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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με αφορμή τα διάφορα σωματικά προβλήματα που αντιμετώπισα και αντιμετωπίζω ο ίδιος

κατά τις σπουδές μου στη κλασική κιθάρα, θέλησα με το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ να

διερευνήσω ποιοι είναι οι κύριοι τραυματισμοί που εμφανίζονται στους κλασικούς κιθαρίστες

λόγω της συστηματικής μελέτης του οργάνου και πώς προκαλούνται. Ως μαθητής και

σπουδαστης κλασικής κιθάρας, και έχοντας συνεργαστεί με 4 καθηγητές και συζητήσει με

αρκετούς συμφοιτητές μου, έχω καταλήξει ότι δεν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο χώρο της

διδασκαλίας της κλασικής κιθάρας για τη πρόληψη τραυματισμών οι οποίοι προκαλούνται

από τη συστηματική ενασχόληση με το όργανο.

Ψάχνοντας πηγές για την πτυχιακή εργασία παρατήρησα ότι υπάρχει ένα μεγάλο

κενό πληροφόρησης και ελάχιστη βιβλιογραφία στην Ελληνική γλώσσα.

Για τους παραπάνω λόγους, το πτυχιακό μου πρότζεκτ έχει ως στόχους τους παρακάτω:

● Να διερευνήσω με μορφή πιλοτικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου την

ύπαρξη τραυματισμών και σωματικών προβλημάτων σε σπουδαστές και καθηγητές

κλασικής κιθάρας.

● Να μελετήσω μέσω της βιβλιογραφίας τις αιτίες, τρόπους αντιμετώπισης και την

πρόληψη των τραυματισμών των μουσικών λόγω της συστηματικής τους

ενασχόλησης με το μουσικό όργανο.

● Να τονίσω τη σημασία του ρόλου του καθηγητή για την ασφαλή μελέτη και πρόληψη

των τραυματισμών αυτών.

Η εργασία μου παρουσιάζει την παρακάτω δομή: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται

επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Στόχος είναι η ανάδειξη και παρουσίαση των πιο συχνών

τραυματισμών ή σωματικών προβλημάτων που έχει βρεθεί από έρευνες ότι αντιμετωπίζουν

οι κλασικοί κιθαρίστες, καθ όλη την εκπαιδευτική και καλλιτεχνική τους πορεία, και οφείλονται

στη συστηματική ενασχόλησή τους με το μουσικό όργανο και ο ρόλος της μουσικής

εκπαίδευσης και του καθηγητή του οργάνου στην πρόληψη και την έγκαιρη αναζήτηση

βοήθειας για την αντιμετώπισή τους

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας

ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε σε σπουδαστές και καθηγητές κλασικής κιθάρας

σε σχέση με σωματικά προβλήματα που μπορεί να τους εμφανίστηκαν λόγω της

συστηματικής ενασχόλησής τους με το όργανο. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από

ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, που σχετίζονται με τις συνήθειες της μελέτης, τις

ενοχλήσεις για διάφορα σημεία του σώματος και γενικές ερωτήσεις σχετικά με το όργανο και
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τον ερωτώμενο. Οι ερωτήσεις του συντάχθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας πτυχιακής και

βασίζονται στη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με

ποσοτική περιγραφική μέθοδο και ποιοτική .

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης. Γίνεται

συσχέτιση των αποτελεσμάτων της έρευνας με σχετικές αναφορές στη βιβλιογραφία,

αναφέρονται τρόποι αντιμετώπισης των σωματικών προβλημάτων που μπορεί να

αντιμετωπίσουν οι κλασικοί κιθαρίστες και παρουσιάζονται συμβουλές πρόληψης των

τραυματισμών που αφορούν τους κλασικούς κιθαρίστες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου, κυρία Δήμητρα Κόνιαρη

για την ανεκτιμητη καθοδήγηση της. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες

της έρευνας για την προθυμία τους να συμμετάσχουν στην έρευνά μου και να

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Και πάνω από όλα την οικογένειά μου για την στήριξή

της .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΙΘΑΡΙΣΤΩΝ

1.1. Η ιατρική των παραστατικων τεχνών
Τα μυοσκελετικά προβλήματα είναι πολύ συχνά στους μουσικούς που ασχολούνται

συστηματικά με κάποιο μουσικό όργανο. Σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία από τον χώρο της

Ιατρικής των Παραστατικών Τεχνών (Performing Art Medicine), το σύνδρομο της υπέρχρησης

είναι το πιο συχνό που παρουσιάζεται στους μουσικούς. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για

να ορίσει τον επίμονο πόνο ο οποίος είναι το αποτέλεσμα της καταπόνησης οστών,

αρθρώσεων, μυών ή συνδέσμων λογω των καθημερινών επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Στους μουσικούς το σύνδρομο υπέρχρησης εμφανίζεται λόγω της συστηματικής μελέτης και

ενασχόλησής τους με το μουσικό τους όργανο  (Palmer & Cooper, 2006).

Συνηθισμένοι μυοσκελετικοί τραυματισμοί των μουσικών που σχετίζονται με

σύνδρομο υπέρχρησης είναι το μούδιασμα, η μυϊκή απώλεια ελέγχου και οι περιφερειακοί

τραυματισμοί από παγίδευση νεύρου (Zaza et al., 1998). Αυτές οι παθήσεις συνήθως

επηρεάζουν τα άνω άκρα, τον λαιμό, την πλάτη και τους μύες του προσώπου. Ωστόσο το

ερευνητικό πεδίο της Ιατρικής των Παραστατικών Τεχνών είναι ένα πεδίο που αναπτύσσεται

συνεχώς και τα προβλήματα υγείας των μουσικών χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση και

μελέτη. Οι πολλές ώρες μελέτης, η κακή στάση και η κακή τεχνική κατά το παίξιμο του

οργάνου, το στρες (άγχος) και η ανεπαρκής ξεκούραση συμβάλλουν στη δημιουργία

τραυματισμών οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν, ακόμη και να εμποδίσουν ή να

σταματήσουν, την καριέρα ενός μουσικού (Dommerholt, 2009).

1.2. Το σύνδρομο υπέρχρησης
Το σύνδρομο υπέρχρησης αφορά όλους τους μουσικούς οργάνων και το κυριο συμπτωμα

του είναι ο επίμονος πόνος. Οι Hoppmann και Reid (ό.α. στο Bosi, 2012) αναφέρουν ότι, η

υπέρχρηση στους μουσικούς μπορεί να εμφανιστεί με σημάδια κόπωσης, αδυναμίας,

μουδιάσματος, φαγούρας και μειωσης της ιδιοδεκτικότητας (η αντίληψη αίσθησης της

κίνησης) του σώματος στα χέρια, τους καρπούς, τους αγκώνες, τους βραχίονες, τους ώμους

και τον λαιμό. Ο υπερβολικός χρόνος μελέτης, οι επαναλαμβανόμενες κινησεις του

μυοσκελετικού συστήματος, το σφίξιμο, η κακή τεχνική και στάση είναι ο λόγος που πολλοί

κιθαρίστες μπορεί να αποκτήσουν σοβαρούς τραυματισμούς (παθήσεις συσσωρευμένου

τραύματος, τραυματισμούς από παγίδευση νεύρου, τραυματισμούς στις αρθρώσεις και

εστιακή δυστονία), με προπομπό το σύνδρομο της υπέρχρησης. Η Rueda (2006) αναφέρει
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ότι μια συσσωρευση μικροτραυματισμών αργά ή γρήγορα μπορεί να υπερβεί τα όρια του

σώματος, καθώς οι μυϊκοί ιστοί, οι τένοντες και οι αρθρώσεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν

στις διαταραχές που προκαλούνται από την αυξανόμενη κόπωση. Επιπλέον, η υπερβολική

δραστηριότητα στους στατικούς μύες και οι τεταμένες θέσεις των αρθρώσεων είναι

παράγοντες κινδύνου και προκαλείται συνήθως από μία στάση χωρίς τη κατάλληλη

ισορροπία η οποία εμποδίζει την κινητικότητα με αποτέλεσμα τη μυϊκή κόπωση (Rueda,

2006). Τέλος, κάτι που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο του τραυματισμού και μπορεί να

οδηγήσει ακόμη και σε δυσπλασίες ή παραμορφώσεις του σώματος είναι το ότι πολλοί

μαθητές της κιθάρας, από πολύ μικρή ηλικία μπορεί να εκπαιδεύονται στη βασική τεχνική του

οργάνου, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ωρίμανση του σκελετού τους και η ανάπτυξη

των οστών τους (Hemming, 2004).

Σύμφωνα με τους Rosenbaum και συνεργάτες (2012), η θεραπεία του συνδρόμου

υπέρχρησης χωρίζεται σε 2 φάσεις: (α) την οξεία φάση και (β) την φάση αποκατάστασης.

Στην πρώτη φάση, την οξεία φάση, πρέπει να υπάρξει αποχή από το όργανο ή περιορισμένη

επαφή. Ο χρόνος ξεκούρασης εξαρτάται από τη διάρκεια, τη σοβαρότητα και το σημείο στο

οποίο υπάρχει το πρόβλημα. Επιπλέον, κατά την πρώτη φάση τα συμπτώματα μπορούν να

αντιμετωπιστούν με αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη. Η δεύτερη φάση της θεραπείας, της

αποκατάστασης, ξεκινάει όταν ο μουσικός-ασθενής δεν νιώθει πια πόνο. Σε εκείνο το σημείο

ο κιθαρίστας μπορεί να αρχίσει να μελετάει κανονικά αλλά θα πρέπει να ξεκουράζεται κάθε

φορά που νιώθει κόπωση ή κάποιον πόνο. Σύμφωνα με έρευνα των Knishkowy και

Lederman (1986, ό.α. στο Rosenbaum et al., 2012) ακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα

θεραπείας, το 80% τον ασθενών-μουσικών μπορούν να επιστρέψουν στους φυσιολογικούς

τους ρυθμούς μελέτης και ενασχόλησής τους με το όργανο χωρίς όμως τις προηγούμενες

ενοχλήσεις

Τέλος, το σύνδρομο της υπέρχρησης συναντάται και ως: RMS (Repetitive Motion

Syndromes - σύνδρομα επαναλαμβανόμενης κίνησης), CTDs (Cumulative Trauma Disorders

- διαταραχές συσσωρευμένων τραυματισμών) ή OOS (Occupational Overuse Injuries -

επαγγελματικοί τραυματισμοί υπέρχρησης) (Smyth, 2007).

1.3.1 Οι διαταραχές συσσωρευμένου τραύματος (Cumulative trauma disorders)
Για να γίνει κατανοητή η έννοια των διαταραχών συσσωρευμένων τραυματισμών θα πρέπει

να γίνει ανάλυση κάθε λέξης. Η συσσώρευση δείχνει ότι οι τραυματισμοί προκύπτουν

σταδιακά μέσα σε διαστήματα εβδομάδων, μηνών ακόμα και χρόνων εξαιτίας της
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επαναλαμβανόμενης πίεσης σε ένα συγκεκριμένο μέρος το σώματος. Η έννοια της

συσσώρευσης είναι βασισμένη στη θεωρία ότι κάθε επανάληψη μιας δραστηριότητας

παράγει κάποιο τραύμα στους ιστούς και τις αρθρώσεις του σώματος. Η λέξη “τραύμα”

δείχνει τους σωματικούς τραυματισμούς και ο όρος “διαταραχή” αναφέρεται στη σωματική

ασθένεια ή στις αφύσικες καταστάσεις που συμβαίνουν στο σώμα μας (Putz-Anderson,

2017).

1.3.2. Οι τραυματισμοί του τένοντα
Οι τραυματισμοί του τένοντα είναι μια υποκατηγορία των παθήσεων συσσωρευμένου

τραύματος και μια από τις πιο επικίνδυνες και συχνές παθήσεις που πρέπει να προσέχει

ένας μουσικός (Bossi, 2012). Οι τραυματισμοί του τένοντα προκύπτουν από τις κακές

συνήθειες μελέτης και μπορούν να προκαλέσουν τενοντίτιδα, τενοντοθηκίτιδα,, φλεγμονώδη

συμπτώματα του τένοντα κ.ά. Συνήθως τα παραπάνω έχουν συμπτώματα, αιτίες και

θεραπείες παρόμοιες με το σύνδρομο της υπέρχρησης. Η τενοντίτιδα μπορεί να είναι χρόνια

ή οξεία. Ο Norris (2005) αναφέρει ότι η οξεία τενοντίτιδα μπορεί να προκληθεί αν για

παράδειγμα ένας μουσικός παίζει για πολλές ώρες μια φράση επαναλαμβάνοντάς την

συνεχώς και την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνάει με ένα «πιάσιμο» ή πόνο στο χέρι. Η χρόνια

τενοντίτιδα στα χέρια αναπτύσσεται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ξεκινώντας με μία ήπια

ενόχληση, σταδιακά χειροτερεύει και μερικές φορές τελειώνει με βαριά δυσφορία (Norris,

2005).

1.3.3. Τραυματισμοί των αρθρώσεων
Οι παθήσεις των αρθρώσεων στους κλασικούς κιθαρίστες δεν είναι τόσο συχνοί όσο οι

υπόλοιποι τραυματισμοί. Όμως, σύμφωνα με την Rueda (2006), οι τραυματισμοί των

αρθρώσεων σχετίζονται με την ηλικία, τις επαναλαμβανόμενες πιέσεις στις αρθρώσεις και

επηρεάζονται από το εάν υποφέρει κάποιος από το σύνδρομο καλοήθους υπερελαστικότητας

ή αρθρικής υπερελαστικότητας. To σύνδρομο καλοήθους υπερελαστικότητας αποτελεί μία

χρόνια κλινική οντότητα που εκδηλώνεται με διάχυτο μυοσκελετικό πόνο, κόπωση και

πολλαπλές εκδηλώσεις από τα μαλακά μόρια και τις δομές του συνδετικού ιστού

(Γαλανόπουλος, Καμπάκης & Παπαδόπουλος, 2009).
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1.4.1. Οι τραυματισμοί από παγίδευση νεύρου
Οι τραυματισμοί από παγίδευση νεύρου είναι ένα σύνολο διαταραχών των περιφερικών

νεύρων και χαρακτηρίζονται από πόνο ή και έλλειψη λειτουργικότητας, λόγω χρόνιας

συμπίεσης (Nerve Entrapment, 2016). Η παρατεταμένη στάση του σώματος σε συνδυασμό

με φλεγμονές σε γειτονικές δομές μπορεί να αυξήσει τη συμπίεση του βραχιόνιου πλέγματος,

της υποκλείδιας αρτηρίας ή της υποκλειδίου φλέβας και να καταστρέψει σε βάθος χρόνου τα

νεύρα (Bastepe & Gray, 24. Ηλιάδη - Μάνου Εμμανουέλας, 2019).

Για τη θεραπεία των τραυματισμών από παγίδευση νεύρου είναι πιθανό να βοηθήσει

η χρήση του νάρθηκα, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και οι ενέσεις στεροειδών μέσα στο

καρπιαίο σωλήνα (Rosenbaum et. al., 2012).

1.4.2. Σύνδρομο θωρακικής εξόδου
Ένας συνήθης τραυματισμός από παγίδευση νεύρου στους κλασικούς κιθαρίστες είναι το

σύνδρομο θωρακικής εξόδου. Τα νεύρα πίσω από το οστό της κλείδας που συνδέει τον λαιμό

και τα χέρια συμπιέζονται στον βαθμό που το άτομο μπορεί να αισθανθεί πόνο αδυναμία ή

μούδιασμα σε κάποιο σημείο του χεριού (Bossi, 2012). O Κhan (ό.α. στο Bossi, 2012) εξηγεί

ότι η θωρακική έξοδος αποτελείται από τρία ανοίγματα μεταξύ του λαιμού και της μασχάλης

και μεταφέρει το βραχιόνιο πλέγμα (μία ομάδα νεύρων που παρέχει αίσθηση και κίνηση στον

λαιμό και στα χέρια) στις αρτηρίες και στις φλέβες. Οποιαδήποτε παρατεταμένη σωματική

πίεση σε αυτή την περιοχή μπορεί να προκαλέσει αυτό το σύνδρομο. Πολύ συχνά, το να

παίζει κάποιος ένα μουσικό όργανο δημιουργεί πίεση σε αυτή την περιοχή. Επιπλέον, η

επιβλαβής σωματική άσκηση, οι κακές συνήθειες κατά τον ύπνο ή χαρακτηριστικά της

γενικής ανατομικής κατασκευής ενός ατόμου μπορεί να δημιουργήσουν στο άτομο μια

προδιάθεση για να εμφανίσει αυτόν τον τραυματισμό (Bossi, 2012). Επίσης, η κακή στάση

του σώματος ή η λανθασμένη τοποθέτηση των χεριών κατά το παίξιμο του οργανου μπορούν

να επιδεινώσουν την κατάσταση του τραυματισμού (Rueda, 2006).

Όσον αφορά τη θεραπεία του συνδρόμου θωρακικής εξόδου οι λύσεις ποικίλουν από

άτομο σε άτομο. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι απλή ή και πιο σοβαρή. Για παράδειγμα, το

σύνδρομο θωρακικής εξόδου μπορεί να αντιμετωπιστεί με μερικές ασκήσεις, διατάσεις,

αλλαγή στάσης κατά το παίξιμο, με κάποια απώλεια βάρους ή και με θεραπευτική αγωγή μη

στεροειδών αντιφλεγμονωδη. Ωστοσο, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να

γίνει χειρουργική επέμβαση (Rosenbaum et al., 2012).
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1.5. Η Εστιακή δυστονία

Η εστιακη δυστονία είναι μια νευρολογική διαταραχή. Στους μουσικούς εμφανίζεται ως

διαταραχή η οποία επηρεάζει τον έλεγχο μιας συγκεκριμένης κίνησης τη στιγμή που οι

μουσικοί παίζουν στο όργανό τους. Επίσης, μπορεί να παρουσιαστεί ως απώλεια του

ελέγχου μιας συγκεκριμένης κίνησης σε ιδιαίτερα απαιτητικές κινήσεις (Aguira, Bortz &

Cassia, 2012). Οι δυστονίες χωρίζονται σε: α) εστιακές, οι οποίες επηρεάζουν ένα μέρος

μόνο του σώματος, β) πολυεστιακές, γ) τμηματικές, όταν δύο ή περισσότερες γειτονικές

περιοχές διακυβεύονται, δ) γενικευμένες και στ) ημιδυστονικές, όταν διακυβεύεται η

λειτουργία του μισού σώματος (Aranguiz, et al., 2011).

Στις εστιακές δυστονίες τα συμπτώματα παρουσιάζονται ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει

κάποιος πόνος ή προηγούμενη ενόχληση, και γίνονται αντιληπτά από τον μουσικό σχεδόν

πάντα κατά τη διάρκεια του παιξίματος. Για αυτό τον λόγο η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο

βλέποντας τον μουσικό να παίζει στο μουσικό όργανο. Τα συμπτώματα κατά κύριο λόγο είναι

ακούσιες κινήσεις και στάσεις του σώματος, πιασίματα και κράμπες. Στους κιθαρίστες

εμφανίζονται είτε στο αριστερό χέρι, επηρεάζοντας τη σωστή τοποθέτηση των δακτύλων κατά

τη γρήγορη κίνηση πάνω στην ταστιέρα, ή στο δεξί χέρι, δημιουργώντας μικρές μη

ηθελημένες εναλλακτικές κινήσεις των δακτύλων (Pujol, et al., 2000). Επιπλέον, μπορεί να

επηρεάζει τους μύες του προσώπου και να προκαλεί περιστασιακά κράμπες στον αυχένα

(Aguiar, Bortz & Cassia, 2012).

Οι Θεραπείες για την εστιακή δυστονία είναι πολύ εξειδικευμένες και

επικεντρώνονται κυρίως σε τεχνικές επανεκπαίδευσης της περιοχής του εγκεφάλου που

ελέγχει την κίνηση του συγκεκριμένου μέρους του σώματος (Altenmüller & Jabusch, 2010).

Επίσης, πολλές φορές συνδυάζοται με συμπληρώματα αντιχολινεργικά ή και ενεσεις τοξινης

αλλαντίασης (Botox). (Rosenbaum et al., 2012).

1.6. Οι τραυματισμοί του δεξιού χεριού

Η τεχνική του δεξιού χεριού στην κλασική κιθάρα έχει ως κύριο σκοπό την αναπαραγωγή

ήχου "τσιμπώντας" τις χορδές με ακρίβεια, δημιουργώντας τον επιθυμητό ήχο ανάλογα με τις

ανάγκες του κάθε κομματιού και/ή τα χαρακτηριστικά της “προσωπικότητας” του μουσικού

ερμηνευτή. Μεγάλοι βιρτουόζοι της κιθάρας έχουν αναπτύξει διάφορες προσωπικές τεχνικές

και μεθόδους για το δεξί χέρι αλλά πολύ συχνά έχει αγνοηθεί η υγεία και η πρόληψη των

τραυματισμών (Bossi, 2017β).
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Στους κλασικούς κιθαρίστες, οι πιο συχνοί τραυματισμοί του δεξιού χεριού είναι: έσω

νευρίτιδα, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα, η έσω

επικονδυλίτιδα του αγκώνα, το σύνδρομο του κόμβου, η στενωτική τενοντοθηκίτις και η

τενοντοθηκίτις De Quervain. Μερικοί από τους παραπάνω τραυματισμούς είναι τόσο σοβαροί

και επίμονοι που μπορεί να περιορίσουν, να διακόψουν και, στη χειρότερη περίπτωση,

ακόμα και να καταστρέψουν την καριέρα του μουσικού (Bossi, 2017β).

Η λανθασμένη χρήση και τεχνική του πήχη μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς

από παγίδευση νεύρων όπως η έσω νευρίτιδα και το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. Για

την κατανόηση της επίδρασης της έσω νευρίτιδας η Rueda (2006) αναφέρει ότι τα εσωτερικά

νεύρα που συμμετέχουν για το παίξιμο της κιθάρας, δέχονται ηλεκτρικά ερεθίσματα σε μύες

που η χρήση τους είναι να κάμπτουν τον καρπό και τα δάκτυλα. Τα νεύρα αυτά περνάνε από

ένα κανάλι από ιστούς κατά το μήκος του πήχη. Παρόμοια, όλοι οι τένοντες που κάμπτουν

τα δάκτυλα και το διάμεσο νεύρο πρέπει να συμπιεστουν από ένα στενό, σφιχτό και άκαμπτο

κενό στην εσωτερική πλευρά του καρπού που αποτελείται από τα κοίλα οστά του καρπού.

Πιο απλά, αυτή η παγίδευση νεύρου προκαλείται όταν το διάμεσο νεύρο έχει συμπιεστεί ή

έχει φλεγμονή στον καρπό. Τα συμπτώματα του καρπιαίου σωλήνα παρατηρούνται με πόνο,

αδυναμία ή και αισθητηριακή ανωμαλία του χεριού. Επίσης, μπορεί να προκύψουν κατά τη

διάρκεια του παιξίματος, με αποτέλεσμα την απουσία ελέγχου των δακτύλων και την έλλειψη

τεχνικής επιδεξιότητας, κάνοντας αδύνατο το να μπορέσει κάποιος να παίξει κιθάρα.

Υποστηρίζεται ότι το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μπορεί να είναι ένα από τα πιο συχνά

παράπονα των κλασικών κιθαριστών όσον αφορά τους τραυματισμούς που οφείλονται στην

παγίδευση νεύρων (Bosi,2017β).

Λυγίζοντας υπερβολικά τον καρπό μπορεί να προκληθεί έξω επικονδυλίτιδα του

αγκώνα, γνωστή και ως “ο αγκώνας του τενίστα” (tennis elbow) ή και έσω επικονδυλίτιδα του

αγκώνα γνωστή και ως “ο αγκώνας του παίκτη του γκολφ” (golfers elbow). Η Rueda (2006)

εξηγεί ότι η υπερβολική κύρτωση του καρπού στους κλασικούς κιθαρίστες, κατά το παίξιμο

της κιθάρας, σε συνδυασμό με επαναλαμβανόμενες κινήσεις των δακτύλων, μπορεί να

προκαλέσει έξω επικονδυλίτιδα. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται επίμονος πόνος ο

οποίος αφορά το εξωτερικό μέρος του αγκώνα ή πήχη και είναι πιθανό να επεκταθεί ακόμα

και στον καρπό. Αντίθετα, η έσω επικονδυλιτιδα εμφανίζεται όταν κάμπτεται υπερβολικά ο

καρπός και επηρεάζει το εσωτερικό μέρος του αγκώνα.

Άλλος ένας τραυματισμός του δεξιού χεριού είναι το σύνδρομο του κόμβου, γνωστο

και ως ”ο καρπός του ντράμερ” (drummers wrist). Ο τραυματισμός αυτός προκαλείται έπειτα
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από έναν συνδυασμό επαναλαμβανόμενων κινήσεων με ταυτόχρονη πίεση στον καρπό και

στον μυ του αντίχειρα (Rietveld, 2013).

Η Τενοντοθηκίτιδα των δακτύλων είναι ένας τραυματισμός του τένοντα όπου η

υπερβολική κίνηση και η επίμονη στάση που καταπονεί τον καρπό μπορεί να έχει ως

αποτέλεσμα το πρήξιμο των δακτύλων ή την απώλεια του αρθρικού υγρού με αποτέλεσμα να

τραυματίσει σοβαρά τους τένοντες (Rueda, 2006).

Τέλος, ένας συχνός τραυματισμός για τους κλασικούς κιθαρίστες που σχετίζεται με

τον τένοντα είναι η τενοντοθηκίτιδα ή τενοντοελυτρίτιδα, η οποία ορίζεται ως “φλεγμονή της

επένδυσης του κολεού που περιβάλλει έναν τένοντα (Tenosynovitis, U.S.National Library of

Medicine, 2016). Η τενοντοθηκίτιδα, σύμφωνα με τον Jones (2001), μπορεί να προκύψει σε

διάφορες μορφές: ως στενωτική τενοντοθηκίτις (trigger finger) και ως τενοντοθηκίτιδα του De

Quervain. Η στενωτική τενοντοθηκίτιδα προκαλείται από την αυξανόμενη τριβή των

δακτύλων και επιφέρει πόνο, πύκνωση του τένοντα και μειώνει το εύρος της κίνησης των

δακτύλων. Η τενοντοθηκίτιδα DeQuervain σχετίζεται με την τριβή του τένοντα στον αντίχειρα

(Jones, 2001). Και οι δύο αποτελούν τους πιο συχνούς τραυματισμούς που αντιμετωπίζουν

οι μουσικοί (Jones, 2001).

1.7. Οι τραυματισμοί του αριστερού χεριού

Ο ρόλος του αριστερού χεριού στους κιθαρίστες είναι η σωστή πίεση των χορδών στη

ταστιέρα, σε συνδυασμό με το δεξί χέρι, για την παραγωγή ήχου. Χωρίς τη σωστή τεχνική και

τοποθέτηση των χεριών μπορούν να προκληθούν αρκετοί τραυματισμοί όπως: το σύνδρομο

του καρπιαίου σωλήνα, έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα, έσω επικονδυλίτιδα του αγκώνα,

νευρίτιδα του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα ή σύνδρομο ωλένιου σωλήνος του αγκώνα,

πίεση κερκιδικού νεύρου του αγκώνα, οστεοαρθρίτιδα και άλλα. Η κύρια αιτία τους είναι η

υπερβολική πίεση στο χέρι και τον καρπό (Bosi, 2017α).

Η απότομη και με ένταση έκταση του καρπού σε συνδυασμό με τις

επαναλαμβανόμενες κινήσεις των δακτύλων, όπως αναφέραμε παραπάνω, μπορεί να

προκαλέσουν και στο αριστερό χέρι, όπως και στο δεξί, έξω και έσω επικονδυλίτιδα του

αγκώνα. Αυτοί οι τραυματισμοί επιδεινώνονται από την παρατεταμένη μη ασφαλή κάμψη του

καρπού και έκταση των δακτύλων για να φτάσουν και να “πατήσουν” τις χορδές. Επίσης, η

Rueda (2006) εξηγεί ότι αυτά τα είδη τενοντίτιδας επηρεάζουν το εσωτερικό μέρος του

αγκώνα στο σημείο που συνδέει τον καμπτήρα των δακτύλων και του καρπού.
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Σύμφωνα με τον Rietveld (2013), πάνω από το 9% όλων των μουσικών

αντιμετωπίζουν νευρίτιδα του ωλένιου νεύρου στον αγκώνα ή σύνδρομο ωλένιου σωλήνος

του αγκώνα. Οι τραυματισμοί αυτοί προκύπτουν από την έντονη χρήση του ωλένιου νεύρου

κατα τη διάρκεια την αναπαραγωγής της μουσικής, το οποίο ενυδατώνει σχεδόν όλους

εγγενείς μύες των χεριών. Επιπλέον, η αφύσικη κάμψη του αγκώνα για μεγάλο χρονικό

διάστημα, κατά το παίξιμο του μουσικού οργάνου, τεντώνει το ωλένιο νεύρο στον ωλένιο

σωλήνα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο αυτού του τραυματισμού (Rietveld,

2013).

Άλλος ένας τραυματισμός που οφείλεται σε λάθος τοποθέτηση του αριστερού χεριού

κατά το παίξιμο της κλασικής κιθάρας, είναι το σύνδρομο του υπτιαστή μυός (supinator

muscle). Αυτό το σύνδρομο προκύπτει όταν ο αριστερός βραχίονας χρησιμοποιείται για

μεγάλη περίοδο σε κάθετη θέση, προκαλώντας παγίδευση της εσωτερικής περιοχής του

ακτινωτού νεύρου στον υπτιαστή μυ (Rueda, 2006).

Η χρήση του μπαρέ είναι από τις πιο συχνές ενοχλήσεις του αριστερού χεριού και

μπορούν να προκληθούν τραυματισμοί όπως νευρίτιδα και οστεοαρθρίτιδα του πρώτου

μετακαρπιαίου συνδέσμου. Οι τραυματισμοί αυτοί προκύπτουν όταν δημιουργείται μεγάλη

πίεση και καταπόνηση στα νεύρα του δείκτη αλλά και στα νεύρα των γειτονικών δακτύλων

(Rueda, 2006)

1.8. Οι τραυματισμοί από λάθος στάση του σώματος

Οι κλασικοί κιθαρίστες είναι μία από τις ομάδες μουσικών που υποφέρουν πολύ συχνά από

τους περισσότερους τραυματισμούς λόγω της σχετικά αφύσικης στάσης του σώματος κατά

το κράτημα και παίξιμο της κλασικής κιθάρας (Morse, 2000). Η στάση αυτή συχνά δημιουργεί

πιέσεις σε όλους τους σπονδύλους και επιδρά αρνητικά στις σπονδυλικές αρθρώσεις, στους

μεσοσπονδύλιους δίσκους και στη σπονδυλική στήλη. Οι μικρές κινήσεις στο κάτω μέρος της

σπονδυλικής στήλης μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες αλλαγές στο υπόλοιπο μέρος της,

καθώς και στον θωρακικό κλωβό, στην κλείδα, στην ωμική ζώνη και στα χέρια (Rueda,

2006). H κακή στάση του σώματος συνήθως προκαλείται από τη λανθασμένη κλίση της

λεκάνης η οποία ευθύνεται για τα περισσότερα προβλήματα της μέσης στους κιθαρίστες.

Επιπλέον αναφέρεται ότι οι σκολιωτικές τάσεις μπορούν να εξαφανιστούν όταν η πυελική

στάση είναι σωστή (Bossi, 2018).
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1.9. Τραυματισμοί από την κακή χρήση υποποδίου

Έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση του υποποδίου επηρεάζει τη στάση του σώματος

δημιουργώντας ανισορροπία στην πυελική και στην οσφυϊκή ζώνη, με αποτέλεσμα ο

κιθαρίστας να γέρνει προς το όργανο προκαλώντας τραβήγματα στον άνω κορμό και τα

χέρια (Rueda, 2006). Επιπλέον, το δεξί πόδι “ανοίγει” σε έντονο βαθμό προς τα δεξιά όπου

επιφέρει την ασυμμετρία των ποδιών με σκοπό την σταθεροποίηση της κιθάρας. Για να

αποφευχθούν οι πιθανοί τραυματισμοί και να βελτιωθεί η στάση του σώματος θα πρέπει να

χρησιμοποιηθεί μία εργονομική συσκευή η οποία θα στηρίζει τη κιθάρα χωρίς να απαιτείται

κάποια πίεση ή δύναμη, κρατώντας τη στάση του σώματος φυσική και τοποθετώντας τα

πόδια στο ίδιο ύψος (Bosi, 2018).

Στη σημερινή εποχή πολλοί κιθαρίστες έχουν αντικαταστήσει το “παραδοσιακό”

υποπόδιο με εναλλακτική υποστήριξη που προσκολλάται στην κιθάρα, έχοντας ως

αποτέλεσμα τη διατήρηση και των δύο ποδιών στο έδαφος κρατώντας ίσιο το σώμα και

έχοντας τη κατάλληλη ισορροπία και απόσταση των ποδιών (Mitchell, 2016). Μερικές απο τις

εναλλακτικές υποστηρίξεις είναι (I-Hsuan, 2018):

● το Gitano guitar support,

● το Kris Barnett guitar support,

● το Murata guitar support,

● το De Oro guitar support,

● το Ergoplay,

● το A-Frame

1.10 O ρόλος του καθηγητή της κιθάρας στην πρόληψη και αντιμετώπιση των
προβλημάτων
Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το 25% των μαθητών μουσικής έχουν αντιμετωπίσει ήδη

από τα πρώτα χρόνια ενασχόλησής τους με το μουσικό όργανο κάποιο τραυματισμό (Guptill

& Zaza, 2010). Είναι πολύ πιθανό ότι οι τραυματισμοί αυτοί συνδέονται με κακές συνήθειες

στη μελέτη. Γι αυτό το λόγο, τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα

για καθηγητές και μαθητές για τη πρόληψη τέτοιων τραυματισμών.

Όπως γράφουν και οι Gupill και Zaza (2010), o καθηγητής ενός μουσικού οργάνου

δεν χρειάζεται να γίνει ειδικός στην ιατρική των παραστατικών τεχνών για να δώσει
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συμβουλές στον μαθητή αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει βασικά στοιχεία για την

πρόληψη, όπως και τα 4 βασικά συμπτώματα των τραυματισμών που μπορεί να

εμφανιστούν στους μουσικούς:

1. Ο πόνος. Όταν εμφανίζεται κατά το παιξιμο πρέπει οπωσδηποτε να σταματήσει διότι

πίεσε το σώμα του στα όρια. Σε αυτη τη περίπτωση πρέπει να ξεκουραστεί και να

κάνει αλλαγές στη μελέτη.

2. Το μούδιασμα ή το μυρμήγκιασμα.

3. Όταν υπάρχει έλλειψη ελέγχου. Μπορεί να εξελιχθεί σε εστιακή δυστονία.

4. Ανεξήγητα εξογκώματα.

Όλα τα παραπάνω όταν εμφανιστούν σε κάποιο μαθητή ο καθηγητής πρέπει να

τον παραπέμψει σε ειδικούς ώστε να εξεταστεί και να λάβει θεραπευτική αγωγή (Guptill &

Zaza, 2010). Όπως δείχνουν μελέτες, όταν οι καθηγητές μουσικής επιδεικνύουν τρόπους

πρόληψης τραυματισμών στους μαθητές τους, οι μαθητες τείνουν να τους υιοθετούν. Αυτό

έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τη μετέπειτα πορεία των μαθητών (Redmond & Tiernan,

2001, ό.α. στο Guptill & Zaza, 2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΡΕΥΝΑ

2.1. Μεθοδολογία

Το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ έχει ως στόχο να διενεργήσει μια πιλοτική έρευνα για τη

διερεύνηση των τραυματισμών και των σωματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι

κλασικοί κιθαρίστες. Πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς, το

οποίο συντάχθηκε μέσω της χρήσης των google forms. Τα αποτελέσματα του

ερωτηματολογίου αναλύθηκαν ποσοτικά μέσω περιγραφικής στατιστικής.

2.2. Το ερωτηματολόγιο

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου συντάχθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας

έπειτα από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας για τα μυοσκελετικά προβλήματα που

αντιμετωπίζουν οι κλασικοί κιθαρίστες, τους τρόπους με τους οποίους αντιδρούν σε αυτά και

την επίδραση που έχουν στην γενικότερη επαφή τους με το όργανο και την εξέλιξη της

μουσικής τους καριέρας.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από 20 ερωτήσεις. Οι 19 ερωτήσεις

είναι κλειστού τύπου και 1 ερώτηση είναι ανοιχτού τύπου. Στις ερωτήσεις που ζητήθηκε από

τους συμμετέχοντες να βαθμολογήσουν την εμπειρία τους χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια

κλίμακα μέτρησης, τύπου Likert (Μπουρλιάσκος, 2010).

Το ερωτηματολόγιο ήταν προσβάσιμο από τις 28 Μαΐου μέχρι τις 22 Ιουνίου 2021. Η

πρόσκληση για τη συμπλήρωσή του στάλθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα facebook, σε

προφίλ δημόσιων ομάδων σχετικών με την κλασική κιθάρα στην Ελλάδα όπως: “ΚΛΑΣΙΚΟΙ

ΚΙΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΕΛΛΑΔΑ” (https://www.facebook.com/groups/267938239920703) και “ΦΙΛΟΙ

ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ” (https://www.facebook.com/groups/160409960797641). Επίσης

ανακοινώθηκε στο προφίλ των φοιτητ(ρι)ών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, “ΜΕΤαξύ μας”

(https://www.facebook.com/groups/165269033536076/about).
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2.3. Αποτελέσματα

2.3.1. Συμμετέχοντες

Στην έρευνα έλαβαν συνολικά μέρος 41 άτομα (26 άνδρες και 15 γυναίκες) (Γράφημα 1),

ηλικίας 17 ετών και άνω (Γράφημα 2) εκ των οποίων: το 56,1% (Ν=22) είναι Σπουδαστές

κιθάρας, το 34,1% (Ν=14) είναι Καθηγητές/Σολίστες κιθάρας, το 9,8% (Ν=4) είναι

Ερασιτέχνες κιθαρίστες  (Γράφημα 3) .

Γράφημα 1: Το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα

Γράφημα 2: Ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων στην έρευνα
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Γράφημα 3: Ιδιότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα

2.3.2. Ερωτήσεις για τις συνήθειες της μελέτης/εξάσκησης

2.3.2.1. Συχνότητα μελέτης την εβδομάδα

Γράφημα 4: Συχνότητα μελέτης/εξάσκησης την εβδομάδα

Στο παραπάνω γράφημα (Γράφημα 4) βλέπουμε ότι:

● το 41,5% των συμμετεχόντων (Ν=17) μελετάνε 4 με 6 φορές την εβδομάδα,

● το 34,1% των συμμετεχόντων (Ν=14) μελετάνε κάθε μέρα

το υπόλοιπο 24,4% των συμμετεχόντων (Ν=10) μελετάνε 1 με 3 φορές την εβδομάδα.
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2.3.2.2. Χρόνος μελέτης τη φορά

Γράφημα 5: Χρόνος μελέτης κάθε φορά

Όσον αφορά το χρόνο μελέτης/εξάσκησης (Γράφημα 5):

● το 41,5% (Ν=17) μελετάει 2 με 4 ώρες τη φορά,

● το 34,1% (Ν=14) μελετάει 1 με 2 ωρες τη φορά,

● το 17,1 % (Ν=7) μέχρι 1 ώρα τη μέρα,

● το 7,3% (Ν=3) από 4 ώρες και πάνω.

2.3.2.3. Διατάσεις του σώματος πριν τη μελέτη

Γράφημα 6: Διατάσεις του σώματος πριν τη μελέτη
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Σχετικά με τις διατάσεις των χεριών και του σώματος πριν τη μελέτη/παίξιμο της κιθάρας, στο

(Γράφημα 6) βλέπουμε ότι:

● Το 51,2 % (Ν=21) απάντησε αρνητικά ενώ μόνο

● το 14,6% (Ν=6) απάντησε θετικά με

● το υπόλοιπο 34,1% (Ν=14) να απαντά «Συχνά όχι πάντα».

2.3.1.4. Ζέσταμα πριν τη μελέτη

Γράφημα 7: Ζέσταμα πριν τη μελέτη

Σχετικά με το “ζέσταμα” πριν τη μελέτη, το Γράφημα 7 δείχνει ότι:

● το 43,9% (Ν=18) απάντησε «Συχνά όχι πάντα»,

● το 36,65 (Ν=15) απάντησαν θετικά,

● τό υπόλοιπο 19,5% (Ν=8) απάντησαν αρνητικά.
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2.3.2.5. Διαλείμματα κατά τη διάρκεια της μελέτης

Γράφημα 8: Διαλείμματα κατά τη διάρκεια της μελέτης

Αναφορικά με τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια της μελέτης (Γράφημα 8):

● To 65.9% (Ν=27) απάντησαν θετικά,

● το 19,5% (Ν=8) απάντησε συχνά αλλά όχι πάντα και

● το 14,6% (Ν=6) απάντησαν αρνητικά.

2.3.2.6. Ενοχλήσεις/πόνοι κατά τη διάρκεια της μελέτης

Γράφημα 9: Ενοχλήσεις/πόνοι κατά τη διάρκεια της μελέτης
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Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα σχεδόν όλοι οι κιθαρίστες έχουν αισθανθεί κάποια

στιγμή ενοχλήσεις ή πόνο (Γράφημα 9):

● το 95,1% (Ν=39) απάντησαν θετικά

● 2 άτομα απάντησαν αρνητικά. Όπου ο ένας συμμετέχον στην έρευνα ασχολείται

ερασιτεχνικά και ο άλλος συμμετέχον είναι Καθηγητής/Σολίστας.

2.3.3. Ερωτήσεις για τις ενοχλήσεις/πόνους στα διάφορα σημεία του σώματος.

Οι ερωτώμενοι έπρεπε να απαντήσουν στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας πενταβάθμια

κλίμακα τύπου Likert, από το 1 έως το 5, όπου το 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ και

5=πάρα πολύ.

Η ερώτηση αφορούσε τους πόνους ή τις ενοχλήσεις σε διάφορα μέρη του σώματος (Πίνακας

1):

I. Δεξί δάχτυλο/α: Σύμφωνα με τον πίνακα 29 άτομα (%) δεν είχαν κανένα πρόβλημα,

10 άτομα (%) είχαν λίγες ενοχλήσεις και 2 άτομα απάντησαν αρκετά. Ενώ, κανένας

δεν απάντησε «πολύ» και «πάρα πολύ».

Αριστερό δάχτυλο/α: Εδώ παρατηρούμε μεγαλύτερο πρόβλημα καθώς 11 άτομα

απάντησαν «καθόλου», 8 άτομα απάντησα «λίγο», άλλα 8 άτομα απάντησαν

«αρκετά», 12 άτομα απάντησαν «πολύ» και 2 άτομα απάντησαν «πάρα πολύ».

II. Δεξί καρπός: 20 άτομα απάντησαν «καθόλου», 11 άτομα απάντησαν «λίγο», 6 άτομα

απάντησαν «αρκετά» και 4 άτομα απάντησαν «πολύ». Ενώ κανένας δεν απάντησε

«πάρα πολύ».

Αριστερός καρπός: 12 άτομα απάντησαν «καθόλου, 11 άτομα απάντησαν «λίγο», 9

άτομα απάντησαν «αρκετά», 7 άτομα απάντησαν «πολύ» και 2 άτομα απάντησαν

«πάρα πολύ»

III. Δεξιός πήχης: Όσον αφορά τις ενοχλήσεις στον δεξιό πήχη, 19 άτομα απάντησαν

«καθόλου», 7 άτομα απάντησαν «λίγο», άλλα 7 άτομα απάντησαν «αρκετά», 6 άτομα

απάντησαν «πολύ» και 2 άτομα απάντησαν «πάρα πολύ».
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Αριστερός πήχης: 17 άτομα απάντησαν:«καθόλου», 6 άτομα απάντησαν «λίγο», 12

άτομα απάντησαν «αρκετά», 4 άτομα απάντησαν «πολύ» και 3 άτομα απάντησαν

«πάρα πολύ».

IV. Δεξιός αγκώνα: Αναφορικά με τον δεξιό αγκώνα 30 άτομα απάντησαν «καθόλου», 6

άτομα απάντησαν «λίγο», 2 άτομα απάντησαν «αρκετά»,άλλα 2 άτομα απάντησαν

«πολύ» και 1 άτομο απάντησε «πάρα πολύ».

Αριστερός αγκώνας: Παρόμοια αποτελέσματα υπήρξαν στον αριστερό αγκώνα με τον

δεξιό αγκώνα, με 30 άτομα να απαντούν «καθόλου», 6 άτομα να απαντούν «λίγο», 3

άτομα να απαντούν «αρκετά», 2 άτομα να απαντούν «πολύ» και κανενας δεν

απάντησε «πάρα πολύ».

V. Δεξιός ώμος: Σχετικά με τον δεξιό ώμο 21 άτομα απάντησαν «καθόλου», 9 άτομα

απάντησαν «λίγο», 4 άτομα απάντησαν «αρκετά», 6 άτομα απάντησαν «πολύ» και 1

άτομο απάντησε «πάρα πολύ».

Αριστερός ώμος: Στα ίδια περίπου επίπεδα με τον δεξιό ώμο βρίσκεται και ο

αριστερός, 19 άτομα απαντησαν «καθόλου», 9 άτομα απάντησαν «λίγο», 8 άτομα

απαντησαν «αρκετά», 3 άτομα  απάντησαν «πολύ» και άλλα 3 άτομα «πάρα πολύ».

VI. Αυχένας: Στο θέμα του αυχένα 7 άτομα απάντησαν «καθόλου», 16 άτομα απάντησαν

«λίγο», 10 άτομα απάντησαν «αρκετά», 5 άτομα απάντησαν «λίγο» και 3 άτομα

απάντησαν «πάρα πολύ».

VII. Πλάτη: Για τη πλάτη 7 άτομα απάντησαν «καθόλου», 9 άτομα απάντησαν «λίγο», 15

άτομα απάντησαν «αρκετά», 7 άτομα απάντησαν «λίγο» και 3 άτομα απάντησαν

«πάρα πολύ».

VIII. Μέση: Σχετικά με τη μέση 9 άτομα απάντησαν «καθόλου», 11 άτομα απάντησαν

«λίγο», 16 άτομα απάντησαν «αρκετά», 2 άτομα απάντησαν «πολύ» και 3 άτομα

απάντησαν «πάρα πολύ».

IX. Δεξιό πόδι: 30 άτομα απάντησαν «καθόλου», 6 άτομα απάντησαν «λίγο», 4 άτομα

απάντησαν «αρκετά», 1 άτομο απάντησε «πάρα πολύ» ενώ κανένας δεν απάντησε

«πολύ».

Αριστερό πόδι: Για το δεξί πόδι 35 άτομα απάντησαν «καθόλου», 3 άτομα απάντησαν

«λίγο», άλλα 3 άτομα απάντησαν «αρκετά» και κανένας δεν απάντησε «πολύ» ή «

πάρα πολύ».
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Πίνακας 1: Αίσθημα πόνου σε διάφορα μέρη του σώματος

Μέρος του
σώματος

1= (καθόλου) 2= (λίγο) 3= (αρκετά) 4= (πολύ) 5= (πάρα
πολύ)

Μέσος
όρος

Δάχτυλο/α
δεξιού χεριού

70,73%
(Ν=29)

24,39%
(Ν=10)

4,88%
(Ν=2)

0 0 1,34

Δάχτυλο/ά
αριστερού

χεριού

26,83%
(Ν=11)

19,515
(Ν=8)

19,515
(Ν=8)

29,27%
(Ν=12)

4,88%
(Ν=2)

2,65

Δεξιός
καρπός

48,78%
(Ν=20)

26,83%
(Ν=11)

14,63%
(Ν=6)

9,76%
(Ν=4)

0 1,6

Αριστερός
καρπός

29,27%
(Ν=12)

26,83%
(Ν=11)

21,95%
(Ν=9)

17,07%
(Ν=7)

4,88%
(Ν=2)

2,41

Δεξιός πήχης 46,34%
(Ν=19)

17,07%
(Ν=7)

17,07%
(Ν=7)

14,63%
(Ν=6)

4,88%
(Ν=2)

2,14

Αριστερός
πήχης

41,46%
(Ν=17)

14,63%
(Ν=6)

29,27%
(Ν=12)

9,76%
(Ν=4)

7,32%
(Ν=3)

2,34

Δεξιός
αγκώνας

73,17%
(Ν=30)

14,63%
(Ν=6)

4,88%
(Ν=2)

4,88%
(Ν=2)

2,44%
(Ν=1)

1,48

Αριστερός
αγκώνας

73,17%
(Ν=30)

14,63%
(Ν=6)

7,32%
(Ν=3)

4,88%
(Ν=2)

0 1,43

Δεξιός ώμος 51,22%
(Ν=21)

21,95%
(Ν=9)

9,76%
(Ν=4)

14,63%
(Ν=6)

2,44%
(Ν=1)

1,97

Αριστερός
ώμος

46,34%
(Ν=19)

21,95%
(Ν=9)

19,515
(Ν=8)

7,32%
(Ν=3)

7,32%
(Ν=3)

2,14

Αυχένας 17,07%
(Ν=7)

39,02%
(Ν=16)

24,39%
(Ν=10)

12,20%
(Ν=5)

7,32%
(Ν=3)

2,53

Πλάτη 17,07%
(Ν=7)

21,95%
(Ν=9)

36,59%
(Ν=15)

17,07%
(Ν=7)

7,32%
(Ν=3)

2,75

Μέση 21,95%
(Ν=9)

26,83%
(Ν=11)

39,02%
(Ν=16)

4,88%
(Ν=2)

7,32%
(Ν=3)

2,48

Δεξί πόδι 73,17%
(Ν=30)

14,63%
(Ν=6)

9,76%
(Ν=4)

0 2,44%
(Ν=1)

1,43

Αριστερό πόδι 85,37%
(Ν=35)

7,32%
(Ν=3)

7,32%
(Ν=3)

0 0 1,21
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2.3.4. Ερωτήσεις για την αντιμετώπιση των τραυματισμών ή σωματικών
προβλημάτων.

2.3.4.1. Αναζήτηση βοήθειας για την αντιμετώπιση των τραυματισμών/σωματικών

προβλημάτων.

Γράφημα 10: Αναζήτηση βοήθειας για την αντιμετώπιση των τραυματισμών/σωματικών

προβλημάτων.

Στην ερώτηση για το αν υπήρξε αναζήτηση για βοήθεια στην αντιμετώπιση των

τραυματισμών/σωματικών ενοχλήσεων, το 43,9% (Ν=18) απάντησε αρνητικά και το

υπόλοιπο 56,1% (Ν=23) απάντησαν θετικά (Γράφημα 10).

Τα 14 από τα 23 άτομα που απάντησαν θετικά (60,87%) ζήτησαν βοήθεια από τον καθηγητή

τους, 6 άτομα συμβουλευτηκαν κάποιον φυσικοθεραπευτή, 4 άτομα πήγαν σε εξειδικευμένο

γιατρό ενώ 1 άτομο απάντησε «από όποιον πίστευα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει

(καθηγητές, φίλοι που ασχολούνται με γυμναστική κλπ)».
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2.3.4.2. Τρόποι αντιμετώπισης των τραυματισμών/σωματικών προβλημάτων.

Σχήμα 1: Τρόποι αντιμετώπισης των τραυματισμών/σωματικών προβλημάτων.

Οσον αφορα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι τραυματισμοί, στο Σχήμα 1

φαίνεται ότι:

● Το μεγαλύτερο ποσοστό (47,4%, Ν=18) απάντησε με «αποχή από το παίξιμο/μελέτη

του οργάνου».

● 13 άτομα (34,2%) αντιμετώπισαν τους τραυματισμούς με ασκήσεις ορθοσωμικής για

μουσικούς.

● 9 άτομα ( 23,7%) δεν τους αντιμετώπισε.

● 9 άτομα (23,7%) με φυσικοθεραπεία.

● 5 άτομα ( 13,2%) με φαρμακευτική αγωγή.

Επίσης υπήρξαν και μεμονωμένες περιπτώσεις που απάντησαν :

● «Πιο χαλαρή προσέγγιση στην μελέτη».

● «Πάγος στον καρπό του αριστερού χεριού».

● «Προσάρμοσα το παίξιμο μου, άλλαξα την τοποθέτηση των χεριών μου».

● «Pilates».
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2.3.4.3.1. Ακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα ενδυνάμωσης του σώματος;

Γράφημα 11: Ακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα ενδυνάμωσης του σώματος?

Στο παραπάνω γράφημα (Γράφημα 11) βλέπουμε πως το 87,8% (Ν=36) δεν ακολουθεί

κανένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης του σώματος για μουσικούς και πως μόνο το 12,2% (Ν=5)

απάντησε θετικά.

2.3.4.3.2. Προγράμματα ενδυνάμωσης από τους συμμετέχοντες
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Γράφημα 12: Προγράμματα ενδυνάμωσης από τους συμμετέχοντες

Από τα μόλις 6 άτομα που απάντησαν θετικά (Γράφημα 12):

● 3 άτομα απάντησαν «Yoga»

● 1 άτομο απάντησε «Διατάσεις και ασκήσεις που έμαθα στο Καράτε»

● 1 άτομο απάντησε «Pilates»

● 1 άτομο απάντησε «Μέθοδος Alexander»

2.3.5. Γενικές ερωτήσεις για τους τραυματισμούς και τη σχέση με το όργανο.

2.3.5.1.  Αποτελούν ή αποτέλεσαν εμπόδιο στην πρόοδο σας οι τραυματισμοί?

Γράφημα 13: Αποτελούν ή αποτέλεσαν εμπόδιο στην πρόοδο σας οι τραυματισμοί?

Σχετικά με το εάν οι σωματικές αυτές ενοχλήσεις μπορεί να αποτελέσουν ή αποτελούν

εμπόδιο για την πρόοδο στην εκμάθηση/παίξιμο της κιθάρας (Γράφημα 13):

το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα, 61% (Ν=25) απάντησαν «Ναι».

● 8 άτομα (19,5%) απάντησαν «Όχι»

● τα υπόλοιπα 8 (19,5%) απάντησαν «Δεν ξέρω δεν απαντώ».
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2.3.5.2. Η ψυχολογική επίδραση των τραυματισμών/σωματικών προβλημάτων

Σχήμα 2: Η ψυχολογική επίδραση των τραυματισμών/σωματικών προβλημάτων

Στον παραπάνω σχήμα (Σχήμα 2) φαίνεται κατά πόσο οι πόνοι/ενοχλήσεις επηρέασαν τους

ερωτώμενους στη μελέτη/παίξιμο του οργάνου. Οι αριθμοί δηλώνουν: 1=καθόλου, 2=λίγο,

3=αρκετά, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ.

1. Το μεγαλύτερο ποσοστό 26,8% (Ν=11) απάντησαν «πολύ»

2. 10 (24,4%) περιπτώσεις απάντησαν «λίγο»

3. Άλλοι 10 (24,4%) ερωτώμενοι απάντησαν «αρκετά»

4. 8 άτομα (19,5%) απάντησαν «καθόλου»

5. Ενώ οι υπόλοιποι 2 (4,9%) απάντησαν «πάρα πολύ»
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2.3.5.3. Οριστική παύση της ενασχόλησης με τη κιθάρα

Γράφημα 14: Οριστική παύση της ενασχόλησης με τη κιθάρα

Τέλος, στην ερώτηση για το αν πότε έχετε σκεφτεί να σταματήσετε να μελετάτε/παίζετε

κλασική κιθάρα λόγο των σωματικών ενοχλήσεων/πόνων που νιώθετε ή νοιώσατε (Γράφημα

14) :

● Το μεγαλύτερο ποσοστό 75,6% (Ν=31) απάντησε αρνητικά,

● το 22% (Ν=9) απάντησε θετικά

● 1 άτομο (;%) απάντησε «Ίσως».

2.3.6. Σχόλια των συμμετεχόντων

Στο τέλος του ερωτηματολογίου δόθηκε η επιλογή σε όσους ερωτώμενους ήθελαν να

γράψουν ένα σχετικό σχόλιο ή κάποια εμπειρία από σωματικές ενοχλήσεις/πόνους που τους

παρουσιάστηκαν και οφείλονταν στην ενασχόληση με τη κλασική κιθάρα. Οι απαντήσεις

παρουσιάζονται στη συνέχεια χωρισμένες σε δύο κατηγορίες: στις συμβουλες και στις

απαντήσεις που διηγούνται προσωπικές εμπειρίες.

Συμβουλές των συμμετεχόντων:
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1. «Νιώθω ότι δε βοηθάω πολύ με τις απαντήσεις που έδωσα αλλά πιστεύω ότι αν

βάλεις από την αρχή σωστά (και προσεκτικά σε κάθε λεπτομέρεια) το σώμα και τα

χέρια πάνω στην κιθάρα (και το βλέπω αυτό και στους μαθητές μου)

ελαχιστοποιούνται ή και εκμηδενίζονται οι ενοχλήσεις και οι πόνοι. Επίσης έχω

παρατηρήσει πως μπορεί να προκύψει κάποιος πόνος, ακόμα κι αν το όργανο

προσεγγίζεται σωστά, όταν ο παίκτης είναι παντελώς αγύμναστος. Δεν εννοώ

γυμναστική σε γυμναστήριο, εννοώ ένα περπατηματάκι και δουλειές σπιτιού. »

(Συμμετέχων 7)

2. «Άμα κάνεις σωστή προθέρμανση, συνήθως δε δημιουργούνται προβλήματα,

παλαιότερα όταν δεν έκανα ασκήσεις είχα πιο έντονους πόνους» (Συμμετέχων 1)

3. «Τις περισσότερες φορές οι ενοχλήσεις εντοπίζεται στον αντίχειρα καθώς και στον
πήχη του αριστερού χεριού. Προέκυπταν μετά από ώρα ενασχόλησης με απαιτητικές
θέσεις ή μέρη κομματιών. Η αμέλεια των αρχικών συμπτωμάτων κόπωσης είχε ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση των πόνων σε πολύ λίγο χρόνο μελέτης, και στην πορεία
σε θέσεις σχετικά εύκολες. Μετά τις σχετικές συστάσεις του φυσικοθεραπευτή,
ενέταξα τις διατάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της μελέτης, καθώς και την
προθέρμανση/ζεσταμα σε καθημερινή βάση. Επίσης, προσπαθώ να έχω στο μυαλό
μου να καταβαλω τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια για την εκτέλεση ενός κομματιού
και να σταματάω αμέσως μόλις νιώσω κάποια ενόχληση.» (Συμμετέχων 25)

4. «Από την προσωπική μου εμπειρία οι ενοχλήσεις εμφανίζονται συχνά από κακή

στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της μελέτης ή από την πολύωρη μελέτη με λίγα

ή καθόλου διαλείμματα.» (Συμμετέχων 16)

Προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων:

1. «Πολύ έντονος πόνος στη δεξιά μεριά της μέσης (υπάρχει κάποια βελτίωση με τη
χρήση ergo play)». (Συμμετέχων 27)

2. «Υπάρχει συχνά πόνος στο σημείο που ακουμπάει το πάνω μέρος της κιθάρας το
στέρνο(ελαφριά μελανιά)» (Συμμετέχων 29)

3. «Ειχα εντονο πονο στους γοφούς λογω της πολυωρης καθιστικης μελετης.»
(Συμμετέχων 21)

4. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν τενοντίτιδα στο δεξί χέρι σε συνδυασμό με εμφάνιση
γαγγλιου στον δεξί καρπό.» (Συμμετέχων 9)
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5. «Τενοντίτιδα στον αντίχειρα του αριστερού και του δεξιού χεριού όπως και στα δύο
μπράτσα καθώς και επικονδυλίτιδα στον αγκώνα του αριστερού χεριού. ( Οι τένοντες
μου ήταν αδύναμοι ήδη από κληρονομικούς λόγους )». (Συμμετέχων 41)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

3.1. Αναζήτηση βοήθειας και η ψυχολογικη επίδραση των τραυματισμών

Το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας ποιοτικής έρευνας για τα

μυοσκελετικά προβλήματα μουσικών κλασικής κιθάρας. Στα αποτελέσματα της έρευνας

παρατηρείται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων, 43,9% (Ν=18) ,είτε είναι

ερασιτέχνες κιθαρίστες είτε σπουδαστές σε προχωρημένο επίπεδο, δεν αναζητά αμέσως

βοήθεια για τους πόνους που του εμφανίζονται κατά τη μουσική ενασχόληση.. Σύμφωνα με

τους Cheung, Hume & Maxwell, (2003), Chong, Lynden, Harvey & Peebles, (1989),· Fry,

1986a Fry, (1986b) αυτό συμβαίνει κυρίως για δύο λόγους. Είτε γιατί ο μουσικός φοβάται ότι

θα του ζητηθεί να μειωθούν οι ώρες μελέτης ή ακόμα χειρότερα ότι θα του ζητηθεί

προσωρινή παύση ενασχόλησης με το όργανο, είτε γιατί δεν δίνει τη σημασία που πρέπει

στις ενοχλήσεις ή στα σημάδια κόπωσης που προκύπτουν από τη μελέτη. Έτσι η αναζήτηση

της βοήθειας γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι μία μικρή ενόχληση με

τη πάροδο του χρόνου να μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο τραυματισμό ή πάθηση (Καλυβά,

2020). Ένας συμμετέχων της έρευνας (Συμμετέχων 25) σχολίασε «...Τις περισσότερες φορές

οι ενοχλήσεις εντοπίζονταν στον αντίχειρα καθώς και στον πήχη του αριστερού χεριού.

Προέκυπταν μετά από ώρα ενασχόλησης με απαιτητικές θέσεις ή μέρη κομματιών. Η αμέλεια των

αρχικών συμπτωμάτων κόπωσης είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση των πόνων σε πολύ λίγο

χρόνο μελέτης, και στην πορεία σε θέσεις σχετικά εύκολες....»

Αναφορικά με την ψυχολογική επίδραση των τραυματισμών, μία έρευνα των Fjellman -

Wiklund και Chesky (2006) έδειξε ότι οι κιθαρίστες αντιμετωπίζουν τραυματισμούς όπως

αρθρίτιδα και τενοντίτιδες στα δάχτυλα, τον καρπό, και τους αγκώνες. Αυτες οι διαταραχές δεν

επηρεάζουν μόνο την ικανότητα των μουσικών να παίξουν κιθάρα αλλα επηρεάζουν και την

αυτοπεποίθηση. Αυτό παρατηρήθηκε και στην έρευνά μας, καθώς στην ερώτηση:

«Βαθμολογήστε από το 1 (καθόλου) έως το 5 (πάρα πολύ) πόσο αρνητικά νιώθετε ότι σας

έχουν επηρεάσει οι πόνοι/ενοχλήσεις που εμφανίζονται στη μελέτη/παίξιμο του μουσικού

οργάνου;» Το 4,9% (Ν=2) απάντησε «Πάρα πολύ», το 26,8% (Ν=11) απάντησε «Πολύ», το

24,4% (Ν=10) απάντησε «Αρκετά», το άλλο 24,4% (Ν=10) απάντησε «Λίγο» και μόνο το

19,5% (Ν=8) απάντησε «Καθόλου».
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3.2. Οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις/τραυματισμοί στους κλασικούς κιθαρίστες (Ανάλυση
του πίνακα 1).

Το 95,1% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν αισθανθεί πόνο ή

παρουσίασαν μυοσκελετικές ενοχλήσεις οι οποίες οφείλονται στη συστηματική μελέτη και

ενασχόλησή τους με την κιθάρα. Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με τις παρατηρήσεις των

Morse (2000), Rueda (2006), Bossi (2017α, 2017β), Zaza C. (1998), Rosenbaum et. al.,

(2012), Spahn, Hildebrandt & Seidenglanz, (2001), Kava, Larson, Stiller & Maher, (2010)

που σημειώνουν ότι οι κιθαρίστες, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μπορεί να παρουσιάσουν

μυοσκελετικά προβλήματα και πόνους οι οποίοι να οφείλονται στην ενασχόλησή τους με το

όργανο. Όπως παρατηρείται και σε άλλες αντίστοιχες έρευνες (Fjellman-Wiklund, A., &

Chesky, K. (2006), οι ενοχλήσεις αυτές μπορεί να είναι τόσο σοβαρές και επίμονες που πολύ

συχνά μπορεί να επηρεάσουν ή και να σταματήσουν ακόμη την καριέρα ενός μουσικού.

Τα περισσότερα μυοσκελετικά προβλήματα που σημειώθηκαν από τους

συμμετέχοντες κιθαρίστες στην έρευνα ήταν στο/α δάχτυλο/α του αριστερού χεριού, στον

καρπό του αριστερού χεριού, στον αυχένα, στη πλάτη, στη μέση και στον πήχη του

αριστερού χεριού. Παρόμοια ευρήματα παρουσιάζουν και οι ερευνητές Rueda (2006), Bossi

(2012, 2017α, 2017β), Zaza C. (1998), Zuhdi, N., Chesky, K., Surve, S., & Lee, Y. (2020),

Heming, M.J.E. (2004) Fjellman-Wiklund, A., & Chesky, K. (2006) κ.α.

Σύμφωνα με τα δεδομένα (πίνακας 1) της έρευνας παρατηρείται ότι η αριστερη

πλευρα του άνω σώματος έχει υψηλότερο μέσο όρο από ότι η δεξιά πλευρά:

● Δεξί δάχτυλο/α 1,34 < Αριστερό δάχτυλο/α 2,65

● Δεξί καρπός 1,6 < Αριστερός καρπός 2,41

● Δεξιός πήχης 2,14 < Αριστερός πήχης 2,34

● Δεξιός ώμος 1,97 < Αριστερός ώμος 2,14

Αυτοί οι πόνοι σύμφωνα με τη Rueda (2006) προκύπτουν από το σφιγμένο παίξιμο

και από τη πίεση που ασκούνται από τα δάχτυλα στην ταστιέρα της κιθάρας, ειδικά από το

δείκτη όταν χρησιμοποιείται για να κάνει “μπαρέ”. Το αποτέλεσμα είναι ότι σφίγγεται όλο το

αριστερό χέρι και για αυτό προκύπτει υψηλότερος μέσος όρος πόνου στο αριστερό

δάχτυλο/α, καρπό, πήχη και ώμό.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα σημείωσαν υψηλή βαθμολογία στους πόνους της

πλάτης (2,75), της μέσης (2,48) και του αυχένα (2,53). Οι παρατηρήσεις αυτές συνάδουν με

μια πιθανή λανθασμένη στάση του σώματος κατά το παίξιμο του οργάνου, όπως σημειώνουν
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και πολλοί ερευνητές (Bosi, 2012, 2018. Guptill & Zaza, 2010. Rueda, 2006. Foxman &

Burgel, 2006. ).

Η χρήση του υποποδίου δημιουργεί ανισορροπία στα πόδια και όσο πιο ψηλά

βρίσκεται το πόδι τόσο η οσφυϊκή και η πυελική χώρα πιέζονται με αποτέλεσμα η σπονδυλική

στήλη να επιβαρύνεται, επηρεάζοντας τη μέση και την πλάτη. (Bosi, 2012,2018) (Rueda,

2006). Επιπλέον, όσον αφορά το υποπόδιο, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 έχουν προταθεί εναλλακτικές

λύσεις για την αντικατάσταση του υποποδίου και προτείνεται και από έναν ερωτόμενο της

έρευνας όπου ανέφερε: «Πολύ έντονος πόνος στη δεξιά μεριά της μέσης...» (Μεριά που

υπερυψωνεται το πόδι λόγο του υποποδίου) επίσης, ο ερωτώμενος πρόσθεσε «…υπάρχει

κάποια βελτίωση με τη χρήση ergo play» (Προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων 1).

Οι πόνοι στον αυχένα σύμφωνα με τον Bosi (2018), μπορεί να οφείλονται και στη

λάθος τοποθέτηση του αναλογίου με αποτέλεσμα ο λαιμος να μην έχει τη βέλτιστη στάση και

είτε εκτείνεται προς τα πάνω είτε γέρνει προς τα κάτω.

Τέλος, όσον αφορά τα πόδια είναι μικρά τα ποσοστά πόνου με μέσο όρο για το δεξί

πόδι 1,43 και για το αριστερό πόδι 1,21. Ο μέσος όρος του δεξιού ποδιού είναι ελάχιστα πιο

ψηλό από το αριστερό και αυτό είναι πιθανό να ευθύνεται η υπερύψωση του δεξιού ποδιού

απο το υποπόδιο.

3.3. Τρόποι αντιμετώπισης

Το 56,1% (Ν=23) των συμμετεχόντων στην έρευνα αναζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης των

μυοσκελετικών προβλημάτων και τραυματισμών τους. Σε αντίστοιχες έρευνες (Mastnak, υπό

δημοσίευση∙ Khalsa et al., 2013∙ Ζάχου, 2011∙ Brody, 1998∙ Case, 1995) ) προτείνονται για

τους μουσικούς διάφορες τεχνικές ορθοσωμικής, όπως η μέθοδος Feldenkrais, η τεχνική

Alexander και η Yoga.

3.3.1. Τεχνικές ορθοσωμικής που προτείνονται σε μουσικούς

3.3.1.1.  Η Μέθοδος Feldenkrais
Η μέθοδος Feldenkrais είναι μία τεχνική που κατατάσσεται στον χώρο της εναλλακτικής

ιατρικής. Δεν είναι θεραπεία αλλά έχει την ικανότητα να θεραπεύσει πολλά σωματικά

προβλήματα ακόμα και τραυματισμούς. Αυτο για να επιτευχθεί ο μουσικός καλείται να

επανεκπαιδευθεί στις σωστές κινήσεις την ώρα του παιξίματος. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής

της μεθόδου είναι να καταφέρει ο μουσικός να βρίσκεται σε πλήρη ενσυναίσθηση του εαυτού
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κατά τη διάρκεια της μελέτης. Έτσι όλες του οι κινήσεις θα γίνονται τόσο πιο συνειδητά

βελτιώνοντας τις μουσικές του αποδόσεις (Brody, 1998).

Η μέθοδος αυτή μπορεί να βοηθήσει άτομα που η καθημερινότητα τους περιέχει

επαναλαμβανόμενες κινήσεις, έντονο σωματικό στρες, πόνο και ένταση. Επιπλέον, μπορεί

να βοηθήσει άτομα με συγκεκριμένα προβλήματα, μυϊκά σύνδρομα, αυχενικά σύνδρομα,

πόνους στη πλάτη, τον ώμο, πόνους από τραυματισμούς, κακή χρήση και στάση του

σώματος ή απλά να αναδείξουν-βελτιώσουν τις επιδόσεις τους (Ζάχου, 2011). Ο Andrea

Wiener, πρόεδρος του Feldenkrais Guil έχει αναφέρει «Πολλοί άνθρωποι έχουν σταματήσει

την άσκηση επειδη τραυματίζονται. Αυτή η μέθοδος βοηθά στο να προληφθούν οι

τραυματισμοί, αναρρώσουν τα άτομα από τους τραυματισμούς και να μπορούν να κάνουν

αυτό που τους αρέσει» (Brody, 1998).

Κατά την εκτέλεση ενός μουσικού οργάνου, ο μουσικός θα πρέπει να συντονίσει μία

σειρά από διαδικασίες που θα μετατρέψει ένα μουσικό έργο σε κινήσεις που περιλαμβάνουν

το χρόνο, χώρο, το βάρος, τη ρυθμική ώθηση, την αναπνοή, την ταχύτητα, τη κατεύθυνση,

την σταδιακή επιτάχυνση και επιβράδυνση. Ο τρόπος με τον οποίο ένας μουσικός αναπνέει,

κάθεται και στέκεται, επιδρά στο έργο του. Ο κύριος στόχος της μεθόδου Feldenkrais είναι

μέσω της συνειδητοποίησης να αναπτυχθεί η ικανότητα της αυτοπαρατήρησης και η αίσθηση

του σώματος και του εαυτού τους, έτσι ώστε να εντοπιστούν σημεία στα οποία υπάρχει

ένταση. Ο Alen Fraser, πρακτικός της μεθόδου Feldenkrais αναφέρει ότι "αν η φυσική κίνηση

ενός ατόμου έρχεται σε αντιπαράθεση με τη μουσική κίνηση, είναι σίγουρο ότι αυξάνει την

ένταση και την σκληρότητα της νότας, Το μόνο πράγμα που μειώνεται είναι η μουσική

οργάνωση”. (Case, 1995∙ Ζάχου, 2011). Τέλος, ο κιθαρίστας Joe Corcoran προσθέτει: «Το

μάθημα (Μέθοδος Feldenkrais) με βοήθησε στο να μπορώ πιο εύκολα να παρατηρώ

πράγματα για τον εαυτό μου και το παιξιμό μου. Με το να έχω περισσότερη επίγνωση του

εαυτού μου αισθάνομαι ότι παίζω με τη λιγότερη προσπάθεια, αλλα ο ήχος μου είναι

καλύτερος.» (The Feldenkrais Method in Music training, 1997).

3.2.1.2. Η τεχνική Alexander
Όσοι χρησιμοποιούν την τεχνική Alexander υποστηρίζουν ότι οι απαιτήσεις της σύγχρονης

ζωής έχουν προκαλέσει μία "επιδημία" από προβλήματα στη πλάτη, τον λαιμό τη μέση και σε

άλλα σημεία του σώματος που σχετίζονται με τη μη ευθυγραμμισμένη στάση και τους

σφιγμένους μύες. Στην παρούσα έρευνα ένα μόνο άτομο απάντησε πως χρησιμοποιεί τη

τεχνική Alexander για ενδυνάμωση και πρόληψη σωματικών προβλημάτων. Η Judith
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Leibowitz αναφέρει ότι η ένταση στους μύες ξεκινάει από τη στιγμή που μαθαίνουμε να

γράφουμε. Ο σκοπός της τεχνικής Alexander είναι να ξαναμάθει στο σώμα να κινείται με

άνεση, χάρη και χωρίς εντάσεις, όπως γινόταν στη παιδική ηλικία. Αυτό επιτυγχάνεται,

μαθαίνοντας και κατανοώντας καλύτερα τη μηχανική του σώματος (Brody, 1990).

Όλα άρχισαν όταν ο Alexander ξεκίνησε να χάνει τη φωνή του και απελπισμένος από

τις αποτυχίες της ιατρικής της εποχής του ανέλαβε να δράσει μόνος του. Χρησιμοποιώντας

καθρέφτες ανέλυσε διάφορες στάσεις του σώματος καθώς απήγγειλε shakespeare. Οι

στάσεις του έμοιαζαν να είναι σωστές όμως η φωνή του ήταν πιο αδύναμη, σταδιακά όμως,

"δουλεύοντας" καινούριες στάσεις επανεκπαίδευσε τις κινήσεις των μυών του μέχρι που

ανέκτησε τον έλεγχο της φωνής του. Η τεχνική Alexander διδάσκει μία πιο χαλαρή και

φυσική στάση του σώματος που ισορροπεί το κεφάλι χωρίς να πιέζονται οι μύες του λαιμού

(Brody, 1990). Ακόμα και με το πέρασμα του χρόνου η συγκεκριμένη τεχνική θεωρείται

επίκαιρο θέμα για τη δημόσια υγεία, την υγεία παραστατικών τεχνών και σε κάποιους

κλάδους της ιατρικής. Ήδη από το 1937 μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 19 επιστήμονες του

ιατρικού χώρου έγραψαν επιστημονικά άρθρα στο ιδιαίτερα έγκριτο περιοδικό British Journal

of Medicine, (BMJ) υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες πάνω στην

τεχνική Alexander (Mastnak, υπό δημοσίευση).

3.2.1.3. Η Yoga
Στην παρούσα πιλοτική έρευνα, στα 6 άτομα που απάντησαν θετικά για το αν ακολουθούν

κάποιο πρόγραμμα ενδυνάμωσης, τα 3 άτομα δήλωσαν τη Yoga. Η Yoga είναι μία ολιστική

πρακτική για το σώμα και το μυαλό που δρα στους ψυχολογικούς και σωματικούς

στρεσογόνους παράγοντες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες μουσικοί. Στις τελευταίες

τέσσερις δεκαετίες έρευνες έχουν αναδείξει τις θεραπευτικές ιδιότητες της Yoga σε πολλούς

τομείς όπως μυοσκελετικές και νευρολογικές διαταραχές, άγχος, κατάθλιψη, καρδιαγγειακές

παθήσεις κ.ά. Πολλά άρθρα συνιστούν στους μουσικούς την τακτική επαφή με τη yoga διότι

έχει την ικανότητα να αποτρέψει ή να απαλύνει τα ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα.

Σύμφωνα με έρευνες σε εφήβους μουσικούς, η Yoga μπορεί να προσφερθεί ως μία μέθοδος

θεραπείας ή ανακούφισης των ψυχολογικών και μυοσκελετικών προβλημάτων που

αντιμετωπίζουν. (Khalsa et al., 2013). Παρόλα αυτά, αν η άσκηση της Yoga δεν εκτελείται

σωστά είναι πιθανό να προκληθούν μυοσκελετικές κακώσεις. (Λαγός, 2017).
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3.2.2. Τα οφέλη της γυμναστικής

Ο μουσικός έπειτα από ένα ορισμένο σημείο της πορείας του πρέπει να αφιερώνει αρκετές

ώρες την ημέρα για τη μελέτη της κιθάρας. Ενώ υπάρχει θέληση για πολύωρη μελέτη, ο

τρόπος ζωής του μουσικού δεν επιτρέπει στο σώμα του να ανταπεξέλθει χωρίς να

παρουσιαστούν ενοχλήσεις ή τραυματισμοί. Μελέτες που έχουν γίνει σε σπουδαστές

μουσικών οργάνων έχουν δείξει πως όσοι ασχολούνται με τη γυμναστική έχουν λιγότερα

συμπτώματα μυοσκελετικών προβλημάτων που αφορούν τους μουσικούς (Kava et al.,

2010.Ackermann et al., 2002). Η γυμναστική, εκτός από την απόκτηση αντοχής και την

αύξηση μυικής μάζας και δύναμης, μπορεί να βοηθήσει τον μουσικό από τις εντάσεις που

δημιουργούνται στο σωμα του από τη συστηματική, έντονη και ιδιαίτερα απαιτητική

ενασχόληση του με κάποιο μουσικό όργανο. Ακόμη, με τη εκγύμναση του σώματος ο

μουσικός μπορεί να αυξήσει τη αντοχή του, ενδυναμώνοντας του μύες του. Επιπρόσθετα

χάρη τις αγχολυτικές ιδιότητες της γυμναστικής μπορεί να μειωθεί το στρες που προκαλείται

στον μουσικό από τους πιθανούς τραυματισμούς (Καλυβά, 2020).

3.4. Στρατηγικές μελέτης για την πρόληψη τραυματισμών

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθούν τραυματισμοί από επαγγελματική υπέρχρηση είναι

η πρόληψη. Καθοριστικοί παράγοντες για τη πρόληψη των τραυματισμών είναι (Guptill &

Zaza, 2010):

1. Η Προθέρμανση και διατάσεις

2. Τα διαλείμματα της μελέτης

3. Η σωστή στάση του σώματος

4. Η σωστή τεχνική

5. Η επαναληπτικότητα και τακτικότητα της μελέτης

3.4.1. Προθέρμανση και διατάσεις

Από την έρευνα φάνηκε ότι το 36,6% (Ν=15) των ερωτώμενων δήλωσε ότι κάνει ασκήσεις

τεχνικής (ζέσταμα) πριν τη μελέτη, ενώ ένα μικρό ποσοστό 19,5% (Ν=8) απάντησε αρνητικά

και το υπόλοιπο και μεγαλύτερο ποσοστό 43,9% (Ν=18) απάντησε «Συχνά όχι πάντα».

Πολλοί καθηγητές της κιθάρας προτείνουν "ζέσταμα" διότι έτσι προετοιμάζεται το σώμα και το

μυαλό για να μελετήσει ή να ερμηνεύσει (Guptill & Zaza, 2010). Ο Markison (2010) έχει
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αναφέρει ότι γενικά οι ρουτίνες προθέρμανσης και αποθεραπείας συνιστώνται. Επιπλέον,

ένας συμμετέχων της έρευνας ανέφερε (συμβουλές των συμμετεχόντων 2) πως «Άμα κάνεις

σωστή προθέρμανση, συνήθως δε δημιουργούνται προβλήματα, παλαιότερα όταν δεν έκανα

ασκήσεις είχα πιο έντονους πόνους». Γι αυτό οι Guptill και Zaza (2010) υπογραμμίζουν ότι οι

καθηγητές οφείλουν να συμβουλεύουν τους μαθητές από μικρή ηλικία για τη σημασία της

προθέρμανσης, και ανάλογα με το επίπεδο τους να τους δίνεται η κατάλληλη ρουτίνα

προθέρμανσης ώστε  να την εφαρμόζουν κάθε φορά στην αρχή της μελέτης τους.

Όσον αφορά τις διατάσεις για τους μουσικούς, η επιστημονική βιβλιογραφία δεν έχει

καταλήξει σε κάποιο σίγουρο συμπέρασμα. Παρ όλα αυτά υπάρχουν αποδείξεις ότι οι

διατάσεις μειώνουν τους πόνους και τα πιασίματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των

συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα 51,2% (Ν=21) απάντησε πως δε κάνει διατάσεις πριν

τη μελέτη ενώ, μόνο το 14,6% (Ν=6) δήλωσε πως κάνει διατάσεις πριν τη μελέτη, το

υπόλοιπο 34,1% (Ν=14) δήλωσε «Συχνά όχι πάντα». Επιπλέον, ένας ερωτώμενος της

έρευνας ανέφερε ότι «...Μετά τις σχετικές συστάσεις του φυσικοθεραπευτή, ενέταξα τις διατάσεις

πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της μελέτης, καθώς και την προθέρμανση/ζεσταμα σε

καθημερινή βάση...» Τέλος, οι Guptill και Zaza (2010) σημειώνουν ότι για να γίνουν με σωστό

τρόπο οι διατάσεις, πρέπει να δοθεί έμφαση στη διάρκεια και όχι στην ένταση των ασκήσεων,

και συμπληρώνουν ότι καλό είναι οι μουσικοί να αποφεύγουν τις οι βαλλιστικές ή δυναμικές

διατάσεις.

3.4.2. Τα διαλείμματα της μελέτης

Τα διαλείμματα ανάμεσα στη μελέτη είναι πολύ σημαντικά για την πρόληψη τραυματισμών.

Στην παρούσα έρευνα το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων, 65,9% (Ν=27),

απάντησε πως κάνει διαλείμματα. Στη συνέχεια, το 19,5% (Ν=8) δήλωσε «Συχνά όχι πάντα»

ενώ μόνο το 14,6% (Ν=6) απάντησε αρνητικά. Παρ όλα αυτά, δεν υπάρχει συγκεκριμένη

έρευνα για το πόσο συχνά και πόσο πρέπει να διαρκούν τα διαλείμματα για έναν μουσικό

Ωστόσο, οι καθηγητές είναι σημαντικό να υποδείξουν στους μαθητές τους τη σημασία του

“μικρο-διαλλείματος” και του “διαλείμματος μακριά από το όργανο”. Ένα “μικρο-διάλειμμα”

θεωρείται τα 30 δευτερόλεπτα και έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουν "μία ανάσα" οι μύες που

χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του οργάνου. Η σημασία του “διαλείμματος μακριά από το

όργανο” συμβάλει στο να αλλάζει η στάση του σώματος και να ξεπιάνονται οι μύες που

συμβάλλουν στη διατήρηση της στάσης κατά τη μελέτη. Επιπλέον, κάποιοι ερωτώμενοι

(Προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων 3), (Συμβουλές των συμμετεχόντων 4) της
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έρευνας είπαν πως «Είχα έντονο πόνο στους γοφούς λόγω της πολύωρης καθιστικής

μελέτης» και «Από την προσωπική μου εμπειρία οι ενοχλήσεις εμφανίζονται συχνά από κακή

στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της μελέτης ή από την πολύωρη μελέτη με λίγα ή

καθόλου διαλείμματα». Τέλος, ο Tubiana και ο Amadio έχουν γράψει ότι οι περισσότεροι

καθηγητές της μουσικής προτείνουν 5 λεπτά διαλείμματος κάθε 30 λεπτά μελέτης. (ό.α. στο

Guptill & Zaza, 2010).

3.4.3. Η στάση του σώματος

Η στάση του σώματος είναι ένας μείζων παράγοντας που ευθύνεται για τους τραυματισμούς

που παρατηρούνται στους μουσικούς, διότι, διατηρούν στατικές στάσεις για πολλές ώρες σε

καθημερινή βάση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για αυτό πρέπει να βρεθεί μία σωστή

στάση που θα βελτιώσει την ένταση που δέχονται οι αρθρώσεις (Ackermann, 2012). Οι

καθηγητές οφείλουν να γνωρίζουν τις φυσικές κυρτώσεις της σπονδυλικής στήλης και να

ωθούν τους μαθητές τους να τις διατηρούν όταν κάθονται ή στέκονται. Η στάση του σώματος

δεν πρέπει να είναι στατική και είναι απαραίτητο οι καθηγητές να παροτρύνουν τους μαθητές

τους να κινούνται με τη μουσική. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να συμβάλουν και οι γονείς με το να

ενημερωθούν για τη σημασία της σωστής εργονομικής στάσης και να την επισημαίνουν στο

σπίτι την ώρα της μελέτης του μουσικού οργάνου.

Όσον αφορά τη σωστή στάση του σώματος για το παίξιμο της κλασικής κιθάρας, όταν

καθόμαστε το κάθισμα της καρέκλας πρέπει να είναι παράλληλο με το πάτωμα ή να έχει μία

μικρή κλίση προς τα μπροστά (μέχρι 10 μοίρες) Το ύψος της καρέκλας είναι βασικό να

τοποθετηθεί σε θέση που να δημιουργεί στα γόνατα 90 μοίρες γωνία. Επιπλέον, το αναλόγιο

πρέπει να είναι τοποθετημένο σε ύψος που θα κρατάει το κεφάλι σε κάθετη θέση ώστε να

μην επιβαρύνει τη στάση του σώματος (Guptill & Zaza, 2010).

3.4.4. Η τεχνική

Μολονότι, η στάση του σώματος είναι ο κύριος παράγοντας για τη μείωση της υπερβολικής

πίεσης, σημαντικό ρόλο συντελεί και η τεχνική (Guptill & Zaza, 2010). Πολλοί μουσικοί

προσπαθώντας να καταφέρουν έναν μουσικό στόχο ξεχνούν τη στάση του σώματος και

παραμορφώνουν τη τεχνική τους. Οι παραπάνω συνήθειες δημιουργούν υποσυνείδητα

τροποποιήσεις στη τεχνική. Αυτές οι προσαρμογές δεν αντιπροσωπεύουν την αληθινή
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τεχνική του μουσικού και μπορεί να τον οδηγήσουν σε δυσπροσαρμοστικές αλλαγές όπως

λανθασμένη χρήση των μυών ή ακόμα και πιο σοβαρές νευρολογικές διαταραχές όπως

εστιακή δυστονία (Guptill & Zaza, 2010). Γι αυτό τον λόγο, οι καθηγητές της κλασικής κιθάρας

οφείλουν να αναπτύσουν τη τεχνική των μαθητών τους σταδιακά με έναν ρυθμό που είναι

επιτεύξιμος χωρίς να γίνεται υπερβολική και πολύωρη μελέτη, και ταυτόχρονα να βρίσκονται

σε εγρήγορση για περιττές εντάσεις στο σώμα (Guptill & Zaza, 2010)

3.4.5. Η επαναληπτικότητα και τακτικότητα της μελέτης

Για να γίνει κάποιος σπουδαίος εκτελεστής η σταθερή επανάληψη είναι αναπόσπαστο

κομμάτι της μελέτης αλλά επίσης και μεγάλος παράγοντας ρίσκου για τραυματισμούς. Για

αυτόν τον λόγο, οι μαθητές-σπουδαστές της κλασικής κιθάρας είναι απαραίτητο να

συμπεριλάβουν στην εξάσκηση τους την "έξυπνη μελέτη". Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να

ξεκινάει κάποιος τη μελέτη του από το πρώτο μέτρο του κομματιού και να σταματάει στο

τελευταίο. Σημαντικό είναι όταν ένας μαθητής μαθαίνει ένα καινούριο κομμάτι να διαβάζει

μικρά σημεία ή φράσεις του κομματιού. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εντοπίζει τα δύσκολα

σημεία του κομματιού και να τα απομονώνει από το υπόλοιπο κομμάτι έτσι ώστε να τα

διαβάζει αργά και με ακρίβεια, μέχρι ωσότου τα δύσκολα σημεία να μπορέσουν να

συμβαδίσουν με το υπόλοιπο κομμάτι. Η μυική μνήμη αναπτύσσεται σταδιακά για αυτό

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις σωστές κινήσεις των μυών, ώστε όταν αυξάνεται η

ταχύτητα η τεχνική να παραμένη σώστη και οι κινήσεις φυσικές (Guptill & Zaza, 2010).

3.4.6. Ο ρόλος του καθηγητή της κιθάρας στην πρόληψη και ενημέρωση

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα (56%), όταν έψαξαν για βοήθεια για να

αντιμετωπίσουν τα μυοσκελετικά προβλήματα που τους παρουσιάστηκαν στράφηκαν προς

τον καθηγητή τους. Εδώ είναι που οι καθηγητές οφείλουν να αναλάβουν δράση

συμβάλλοντας στο να αποτρέψουν τους τραυματισμούς από το να εμφανιστούν. Όπως

γράφουν και οι Gupill και Zaza (2010), o καθηγητής ενός μουσικού οργάνου δεν χρειάζεται

να γίνει ειδικός στην ιατρική των παραστατικών τεχνών για να δώσει συμβουλές στους

μαθητές του αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει βασικά στοιχεία για την πρόληψη των

μυοσκελετικών τραυματισμών και ενοχλήσεων από τη συστηματική και συνεχή μελέτη και

ενασχόληση με το όργανο.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ενασχόληση με τη μουσική έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον άνθρωπο. Απαιτεί αφοσίωση

και πολύχρονη μελέτη. Ωστόσο, ένα τίμημα που πληρώνουν οι μουσικοί είναι αυτό των

σωματικών τραυματισμών που πολλές φορές παραβλέπονται από τη μουσική και ιατρική

κοινότητα. Οι τραυματισμοί αυτοί επηρεάζουν τον μουσικό τόσο σωματικά, επιφορτώνοντας

τον οργανισμό του, όσο και ψυχικά. Ειδικά για τους κιθαρίστες οι τραυματισμοί μπορούν να

στοιχίσουν τη καριέρα και τη πορεία τους στη μουσική. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις

όπως φάνηκε και από την έρευνα, που οι κιθαρίστες δεν αναζητούν βοήθεια και ύπομένουν

τις ενοχλήσεις νομίζοντας ότι θα εξαφανιστούν με το καιρό. Η τάση αυτή δικαιολογείται εν

μέρη από το απαιτητικό πρόγραμμα των κιθαριστών αλλα ενισχύεται από τη σημαντική

έλλειψη ενημέρωσης. Η μελέτη της μουσικής δε θα έπρεπε να περιορίζεται από προβλήματα

που μέσω πρόληψης και σωστής ενημέρωσης θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Είναι

αναγκαίο να αρχίσουν να διεξάγονται περισσότερες στοχευμένες έρευνες πάνω στους

τραυματισμούς των κιθαριστών. Επιπλέον, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επιμορφωθούν

πάνω στους τρόπους πρόληψης οι καθηγητές της κλασικής κιθάρας. Διότι αυτοί είναι που θα

μεταλαμπαδεύσουν τις βασικές γνώσεις ήδη στα πρώτα μουσικα βήματα των μαθητών τους.
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