλεπε τη μητέρα της να επικοινωνεί,  αν και όπως

είπε κάποιες στιγμές τη στενοχωρούσε κιόλας, γιατί έβλεπε τη διαφορά που είχε η
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μαμά  της,  συγκριτικά  με  το  παρελθόν  (πριν  την  ασθένεια).  Γενικά  όμως,  οι

συνεδρίες αποτελούσαν γι' αυτήν στιγμές εκτόνωσης, μέσα στην εβδομάδα:

«(δε ξέρω) αν δηλαδή δεν κάναμε τη μουσικοθεραπεία, αν κάποια στιγμή θα

είχα φτάσει στο σημείο να αγανακτήσω ή να κάνω...(μικρή παύση) δε ξέρω

πως  θα  συμπεριφερόμουν  ...  (σκέφτεται)  αλλά εν  πάση  περιπτώσει,  το  ότι

περίμενα κι εγώ τις Τρίτες, που θα ερχόσουν (χαμογελάει) νομίζω ότι ήτανε...

(προσπαθεί να βρει την κατάλληλη λέξη) ήταν αναζωογονητικό για μένα». 

Διατήρηση των αλλαγών μετά τις συνεδρίες

Η  κα  Β  υποστηρίζει  ότι  οι  αλλαγές,  κυρίως  στη  διάθεση  και  στην

επικοινωνία, της κας Α είχαν διάρκεια μερικές μέρες. Όπως παρατήρησε, η καλή

της διάθεση συνήθως διατηρούνταν μέχρι και την επόμενη μέρα από τη συνεδρία:

«Και εκείνη την ώρα, από το μεσημέρι που της έλεγα, θα έρθει η Κατερίνα να

τραγουδήσουμε, έπαιρνε στροφή η διάθεσή της. Κι όταν λέω ανεβασμένη, δε

ξεκινούσε τη λογοδιάρροια, αλλά ήταν πιο ζωηρή, ήταν πιο ... (σκέφτεται πως

να  το  πει  καλύτερα)  Ανταποκρινόταν  όταν  της  μιλούσα  εγώ,  χωρίς  να

απαντάει βέβαια,  αλλά με κοιτούσε,  κουνούσε το κεφάλι,  έτσι;Αυτό. Μέχρι

και την επόμενη μέρα δηλαδή. Πολλές φορές και την επόμενη μέρα κρατούσε

αυτό το πράγμα. Μετά ξανά πέφταμε στη ρουτίνα μας.»

Στη επικοινωνία, η κα Β θεωρεί ότι η διατήρηση των οφελών της θεραπείας

είχε μεγαλύτερη διάρκεια. 

«Αυτό που παρατήρησα ήταν ότι,  καμιά  δυό μέρες  μετά  από τη συνεδρία,

μπορεί,  ας πούμε,  Τρίτη που την κάναμε τη συνεδρία,  Τετάρτη, Πέμπτη ...

(σκέφτεται λίγο) για δυο- τρεις μέρες, ας πούμε, μου μιλούσε. Έλεγε καμιά

κουβέντα».

Τέλος,  από  τα  λεγόμενά  της  κα  Β,  μπορεί  επίσης  να  εξαχθεί  το
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συμπέρασμα, ότι οι αλλαγές στην κινητικότητα του χεριού(που άρχισε να ανοίγει

το χέρι της περισσότερο για να πιάσει από μόνη της πράγματα, όπως το κουτάλι),

της κας Α, διατηρήθηκαν και μετά το πέρας των συνεδριών. 

6. ΣΥΖΉΤΗΣΗ

Σκοπός  αυτής  της  μελέτης  ήταν  να  δοθεί  απάντηση  στο  ερώτημα  εάν

υπάρχουν οφέλη στη ζωή μιας ασθενούς, σε τελικό στάδιο ΝΑ και της κόρης της,

από  τις  συνεδρίες  μουσικοθεραπείας.  Σύμφωνα  με  αυτό  προέκυψαν

υποερωτήματα, τα οποία παρακάτω θα απαντηθούν.

i)  Μπορεί να αυξηθεί η μεταξύ τους επικοινωνία και να βελτιωθεί  η

ποιότητά της [αύξηση στη σωματική, λεκτική και βλεμματική επαφή καθώς

και στη συναισθηματική έκφραση (περισσότερα χαμόγελα, κλάμα, λέξεις που

να εκφράζουν το συναισθήματά της για την κόρη της]; 

Από  την  ανάλυση  των  συνεδριών  μπορεί  να  υποστηριχτεί  ότι  η

επικοινωνιακή ικανότητα της κας Α βελτιώθηκε, μιας και σε όλες τις συνεδρίες

σχεδόν επικοινωνούσε  με  νοήματα και  στις  δώδεκα  από τις  είκοσι  συνεδρίες,

έκανε και προσπάθειες να επικοινωνήσει και λεκτικά. Το συμπέρασμα, αυτό, το

επιβεβαιώνει  και  η  κόρη  της.  Σε  όλες  τις  συνεδρίες  σχεδόν,  επικοινωνούσε,

έστρεφε το βλέμμα της σε όποιον της απηύθυνε το λόγο και παρακολουθούσε

συνειδητά  ότι  συνέβαινε  κατά  τη  διάρκεια  της  συνεδρίας.  Η επικοινωνία  της

μειωνόταν όταν κουραζόταν, κυρίως προς το τέλος των συνεδριών. Στις έρευνες

των Clair  &Berstein (1990) και  των Gómez Gallego και Gómez García(2017)

υποστηρίζεται  ότι  η  αλληλεπίδραση  και  η  επικοινωνία  των  ατόμων  με  ΝΑ

ωφελούνται  από  τη  μουσικοθεραπεία  και  η  παρούσα  μελέτη  έρχεται  να

υποστηρίξει τους παραπάνω ισχυρισμούς.

ii) Μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής της ίδιας της ασθενούς [να

μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά της είτε μέσα από τις εκφράσεις του

προσώπου  (χαμόγελο/κλάμα  κλπ),  είτε  λεκτικά  (με  κάποιες  μεμονωμένες

λέξεις]; 
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Από  τα  συνολικά  δεδομένα  αυτής  της  μελέτης  περίπτωσης,  μπορεί  να

υποστηριχτεί ότι η μουσικοθεραπεία βελτίωσε την ποιότητα της ζωής της κας Α,

αλλά και της κας Β. Η κα Α ήταν εκφραστικότατη. Οι μυς του προσώπου της

συσπώνταν διαρκώς,  δείχνοντας  την  ευχαρίστηση,  την αδιαφορία αλλά και  τη

δυσαρέσκειά της. Στις αρχικές κυρίως συνεδρίες, η στεναχώρια της εκτονωνόταν

με κλάμα. Κάποιες φορές επικοινωνούσε και λεκτικά. Αυτό έρχεται σε συμφωνία

με  όλες  τις  έρευνες  που  αναφέρθηκαν  στην  βιβλιογραφική  επισκόπηση  και

υποστηρίζουν το όφελος στην ποιότητα ζωής του ασθενούς με ΝΑ, αλλά και της

οικογένειάς του (Chu et al., 2013;  Raglio et al., 2015; Ray & Mittelman, 2015;

Spiro, 2010; Svansdottir & Snaedal, 2006). 

iii) Μπορεί να αυξηθεί η κινητικότητά της ασθενούς (μέσω συντονισμού

των κινήσεών της με τη μουσική); 

Η απάντηση σε αυτό το υποερώτημα είναι  ξεκάθαρα ναι.  Συγκεκριμένα,

παρατηρήθηκε τα χέρια της κας Α χαλάρωσαν κι άρχισαν να κάνουν κινήσεις,

που πιο μπροστά δεν έκανε. Έπιανε το ταμπουρίνο μόνη της, το σήκωνε σχετικά

ψηλά, μακριά από το σώμα της και το γυρνούσε στα χέρια της, απ' όλες τις μεριές.

Επίσης, σε κάποιες συνεδρίες, έπαιξε λίγα χτυπήματα σε αυτό, χωρίς βοήθεια.

Και η κα Β παρατήρησε ότι μετά την έναρξη των συνεδριών, άρχισε να κινεί

περισσότερο τα χέρια της κι έκανε προσπάθειες να πιάσει αντικείμενα (όπως το

κουτάλι που έτρωγε και το πιάτο της). Επιπλέον μέχρι και τη 10η συνεδρία η κα Β

παρατήρησε αύξηση της κινητικότητας στα πόδια της κας Α και στον κορμό της,

οι οποίες ναι μεν ήταν μικρές αλλά υπήρξαν. Οι συγκεκριμένες, όμως, αλλαγές

εξασθένησαν με τον πέρασμα των συνεδριών.  Από την άλλη, η  βελτίωση της

κινητικότητας στα χέρια παρέμεινε σταθερή. 

Επιπλέον  όφελος  που  προέκυψε  από  τις  συνεδρίες  είναι  στο  θέμα  της

μνημονική ικανότητας,. Από τις εως τώρα έρευνες υποστηρίζεται ότι οι ασθενείς

με  ΝΑ ωφελούνται  στην μνήμη τους  από τις  μουσικοθεραπευτικές  συνεδρίες.

(Creech et  al.,  2013;  Dassa & Amir,  2014;  Gómez Gallego & Gómez García,

2017). Στην περίπτωση της κας Α, φάνηκε ότι κάτι τέτοιο μπορεί και να ισχύει.

Παρατηρήθηκε ότι από τις πρώτες συνεδρίες, η κα Α προσπαθούσε να ψελλίσει
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στίχους  από  κάποια  τραγούδια.  Γεγονός  θα  μπορούσε  να  ερμηνευθεί  ως

επαναφορά, ίσως, στη μνήμη της, συγκεκριμένων τραγουδιών.

Επιπλέον,  στις  αφηγήσεις  που  ακολουθούσαν  συνήθως  τα  τραγούδια,

σχετικά με το παρελθόν της κας Α, σχεδόν σε όλες τις συνεδρίες είχε στιγμές που

φαινόταν  ότι  επανέρχονταν  μνήμες,  καθώς  απαντούσε  σε  ερωτήσεις  που  της

θέταμε σχετικά με το παρελθόν της κι έδειχνε, συχνά, να συγκινείται (συμμετείχε

κυρίως  με  νοήματα  και  πολλές  φορές  βούρκωνε).  Αυτό  υποδηλώνει  ότι  τα

συγκεκριμένα  τραγούδια,  είναι  συνυφασμένα με  συγκεκριμένες  αναμνήσεις,  οι

οποίες, στο άκουσμά τους, κάποιες φορές επανέρχονται και συμφωνεί, εν μέρη,

με  την  έρευνα  των  Gómez  Gallego  &  Gómez  García,  (2017),  οι  οποίοι

υποστηρίζουν  ότι  το  συναισθηματικό  φορτίο  με  το  οποίο  έχουν  συνδέσει  τα

τραγούδια  οι  ασθενείς,  βοηθά  στην  επαναφορά  των  αναμνήσεων  και  των

συναισθημάτων  που είναι  συνδεδεμένα  με  τα  γνώριμα αυτά τραγούδια.  Αυτό,

όμως,  μετά  τη  12η  συνεδρία  της  μειώθηκε.  Η  κόρη  της  επιβεβαίωσε  την

προσπάθεια της λεκτικής συμμετοχής της στα τραγούδια αλλά σε ότι αφορά την

επαναφορά  αναμνήσεων,  η  κα  Β  θεωρεί  ότι  δεν  μπορεί  να  επιβεβαιώσει  αν

ωφελήθηκε η μνήμη της. 

Τέλος,  οι  μουσικοθεραπευτικές  συνεδρίες  φάνηκε  να  ωφελούν  και  την

περιθάλπουσα.  Σε  όλες,  σχεδόν,  τις  συνεδρίες  (εκτός  από  μία)  ήταν συνέχεια

χαμογελαστή,  αλληλεπιδρούσε  με  τη  μητέρα  της  και  συμμετείχε  σε  όλες  τις

δραστηριότητες  και  σε  όλα  τα  τραγούδια.  Επιπλέον,  όπως  η  ίδια  ανέφερε,  η

μουσικοθεραπεία της άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη μητέρα της

και  τη  βοήθησε  να  λειτουργεί  με  μεγαλύτερη  ενσυναίσθηση.  Οι  συνεδρίες

αποτελούσαν  γι  'αυτή  το  μέρος  όπου  εκτόνωνε  την  έντασή  της  κι

αναζωογονούνταν  και  της  παρείχε  το  στήριγμα  που  είχε  ανάγκη  ώστε  να

συνεχίσει να φροντίζει τη μητέρα της. Τα αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία

με τις έρευνες των McDermott και συνεργατών (2014), των Melhuish, Beuzeboc

&  Guzmán,  (2017)  και  των  Osman  και  συνεργατών  (2014),  οι  οποίοι

υποστηρίζουν  τη  σημαντικότητα  της  συμμετοχής  των  περιθαλπόντων  στις

συνεδρίες.

Από  τα  παραπάνω,  και  προσπαθώντας  να  δοθεί  απάντηση  στο  βασικό
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ερευνητικό  ερώτημα,  εάν  υπάρχουν οφέλη στη ζωή μιας  ασθενούς,  σε τελικό

στάδιο  ΝΑ  και  της  κόρης  της,  από  τις  συνεδρίες  μουσικοθεραπείας,  θα

μπορούσαμε να πούμε ότι ,όσον αφορά την περίπτωση της κας Α και της κόρης

της, υπάρχουν οφέλη κι όπως φαίνεται παραπάνω είναι πολλαπλά. 

6.1. Περιορισμοί έρευνας

Με δεδομένο ότι ο τομέας της μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα, ειδικότερα

στον τομέα της άνοιας,  δεν είναι  ανεπτυγμένος,  η  παρούσα μελέτη μπορεί  να

αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Το γεγονός, όμως, ότι

αποτελεί  μελέτη περίπτωσης,  κάνει  αδύνατη τη γενίκευση των αποτελεσμάτων

της.  Γι'  αυτό  είναι  απαραίτητη  παιρεταίρω έρευνα,  με  μεγαλύτερο  πληθυσμό

ατόμων με ΝΑ. 

Τέλος,  το ότι  η  ίδια η ερευνήτρια  συμμετείχε  στις  συνεδρίες,  μπορεί  να

επηρέασε την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων.  Αν και λήφθηκαν μέτρα

ώστε να υπάρξει  όσον το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα (προσωπικές

σημειώσεις της θεραπεύτριας και εποπτεία από έμπειρη μουσικοθεραπεύτρια και

συνέντευξη  από  την  περιθάλπουσα  για  διασταύρωση  των  αποτελεσμάτων),

χρειάζεται κι άλλου είδους έρευνα, πέραν της μελέτης περίπτωσης, ώστε να τα

ευρήματα να επαληθευτούν. 

6.2. Συμπεράσματα

Κατά τη άποψη της ερευνήτριας, ο κλάδος της μουσικοθεραπείας μπορεί να

οφελέσει κατά πολύ τα άτομα με .ανοια. Γι'αυτό είναι απαράιτητο να δοθεί βάρος

σε έρευνες πάνω στον τομέα αυτό. Είναι  σημαντικό να  ερευνηθούν οι διαφορές

που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στις μουσικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν

ως  παρέμβαση,  ηχογραφημένη  μουσική  και  σε  αυτές  που  καθοδηγούνται  από

έμπειρο  μουσικοθεραπευτή,  καθώς  επίσης  και  με  τις  παρεμβάσεις  που

καθοδηγούνται από επαγγελματία μουσικό.  Τέλος, περαιτέρω έρευνα θα πρέπει

να διεξαχθεί σε ότι αφορά τη χρήση της μουσικοθεραπείας ως βοήθημα για την

ελάττωση  ή  ακόμη  και  την  αντικατάσταση  των  φάρμακα  που  στοχεύουν  στα

ψυχοσωματικά συμπτώματα της νόσου (κατάθλιψη, επιθετικότητα, αϋπνία κλπ).
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Παράρτημα 1: Αίτηση άδειας βιντεοσκόπισης.
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Παράρτημα 2: Αίτηση συγκατάθεσης για συμμετοχή στην 
έρευνα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης 

Καλείστε να συμμετάσχετε  σε μια έρευνα που διεξάγεται  από την Αικατερίνη

Κάργιου,  μεταπτυχιακή  φοιτήτρια  του  τμήματος  Μουσικής  Επιστήμης  και

Τέχνης,  του  πανεπιστημίου  Μακεδονίας.  Πρέπει  να  είστε  18  χρονών  (ή

μεγαλύτεροι)  για  να  συμμετάσχετε  στην  έρευνα.  Η  συμμετοχή  σας  είναι

εθελοντική. Μπορείτε να αφιερώσετε όσο χρόνο χρειάζεστε για να διαβάσετε το

Έντυπο  Συγκατάθεσης  κατόπιν  Ενημέρωσης.  Μπορείτε  επίσης  να

αποφασίσετε να το συζητήσετε με την οικογένεια ή τους φίλους σας. Αντίγραφο

αυτού του εντύπου θα σας δοθεί.

ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σας ζητάμε να συμμετάσχετε στην παρούσα έρευνα γιατί ο σκοπός της είναι η

μελέτη της επίδρασης της μουσικής, στο πλαίσιο συνεδριών μουσικοθεραπείας,

σε  άτομα  που  νοσούν  από  Alzheimer.  Οι  συνεδρίες  μουσικοθεραπείας  θα

βιντεοσκοπούνται. 

ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΟΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΙΣΘΉΜΑΤΑ ΔΥΣΦΟΡΊΑΣ

Δεν υπάρχουν προβλέψιμοι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη συμμετοχή σας στην

παρούσα έρευνα. Εάν αισθανθείτε δυσφορία κατά τη διάρκεια των συνεδριών,

παρακαλούμε μη διστάσετε να ζητήσετε να διακόψουμε τη συνεδρία.
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ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΑ ΟΦΈΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΚΑΙ / Ή ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ

Από τις μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες ενδέχεται να προκύψουν μόνο οφέλη για

τον συμμετέχοντα,  όπως  βελτίωση  της  ψυχοσυναισθηματικής  κατάστασης  του

ασθενούς, βελτίωση της κινητικότητάς του, ενδεχόμενη μείωση φαρμάκων κα. 

ΠΛΗΡΩΜΉ /ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ

Δεν θα έχετε κάποιο άμεσο και σημαντικό οικονομικό όφελος από τη συμμετοχή

σας στην παρούσα έρευνα.

ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΗ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

Κατά  τη  δήλωση  των  ερευνητών  της  έρευνας  δεν  υπάρχει  σύγκρουση

συμφερόντων.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ

Οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτηθούν σχετικά με την παρούσα έρευνα και οι

οποίες  θα  μπορούσαν  να  σας  ταυτοποιήσουν  προσωπικά,  θα  παραμείνουν

απόρρητες και θα αποκαλυφθούν μόνο με την άδειά σας ή όπως προβλέπεται από

τον  νόμο.  Οι  πληροφορίες  που  θα  συλλεχθούν  για  το  άτομό  σας  θα

κωδικοποιηθούν  με  τη  μορφή ψευδώνυμου ή αρχικών  και  αριθμών,  όπως  για

παράδειγμα  abc-123,  κ.λπ.  Οι  πληροφορίες  εκείνες  που  σας  ταυτοποιούν

προσωπικά,  θα  διατηρηθούν  ξεχωριστά  από  τα  υπόλοιπα  δεδομένα  που  σας

αφορούν. 

Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στο γραφείο του ερευνητή σε κλειδωμένο συρτάρι

/ ή σε υπολογιστή προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης.
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Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Σε περίπτωση

ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης,  θα  ζητηθεί  η  συγκατάθεσή  σας.  Μπορείτε  να

αρνηθείτε να ηχογραφηθείτε. Ο ερευνητής θα μεταγράψει τις ηχογραφήσεις και

μπορεί  να  σας  προμηθεύσει  με  ένα  αντίγραφο  του  απομαγνητοφωνημένου

κειμένου  κατόπιν  αιτήσεώς  σας.  Έχετε  το  δικαίωμα  να  ελέγξετε  και  να

επεξεργαστείτε την απομαγνητοφώνηση. Προτάσεις οι οποίες έχετε ζητήσει από

τον ερευνητή να παραληφθούν δεν θα χρησιμοποιηθούν και θα σβηστούν από όλα

τα αντίστοιχα αρχεία.

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιευτούν ή παρουσιαστούν

σε  συνέδρια  δεν  θα  συμπεριληφθούν  πληροφορίες  που  θα  αποκαλύπτουν  την

ταυτότητά  σας.  Σε  περίπτωση  που  φωτογραφίες  σας,  βίντεο  ή  ακουστικές

ηχογραφήσεις χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η ταυτότητά σας θα

προστατεύεται ή θα συγκαλύπτεται.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΚΑΙ ΑΠΟΧΏΡΗΣΗ

Μπορείτε  να  επιλέξετε  να  συμμετάσχετε  ή  όχι  στην  παρούσα  έρευνα.  Αν

συμμετάσχετε  εθελοντικά  σε  αυτή  την  έρευνα,  μπορείτε  να  αποχωρήσετε

οποιαδήποτε  στιγμή  χωρίς  καμία  συνέπεια.  Μπορείτε  επίσης  να  αρνηθείτε  να

απαντήσετε  σε  οποιεσδήποτε  ερωτήσεις  δεν  επιθυμείτε  να  απαντήσετε  και  να

παραμείνετε στην έρευνα. Ο ερευνητής μπορεί να σας ζητήσει να αποσυρθείτε

από την έρευνα, αν ανακύψουν περιστάσεις που το απαιτούν.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ ΑΝΤΊ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Η εναλλακτική λύση που έχετε στη διάθεσή σας αντί της συμμετοχής είναι η μη

συμμετοχή.

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
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Μπορείτε  να  αποσύρετε  τη  συγκατάθεσή  σας  οποιαδήποτε  στιγμή  και  να

διακόψετε τη συμμετοχή σας χωρίς να υποστείτε καμία κύρωση. Δεν παραιτείστε

από οποιοδήποτε έννομο συμφέρον σας,  δικαίωμά σας ή δικαίωμα προσφυγής

εξαιτίας της συμμετοχής σας στην παρούσα έρευνα. Αν έχετε ερωτήσεις σε σχέση

με τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο/αντικείμενο της έρευνας, ή θα θέλατε να

συνομιλήσετε  με  άτομα  ανεξάρτητα  προς  την  ερευνητική  ομάδα  ώστε  να

απαντηθούν  τα  ερωτήματά  σας  σε  σχέση  με  την  έρευνα  παρακαλούμε

επικοινωνήστε με τον επιστημονικά υπεύθυνο της έρευνας.

ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΏΝ

Αν έχετε  οποιεσδήποτε  ερωτήσεις  ή  ανησυχίες  σε  σχέση  με  την  έρευνα,  μη

διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ερευνήτρια:

Αικατερίνη Κάργιου

40 εκκλησιών 22-24, 62125, Σέρρες.

Τηλέφωνο: 6938784243

e-mail: akargiou@gmail.com

Διάβασα τα παραπάνω και αποδέχομαι τη συμμετοχή μου στην έρευνα.

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:
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Παράρτημα  3:  Αίτηση  για  χρήση  αποσπασμάτων  των

συνεδριών σε παρουσιάσεις, συνέδρια, ημερίδες κλπ.

Έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης

Ονομάζομαι Αικατερίνη Κάργιου και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Μουσική
και Κοινωνία:Μουσικοθεραπεία», του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Όπως γνωρίζετε συμμετείχατε
στην έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής διατριβής μου «Μουσικοθεραπεία και  Alzheimer:
Μελέτη περίπτωσης». 

Ως εκ τούτου, σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε, εκ νέου, άδεια για να χρησιμοποιήσω
αποσπάσματα από τα βίντεο των μουσικοθεραπευτικών συνεδριών που συμμετείχατε, εσείς, κα Β
και η μητέρα σας κα Α, για την παρουσίαση της εργασίας μου, ενώπιον τριμελούς εξεταστικής
επιτροπής και κοινού. Σκοπός της παρουσίασης των αποσπασμάτων είναι να δουν οι εξεταστές
την  πορεία  της  έρευνας  και  να  αξιολογήσουν  τα  αποτελέσματά  της.  Όπως  καταλαβαίνετε  η
προβολή των αποσπασμάτων θα είναι σημαντική για την τελική αξιολόγηση της εργασίας μου. 

Επιπρόσθετα, ζητώ επιπλέον άδεια, εφόσον δεχθείτε να παρουσιαστούν αποσπάσματα των
συνεδριών,  στα  αποσπάσματα  αυτά  να  φαίνεται  το  πρόσωπο  της  κας  Α.  Όπως  και  η  ίδια
γνωρίζετε, εξαιτίας της έκπτωσης της λεκτικής της επικοινωνίας, είναι απαραίτητο να φαίνονται
οι αντιδράσεις των μυών του προσώπου της, ώστε να γίνει εμφανές σε όσους παρακολουθήσουν
την παρουσίαση, η ύπαρξη ή μη, αλληλεπίδρασης με τη θεραπεύτρια.

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα αποσπάσματα που θα επιλεχθούν για να παρουσιαστούν
στην επιτροπή, πριν την παρουσίαση και να τα αποσύρετε, χωρίς καμία συνέπεια. Έχετε επίσης το
δικαίωμα να αποσύρετε την έγκρισή σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε, χωρίς καμία κύρωση.
Για περαιτέρω διερευνήσεις, απευθυνθείτε στην ερευνήτρια:
Αικατερίνη Κάργιου
email:akargiou@gmail.com
τηλέφωνο: 6938784243
Διεύθυνση: 40 εκκλησιών 22-24, 62125, Σέρρες

Εγώ  η  ......................................................  του  ......................................  και

της.......................................................  το  γένος  ....................................................  διάβασα  τα

παραπάνω και:

Α)  Δίνω  /  Δεν  δίνω  άδεια  στην  Αικατερίνη  Κάργιου,  φοιτήτρια  του  μεταπτυχιακού  ΠΜΣ

«Μουσική και Κοινωνία:Μουσικοθεραπεία», του πανεπιστημίου Μακεδονίας, να χρησιμοποιήσει

αποσπάσματα από τα βίντεο των μουσικοθεραπευτικών συνεδριών, στα οποία συμμετείχα εγώ και

η μητέρα μου, στην παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της ενώπιον τριμελούς εξεταστικής

επιτροπής και κοινού. 
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Β) Δίνω/ Δεν δίνω την άδεια στα αποσπάσματα των βίντεο που θα χρησιμοποιηθούν να φαίνεται

το πρόσωπο της μητέρα μου.

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:

Παράρτημα  4:  Βασικές  ερωτήσεις  των  ημι  δομημένων

συνετνεύξεων, που διεξήχθηκαν με την κα Β. Η ερώτηση που είναι

σημειωμένη  με  (*),  χρησιμοποιήθηκε  μόνο  στη  δεύτερη

συνέντευξη.

1. Είδες αλλαγή στη συμπεριφορά της κας Α;
2. Είδες αλλαγή στη μνημονική της ικανότητα;
3. Είδες αλλαγή στην νοητική ικανότητά της;
4. Είδες αλλαγή στην κινητικότητά της;
5. Είδες αλλαγή στην λεκτική ικανότητά της;
6. Τι, κατά τη γνώμη σου, της προσέφερε η μουσικοθεραπεία;
7. (*) Η συμμετοχή της κας Α. στις συνεδρίες έπαιξε ρόλο στη μείωση της φαρμακευτικής 

αγωγής που λάμβανε;
8. Τι προσέφερε σε σένα η μουσικοθεραπεία;
9. Υπάρχει κάποια αλλαγή σε σένα η οποία μπορεί να οφείλεται στη συμμετοχή σου στις 

συνεδρίες;
10. Υπάρχει κάποια αλλαγή σε σχέση με την φροντίδα της κα Α., η οποία μπορεί να 

οφείλεται στις συνεδρίες;
11. Υπάρχει κάποια αλλαγή σε σχέση με τη σχέση σας η οποία να οφείλεται στη 

μουσικοθεραπεία;
12. Υπάρχει κάποιο όφελος από τη συμμετοχή της κας Α. και της δικής σου σε συνεδρίες 

μουσικοθεραπείας;
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Παράρτημα 5:Υπόδειγμα αίτησης για άδεια συμμετοχής στις 
συνεντεύξεις.

Έντυπο συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης

Ονομάζομαι Αικατερίνη Κάργιου και είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Μουσική
και  Κοινωνία:Μουσικοθεραπεία»,  του  πανεπιστημίου  Μακεδονίας.  Όπως  γνωρίζετε,  θα
συμμετέχετε στην έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής διατριβής μου «Μουσικοθεραπεία και
Alzheimer: Μελέτη περίπτωσης». 

Ως  εκ  τούτου,  σας  παρακαλώ  να  συμμετέχετε  και  στη  διεξαγωγή  δύο  ημι-δομημένων
συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις έχουν ως σκοπό να δοθεί μία ακόμη άποψη σχετικά με την πορεία
της  κας  Α  αλλά  και  την  προσωπική  σας  εμπειρία  στις  μουσικοθεραπευτικές  συνεδρίες.  Οι
συνεντεύξεις θα είναι δύο, προκειμένου να αξιολογηθεί η μουσικοθεραπευετική παρέμβαση τόσο
στα μέσα των συνεδριών, όσο κι όταν ολοκληρωθούν οι είκοσι, απαιτούμενες για την έρευνα,
συνεδρίες. 

Οι συνεντεύξεις θα επεξεργαστούν μόνο από την ερευνήτρια και δε θα έχει κανείς άλλος
πρόσβαση  σε  αυτές.  Στα  συμπεράσματα  που  θα  εξαχθούν  και  που  θα  παρουσιαστούν  στην
πτυχιακή εργασία, θα χρησιμοποιηθούν ψευδόνυμα για να εξασφαληθεί η ανωνυμία σας. 

Θα σας δοθεί αντίγραφο του τελικού κειμένου, πριν αυτό κατατεθεί  στο πανεπιστήμιο.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αλλαχθούν τα αποσπάσματα με τα οποία δε συμφωνείτε, χωρίς
καμία  συνέπεια.  Έχετε  επίσης  το  δικαίωμα  να  αποσύρετε  την  έγκρισή  σας  οποτεδήποτε  το
επιθυμείτε, χωρίς καμία κύρωση.
Για περαιτέρω διερευνήσεις, απευθυνθείτε στην ερευνήτρια:
Αικατερίνη Κάργιου
email:akargiou@gmail.com
τηλέφωνο: 6938784243
Διεύθυνση: 40 εκκλησιών 22-24, 62125, Σέρρες

Εγώ  η  ......................................................  του  ......................................  και

της.......................................................  το  γένος  ....................................................  διάβασα  τα

παραπάνω και αποδέχομαι να δώσω δύο ημι-δομημένες συνετνεύξεις, στην ερευνήτρια Κάργιου

Αικατερίνη, για να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα τους, ως μέρος της μελέτης για την πτυχιακή της

εργασία. 

Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή:
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Παράρτημα 6: Παράδειγμα πίνακα ανάλυσης των συνεδριών.

Κα Α Ώρα θεραπεύτρια
Από τη στιγμή που ε 
αντίκρισε έχει ένα 
μηχανικό χαμόγελο. Με 
κοιτάει κατάματα καθόλη 
τη διάρκεια του 
τραγουδιού και 
χαμογελάει. Φαίνεται να 
γίνονται συσπάσεις στο 
πρόσωπό της (σα να 
προσπαθεί να αλλάξει 
έκφραση) όσο μ’ ακούει. 
Κάποιες στιγμές 
βουρκώνει (αλλά θεωρώ 
ότι είναι μάλλον 
μηχανικό). Το δεξί της 
χέρι κινείται συνεχώς 
(μάλλον ακούσια) αλλά 
ξεκίνησε να κινείται με το 
που άρχισε το τραγούδι 
(περίπου στην ταχύτητα 
του τραγουδιού) και 
σταματά μόλις σταμάτησα 
το τραγούδι.

0:40 1:33 Τραγούδι χαιρετισμού, 3/4
, Σολ+. I IV I – 
I IV V I (X2) I IV I I V I 
(X2), «Γεια σου κα Σοφία 
είμαι η Κατερίνα, είμαι 
εδώ για να κάνουμε μαζί 
μουσική. Καλωσήρθες, 
καλωσήρθες, καλωσήρθες 
στη μουσική».

Δεν αντιδρά και συνεχίζει 
να με παρακολουθεί σε ότι
κάνω. Το χέρι της 
ξανααρχίζει να το κινεί 
(τρίβει το δείκτη και τον 
αντίχειρα μεταξύ τους)

01:33 – 01:45 Όταν τελειώνει το 
τραγούδι τη χαιρετάω και 
της λέω ότι θα 
πούμε.σήμερα τραγούδια

Παράρτημα  7:  Παράδειγμα  κατηγοριοποίησης  των

ανταποκρίσεων που προέκυψαν από την ανάλυση των βίντεο.

 Επικοινωνία

1. Λεκτική. 

Ναι – όχι, 

μικρές προτάσεις 
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2. Εκφράσεις προσώπου 

χαμόγελο, 

βλεμματική επαφή,

ανασήκωμα φρυδιών,

Συσπαση και συνοφρύωμα μυών μετώπου (μοιάζει σα να σκέφτεται) κλπ

3. Νοήματα με το κεφάλι

γνέψιμο με κίνηση κεφαλιού προς τα κάτω - «ναι»

γνέψιμο με ανασήκωμα κεφαλιού - «όχι»

κίνηση κεφαλιού ελαφρώς αριστερά δεξιά – δεν άκουσε κλπ

 Διάθεση

χαμόγελο

βούρκωμα/κλάμα

αναπνοή

σφιγμένα χείλη

χαλαρά χείλη κλπ

 Νοητική βελτίωση

Συμμετέχει σε τραγούδια

αντιλαμβάνεται και απαντά σε ερωττήσεις

χτυπά το ταμπουρίνο όπως της δείξαμε

θυμάται περιστατικά από το παρελθόν κλπ

 Κινητικότητα

Κινεί τα χέρια της από μόνη της

κινεί το κεφάλι της

κινεί το κεφάλι της για να δει ποιος μιλά/ για να δει τι κάνουμε. κλπ
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Παράρτημα 8: Παραδείγματα κατηγοριοποίησης δεδομένων των

συνεντεύξεων.

Θεματικές κατηγορίες συνέντευξης

1. Επικοινωνία

2. Διάθεση

3. Νοητική βελτίωση

4. Κινητικότητα

5. Οφέλη για τον περιθάλποντα

6. Διάρκεια των αποτελεσμάτων της συνεδρίας

Παράδειγμα κατηγοριοποίησης δεδομένων:

Απόσπασμα απάντησης της κας B στην ερώτηση «Έιδες γενικά αλλαγή,

σε όλο αυτό το διάστημα, από την αρχή μέχρι το τέλος (των 20 συνεδριών) 

στη νοητική κατάστασή της;» :....Ναι, ναι. Ανταποκρινότανε απόλυτα, δηλαδή 

σε αυτά που της έλεγα, ανταποκρινόταν απόλυτα. Δεν κάνει πολλά πράγματα, 

αλλά, ξέρω εγώ... ήταν... (παράδειγμα) είχε λιακάδα, (της έλεγα) «μάνα δες έξω, 

τι ωραία μέρα έχει σήμερα» ή ξέρω εγώ, κάποια φορά μου λέει «σήμερα 

φυσάει».Ε... πράγματα, ας πούμε, που δεν έκανε τον κόπο να τα παρατηρήσει. Ε...

δεν την ενδιέφερε κάτι. Την έβλεπα, ας πούμε, ότι... να κοιτάξει γύρω, κοιτούσε 

τη φοράω... αν είχε σχέδιο η μπλούζα μου το περιεργαζόταν...δηλαδή έδειχνε κι 

ένα ενδιαφέρον και πέρα απ' τον...απο τον εαυτ... από τον εαυτό της να πω;δε 

ξέρω αν ενδιαφερόταν και για τον εαυτό της...έτσι;....

Παράρτημα 9: Συγκεντρωτική κατάσταση των τραγουδιών που

χρησιμοποιήθηκαν  και  στις  20  συνεδρίες  και  στίχοι  των

τούρκικων τραγουδιών και των αποδόσεών τους στα ελληνικά.

Τραγούδια για τις συνεδρίες με την κα Α.

1. Konyali
2. Çadırımın üstüne
3. nar ağacı
4. Mendilimin Yesili
5. Bekledim de gelmedin
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6. Λέιλαλουμ
7. Kızım Seni Aliye Vereyim
8. Έπαρ’ σινιά (χρησιμοποιήθηκε μόνο στην πρώτη συνεδρία)
9. Απόψι τα μεσάνυχτα
10. Σαρίκουζ
11. Σεράντα μήλα κόκκινα
12. Εκάεν και το Τσάμπασιν
13. Ρασόπουλον (χρησιμοποιήθηκε μόνο σε δύο συνεδρίες)
14. Μήλο μου κόκκινο
15. Πω, πω, πω Μαρία
16. Κοίτα με γλυκειά μου αγάπη (χρησιμοποιήθηκε μόνο σε μία συνεδρία)
17. Ράντουλε ή Ράντιλε

Στίχοι των τούρκικων τραγουδιών:

1. Konyali
Hani ya da benim elli dirhem pastırmam pastırmam 
Konyalı'dan başkasına bastırmam yar yar 
Konyalım yürü, yürü yavrum yürü,
 aslan yarim yürü 
Aldattılar seni, vermediler beni 
Kayseri'den, Karaman'dan Konya'dan Konya'dan
 Güzel seven mahrum kalmaz dünyadan yar yar 
Konyalım yürü, yürü yavrum yürü, 
aslan yarim yürü Aldattılar seni,
 vermediler beni 
Hani ya da benim elli dirhem irakım irakım
 İçer içer geçmez benim merakım vay vay
 Konyalım yürü, yürü yavrum yürü, 
aslan yarim yürü Aldattılar seni, 
vermediler beni 
Yüksek minareden attım kendimi kendimi 
Çok aradım bulamadım dengimi yar yar
 Konyalım yürü, yürü yavrum yürü, 
aslan yarim yürü Aldattılar seni, 
vermediler beni 

(Απόδοση στα ελληνικά
Κόνιαλη
Αχ, Κόνιαλή μου σαν σε ιδώ στην αγορά
και με σκέρτσο να μου κόβεις παστουρμά και σουτζουκάκι,
αμάν κόνιαλή μου,
με το μαχαίρι που κρατάς μου πήρες τη ζωή μου
χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω Κόνιαλή μου
Αχ, Κόνιαλή μου θέλω να γλεντήσουμε
στις ταβέρνες με ουζάκι παστουρμά και σουτζουκάκι να μεθύσουμε
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ταίρι μου για να σε κάνω να μιλήσουμε
αμάν άμαν Κόνιαλή μου μαζί θα ζήσουμε
Αχ, Κόνιαλή μου σαν σε ιδώ στην αγορά
και με σκέρτσο να μου κόβεις παστουρμά και σουτζουκάκι,
αμάν κόνιαλή μου,
με το μαχαίρι που κρατάς μου πήρες τη ζωή μου
χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω Κόνιαλή μου )

2. Çadırımın üstüne

Çadırımın üstüne şıp dedi damladı
Allah canımı almadı almadı
Veresiye vere vere, kalmadı kalmadı
Allah canımı almadı almadı. 
Rampi rampi, rampi rampi 
Maşallah

Sür sür cezveler kaynasın kaynasın
Halime' nin göbeği oynasın oynasın
Veresiye vere vere, kalmasın kalmasın
Allah canımı almasın almasın 
Rampi rampi, rampi rampi 
Maşallah

(Απόδοση στα ελληνικά
Η βροχή πάνω στο τσαντίρι μου 

Τσακ-τσακ έπεφτε η βροχή πάνω στο τσαντίρι μου 
Ο θεός δεν πήρε, δεν πήρε την ψυχή μου 
Πουλώντας και δίνοντας δεν έμεινε τίποτα 
Ο θεός δεν πήρε, δεν πήρε την ψυχή μου 
(Η λέξη rampi δενμεταφράζεται) 
Δόξα τω θεώ 

Ας βράσουν τα τσουκάλια με το γάλα 
Ας βράσουν, βράσουν τα τσουκάλια με το γάλα 
Ας χορέψουν τα χέρια της Rafiye μου 
Ας πάω αύριο στο κίτρινο παζάρι 
και να πάρω παπούτσια για την καλή μου)

3. Nar ağacı
Nar ağacı nar ağacı, narı da yaprağından acı 
ellerine olmaz koynum paşam da koynum ilacı 
ağam da koynum ilacı 

Nargile doldur ver o yarı 
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ben oldum deli divane
 nargile doldur bir bardaktan 
bir meze alayım bal dudakta

Nar ağacı uzar gider, yaprağını düzer gider
döndüm arkama da baktım üst türlü de güzel gider. 
Nargile doldur ver o yarı
Ben oldum deli divane
nargile doldur bir bardaktan 
bir meze alayım bal dudakta. 

Nar ağacı kıvrım biçim ben ağlarım yarım için
ben ağlarım eşim için
Nargile doldur ver o yarı
ben oldum deli divane 
nargile doldur bir bardaktan 
bir meze alayım bal dudakta 

4. Mendilimin yeşili 

Mendilimin yeşili 
Ben kaybettim eşimi 
Al bu mendil sende dursun 
Sil gözünün yaşını 

Aman doktor canım gülüm doktor 
derdime bir çare
Çaresiz dertlere düştüm 
doktor bana bir çare 

Mendilim benek benek 
Ortası çarkıfelek 
Yazı beraber geçirdik 
Kışın ayırdı felek 
Aman doktor canım gülüm doktor 
derdime bir çare 
Çaresiz dertlere düştüm 
doktor bana bir çare 

(Απόδοση στα ελληνικά
Ο Ντόκτορ
Αχ, δε μου λέτε πού `ν’ αυτός ο ντόκτορ
που γιατρεύει τις πληγές, αμάν ντόκτορ,
που γιατρεύει τις πληγές.
Για να γιάνει και τις εδικές μου
που σαν τις μετρήσεις κλαις,
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αμάν ντόκτορ.

Αμάν, οι πληγές μου μένα είναι μεγάλες
και δεν έχουν γιατρειά, αμάν ντόκτορ,
και δεν έχουν γιατρειά.
Η αγάπη μου με απαρνήθη
και δε με θυμάται πια,
αμάν ντόκτορ.

Αμάν, αμάν ντόκτορ, πες μου τι κάνω,
δεν αισθάνομαι καλά, αμάν ντόκτορ,
δεν αισθάνομαι καλά.
Πάρε γρόσια, πάρε όσα θέλεις
να μου γιάνεις την καρδιά, 
αμάν ντόκτορ.

Τα γιατρικά που μού ‘δωσες γιατρέ μου
δέ με ωφελέσανε, αμάν ντόκτορ
δέ με ωφελέσανε
τις πληγές πού ‘χω στην καρδιά μου
τις χειροτερέψανε
αμάν ντόκτορ)

5. Bekledim de gelmedin

Bekledim de gelmedin 
sevdiğimi bilmedin 
gözyaşımı silmedin 
hiç mi beni sevmedin 
şöyle böyle hiç mi beni sevmedin 

Bir öpücük ver bana 
yalvarıyorum sana 
beni kucaklasana 
kollarına alsana 
şöyle böyle hiç mi beni sevmedin 

Istanbul konağında 
beni var yanağında 
bir öpücük ver bana
yalvarıyorum sana 
şöyle böyle hiç mi beni sevmedin 

(Απόδοση στα ελληνικά
Περίμενα μα δεν ήρθες
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Περίμενα μα δεν ήρθες 
Δε γνώριζες την αγάπη μου 
Τo δάκρυ μου δεν το’ σβησες 
Δεν μ’ αγάπησες καθόλου; 
Πες μου, πες μου Δεν μ’ αγάπησες καθόλου;

Δώσε μου ένα φιλί 
Σε ικετεύω Αγκάλιασε με 
Πάρε με στα χέρια σου 
Πες μου, πες μου 
Δεν μ’ αγάπησες καθόλου; 

Στο κονάκι της Ιστανμπούλ 
Σημαδάκι έχει στο μάγουλό της 
Δώσε μου ένα φιλί 
Σε ικετεύω 
Πες μου δεν με αγάπησες καθόλου;) 
6. Λέιλαλουμ
Βάι καλενίν μπασίντα ιμ' 
Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ, Λέιλαλιμ, Λέιλαλιμ 
Ον ική γιασίντα ιμ' Εφέντιμ αμάν αμάν 
Ον ική γιαστάν μπερί, Λέιλαλιμ... 
Κιζλαρίν πεσίντε ιμ', Εφέντιμ... 
Βάι καλεντέ καβίν γιλέρ, Λέιλαλιμ... 
Μπιζντέ βάρσακ νι ντιλέρ, Εφέντιμ...
 Οτουρσάκ μπίζτε γισέκ, Λέιλαλιμ...
 Σου σουνού σεβσίμ ντιλέρ, Εφέντιμ... 
Βάι καλενίν αλτί μποστάν, Λέιλαλιμ... 
Γικιλσίν Αραμπιστάν, Εφέντιμ... 
Αραμπιστάν κιζλάρι, Λέιλαλιμ... 
νε ντον γκίερ νε φιστάν, Εφέντιμ... 
Καλέ Κάλεε μπακάρ, Λέιλαλιμ...
 Αρασίνταν τσάι ακάρ, Εφέντιμ... 
Καλεντέν ινίορντουμ, Λέιλαλιμ... 
Τσαρκ γκιμπί ντονίορντουμ, Εφέντιμ... 
Μπιρ οτ όλντουμ μπιρ κιμπρίτ, Λέιλαλιμ... 
Ουφουρσέν γιανίορντουμ, Εφέντιμ... 
Καλενίν μπετενερί, Λέιλαλιμ... 
Τσέβιριν γκιντενλερί, Εφέντιμ... 
Βούρουν, βούρουν, ολντουρούν, Λέιλαλιμ... 
Γιάρι τέρκεντένλερι, Εφέντιμ 

(Απόδοση στα ελληνικά
Μενεξεδένια μου
Αχ, βρίσκομαι στην κορφή του κάστρου 
Λέιλαλιμ γιαρ γιαρ Λέιλαλιμ, Λέιλαλιμ 

127



Είμαι δώδεκα χρονών αφέντη μου αμάν, αμάν. 
Από δώδεκα χρονών
 Κυνηγάω τα κορίτσια 
Στο κάστρο τρώνε πεπόνια 
Αν έτρωγα κι εγώ τι θα έλεγα 
Αν θα καθόμουνα κι εγώ να φάω
Θα λέγανε ότι την αγαπώ 
Στη ρίζα του κάστρου είναι μποστάνι
 Ας χαθεί η Αραβία, κυριαρχία των Αράβων 
Τα κορίτσια της Αραβίας 
Ούτε βράκα φορούν ούτε φουστάνι
 Το κάστρο βλέπει σε κάστρο 
Ανάμεσά τους τρέχει ρυάκι 
Κατέβαινα απ' το κάστρο 
Κατρακυλούσα σαν τσέρκι 
Έγινα χόρτο, έγινα σπίρτο 
Με την ανάσα σου θα 'παιρνα φωτιά 
Στα σκαλοπάτια του κάστρου 
Γυρίστε πίσω αυτούς που φεύγουν 
Χτυπήστε χτυπήστε, σκοτώστε 
Αυτούς που εγκαταλείπουν ό,τι αγαπούν)

7. Kızım seni ali'ye vereyim mi?
Kızım seni ali'ye vereyim mi? (X2)
Istemem babacım istemem
Onun adı ali
Eder beni deli
Istemem babacım istemem

Kızım seni ömer'e vereyim mi? (X2)
Istemem babacım istemem
Onun adı ömer
Alır beni döver
Istemem babacım istemem

Kızım seni yaşar'a vereyim mi? (X2)
Istemem babacım istemem
Onun adı yaşar
Alır beni boşar
Istemem babacım istemem

Kızım seni engine'e vereyim mi? (X2)
E isterim tabi isterim babacım
Onun adı engin
Babası da zengin
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Isterim babacım isterim

(Απόδοση στα ελληνικά
Κόρη μου θέλεις να σου δώσω τον Αλή;

Κόρη μου θέλεις να σου δώσω τον Αλή;
Δε θέλω μπαμπά, δε θέλω.
Το όνομά του είναι Αλή
θα με τρελλάνει 
Δε θέλω μπαμπά, δε θέλω.

Κόρη μου θέλεις να σου δώσω τον Ομέρ;
Δε θέλω μπαμπά, δε θέλω.
Το όνομά του είναι Ομέρ,
θα με πάρει και θα με χτυπά
Δε θέλω μπαμπά, δε θέλω.

Κόρη μου θέλεις να σου δώσω τον Γιασαρ;
Δε θέλω μπαμπά, δε θέλω.
Το όνομά του είναι Γιάσαρ
θα με πάρει και θα με χωρίσει
Δε θέλω μπαμπά, δε θέλω.

Κόρη μου θέλεις να σου δώσω τον Ενγκινέ;
Θέλω μπαμπά μου, θέλω.
Το όνομά του είναι Ένγκιν
και ο πατέρας του είναι πλούσιος,
Θέλω μπαμπά μου, θέλω.)

Παράρτημα  10:  Παρακάτω  παρατίθεται  πίνακας  με  τις  τεχνικές
μουσικοθεραπείας που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε συνεδρία (Bruscia, 1987).
Οι  τεχνικές  αυτές  δεν  αποτελούν  πανάκεια.  Επιλέγονται  και
χρησιμοποιούνται  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  (ψυχολογικές  και
σωματικές/αισθητηριακές)  του  εκάστοτε  πελάτη,  τη  δεδομένη  χρονική
στιγμή της  συνεδρίας.  Το ποιες  θα χρησιμοποιηθούν  κάθε φορά,  έγκειται
στην εμπειρία του εκάστοτε μουσικοθεραπευτή.

ΣΥΝΕΔΡΊΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Βηματισμού (Pacing)
• Ηρεμίας (Calming) 
• Απόσπασης πληροφοριών 

(Probing)
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• Αλλαγής (Shifting)

• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Κομπαρσισμού (Receding)

2η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Βηματισμού (Pacing)
• Ηρεμίας (Calming) 
• Απόσπασης πληροφοριών 

(Probing)
• Ξεκαθαρίσματος (Clarifying)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Κομπαρσισμού (Receding)

3η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Κοινής χρήσης οργάνων 
(Sharing instruments)

• Κομπαρσισμού (Receding)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Ξεκαθαρίσματος (Clarifying)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

4η • Μετάβασης  (Making

Transitions)

• Κρατήματος (Holding) 

• προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

5η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια
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• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Κοινής χρήσης οργάνων 
(Sharing instruments)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αλλαγής (Shifting)

• Πρότασης αλλαγής (Introducing

change) 

• Ηρεμίας (Calming)

6η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

7η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

8η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

9η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια
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• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

10η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Δημιουργίας  χώρου  (Making

spaces)

• Δημιουργίας μοντέλων 
(Modelling)

• Προτεινόμενης εμπειρίας 
(Experimenting)

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

11η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Καθρέφτη (Reflecting)

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

12η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Καθρέφτη (Reflecting)

• Κρατήματος (Holding)

• Αλλαγής (Shifting)
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• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
• Αλλαγής (Shifting)

• Δημιουργίας  χώρου  (Making

spaces)

• Δημιουργίας  μοντέλων

(Modelling)

• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Ηρεμίας (Calming)

• Πρότασης αλλαγής (Introducing

change)

13η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Δημιουργίας  χώρου  (Making

spaces)

• Δημιουργίας  μοντέλων

(Modelling)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

14η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Δημιουργίας  χώρου  (Making

spaces)
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• Δημιουργίας  μοντέλων

(Modelling)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

15η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Δημιουργίας  χώρου  (Making

spaces)

• Δημιουργίας  μοντέλων

(Modelling)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

16η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Καθρέφτη (Reflecting)

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενσωμάτωσης (Incorporating)
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Δημιουργίας  χώρου  (Making

spaces)

• Δημιουργίας  μοντέλων

(Modelling)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
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• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

17η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Καθρέφτη (Reflecting)

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενσωμάτωσης (Incorporating)
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Δημιουργίας  χώρου  (Making

spaces)

• Δημιουργίας  μοντέλων

(Modelling)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

18η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Καθρέφτη (Reflecting)

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενσωμάτωσης (Incorporating)
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Δημιουργίας  χώρου  (Making

spaces)

• Δημιουργίας  μοντέλων

(Modelling)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)
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19η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Αποκάλυψης (Disclosing)

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενσωμάτωσης (Incorporating)
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Δημιουργίας  χώρου  (Making

spaces)

• Δημιουργίας  μοντέλων

(Modelling)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)

20η • προ-σχεδιασμένα τραγούδια

• Καθρέφτη (Reflecting)

• Βηματισμού (Pacing) 
• Ενσωμάτωσης (Incorporating)
• Ενδυνάμωσης (Intensifying)

• Δημιουργίας  χώρου  (Making

spaces)

• Δημιουργίας  μοντέλων

(Modelling)

• Απόσπασης πληροφοριών 
(Probing)

• Αντίδρασης (Reacting) 
• Κοινής χρήσης οργάνων 

(Sharing instruments)
• Αλλαγής (Shifting)

• Ηρεμίας (Calming)
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