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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα οι επιστήµονες δεν είχαν παρατηρήσει και 

µελετήσει συστηµατικά τις επιδράσεις της µουσικής σε παραµέτρους της λειτουργίας του 

ανθρώπινου σώµατος. Όµως στις αρχές της δεκαετίας του '50, στις ΗΠΑ, δηµιουργήθηκε µια 

σύνθετη επιστηµονική οµάδα (Αµερικανική Εταιρεία Μουσικοθεραπείας), η οποία αποτέλεσε 

τον πρώτο επίσηµο πυρήνα κλινικής εφαρµογής και έρευνας της µουσικοθεραπείας. 

 Την τελευταία δεκαετία µε την πρόοδο της µαγνητικής τοµογραφίας και την εµφάνιση 

της τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων (PET) έχει γίνει δυνατή η µελέτη των επιδράσεων 

της µουσικής στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα συµπεράσµατα της έρευνας αυτής έχουν 

κινητοποιήσει  πολλούς γιατρούς, πού χρησιµοποιούν τη µουσική ως συµπληρωµατικό 

θεραπευτικό µέσο. 

 Πολλοί και διαφορετικοί ερευνητές έχουν αποδείξει ότι η έκθεση σε µουσική 

ακρόαση και συστηµατική µουσική διδασκαλία που αρχίζει πριν από την ηλικία των 7 ετών 

µπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο εγκέφαλο την ανάπτυξη περισσότερων διαφορετικών 

νευρωνικών οδών από εκείνες που σχετίζονται αποκλειστικά µε το λόγο και τη γλώσσα. Αυτό 

θεωρητικά θα µπορούσε να αποβεί προστατευτικό στην περίπτωση που το συγκεκριµένο 

άτοµο στο µέλλον θα υποστεί ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σε αυτή την περίπτωση ο 

εγκέφαλος θα κατορθώσει πιθανά να εξασφαλίσει επικοινωνία µέσω των "µουσικών 

νευρωνικών οδών" εφόσον καταστραφούν κάποιες οδοί που σχετίζονται µε το λόγο και τη 

γλώσσα. 

 Στόχοι και εφαρµογές της µουσικοθεραπείας στην ιατρική είναι γενικά: η 

αντιµετώπιση του πόνου, η αντιµετώπιση του ψυχοσωµατικού στρες, η βοήθεια της µητέρας 

στον τοκετό, η χρήση στις µονάδες πρόωρων βρεφών, η βοήθεια στη µετεγχειρητική 

ανάρρωση, η ανακουφιστική θεραπεία καρκινοπαθών, οι εφαρµογές σε µονάδες εντατικής 

θεραπείας καρδιοπαθών, οι εφαρµογές στη νόσο αλτσχάϊµερ, η αντιµετώπιση της 

κατάθλιψης, η βελτίωση της επικοινωνίας ψυχιατρικών ασθενών και πλείστες άλλες 

εφαρµογές. Οπωσδήποτε, γενικό στόχο της µουσικοθεραπείας αποτελεί η αύξηση της 

αισιόδοξης στάσης και της θετικής σκέψης στα προβλήµατα της ζωής, στοιχεία που 

συµβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοβιολογικού συστήµατος.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Για την εργασία αυτή, χρειάστηκε η µελέτη ενός µεγάλου µέρους της παγκόσµιας 

έρευνας για τη µουσική, τις θεραπευτικές της ιδιότητες και την τέχνη γενικότερα. Σκοπός της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας αρχικά ήταν να γίνει µια γνωριµία µε τις θεραπείες µέσω 

τέχνης, λόγω της µικρής αναγνωσιµότητας τους από το ευρύ κοινό και τους επαγγελµατίες 

ψυχικής υγείας.  

 Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας είναι η 

ποιοτική µέσω συνεντεύξεων των ειδικών που εφαρµόζουν προγράµµατα θεραπείας µέσω 

τέχνης. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία πρώτη αναφορά στο αντικείµενο των θεραπειών 

µέσω τέχνης γενικότερα. Επίσης, αναλύεται τι ορίζεται τέχνη, µουσική και µουσικοθεραπεία 

καθώς αναπτύσσεται το αντικείµενο, η χρησιµότητα, ο ρόλος, η µεθοδολογία και η 

αποτελεσµατικότητα της. Επίσης περιγράφεται η πορεία της καθιέρωσης των εναλλακτικών 

θεραπειών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, µελετάται η περίπτωση της κλασικής µουσικής και της 

παραδοσιακής µουσικής µε γνώµονα την επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισµό και τις 

ευεργετικές ιδιότητες των δύο ειδών µουσικής. 

 Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει την έρευνα για τη θεραπευτική ιδιότητα της 

µουσικής  µέσω µαρτυριών προσώπων. Η έρευνα αυτή στηρίζεται στη µέθοδο της 

ηµιδοµηµένης συνέντευξης.
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ 

 Ο λόγος της παρούσας πτυχιακής εργασίας έιναι να παρουσιάσει ένα θεραπευτικό 

κοµµάτι της τέχνης µε ουσιώδες περιεχόµενο και πτυχές σε δύο συγκεκριµένα είδη µουσικής. 

Από την µία πλευρά εµφανίζεται η παραδοσιακή µουσική που αποτελεί µία τοπική 

κληρονοµιά για την Ελλάδα και από την άλλη η κλασσική που επικεντρώνεται κυρίως σε πιο 

διεθνείς καλλιτέχνες του πενταγράµµου.
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1 Τέχνη 

1.1 Ορισµός 

 Με τον όρο Τέχνες εννοείται η ανθρώπινη δραστηριότητα ή δηµιουργία που είναι 

σηµαντική εξαιτίας της έλξης που προκαλεί στις ανθρώπινες αισθήσεις, διεγείροντας τον νου 

ή και το συναίσθηµα. Είναι η δηµιουργική έκφραση που µέσα στο έργο αποτυπώνει την 

ψυχική κατάσταση, τα συναισθήµατα, τις ιδέες, την αίσθηση ή τον οραµατισµό του 

καλλιτέχνη. Η τέχνη κάποιες φορές εφαρµόζεται και σε πρακτικά αντικείµενα καθηµερινής 

χρήσης, όπως ένα πήλινο µπολ µέσα στο οποίο τοποθετούνται αντικείµενα. Η τέχνη 

βασίζεται στην εµπειρία και στο ταλέντο. Πολλοί διαφωνούν για το τι ακριβώς είναι τέχνη 

και έτσι ο ακριβής ορισµός της είναι ιδιαίτερα δύσκολος. 

 Στην ελληνική γλώσσα, η λέξη τέχνη περιλαµβάνει οποιαδήποτε διαδικασία για την 

παραγωγή κάποιου προϊόντος. Όροι µε κοινή ρίζα όπως τεχνικό, τεχνίτης, καλλιτέχνης 

αποδίδονται σε ανθρώπινες δηµιουργίες, τρόπους έκφρασης και δραστηριότητες αυθαίρετες 

µε τη ροπή του φυσικού κόσµου, οι οποίοι ακολουθούν τους κανόνες του δηµιουργού τους. 

Στην αγγλική γλώσσα υπάρχουν δύο λέξεις, art και craft. Η πρώτη χρησιµοποιείται για να 

δηλώσει τέχνη που συνδέεται µε προϊόντα αισθητικής αξίας, ενώ η δεύτερη για τα υπόλοιπα. 

Η λέξη art, που χρησιµοποιείται σε γλώσσες της δυτικής Ευρώπης, προέρχεται από το 

Λατινικό ars, που εν µέρει σηµαίνει διακανονίζω, διευθετώ. Μια µορφή τέχνης είναι η 

µουσική (wikipedia, 2017)
1
. 

 

                                                 

 

 

1
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82 (Είσοδος 

2/6/2017). 
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1.2 Η µουσική 

 Η µουσική είναι µια µορφή τέχνης της οποίας µέσο είναι ο ήχος. Τα κοινά στοιχεία 

της µουσικής είναι ο τόνος (που κυβερνά τη µελωδία και την αρµονία), ο ρυθµός (θεµελιώδες 

στοιχείο του τέµπο, της µετρικής και της άρθρωσης), η δυναµική, και η ηχητική ποιότητα του 

ηχοχρώµατος και την υφή. Η δηµιουργία, η απόδοση, η σηµασία, και ακόµη και ο 

καθορισµός της µουσικής ποικίλλουν σύµφωνα µε τον πολιτισµό και το κοινωνικό πλαίσιο. Η 

µουσική κυµαίνεται από τις αυστηρά οργανωµένες συνθέσεις (και την επανεκτέλεση τους 

στην απόδοση), µέχρι τις τυχαίες της µορφές, η γνωστότερη από τις οποίες είναι ο 

λεγόµενος αυτοσχεδιασµός. Η µουσική µπορεί να διαιρεθεί σε είδη και υποείδη, αν και οι 

διαχωριστικές γραµµές και οι σχέσεις µεταξύ των ειδών µουσικής είναι συχνά λεπτές, µερικές 

φορές ανοικτές στη ατοµική ερµηνεία, και περιστασιακά αµφισβητούµενες. Ανάµεσα στις 

«τέχνες», η µουσική µπορεί να ταξινοµηθεί ως τέχνη που µπορεί να παρουσιαστεί ως καλή 

τέχνη και ως ακουστική τέχνη. 
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2 Μουσικοθεραπεία 

 Η Mουσικοθεραπεία είναι η εφαρµογή της µουσικής και η χρησιµοποίησή της, ως 

θεραπευτικό µέσο, µέσα από διάφορες µεθόδους και τεχνικές µε σκοπό τη βελτίωση και τη 

διατήρηση της ψυχικής, πνευµατικής και σωµατικής υγείας. H µουσική είναι ένα 

δηµιουργικό, µη λεκτικό µέσο που προωθεί την προσωπική έκφραση και ανάπτυξη του 

ατόµου, όπως και την επικοινωνία και την επαφή του µε τους άλλους. H θεραπευτική 

ιδιότητα του ήχου και της µουσικής αποτελεί αντικείµενο έρευνας και µελέτης. O ακριβής 

χαρακτήρας και η δοµή της θεραπευτικής µουσικής είναι βέβαια άγνωστος, αφού µέχρι 

στιγµής έχουν χρησιµοποιηθεί για πειραµατισµό διάφορα µουσικά ακούσµατα, όπως η 

κλασική, η ελαφρά ποπ, ή η τζάζ µουσική και φυσικά η επιλογή της µουσικής για 

θεραπευτική χρήση επηρεάζεται από την κουλτούρα µε την οποία κάποιος έχει ανατραφεί. 

2.1 Θεραπευτικές ιδιότητες της µουσικής 

 Φαίνεται ότι η επίδραση της µουσικής, κυρίως µέσω του ρυθµού, αφορά ενστικτώδεις 

λειτουργίες που σχετίζονται µε το οντολογικά αρχέγονο κοµµάτι του ανθρώπινου εγκεφάλου. 

Νευροανατοµικές παρατηρήσεις των Snell & Stratton έδειξαν ότι οι κοχλιακοί πυρήνες 

(cochlear nuclei), σηµαντικός σταθµός στη διαδροµή του ακουστικού νεύρου στο επίπεδο 

γέφυρας-στελέχους, γειτονεύουν µε σηµαντικούς αυτόνοµους πυρήνες (dorsal motor nucleus, 

vagal nucleus, nucleus ambiguous) που αποτελούν κέντρα ρύθµισης αναπνοής και 

κυκλοφορίας (Scarteli, 1991)
2
. Από τη 16η εβδοµάδα της κύησης το έµβρυο µπορεί να 

αντιδρά σε εξωγενείς ήχους. Η ακοή είναι η πρώτη αίσθηση που αναπτύσσεται και η 

τελευταία που εξαφανίζεται στη διάρκεια της ζωής µας. Τα έµβρυα αντιλαµβάνονται µε 

επάρκεια την αναπνοή της µητέρας, τις κινήσεις και τη φωνή της όταν µιλά ή τραγουδάει. 

Επίσης, οι παλµικοί ήχοι της ροής του αίµατος στην οµφαλική αρτηρία µπορούν να γίνονται 

                                                 

 

 

2
 Scarteli J.P., "A rationale for subcortical involvement in human response to music", In Applications 

of Music in Medicine, Ed. Cheryl Dileo-Maranto, 1991, USA, American Music Therapy Association. 
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αντιληπτοί από το έµβρυο κατά τη διάρκεια της ενδοµήτριας ζωής και για ηχητικές 

συχνότητες <500 Hz τα επίπεδα έντασης του ήχου κυµαίνονται µεταξύ 70-80 dB. Το έµβρυο 

ακούει τον ρυθµικό ήχο της καρδιάς της µητέρας περίπου 26 εκατοµµύρια φορές. Η αντίληψη 

του ρυθµού αυτού ασκεί ένα είδος προστασίας στον άνθρωπο και συνδέεται µε την ασφάλεια 

που παρέχει το µητρικό περιβάλλον. Αποτελεί δε καθοριστικό παράγοντα για τη ζωή και την 

ανάπτυξη µας (Hepper , 1994)
3
. Μια σηµαντική διαδικασία εκµάθησης ήχων λαµβάνει χώρα 

µέσα στη µήτρα και η µεταβίβαση ήχων και ρυθµών από τη µητέρα στο έµβρυο δίνει 

απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη του εγκεφαλικού ιστού του εµβρύου. Σύµφωνα 

µε τις µελέτες των Righetti et al (Righetti, 1996)
4
, το νεογνό µπορεί να διακρίνει 

ενδοµήτριους ήχους της δικής του µητέρας σε σχέση µε ήχους άλλης µητέρας και επίσης να 

αντιδρά στις µεταβολές του καρδιακού παλµού και των κινήσεων. Μια ανάλυση σε 212 

ερευνητικές µελέτες, που αφορούσαν δίδυµα άτοµα, έδειξε ότι οι κοινές ακουστικές εµπειρίες 

της ενδοµήτριας ζωής εξηγούν κατά περίπου 20% την υψηλή συσχέτιση µεταξύ των IQ των 

διδύµων που µεγαλώνουν ξεχωριστά (Devlin B., 1997)
5
. Έτσι φαίνεται ότι οι ακουστικές 

εµπειρίες του εµβρύου αποτελούν το κυριότερο ερέθισµα για την ανάπτυξη του εγκεφαλικού 

φλοιού. Οι µελέτες του αµερικανού αναισθησιολόγου Fred Schwartz (Schwartz, 1997)
6
,  

(Schwartz F.J., 1999)
7
 στην µονάδα εντατικής παρακολούθησης νεογνών και πρόωρων 

βρεφών του νοσοκοµείου Piedmont, στην Ατλάντα των ΗΠΑ έδειξαν ότι νανουρίσµατα µε τη 

                                                 

 

 

3
 Hepper P.G. et al., "Development of fetal hearing", Archives of Disease in Childhood 71, 1994, p81-

87.  

4
 Righetti P.L., "The emotional experience of the fetus: a preliminary report", Preand Perinatal 

Psychology Journal 11, p55-65, 1996. 

5
 Devlin B., Daniels M., Roeder K., "The heritability of IQ", Nature 388, p468-471, 1997. 

6
 Schwartz F.J., "Perinatal stress reduction, music and medical cost savings", Journal of Prenatal and 

Perinatal Psychology and Health 12, 19-2, 1997. 

7
 Schwartz F.J., Ritchie R., "Music listening in neonatal intensive care units", In Music therapy and 

medicine, theoretical and clinical applications, Eds. Dileo C, American Music Therapy Association, 

p13-23, 1999. 
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φωνή της µητέρας ή µουσικοί ήχοι που προσοµοιάζουν µε ήχους του εµβρυϊκού 

περιβάλλοντος (womb sounds) βοηθούν στην ταχύτερη απόκτηση βάρους, την ταχύτερη 

ανάπτυξη της περιµέτρου της κεφαλής και τη γρηγορότερη έξοδο από τη µονάδα εντατικής 

θεραπείας πρόωρων νεογνών (NICU) σε σχέση µε νεογνά που δεν εκτίθενται σε αυτούς τους 

ήχους. Στο πλαίσιο της εργασίας του Dr. Schwartz τοποθετούνται ειδικά µικρά ηχεία στις 

βρεφοκοιτίδες, τα οποία µέσω κεντρικού συστήµατος ήχου µεταδίδουν µουσική σε 24-ωρη 

βάση ειδικά επιλεγµένη για τον σκοπό αυτό. Η επίδραση της συγκεκριµένης µουσικής µε 

ενσωµατωµένους ενδοµήτριους ήχους εκτιµάται και αντικειµενικά µε βάση τις µεταβολές 

στην καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση και τον κορεσµό του αρτηριακού αίµατος σε 

02. Σηµαντικές µελέτες έδειξαν ότι οι ήχοι που προαναφέρθηκαν (womb sounds) αλλά και το 

τραγούδι µε τη φωνή της µητέρας (lullabies) µπορεί να µειώνει την καρδιακή συχνότητα, να 

αυξάνει τον κορεσµό του αρτηριακού αίµατος σε 02 και να βοηθά στην ταχύτερη απόκτηση 

βάρους στα πρόωρα βρέφη (Caine, 1991)
8
. 

 Oι αλληλεπιδράσεις µεταξύ ιατρικής και µουσικής είναι πολύ αρκετά πολύπλοκες και 

η σύγχρονη µουσικοθεραπεία αποτελεί την ορατή µόνο πλευρά ενός τεράστιου παγόβουνου. 

H πρακτική χρήση της µουσικής στην ιατρική πρέπει να στηριχθεί στο φιλοσοφικό υπόβαθρο 

που συµπεριλαµβάνει και πρακτικές εφαρµογές. H µελωδία και ο ρυθµός της θεραπευτικής 

µουσικής έχουν ως πρότυπο φυσικούς ήχους, όπως άνεµο, νερό, ήχους πουλιών, βιορυθµούς 

της αναπνοής και της κυκλοφορίας. H δόµηση του ρυθµού επηρεάζεται από συµπαντικούς 

ρυθµούς, ενώ η αντίληψη του χρόνου διαφέρει από την αντίληψη που υπάρχει στη δυτική 

µουσική. O χρόνος στη θεραπευτική µουσική δεν πρέπει να είναι απόλυτα διηρεµένος, κατά 

τον τρόπο που τον µετρούν τα ρολόγια και δεν πρέπει να συγχέεται µε το βιολογικό χρόνο. 

Στη µουσική αυτή, σηµασία έχει η σιωπή, οι µελωδικές φράσεις ρέουν αβίαστα σε χλιαρές 

δοµές, χωρίς αυστηρό πρότυπο. Kατά κάποιον τρόπο είναι σαν να ακολουθούν την ισορροπία 

µεταξύ εισπνοής-εκπνοής. Για να µπορέσει δηλαδή να δράσει, πρέπει να αποφύγει την 

ενεργοποίηση συλλογιστικών διαδικασιών. Nα µην κυριαρχεί ο νους, αλλά να 

                                                 

 

 

8
 Caine J., "The effects of music on the selected stress behaviors, weight, caloric and formula intake 

and length of hospital stay of premature and low birth weight neonates in a newborn intensive care 

unit", Journal of Music Therapy vol. 28, p88- 100, 1991, Oxford, Oxford University Press.  
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ενεργοποιούνται ενστικτώδεις µηχανισµοί που επιτρέπουν τη χαλαρωτική δράση του 

µουσικού ήχου στα εγκεφαλικά κέντρα της αναπνοής και της κυκλοφορίας. 

2.2 Μουσικοθεραπεία στην αρχαία Ελλάδα 

 Στην ελληνική µυθολογία, η µουσική τελεί υπό την αιγίδα του θεού Απόλλωνα. «Η 

σύλληψη του τύπου του Απόλλωνα […] σηµειώνει στην ηθική εξέλιξη της ελληνικής φυλής 

την έναρξη µιας νέας εποχής» (Richepin, 1998)
9
. Οι δικαιοδοσίες του θεού Απόλλωνα είναι 

ποικίλες, αυτό εξηγείται από την επέµβαση του σε πολυάριθµα επίπεδα. Ο Απόλλωνας ως 

θεός της µουσικής και της ποίησης, έχει ως σύµβολο του τη λύρα την οποία έλαβε από τον 

Ερµή που την είχε επινοήσει. Ο Ερµής προτίµησε να δωρίσει τη λύρα του στον Απόλλωνα 

για να καταπραΰνει την οργή που του είχε προκαλέσει µε την κλοπή των βοδιών του. Πιο 

αναλυτικά, ο µύθος αναφέρει ότι ο Ερµής έπαιξε µπροστά στον Απόλλωνα το όργανο που 

είχε επινοήσει. Όταν ο Απόλλωνας άκουσε την εκτέλεση του Ερµή και «όσο οι αισθήσεις του 

ρουφούν τον τερπνό ήχο της θεϊκής µουσικής» αισθάνθηκε «µια γλυκεία επιθυµία να τον 

συνεπαίρνει». Τότε ρώτησε ενθουσιασµένος τον ετεροθαλή αδελφό του «ποια είναι αυτή η 

Μούσα που µπορεί να καθησυχάζει τις αγιάτρευτες έγνοιες;. Ο Ερµής του έδωσε τότε τη 

λύρα που θα γινόταν το κυριότερο έµβληµα του θεού Απόλλωνα και ξέφυγε από την τιµωρία 

(Λοΐζος, 2001)
10

. Κατά τον Πλούταρχο ο Απόλλωνας δεν έλαβε τη λύρα από τον Ερµή, αλλά 

την επινόησε ο ίδιος. Κατά τον ίδιο πάλι συγγραφέα ο Απόλλωνας επινόησε και τον αυλό. 

Όµως, σχετικά µε τον αυλό, επικρατέστερη είναι η άποψη ότι επινοήθηκε και 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη θεά Αθηνά. Όταν όµως η θεά συνειδητοποίησε, 

βλέποντας το είδωλο της στα νερά ενός ποταµού, ότι το παίξιµο του αυλού της παραµόρφωνε 

το πρόσωπο, τότε τον πέταξε και καταράστηκε όποιον θα τολµούσε να τον πάρει. Ο σάτυρος 

                                                 

 

 

9
 Richepin J., "Greek Mythology", µετάφραση Θεόφιλος Πασχ. Αναστασίου, 1998, Αθήνα, 

Παπαµάρκου. 

10
 Λοΐζος ∆., "Η Αρχαία Ελλάδα και οι Ανατολικοί Λαοί από τους Σουµέριους στον Μέγα Αλέξανδρο 

3000-323 π.Χ.", ∆ιαθέσιµο στο: http://www.anistor.gr/greek/ellada/Arxaia_Ellas.pdf (Είσοδος: 

2/06/2017), 2001, Αθήνα, Λοΐζος.  
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Μαρσύας δεν έλαβε υπόψη του την απειλή, πήρε το µουσικό όργανο και προκάλεσε το 

Απόλλωνα σε διαγωνισµό. Ο Απόλλωνας νίκησε τελικά σε αυτό το διαγωνισµό και τιµώρησε 

σκληρά το Μαρσύα που τον προκάλεσε. Υπάρχουν πολλές εκδοχές που εξηγούν την ήττα του 

Μαρσύα στο διαγωνισµό. Σύµφωνα µε µια εκδοχή ο Απόλλωνας νίκησε µοναχά επειδή 

τραγούδησε µε τη συνοδεία της λύρας, ενώ ο Μαρσύας αδυνατώντας να κάνει το ίδιο µε τον 

αυλό θεωρήθηκε νικηµένος. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, ο Μαρσύας δεν κατάφερε να παίξει 

τον ίδιο σκοπό κρατώντας τον αυλό του µια από την καλή και µια από την ανάποδη, όπως του 

είχε ζητήσει ο θεός Απόλλωνας. Αντίθετα, ο Απόλλωνας το κατόρθωσε αυτό µε τη λύρα. 

Επίσης, µια άλλη εκδοχή είναι ότι ο Απόλλωνας είχε ένα όργανο τεχνικά ανώτερο, όσο 

ατελές κι αν ήταν εκείνη την εποχή. Πιθανόν, λοιπόν, να άλλαξε τόνο, κουρδίζοντας, 

διαφορετικά την κιθάρα, κάτι που δεν µπόρεσε να κάνει ο Μαρσύας και γι’ αυτό το λόγο 

νίκησε στο διαγωνισµό. Ο Ορφέας, ο πιο περίφηµος µυθικός µουσικός της αρχαίας Ελλάδας. 

Μια περίεργη µορφή χωρίς σαφή γνωρίσµατα ήρωα, θεού ή ηµίθεου, πήρε τη λύρα από το 

θεό Απόλλωνα. Μάλιστα, στα προχωρηµένα ιστορικά χρόνια οι Έλληνες πίστευαν πως ο 

Απόλλωνας από τους θεούς και ο Ορφέας από τους ηµίθεους αποτελούσαν το επιστέγασµα 

της µουσικής σοφίας. Ο Ορφέας, µε το θεϊκό τραγούδι του, µάγευε τα άγρια θηρία της 

υπαίθρου, τα δένδρα και, όπως αναφέρουν ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης, ακόµα και τις πέτρες. 

Η φωνή του σταµατούσε τα νερά των ποταµών κ.α., όταν αντηχούσε στα δασωµένα φαράγγια 

του Ολύµπου, τα δένδρα µετακινούνταν προς το κιθαρωδό. Ο Ορφέας ακολούθησε τους 

Αργοναύτες στην Κολχίδα δίνοντας τους κουράγιο µε τη µαγεία της µουσικής του. Μέσα 

στην Αργώ µε τη λύρα του έδινε στους ερέτες το ρυθµό της κωπηλασίας και βοήθησε να 

ξεφύγουν οι Αργοναύτες από ποικίλους κινδύνους ενώ, όταν µάλωναν µεταξύ τους, τους 

έκανε να ξεχνούν τις διαφορές τους και να αφοσιώνονται στα τραγούδια του. Η µουσική του, 

που δάµαζε την ορµή των κυµάτων, έθελξε τις Συµπληγάδες, αποκοίµισε το δράκοντα που 

φύλαγε το χρυσόµαλλο δέρας και νίκησε το άσµα των Σειρήνων γλιτώνοντας τους 

Αργοναύτες. Οι ήρωες, για να φέρουν σε αίσιο πέρας την αποστολή τους, έπρεπε να νικήσουν 

και δυνάµεις υπερφυσικές, εναντίον των οποίων η σωµατική ρώµη ήταν άχρηστη (Λοΐζος, 

2012). Συνεπώς, η µόνη δικαιολογία της παρουσίας ενός καλλιτέχνη στην οµάδα των 

εκλεκτότερων ηρώων της χώρας βρίσκεται στη µαγική δύναµη της µουσικής. Ο µύθος του 

Ορφέα και της Ευρυδίκης είναι γνωστός µέχρι σήµερα ως παράδειγµα αναφέρουµε την όπερα 

του Monteverdi “Ορφέας”. Η ικανότητα του ήρωα να κατέβει στον Άδη δείχνει φανερά την 

πίστη του ελληνικού λαού στη διεισδυτική και ακαταµάχητη δύναµη της µουσικής. 

Πραγµατικά, µόλις ο Ορφέας πέρασε από το στόµιο του Ταίναρου ή το Θεσπρωτικό κατ’ 
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άλλους, και αντήχησε η µουσική του στο υποχθόνιο βασίλειο όλα άλλαξαν ως δια µαγείας: ο 

κέρβερος έµεινε αδρανής, ενώ οι σκιές του Άδη περικύκλωσαν τον αοιδό και δάκρυσαν 

ακούγοντας τον πόνο του. Τα µαρτύρια των περιβόητων καταδίκων, όπως για παράδειγµα του 

Τάνταλου, του Σίσυφου και των ∆αναΐδων, σταµάτησαν και για πρώτη φορά δάκρυσαν µε τη 

σειρά τους και οι Ερινύες. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα του Κάτω Κόσµου παρέδωσαν την 

Ευρυδίκη στον Ορφέα. Όµως αυτός δεν µπόρεσε να τηρήσει ως το τέλος τον όρο που έθεσαν 

οι θεοί και έτσι στο τέλος έχασε την Ευρυδίκη για πάντα. 10 Ο µουσικός και θρησκευτικός 

δάσκαλος Μουσαίος ήταν αθηναίος από την Ελευσίνα, σύγχρονος του Ηρακλή, και του 

Θησέα. Ο Μουσαίος είχε επιδοθεί στη µουσική και την καλλιεργούσε όχι µόνο για την 

αισθητική της αξίας, αλλά και για τη µαγική της δύναµη, την οποία χρησιµοποιούσε για να 

θεραπεύει ασθένειες. Στα προχωρηµένα χρόνια της αρχαιότητας, οι τυπικοί στίχοι της αρχής 

πολλών ορφικών ύµνων αναφέρουν πως ο Ορφέας µόνο τον Μουσαίο είχε κάνει κοινωνικό 

των απορρήτων αληθειών που ο ίδιος κατείχε. Τα ποιήµατά του και οι ύµνοι ή χρησµοί, κατά 

µια παράδοση. Όταν γέρασε, συνήθιζε να αποσύρεται στο ιερό των Μουσών (ο αθηναίος 

λόφος του Μουσείου) και να τραγουδάει τους ύµνους που ο ίδιος ή ο δάσκαλος του Ορφέας 

είχε συνθέσει. Ο Μουσαίος, ως θρησκευτικός δάσκαλος, θεωρείται από πολλούς ιδρυτής των 

Ελευσίνιων Μυστηρίων (κατ’ άλλους είναι ο Ορφέας ή ο Εύπολος). Ο Λίνος, το παιδί του 

παράνοµου έρωτα της Ψαµάθης, της βασιλοπούλας του Άργους, µε το θεό Απόλλωνα, ήταν ο 

πατέρας και δάσκαλος των δύο παραπάνω µεγάλων µορφών του πολιτισµού, δηλαδή του 

Ορφέα και του Μουσαίου. Ο Λίνος, που µεγάλωσε µε βοσκούς, είχε µάθει όλους τους 

σκοπούς των τραγουδιών τους, ταυτόχρονα είχε πάρει και από τον πατέρα του, το θεό της 

µουσικής, τη χάρη που τον έκανε αξεπέραστο σε αυτά. ∆υστυχώς όµως, ο Λίνος βρήκε 

τραγικό θάνατο, όταν µικρός ο Ηρακλής, οργίστηκε µε κάποια παρατήρηση του 

µουσικοδιδάσκαλου του κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος, σήκωσε την κιθάρα και την 

κατέβασε στο κεφάλι του Λίνου. Ο Ισοµένιος µε το τραγούδι του απάλλαξε τους Βοιωτούς 

από την ποδάγρα, ενώ ο Θεόφραστος πίστευε πως ο ήχος του αυλού ανακουφίζει όσους 

πάσχουν από επιληψία. Η µουσική και το τραγούδι παρηγόρησαν τη Θεά ∆ήµητρα στο 

µεγάλο της πόνο. Πιο συγκεκριµένα, η Ιάµβη, η κόρη του Πάνα και της Ηχώς, διασκέδασε µε 

τα αστεία και τη µουσική τη θεά στην Ελευσίνα. Σύµφωνα µε έναν άλλο µύθο, όταν η 

∆ήµητρα εξοργισµένη και απελπισµένη για την απαγωγή της κόρης της Περσεφόνης, ήρθε 

στην Ελευσίνα και κάθισε πάνω στη λεγόµενη αγέλαστη πέτρα («αγέλαστος πέτρα»), η Ιάµβη 

την ψυχαγώγησε µε τα αστεία της και τα τραγούδια της και της προκάλεσε εύθυµη διάθεση. 

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο λυρικό ποιητή και κιθαρωδό Στησίχορο (632-556 π.χ.). στη 
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Σούδα, το βιογραφικό σηµείωµα του Στησιχόρου ανέφερε ότι «αφού έψαξε την Ελένη της 

Τροίας, τυφλώθηκε ύστερα από ένα όνειρο όπως ανακάλεσε, έγραψε ένα εγκώµιο για την 

Ελένη και ξαναβρήκε το φως του». Με την ιστορία του Στησίχορου γίνετε φανερό ότι, 

σύµφωνα µε τους αρχαίους Έλληνες, ορισµένα µόνο είδη µουσικής έχουν θεραπευτικές 

ιδιότητες. 

2.3 Πυθαγόρας και άλλοι φιλόσοφοι 

 Η προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στο χώρο της µουσικοθεραπείας θεωρείται 

µοναδική και αναγνωρίζονται ως οι πραγµατικοί πρόδροµοι της σύγχρονης 

µουσικοθεραπείας. Γιατί µόνο αυτοί, από όλους τους αρχαίους λαούς, τη µελέτησαν και τη 

χρησιµοποίησαν εκτεταµένα για τη θεραπεία ψυχικών και σωµατικών παθήσεων, βασισµένοι 

αποκλειστικά και µόνο στη κλινική παρατήρηση και σε ορθολογιστικούς συλλογισµούς, 

απελευθερωµένοι από κάθε είδους, δοξασίες, µαγικές ή θρησκευτικές. Έδιναν µάλιστα τόσο 

µεγάλη σηµασία στην επίδραση της µουσικής στον άνθρωπο, ώστε πίστευαν ότι η χρήση της 

επέτρεπε να ελέγχεται από το κράτος. Τα σηµαντικότερα µοντέλα µουσικοθεραπείας στην 

αρχαιότητα είναι του Πυθαγόρα και του Αριστοτέλη. Ο Πυθαγόρας θεωρείται πως 

ανακάλυψε την αριθµητική σχέση των δονήσεων 2 ήχων ενός διαστήµατος. Μερικές «απλές» 

σχέσεις, όπως π.χ. µεταξύ των φθόγγων µιας οκτάβας (1:2), ο Πυθαγόρας τις θεωρεί 

«αρµονικές», όντας βεβαίως ότι και στο σύµπαν ισχύουν παρόµοιοι κανόνες (π.χ. µεταξύ των 

τροχιών των πλανητών) καθώς και µέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Το σύµπαν, η ανθρώπινη 

ψυχή και η µουσική διέπονται από τις ίδιες αρµονικές αρχές, όπου… « η αρµονία είναι η 

ισορροπία µεταξύ 2 αντίποδων, στους οποίους στηρίζεται το παγκόσµιο γίγνεσθαι». Αν η 

ισορροπία των αντιθέσεων στη ψυχή διαταραχθεί, προκύπτουν ψυχικές ασθένειες, όπου η 

µουσική- κατά την άποψη του Πυθαγόρα- έχει τη δύναµη να επαναφέρει την αναστατωµένη 

ψυχή στις παγκόσµιες αρµονίες και τη συµφωνία µεταξύ σύµπαντος, ψυχής και µουσικής. 

Πράγµα που σηµαίνει πως οι µουσικές αναλογίες µοιάζουν µε τις ψυχικές και εποµένως 
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µεταβάλλονται µε τη βοήθεια της µουσικής (Πολυχρονιάδου, 2003)
11

. Ο Πλάτωνας, του 

οποίου οι θεωρητικές απόψεις περί µουσικής πλησιάζουν εκείνες του Πυθαγόρα, υποστήριζε 

πως η µουσική δεν δόθηκε στον άνθρωπο για να διασκεδάζει τις αισθήσεις τους, αλλά για να 

γαληνεύει τα βάσανα της ψυχής και του σώµατος. Έτσι η 16 µουσική, µέσα από την 

προοπτική µιας µεταφυσικής ερµηνείας της αρµονίας και των ρυθµών, χρησίµευε σαν όργανο 

που επανέφερε την ψυχική υγεία. Αντίθετα, ο Αριστοτέλης και οι οπαδοί του υπογραµµίζουν 

τη συγκινησιακή ποιότητα της µουσικής και την επίδραση της στα αισθήµατα των ανθρώπων 

που έχουν µεταξύ τους «συγγένεια». Υποστήριζαν πως δεν είναι η µουσική στο σύνολο της 

που επιδρά αρµονικά στον άνθρωπο, αλλά οι επί µέρους µουσικοί παράγοντες, π.χ. ρυθµοί, 

κλίµακες, µουσικά όργανα, που επιδρούν εξειδικευµένα ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους 

(Παπαδοπούλου, 2003)
12

. Η σχολή του Αριστοτέλη ξεκινά από την αρχή, ότι η συγκίνηση 

που προκαλεί η µουσική, εφ’ όσον είναι αρκετά ισχυρή, µπορεί να διώξει κάθε άλλη 

ψυχολογική ένταση. ∆ηλαδή προκαλεί κρίση και εκτόνωση. Έτσι ο Αριστοτέλης καταλήγει 

σε δυο ενδείξεις για τη θεραπευτική χρήση της µουσικής, που έχουν πολλές οµοιότητες µε τις 

σύγχρονες εφαρµογές: 

• Οι ηπιότερες µορφές ψυχικών διαταραχών θεραπεύονται µε την επίδραση µιας ήρεµης 

µουσικής. 

• Σε περίπτωση βαρύτερων ασθενειών, η παθολογική ταραχή πρέπει να εντείνεται µε τη 

βοήθεια µιας πολύ έντονης µουσικής, ώστε στο αποκορύφωµα να επέλθει η κάθαρση 

που θα φέρει και τη λύση της διαταραχής. 

                                                 

 

 

11
 Πολυχρονιάδου Λ., "Μουσική και Ψυχολογία – Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία.", 2003, 

Αθήνα, Θυµάρι. 

12
 Παπαδοπούλου Ζ., "Μουσική και Ψυχοσωµατική Αγωγή στην Αρχαία Ελλάδα", σελ.75-87, 

2003, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. 
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 Είναι ακόµη γνωστό από την αρχαιότητα, πως ο Ασκληπιός χρησιµοποιούσε τη 

µουσική για τη θεραπεία νευρώσεων, ενώ ο ∆ηµόκριτος υποστήριζε ιδιαίτερα τις 

θεραπευτικές ιδιότητες αρµονικών ήχων της φλογέρας (Μακρής Ι., 2003)
13

. 

 Νεοπυθαγόρειες και νεοπλατωνικές απόψεις χαρακτηρίζουν και τις αντιλήψεις του 

Μεσαίωνα. Σ’ αυτή την περίοδο η µουσική δε χρησιµοποιείται µόνο για τη θεραπεία ψυχικών 

και σωµατικών παθήσεων, αλλά και προληπτικά για τη διατήρηση της ψυχοσωµατικής υγείας 

(Παπαδοπούλου, 2003)
14

. 

2.4 Μουσικοθεραπεία στο Μεσαίωνα 

 Στα τέλη του Μεσαίωνα και αργότερα κατά την αναγέννηση, η σύνθεση 

Αριστοτελικών και Πυθαγόρειων αρχών, καθώς και η Χριστιανική διδασκαλία επηρέασαν τις 

µουσικές τάσεις και δηµιουργήθηκε µια λειτουργική µουσική που δεν εξυπηρετεί µόνο την 

εκκλησιαστική ατµόσφαιρα αλλά βοηθά και στην ανάταση των πιστών προς τη µεταφυσική. 

Τον 17ο αιώνα σηµειώνεται ένα νέο ρεύµα, που ξεκινά από τις φιλοσοφικές σκέψεις του 

Ντέκαρτ. Η σχολή αυτή ονοµάζεται «ιατροµηχανιστική». Κυριότερος εκπρόσωπος της είναι 

ο Ιησουϊ της Κίρχνερ µε το έργο του «Νέα τέχνη του ήχου και της µουσικής». Ο  συγγραφέας 

πρεσβεύει ότι η µουσική θέτει σε κίνηση τους χυµούς του σώµατος και τους βάζει σε τάξη. 

Τον 18ο αιώνα έχουµε κάποιες πειραµατικές προσπάθειες µελέτης της επίδρασης της 

µουσικής στη φυσιολογία του ανθρώπου, και λίγο αργότερα κάποιες απόπειρες ενεργητικής 

µουσικοθεραπείας. Τον 19ο αιώνα η µουσικοθεραπεία άρχισε να εφαρµόζεται σαν θεραπεία 

απασχόλησης. Την εποχή αυτή οι εφαρµογές της µουσικής γίνονται µε αυστηρά 

επιστηµονικά κριτήρια. Αλλά η έρευνα αυτή παρέµεινε σε στασιµότητα. Στη βίβλο, ο 

βασιλιάς και προφήτης (προφητάναξ) ∆αβίδ, η λαµπρότερη και περιφηµότερη µορφή της 

ισραηλιτικής ιστορίας, είναι έξοχος κιθαρωδός και συνάµα πολεµιστής ανδρείος και συνετός. 

Πιο συγκεκριµένα, στο ιστορικό βιβλίο Βασιλειών Α’ αναφέρεται ότι η φήµη του ως 

                                                 

 

 

13
 Μακρής Ι., Μακρή, ∆., "Εισαγωγή στη µουσικοθεραπεία", 2003, Αθήνα, Γρηγόρη. 

14
 Παπαδοπούλου Ζ., "Μουσική και Ψυχοσωµατική Αγωγή στην Αρχαία Ελλάδα", σελ.75-87, 2003, 

Αθήνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. 
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λαµπρού κιθαρωδού έφτασε ως τον βασιλιά Σαούλ, που τον κάλεσε για να του «διασκεδάζει» 

τη µελαγχολία και τη µανιακή διάθεση από την οποία είχε καταληφθεί, µε το αρµονικό 

παίξιµο της κιθάρας του. Σε µετάφραση διαβάζουµε τα εξής (Ριζοπούλου, 2002)
15

: «Οι 

δούλοι είπαν στο Σαούλ «Ιδού, λοιπόν, ότι ένα πνεύµα πονηρόν καταπαραχώρησιν του 

Κυρίου σε πνίγει. Και τώρα άκουσε και τη γνώµην µου ηµών των δούλων σου. Επίτρεψον 

µας να ζητήσωµεν δια σε τον κύριον µας έναν άνδρα, που να γνωρίζη να παίζη κιθάραν ώστε, 

όταν το πονηρόν πνεύµα σε καταλαµβάνη, να παίζει αυτός την κιθάραν του και το παίξιµον 

του θα σου κάµνη καλόν, διότι θα σου φέρει ανάπαυσιν και ηρεµίαν» (∆ρίτσας, 2003)
16

. Και 

λίγους στίχους πιο κάτω το κείµενο συµπληρώνει: «Όταν λοιπόν το πονηρό πνεύµα 

κατελάµβανε και συνετάρασσε τον Σαούλ, ο ∆αβίδ έπαιρνε την κιθάρα του, έπαιζε αυτήν µε 

τα δάχτυλά του και έφερνε αναψυχή και ανακούφιση εις τον Σαούλ, ο οποίος και γαλήνευε, 

διότι το πονηρό πνεύµα αποµακρινόταν από αυτόν» (Βασιλειών Α’, ιστ’. 23). Εκείνο που 

προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν διαβάζει κανείς τα παραπάνω, δεν είναι τόσο η 

θεραπευτική επιρροή της µουσικής στον καταθλιπτικό Σαούλ, όσο το γεγονός ότι ακόµα και 

οι Αυλικοί είχαν συνειδητοποιήσει τη θεραπευτική αξία της µουσικής. Η ίδια η ιστορία 

επαναλαµβάνεται στην Ισπανία πολλούς αιώνες αργότερα. Η Heller (Vygotsky, 1987)
17

 

αναφέρεται στη θεραπεία του βασιλιά της Ισπανίας Φιλίππου του Ε’ µε τη βοήθεια της 

µουσικής. Το περιστατικό που αναφέρεται στη θεραπεία του βασιλιά της Ισπανίας, είχε 

καταγραφεί και αναφέρεται για πρώτη φορά ανάµεσα σε πολλές άλλες ιστορίες 

µουσικοθεραπείας από το βρετανό µουσικό Charles Burney στο βιβλίο του Γενική Ιστορία 

της µουσικής (A General History of Music) που κυκλοφόρησε το 1789. σύµφωνα λοιπόν µε  

την ιστορία, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ο Ε’ που έπασχε από χρόνια κατάθλιψη, βρήκε 

τη θεραπεία µε τη µουσική του διάσηµου ιταλού µπαρόκ ευνούχου Farinelli. Σηµειώνεται ότι 

                                                 

 

 

15
 Ριζοπούλου Φ., "Βασικές αρχές µουσικοθεραπείας σύµφωνα µε τη φιλοσοφία Orff", Μουσική 

Εκπαίδευση, τ.10, σελ.16-25 , 2002, Θεσσαλονίκη , Ελληνική Ένωση Μουσικής Εκπαίδευσης. 

16
 ∆ρίτσας Θ., "Η µουσική ως φάρµακο", Info Health, σελ.13-23, 2003, Αθήνα, Τεθλασµένη. 

17
 Vygotsky L.S., "Mind in society: The developmental of higher mental processes.", ed. Cole M., 

John-Steiner V., Scribner S., Souberman E., 1987, Cambridge, Harvard University Press. 
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ο Farinelli κατέφυγε στην Ισπανική αυλή γύρω στα 1730. Το χρονικό προσθέτει ότι ο 

βασιλιάς ευχαριστήθηκε τόσο πολύ από την µουσική του Farinelli που εξαφανίστηκαν 

αµέσως όλα τα συµπτώµατα της χρόνιας κατάθλιψής του (∆ρίτσας, 2003)
18

. 

2.5 Μουσικοθεραπεία στη σύγχρονη εποχή 

Σύγχρονος πρόδροµος της µουσικοθεραπείας θεωρείται ο Ζακ Εµίλ Νταλκρόζ (Βιέννη 1865 

– Γενεύη 1950), ο σπουδαίος αυτός παιδαγωγός που θεωρήθηκε πατέρας της ρυθµικής. Ο 

Νταλκρόζ έλεγε πως «η µουσική πρέπει να παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη γενικότερη 

εκπαίδευση, γιατί ανταποκρίνεται στις πιο ποικίλες επιθυµίες του ανθρώπου». Οι µαθητές του 

διέδωσαν τις φωτισµένες ιδέες του σε όλο τον κόσµο (Anderson, , 2011)
19

. Έτσι µπορούµε να 

πούµε πως ο Νταλκρόζ άνοιξε τις πόρτες στη µουσικοθεραπεία, γιατί γκρέµισε κατά κάποιον 

τρόπο το αυστηρό πρόγραµµα της µουσικής εκπαίδευσης, ευνοώντας την απ’ ευθείας επαφή 

µε τους ρυθµούς του ανθρώπινου πλάσµατος, µόνου σηµείου αφετηρίας για τη επικοινωνία 

µε τους αρρώστους. Κατά την περίοδο του µεσοπολέµου άρχισαν ουσιαστικά να µελετούν 

την επίδραση της µουσικής στον άνθρωπο, κάτω από µια επιστηµονική διάσταση. Στην 

Αµερική, µετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, άρχισαν να καλούν επαγγελµατίες µουσικούς 

στα νοσοκοµεία για µια «µουσική βοήθεια» προς τους τραυµατίες του πολέµου, ανοίγοντας 

έτσι ακόµη περισσότερο το δρόµο για τη µουσικοθεραπεία Τα αποτελέσµατα όµως αυτής της 

«µουσικής βοήθειας» ξεπέρασαν τις προσδοκίες των γιατρών, που άρχισαν να κατανοούν την 

ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης σ’ αυτόν τον χώρο. Ακολούθησαν έρευνες, δηµοσιεύσεις, και το 

1950 δηµιουργήθηκε η πρώτη οργάνωση µουσικοθεραπείας στην Αµερική. Αυτό το έντονο 

ενδιαφέρον για τη µουσικοθεραπεία, βρήκε ευνοϊκή ατµόσφαιρα για να αναπτυχθεί, σε µια 

περίοδο που οι ορθόδοξες µέθοδοι ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας ήταν υπό αµφισβήτηση, 

γιατί διαπιστωνόταν µια αδυναµία να φέρουν ουσιαστικά αποτελέσµατα σε ένα µεγάλο 

αριθµό ψυχικών παθήσεων. ∆ίχως βεβαίως να θέλουµε να ισχυριστούµε µε αυτό, πως όλες 
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 ∆ρίτσας Θ., "Η µουσική ως φάρµακο", Info Health, σελ.13-23, 2003, Αθήνα, Τεθλασµένη. 
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αυτές οι «µη ορθόδοξες µέθοδοι» ψυχοθεραπείας µπορούν να αντικαταστήσουν τη κλασική 

ψυχοθεραπεία. Αποτελούν όµως πολύ σηµαντικά όργανα, που µπορούν να διευκολύνουν και 

να βοηθήσουν ουσιαστικά µια ψυχοθεραπεία (Γεωργιάδη , 2007)
20

. Έτσι, σταδιακά, µέσα στα 

τελευταία 40 χρόνια, δηµιουργήθηκαν πολλές οργανώσεις µουσικοθεραπείας σε διάφορα 

µέρη του κόσµου µεταξύ τους γύρω στα 1970 σε διεθνή επίπεδο. Οι πρώτες οργανώσεις 

έγιναν, όπως είπαµε, στην Αµερική και λίγο αργότερα στην Αυστρία, στην Αγγλία και στη 

∆υτική Γερµανία. Γύρω στα 1965 δηµιουργήθηκαν άλλες οργανώσεις στη Γιουγκοσλαβία, 

την Αργεντινή, τη Βραζιλία, και πολύ γρήγορα σε όλες τις Λατίνο-Αµερικάνικες χώρες. 

Ακόµη στη Γαλλία, τη ∆ανία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Ανατολική Γερµανία και πιο 

πρόσφατα την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την Ισπανία, την Ελβετία και το Βέλγιο (Juslin, 

2000)
21

. Σε πολλές από αυτές τις χώρες υπάρχουν ερευνητικά κέντρα εξειδικευµένα σε 

ορισµένο χώρο εργασίας. Π.χ. στην Ανατολική Γερµανία ερευνάται ιδιαίτερα η επίδραση της 

µουσικής στη σχιζοφρένεια. Στην Αργεντινή η εφαρµογή της µουσικοθεραπείας στα 

αυτιστικά παιδιά. Στην Γιουγκοσλαβία για τους αλκοολικούς, στην Αυστρία για τη θεραπεία 

των νευρώσεων, στη ∆υτική Γερµανία για νευρώσεις και ψυχοσωµατικές διαταραχές και στη 

∆ανία για τη θεραπεία κωφάλαλων. Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες οι σπουδές 

µουσικοθεραπείας είναι Πανεπιστηµιακού επιπέδου. Οι ψυχοσωµατικές έρευνες γίνονται σε 

κέντρα κατάλληλα εξοπλισµένα µε µουσικά όργανα, οπτικό-ακουστικά µέσα, και στη 

σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία. Στα κέντρα αυτά συνεργάζονται ερευνητές από πολλούς 

συµπληρωµατικούς κλάδους, την παιδαγωγική, την τέχνη, την ιατρική, την ψυχολογία, τη 

σύγχρονη ηλεκτρονική κ.λπ. Βέβαια, οι σύγχρονοι ερευνητές εµπνέονται από τους µύθους 

και τις διάφορες ιστορικές µαρτυρίες. Αλλά οι σηµερινές έρευνες ανάγονται στο χώρο της 
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 Γεωργιάδη Ε., "Οι Θεραπευτικές Ιδιότητες της Μουσικής στο Πέρασµα των Αιώνων.", Το Βήµα 

του Ασκληπιού τεύχ.2, 2007, Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης. 
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performance to perception to perception.", Experimental Psychology: Human Perception and 

Performance vol.26, 2000 , American Psycological Association. 
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επιστήµης και η µουσικοθεραπεία θεωρείται σήµερα µια επιστηµονική παραϊατρική 

ειδικότητα (Jones, 2010)
22

. 
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3 Κλασσική µουσική και µουσικοθεραπεία 

 Τα οφέλη από την ακρόαση κλασικής µουσικής είναι πολλά. Στις ΗΠΑ επιστήµονες 

του Πανεπιστηµίου Τεµπλ της Φιλαδέλφειας µελέτησαν τον εγκέφαλο 184 εθελοντών την 

ώρα που εκείνοι άκουγαν συγκεκριµένα είδη µουσικής. ∆ιαπίστωσαν ότι κάθε µουσικό 

κοµµάτι ή κλασικός συνθέτης είχε και διαφορετική επίδραση στην κυκλοφορία του αίµατος, 

στη διάθεση και στις ψυχικές ή σωµατικές λειτουργίες. Άρα η κλασσική µουσική επιδρά µε 

τους εξής τρόπους: 

• µειώνει την αρτηριακή πίεση, 

• ενισχύει τη µνήµη, 

• διεγείρει τη δηµιουργικότητα, 

• µειώνει τα επίπεδα του στρες, 

• εµπλουτίζει το πνευµατικό δυναµικό, 

• καταπολεµά την κατάθλιψη, 

• περιορίζει τις αϋπνίες, 

• ανακουφίζει από τον πόνο, 

• βελτιώνει τη διάθεσή µας, 

• ενδυναµώνει την παραγωγικότητα. 

 Λόγου χάρη οι µουσικές συνθέσεις των Βιβάλντι, Πάχελµπελ, Χέντελ και Μπαχ είναι 

κατάλληλες για την αντιµετώπιση του στρες επειδή διαθέτουν ένα µουσικό τέµπο (το 

λεγόµενο και andante) όσο και ο ρυθµός της καρδιάς µας σε ηρεµία, δηλαδή 65-70 χτύπους 

το λεπτό. 

 Ο Μπετόβεν είναι, επίσης, κατάλληλος για την αντιµετώπιση κρίσεων πανικού, οι 

Ρink Floyd για την κατάθλιψη, ενώ η τζαζ γενικά αποδεικνύεται το πλέον «θεραπευτικό» 

είδος µουσικής. 

 Η µουσική συγκροτηµάτων όπως οι Ρink Floyd (και ειδικά τα άλµπουµ τους «Wish 

Υou Were Ηere» και «Τhe Dark Side Οf Τhe Μoon»), το άλµπουµ «Cold Τurkey» του Τζον 

Λένον και το κοµµάτι «What Α Wonderful World» του Λούις Αρµστρονγκ θεωρούνται 
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«ανεβαστικά» της διάθεσης. Αντίθετα, τα «Αnother Οne Βites Τhe Dust» των Queen, 

«Εverybody Ηurts» των RΕΜ και «Cigarettes and Αlcohol» των Οasis αποδείχθηκε ότι 

χάλασαν την διάθεση των εθελοντών. 

 Επίσης, υπάρχει και το λεγόµενο «Μozart effect» («Η επίδραση Μότσαρτ») σύµφωνα 

µε το οποίο η σονάτα «Κ.448 για δύο πιάνα» του αυστριακού µουσουργού βελτιώνει την 

ικανότητα επεξεργασίας προβληµάτων που σχετίζονται µε ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, 

ελαττώνει τον απαιτούµενο χρόνο εκµάθησης, µειώνει τα λάθη κατά τη διάρκεια της 

εργασίας και βελτιώνει τη δηµιουργικότητα και διαύγεια. 

 

3.1 Έρευνα για κλασσική µουσική 

 Έρευνα από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Λονδίνου διαπιστώνει ότι τα παιδιά που 

από  επτά ετών «εκτίθενται» στην κλασική µουσική στο δηµοτικό σχολείο αναπτύσσουν 

καλύτερα επίπεδα συγκέντρωσης και κοινωνικές δεξιότητες. Αποδεικνύεται έτσι ότι η έκθεση 

των παιδιών στη µουσική των Μπετόβεν , Μότσαρτ, Χάιντν και Μέντελσον σε νεαρή ηλικία 

µπορεί να ενισχύσει τη συγκέντρωσή τους και την αυτοπειθαρχία. Επιτρέποντας στους 

µαθητές από την ηλικία των επτά να ακούνε κλασική µουσική στο δηµοτικό σχολείο µπορεί 

να έχει σηµαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τους εκπαιδευτικούς, όπως ισχυρίστηκε 

η εν λόγω έρευνα. 

  Η µελέτη από το Πανεπιστήµιο του Institute of Education του Λονδίνου διαπίστωσε 

ότι η ακρόαση κλασσικής µουσικής αναπτύσσει τις ακουστικές ικανότητες των µαθητών και 

τους διδάσκει  πώς να εκτιµούν  την πολυπλοκότητα των διαφορετικών ειδών. Αλλά η 

διαδικασία του να ακούνε  κλασσική µουσική επέτρεψε, επίσης, στα παιδιά να αναπτύξουν κι 

άλλες δεξιότητες απαραίτητες για την προσεκτική ακρόαση που θα µπορούσε να έχει 

αντίκτυπο στο σύνολο του προγράµµατος σπουδών. Τα συµπεράσµατα έρχονται παρά τις 

συνεχιζόµενες ανησυχίες για τα πρότυπα της  διδασκαλίας µουσικής σε πολλά σχολεία της 

χώρας . 

 Μια έκθεση από  το Ofsted το 2012 διαπίστωσε ότι ο τρόπος που διδασκόταν η 

µουσική  δεν ήταν αρκετά καλός στα δύο τρίτα σχεδόν των κρατικών ∆ηµοτικών και 

Γυµνασίων  στην Αγγλία. Οι επιθεωρητές προειδοποίησαν ότι τα µαθήµατα κυριαρχούνταν 
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από τον προφορικό ή γραπτό λόγο, και όχι από µουσικά ακούσµατα, µε πάρα πολύ έµφαση 

στην οµιλία ή στις γραπτές ασκήσεις. 

 Στην τελευταία µελέτη η Susan Hallam, καθηγήτρια της Εκπαίδευσης και της 

Μουσικής Ψυχολογίας, αξιολόγησε ένα πρόγραµµα (Apollo Music Project) που εισάγει την 

κλασσική µουσική και τους συνθέτες της σε µαθητές ηλικίας επτά έως δέκα ετών. Είπε ότι το 

σχέδιο οδηγεί σε αύξηση των ακουστικών ικανοτήτων  και την ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων 

που είναι απαραίτητες για την προσεκτική ακρόαση συµπεριλαµβανοµένης της 

συγκέντρωσης και αυτοπειθαρχίας. «Γνωρίζουµε ότι οι προτιµήσεις για τη µουσική 

 επηρεάζονται από το βαθµό στον οποίο τα άτοµα εκτίθενται σε αυτήν, όσο  µεγαλύτερη είναι 

η έκθεση τόσο µεγαλύτερη είναι η συµπάθεια », είπε. Το πρόγραµµα περιελάµβανε έξι 

συναντήσεις και  µαθήµατα σε επίπεδο τάξης µε τα παιδιά να  έρχονται σε επαφή µε 

 διαφορετικά όργανα και µουσικές έννοιες. Συνθέτες που περιλαµβάνονταν ήταν οι 

Μπετόβεν, Χάιντ, Μότσαρτ, Ραβέλ, Σοστακόβιτς και Μέντελσον. Μουσικοί εξηγούσαν  στα 

παιδιά  τι θα   άκουγαν, έκαναν ερωτήσεις και δέχονταν απαντήσεις. Στο πρόγραµµα 

συµµετείχαν  4.500 παιδιά σε 26 δηµοτικά σχολεία στο Hackney και Tower Hamlets στο 

Ανατολικό Λονδίνο, καθώς και πάνω από 22.000 νέοι σε συνελεύσεις και συναυλίες. Είκοσι 

έξι µέλη του προσωπικού και 252 παιδιά σε εννέα δηµοτικά σχολεία ερωτήθηκαν σχετικά µε 

το πρόγραµµα. Οι εκπαιδευτικοί, που το αξιολόγησαν, διαπίστωσαν πως το κύριο όφελος 

ήταν η ενίσχυση της αυτοσυγκέντρωσης. Ωστόσο παρατήρησαν  πως βελτιώθηκε η 

ικανότητα ακρόασης και διάκρισης διαφορετικών µουσικών ακουσµάτων, ενώ υπήρξε 

ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Ορισµένα µέλη του προσωπικού 

επισήµαναν επίσης  βελτίωση  στο µάθηµα της Γλώσσας. 

3.2 Η µουσική του Μότσαρτ 

 ∆ιακόσια χρόνια µετά την γέννησή του ο Mozart δεν θα µπορούσε να φανταστεί µια 

εναλλακτική εφαρµογή του έργου του και δη στην σύγχρονη ιατρική επιστήµη. Υπάρχουν 

αρκετά δηµοσιευµένα επιστηµονικά στοιχεία που συνηγορούν ότι η µουσική του Mozart έχει 

θεραπευτική αξία και µια ευεργετική επίδραση στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες του 

εγκεφάλου. Ένα συγκεκριµένο µουσικό έργο του Mozart που είναι η σονάτα για δύο πιάνο 

K.448, έχει αποτελέσει υλικό επιστηµονικού πειραµατισµού µε θετικά αποτελέσµατα. 

Βρέθηκε ότι κατά τη διάρκεια ακρόασης αυτής της σονάτας ο εγκέφαλος λειτουργεί 

αποδοτικότερα όσον αφορά ανώτερες γνωστικές λειτουργίες (π.χ. προσωρινή ικανότητα 
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χωρικής αντίληψης) και επίσης βρέθηκε ότι η ακρόαση της σονάτας αυτής µειώνει την 

συχνότητα και την βαρύτητα επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς που έπασχαν από επιληψία. 

Είναι πιθανό ότι η θεραπευτική αυτή δυνατότητα που βρέθηκε µε την µουσική του Mozart να 

αφορά και άλλους συνθέτες παρόµοιου µουσικού ύφους αυτής της κλασσικής περιόδου, 

χρειάζεται ακόµη περισσότερη έρευνα στο αντικείµενο αυτό στο µέλλον πριν ίσως εξαχθούν 

κάποια οριστικά συµπεράσµατα. Πάντως η µουσική του Mozart διαθέτει µελωδική απλότητα 

που την καθιστά προσεγγίσιµη ευχάριστα αλλά και µια τέλεια αρχιτεκτονική κατασκευή. 

Σύµφωνα µε επιστηµονικές µελέτες, οι συνθέσεις του κλασικού συνθέτη καταπολεµούν το 

άγχος, ενισχύουν την ευφυΐα, ενώ βοηθούν στην αντιµετώπιση των καρδιακών παθήσεων, 

των αρθριτικών πόνων και, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα, της επιληψίας. 

 Η επίδραση της µουσικής του Mozart ορίζεται ως «Mozart effect» και διατυπώθηκε 

για πρώτη φορά από το Γάλλο ερευνητή Dr. Alfred A. Tomatis το 1991. Στο βιβλίο του 

«Pourquoi Mozart?» εξηγεί το πώς χρησιµοποίησε τη µουσική του µεγάλου συνθέτη στην 

προσπάθειά του να «επαναπρογραµµατίσει» την ακοή, θεωρώντας πως η ακρόαση µουσικής 

σε διαφοροποιηµένες συχνότητες βοηθούσε την ακοή και συνέβαλλε στη βελτίωση της 

διαδικασίας της ίασης και της ανάπτυξης του εγκεφάλου. Το 1993 οι ερευνητές Rauscher, 

Shaw και Ky µελέτησαν την επίδραση της µουσικής του Mozart στην αντίληψη του χώρου. 

Στους συµµετέχοντες στην έρευνα δόθηκε ένα από τα τρία καθιερωµένα τεστ σχετικά µε την 

χωρική λογική, έχοντας προηγουµένως περάσει από τρεις διαφορετικές ακουστικές συνθήκες: 

µία σονάτα του Mozart, επαναλαµβανόµενη χαλαρωτική µουσική και σιωπή. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν πως ο δείκτης IQ των εξεταζοµένων ήταν 8 µε 9 µονάδες υψηλότερος 

µετά την ακρόαση της σονάτας, µία επίδραση πάντως που διαρκούσε περίπου για 15 λεπτά.  

 Μας κάνει λοιπόν πιο έξυπνους η ακρόαση της µουσικής του Mozart; Περαιτέρω 

έρευνες σχετικά µε την θεραπευτική αξία της µουσικής του έγιναν και σε ασθενείς µε 

επιληψία όπου και απεδείχθη ότι η ακρόαση του Mozart -και συγκεκριµένα της σονάτας 

Κ448- µπορεί να µειώνει τον αριθµό και τη σοβαρότητα των επιληπτικών κρίσεων σε 

ασθενείς ακόµη και σε επιληπτικό κώµα. Μια πιθανή εξήγηση σύµφωνα µε τους ερευνητές 

που συµµετείχαν στην παραπάνω µελέτη ήταν ότι η λεπτή αρχιτεκτονική υφή της µουσικής 

του Αυστριακού συνθέτη, µπορεί να αποκαθιστά την ρυθµική φυσιολογική λειτουργία του 

εγκεφάλου που στην περίπτωση της επιληψίας υφίσταται ένα είδος ‘αρρυθµίαςʼ. Η µουσική 

του Mozart είναι απλή αλλά και µεγαλοφυής, διαθέτει µελωδία αλλά και άκρως εγκεφαλική 

δοµή και αποδίδεται µε τέτοιο τρόπο που να δραστηριοποιεί τόσο τη λογική, όσο και το 
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συναίσθηµα. Σήµερα χρησιµοποιείται κατά κόρον στις συνεδρίες µουσικοθεραπείας µε στόχο 

την χαλάρωση και την αντιµετώπιση του ψυχοσωµατικού stress, ιδιαίτερα µάλιστα τα πιο 

αργά µέρη µε ρυθµική αγωγή andante. 

 Για την επίδραση της µουσικής του Μότσαρτ στην υγεία οι ερευνητές επισηµαίνουν 

ότι οι ασθενείς δεν είναι απαραίτητο να αγαπούν τη µουσική του αυστριακού συνθέτη ή να 

την ακούνε µε προσοχή. Εκτός όµως από την ευφυΐα και την επιληψία, η θετική επίδραση της 

µουσικής αφορά και περαιτέρω τοµείς όπως: 

• Την καρδιά: Οµαλοποιεί τη λειτουργία του καρδιακού κύκλου και µειώνει τους 

παλµούς. 

• Το στρες: Η µουσική του Μότσαρτ µειώνει το στρες στα νεογέννητα µωρά. 

• Την όραση: Σε τεστ για την όραση 60 ασθενείς άκουσαν για δέκα λεπτά τη Σονάτα 

για δύο πιάνα σε ντο µατζόρε. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η µουσική του Μότσαρτ 

βελτιώνει τη συγκέντρωση και την ακρίβεια. 

• Τα ψάρια: Σύµφωνα µε έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, προάγει τον 

ρυθµό ανάπτυξης του κοινού κυπρίνου και της τσιπούρας. 

 

 Φυσικά, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν λείπει και ο αντίλογος. Οι 

διαφωνούντες µε τον βαθµό επίδρασης του φαινοµένου υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν 

ακόµα αξιόπιστα ερευνητικά δεδοµένα που να αποδεικνύουν το αν και κατά πόσο η µουσική 

του Mozart ευθύνεται για τις ευεργετικές επιπτώσεις σε διάφορους τοµείς της ανθρώπινης 

υγείας. Η περαιτέρω εξέλιξη των επιστηµονικών µελετών καλείται να δώσει ακόµα πιο 

συγκεκριµένες απαντήσεις για ένα θέµα που ακροβατεί µεταξύ επιστηµονικής τεκµηρίωσης 

και αστικού µύθου.
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4 Παραδοσιακή µουσική 

 Σύµφωνα µε τις επιστηµονικές έρευνες η µουσική επηρεάζει την ανάπτυξη του 

εγκεφάλου των µικρών παιδιών. Οι πρώτες ενδείξεις που έχουν στα χέρια τους οι ειδικοί 

δείχνουν ότι ο εγκέφαλος των παιδιών που έχουν συνεχή και ποικίλα µουσικά ακούσµατα, τα 

οποία στη συνέχεια εξελίσσουν µέσα από µια πιο συστηµατική ενασχόληση (π.χ. µε 

µαθήµατα σολφέζ ή κάποιου οργάνου), αντιδρά µε διαφορετικό τρόπο από ό,τι ο εγκέφαλος 

παιδιών που δεν λαµβάνουν καµία µουσική παιδεία. Μέσω της παραδοσιακής µουσικής, της 

κίνησης, των παιχνιδιών µε τραγούδι και των οµαδικών εκτελέσεων ενόργανης µουσικής, 

προσφέρονται θαυµάσιες ευκαιρίες στα παιδιά για κοινωνικοποίηση. Η µουσική παιδεία 

ενεργοποιεί την προσοχή και τη µνήµη και βοηθάει κατά πολύ στο να αναπτύξουν µια 

πειθαρχηµένη προσωπικότητα. Αλλά ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της µουσικής είναι 

«πως» επενεργεί στον εύπλαστο και ευαίσθητο συναισθηµατικό κόσµο του παιδιού. Αν 

µάλιστα το παιδί συµµετέχει και οµαδικά σε κάποια ορχήστρα ακόµη καλύτερα. Τσιτσάνης ή 

Χατζιδάκις, ηπειρώτικα ή νησιώτικα; Συχνά οι γονείς προβληµατίζονται για το είδος της 

µουσικής στο οποίο πρέπει να εκθέτουν τα παιδιά. Μήπως τα τραγούδια που παίζονται 

ευρέως από το ραδιόφωνο δεν είναι η καλύτερη επιλογή; Μήπως πρέπει διαρκώς µέσα στο 

σπίτι να ακούγονται άριες και κλασική µουσική; Ή µήπως καλά είναι και τα ελαφρολαϊκά ή 

λαϊκά ακούσµατα; 

 Η µουσική διαπλάθει χαρακτήρες αλλά δεν χρειάζονται υπερβολές. Το παιδί µπορεί 

να µάθει να ακούει τα πάντα αλλά και να έχει άποψη για τα πάντα, µόνο όταν του 

προσφέρονται τα πάντα. Ένα παιδί που δεν στερείται µουσικών ακουσµάτων µπορεί να είναι 

ένας µελλοντικός ακροατής που επιλέγει το «καλό» από το «κακό» τραγούδι, που ξεχωρίζει 

την «απλή» από την «απλοϊκή» µουσική.
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4.1 Μεθοδολογία έρευνας 

 Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορµή ένα προβληµατισµό και προσπαθεί να 

απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτηµα. Ένας ερευνητής καλείται να σχεδιάσει τη 

µεθοδολογία που θα υιοθετήσει σε σχέση µε τον προβληµατισµό του και σε συνάρτηση µε το 

υπό εξέταση πεδίο και θέµα του. Η µεθοδολογία έρευνας αναφέρεται στις παραµέτρους της 

ερευνητικής προσπάθειας του ερευνητή, οι οποίες αφορούν στις γενικές µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις, στις µεθόδους, στις τεχνικές, στα µέσα, στα υλικά και στις διαδικασίες που θα 

επιλέξει για τη διεξαγωγή της έρευνας του. ∆ηλαδή, µεθοδολογία έρευνας είναι η κατανόηση 

της επιστηµονικής ερευνητικής διαδικασίας. Η µεθοδολογία έρευνας που θα υιοθετηθεί σε 

σχέση µε την παρούσα εργασία και το θέµα της θεραπευτικής δύναµης της µουσικής,είναι η 

απόσπαση πληροφοριών και συµπερασµάτων µε την διαδικασία της ηµιδοµηµένης 

συνέντευξης. 

 Μια ηµιδοµηµένη συνέντευξη, σύµφωνα µε την ιστοσελίδα 

(skillsacademic.weebly.com, 2017)
23

, έχει ως σκοπό την απόφευξη της επιβολής ή επιβολής 

απαντήσεων στον ερωτώµενο. Για αυτό η συγκεκριµένη ερευνητική συνέντευξη δεν 

συντάσσεται µε αυστηρή δόµηση. Εδώ καλείται ο ερευνητής να δηµιουργήσει µία λίστα 

ερωτηµάτων που πρέπει πάση θυσία να καλυφθούν γύρω από το θέµα. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας υπάρχει η πιθανότητα αποφυγής ορισµένων ερωτηµάτων, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι δεν θα επιτευχθεί ο σκοπός µε την ανάλογη εµβάθυνση στο θέµα. Εν τέλει, τα 

ερωτήµατα «χαρτογραφούν» το θέµα της συνέντευξης και δεν δίνουν την πιθανότητα να βγεί 

ο ερευνητής εκτός θέµατος µέχρι την αποπεράτωσή της. 

                                                 

 

 

23
http://skillsacademic.weebly.com/etamuiotadeltaomicronmuetamu941nueta-

sigmaupsilonnu941nutauepsilonupsilonxieta.html (Είσοδος 8/6/2017). 
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4.2 ∆ιαδικασία συνεντεύξεως 

 Σε συνάρτηση του θέµατος για θεραπευτικές ιδιότητες περί µουσικής αποκαλυπτική 

και διαφωτιστική φάνηκε η συνέντευξη του κυρίου Μιχαήλ Ιωάννου Πολυχρονάκη δασκάλου 

λαούτου και κρητικής παραδοσιακής µουσικής. 

-Τι σας έρχεται στο µυαλό λέγοντάς σας τις λέξεις τέχνη, µουσική, παράδοση; 

-Η παραδοσιακή µουσική είναι ιδέα. Η µουσική είναι τέχνη και µην ξεχνάµε ότι η µουσική 

αποτελεί µια από τις καλές τέχνες. Είναι προτέρηµα για κάποιον να γνωρίζει µία τέχνη, να 

παίζει ένα µουσικό όργανο. Είναι αυτό που προάγει τον άνθρωπο και το πνεύµα του. Τον 

καθοδηγεί στις δυσκολίες του,του δίνει δύναµη και αλλάζει τον τρόπο που αντιµετωπίζει την 

καθηµερινότητά του. Έτσι,λοιπόν, όπως παρέχει δύναµη η µουσική το ίδιο καταφέρνει και η 

παράδοσή µας. Είναι πολύ σηµαντικό που έχουµε τη δυνατότητα να έχουµε µία πλούσια 

παράδοση στη χώρα µας.  

-Είναι πλέον γνωστό ότι στην Ελλάδα αναπτύσσεται µία οικονοµική κρίση που 

κατατρώει τον ελληνικό λαό. Όλοι έχουµε δυσκολίες και προβλήµατα ως φυσικό 

επακόλουθο. Πιστεύετε ότι κάποιος µπορεί να βρεί ένα «καταφύγιο», µια θεραπεία µε το 

να ασχοληθεί µε τη περίπτωση της παραδοσιακής µουσικής;  

-Αδιαµφισβήτητα η περίπτωση της λαϊκής µουσικής γαληνεύει το µυαλό και η ψυχή. Όταν 

ένας άνθρωπος έρχεται αντιµέτωπος µε κακουχίες της ζωής, όπως ήρθα και γω στη ζωή µου 

άλλωστε, είναι µεγάλη παρηγοριά µία µουσική συγχορδία, να µπορείς να γράφεις στίχους και 

να τους µετρέπεις σε τραγούδια που σε ξυπνούν, ψυχή τε και σώµατι. Άρα καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι ο συναισθηµατικός φόρτος, για θέµατα που απασχολούν το µυαλό και την 

τσέπη µας προφανώς, απαλάσσεται σε ένα αρκετά µεγάλο επίπεδο. Υπάρχουν παραδείγµατα 

µαθητών µου που µου αποκάλυψαν πόσο ξέφευγαν από τα προβλήµατα τους όταν 

ερχόντουσαν να κάνουν µάθηµα για το λαούτο τους. Μαθητές απλοί, µε οικογένειες 

βιοπαλαιστών που µοχθούσαν για τα προς το ζήν. 

-Άρα καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι γίνεται ένας αόρατος πόλεµος µεταξύ υλικών 

και άυλων αγαθών στους ανθρώπους. Πιστεύετε ότι δέχονται µεγάλο πλήγµα τα ιδανικά 

που αποκοµίζει κανείς µαθαίνοντας µουσική; 

-Φυσικά. Πιστεύω είναι τεράστιο πλήγµα για τον νεοέλληνα κιόλας. Όταν στον τοµέα της 

εκπαίδευσης αρχίζουµε και περιθωριοποιούµε το µάθηµα της µουσικής ή του µουσικού 
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οργάνου, για τους διάφορους λόγους που συµβαίνει αυτό, αποµακρυνόµαστε από το ελληνικό 

αρχαίο πνεύµα της παιδείας. Τα ιδανικά λιγοστεύουν και κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου 

για κοίλη πορεία. 

-Ο τοµέας της εκπαίδευσης είναι κρίσιµος στην ζωή ενός ανηλίκου. Οι οικογένειες είναι 

καλό να µαθαίνουν έγκαιρα χρήσιµες και αξιόλογες διαδροµές για τα νεαρά µέλη, έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί ένα γερό µέλλον. Συντελεί ένα τέτοιο µέλλον η παραδοσιακή 

µουσική; Ως δάσκαλος που είστε ζητούµε τη γνώµη σας. Για να αποφύγουµε κακιές 

πορείες και παραστρατήµατα, σε ποια ηλικία είναι καλό να ξεκινούν τα παιδιά 

ενασχόληση µε τη  µουσική; 

-Στην εποχή µας που λείπουν τα ινδάλµατα, τα υψηλά ιδανικά και οι στόχοι  είναι συνετό να 

αποκοµίζουν τα νεαρά παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερα πράγµατα. Να «βοµβαρδίζονται» 

και από άλλους τοµείς στο σχολείο, αλλά και από τις τέχνες. Όλα ανοίγουν νέες πόρτες στον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό αργότερα αν εξετάσουµε την απτή επιλογή. Όµως να µην 

παραλείπτουµε τη σκοπιά της νοητικής απόψεως. ∆ηλαδή, µε έρευνες  που έχουν γίνει από 

νευροεπιστήµονες αποκαλύπτεται ότι κοµµάτια του εγκεφάλου ενός ανθρώπου που ακούει 

και µελετάει µουσικούς τόνους λειτουργούν πιο έντονα. Παραδείγµατος χάρη, ένα παιδί που 

µελετάει ένα έγχορδο σκέφτεται ακόρντα από τις παρτιτούρες, και συγχρονίζει τις κινήσεις 

του για να παίξει «καθαρά» τη συγχορδία. Ένα άλλο που παίζει ένα κρουστό όργανο µελετάει 

ρυθµό και ταχύτητα, ή κάποιο άλλο που ασχολείται µε πλήκτρα το ενδιαφέρει να κινεί τα 

χέρια του και τα πόδια του σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα. Εποµένως, θα καταλήξω στο 

συµπέρασµα ότι το µυαλό ενός παιδιού διευρύνεται και µαθαίνει να ανταποκρίνεται στο 

περιβάλλον του µε πιο γρήγορες και σωστές αποφάσεις σε βάθος χρόνου. Αφοµοιώνει 

καλύτερα πληροφορίες και µακροχρόνια κατανοεί την δύναµη της µουσικής και τη βρίσκει 

απελευθερωτική και άκρως διασκεδαστική. Ανεξαρτήτως κλασσικής ή παραδοσιακής. ∆εν θα 

βάλω ταµπέλα ανάλογα ποιο είδος θέλει να ακολουθεί ο καθένας. 

-Ιδιαίτερα πληροφοριακά τα στοιχεία που µας δώσατε, αλλά θα θέλατε να µας 

αναλύσετε λίγο και το κοµµάτι που αποσκοπεί στις µεγαλύτερες ηλικίες; ∆ηλαδή, τι 

επιρροές έχει η ενασχόληση µε τη µουσική σε έναν ώριµο άνθρωπο; 

-Η ψυχοσύνθεση, πιστεύω, αλλάζει ανάλογα µε την ηλικία, όπως ακριβώς και το πως 

εκλαµβάνει τη µουσική ένα παιδί ή ένας ενήλικας. Η συναισθηµατική κατάσταση και 

ωριµότητα ενός ενήλικα συµβάλλει στην αντίληψή του για τη χρησιµότητα της µουσικής. 

Αυτά τα δύο δίνουν ένα άλλοθι για να ξεκινήσει η γνωριµία µε το αντικείµενο. Αργότερα, 
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αφού δούν κάποια ουσιαστικά ωφέλη συνεχίζουν να µαθαίνουν περισσσότερα. ∆εν παύει, 

ωστόσο, η µουσική να µοιράζει συναισθήµατα σε αυτούς που παίζουν, αλλά και σε αυτούς 

που ακούνε. Η καλή και επιτηδευµένη µουσική είναι µεταδοτική. Ηρεµεί σε δύσκολες 

καταστάσεις και ευφραίνει καρδία στις µουσικές εκδηλώσεις.  

-Θα συνιστούσατε τη µουσική ως χόµπυ ή ως σπουδή; 

-Το ένα δεν αναιρεί το άλλο σε καµία περίπτωση. Το ξεκίνηµα είναι πάντα υποκειµενικό. Στη 

πορεία ένα χόµπυ µπορεί να εξελιχθεί σε σπουδή και κατά συνέπεια σε ένα πτυχίο ή µία 

σπουδή που έφτασε στο τέλος της σε ένα ευχάριστο χόµπυ. Πολλοί παίρνουν τοις µετρητοίς 

ότι µία επιτυχηµένη σπουδή πρέπει να καταλήγει σε οικονοµικές απολαβές. ∆εν είναι 

ιδιαίτερα ανοιχτόµυαλος τρόπος σκέψης. 

-Άραγε υπάρχει διαφορά στον τρόπο σκέψης για τη µουσική στις µέρες µας; 

-Σίγουρα. Το αναπόσπαστο κοµµάτι που όλοι έχουµε στο µυαλό µας για την µουσική είναι 

ότι µας αρέσει. Βέβαια στο βωµό του κέρδους αυτό το κοµµάτι έρχεται και χάνει την αξία 

του. Κάποιοι σκέφτονται να βγάλουν λεφτά υπονοµεύοντας διαχρονικές µουσικές, µε άθλιους 

στίχους ή εκφύλιση στις νότες. Το φαινόµενο είναι διεθνιστικό. Για παράδειγµα, η κρητική 

παραδοσιακή µουσική µιξάρεται σε στούντιο και παρουσιάζεται άσχηµα, κατά την άποψή 

µου, στα αυτιά του σπουδαγµένου ακροατή. Οι υπόλοιποι δεν έχουν συναίσθηση για το τι 

πραγµατικά ακούνε.  Το ταλέντο είναι αυτό που λείπει, ίσως και ο ευρύς τρόπος σκέψης. Η 

καθαρή µουσική και η φυσικότητά της δίνει στον ακροατή τη δυνατότητα να ανέβει ένα 

σκαλί πιο πάνω και να αποκτήσει αυτό που λέµε «µουσικό» αυτί. 

-Πιστεύτε ότι η εµπορικότητα «βλάπτει» σοβαρά την κρητική παραδοσιακή µουσική; 

Έχει επιπτώσεις η σύγχρονη άποψη των καλλιτεχνών περί αποσκόπησης µόνο στο 

κέρδος; 

-Το κέρδος δεν είναι το µόνο στοιχείο που µπορεί να προσφέρει ένα έργο ενός καλλιτέχνη. 

Για µένα ο ορισµός του καλλιτέχνη δεν είναι απαραίτητα ο επαγγελµατικά επιτυχηµένος, 

αλλά ο ικανός στη µουσική. Όταν το marketing και η κριτική σκέψη ενός καλλιτέχνη για 

αποσκόπηση στα περισσότερα χρήµατα παρουσιάζουν σηµείο τοµής, είναι σχεδόν πάντα 

βέβαιο ότι δεν θα παραχθεί έργο µε επιτυχία σε βάθος χρόνου. Οι διευθυντές των σύγχρονων 

δισκογραφικών εταιριών θα διαφωνούσαν. Πιστεύουν περισσότερο σε µία τακτική η οποία 

επιβάλλεται στο δηµιουργικό ταλέντο µε συµβόλαια και συµβάσεις εργασίας. Συνεπώς, όταν 

ένας στιχουργός ή συνθέτης έχουν έµπνευση είναι καλοί εργαζόµενοι, όταν είναι σε περίοδο 
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δηµιουργικού αδιέξοδου θεωρούνται αφερέγγυοι και στη συνέχεια κακιά επιρροή στο σκοπό 

της εταιρίας να κερδίσει. Άρα, η εµπορικότητα «βλάπτει» σοβαρά την µουσική γενικώς. 

Έρχεται στο προσκήνιο, για να απαντήσω και τη δεύτερη ερώτησή σας, µία πλύση εγκεφάλου 

από τη βιοµηχανία τραγουδιού προς τους µουσικούς. ∆ηλαδή, προσπαθεί να περάσει µία 

εσφαλµένη µοντέρνα ιδέα στους νέους καλλιτέχνες να οραµατίζονται ευρώ αντί για νότες 

πάνω στο πεντάγραµµο και να πορεύονται µε την άποψη του τζίρου για τις δισκογραφικές, 

και συνεπώς κέρδος για τους ίδιους λόγω πνευµατικών δικαιωµάτων. Ο σωστός καλλιτέχνης 

είναι σαν έναν σωστό δάσκαλο, πρέπει να εµπνέει. Όπως είπε και σε ένα απόφθεγµα ο 

William Arthur Ward «Ο µέτριος δάσκαλος µιλάει. Ο καλός δάσκαλος εξηγεί. Ο εξαιρετικός 

δάσκαλος δείχνει. Ο µεγάλος δάσκαλος εµπνέει.»
24

. 

-Μετά από όλα αυτά που µας είπατε θα θέλατε, στο τέλος, να παρέχετε µια συµβουλή 

στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον τοµέα της µουσικής; 

-Να είναι πάντα ενεργοί, µε θετική σκέψη, να ενηµερώνονται κατάλληλα, να παίζουν όµορφα 

τραγούδια και να έχουν θάρρος για να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες που έρχονται στο 

προσκήνιο. 

4.3 Συµπεράσµατα έρευνας 

 Με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η επιρροή της τέχνης. Τα χειροπιαστά 

ευρήµατα των επιστηµονικών ερευνών παραλληλίζονται µε τα αποτελέσµατα των εµπειρικών 

απόψεων για να πετύχουν µια χρυσή τοµή στο θέµα της θεραπευτικής ιδιότητας της 

παραδοσιακής µουσικής. Η νοητική και ψυχική κατάσταση φαίνεται ξεκάθαρα να εξαρτάται  

από την αλληλεπίδραση ενός παιδιού ή ενήλικα, µε τα αποτελέσµατα της εκµάθησης 

µουσικής. Λειτουργούν και εξελίσσονται και τα δύο ηµισφαίρια του εγκεφάλου την ώρα που 

παίζουµε ένα µουσικό όργανο και έχει θετική επίδραση του στην διάθεση του ατόµου. Όπως 

ακριβώς συµβαίνει όταν ένας άνθρωπος αθλείται. Και συνεπώς η µακροχρόνια ενασχόληση 

επιβραβεύει στον τοµέα της ψυχολογίας.  

                                                 

 

 

24
 http://www.4yourfamily.gr (Είσοδος 13/6/2017). 
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 Παρατηρήθηκαν, επιπλέον, αντικρούσεις µεταξύ παράδοσης και µοντερνιστικών 

ιδεών για τη µουσική. Το «εύκολο» χρήµα σε συνάρτηση µε την ελλειπή µόρφωση έρχεται να 

εκφυλίσει ιδανικά και αξίες της Ελλάδας. Να λιγοστέψει, κατά µία έννοια, τα αξιόλογα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής παράδοσης. ∆είγµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

εξαφανίζεται, λόγω λανθάνουσας εξέλιξης, αλλά «…όπου υπάρχει φλόγα για µόρφωση, 

σεβασµός και αγάπη για τη λαϊκή µας παράδοση, υπάρχει ζωή και ψυχή…» 

(kareliafoundation.org, 2017)
25
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25
 http://www.kareliafoundation.org.gr/?page_id=57 (είσοδος 9/06/2017). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  Με ένα θέµα τόσο ενδιαφέρον όσο η µουσική και οι θεραπευτικές της ιδιότητες 

ανοίγονται νέοι ορίζοντες µέρα µε τη µέρα. Τόσο από σκοπιά επιστηµονική που αποσκοπεί 

στη βελτίωση χρόνιων παθήσεων, όσο και από τη σκοπιά της εκπαίδευσης  που συµβάλλει 

στην διάπλαση του χαρακτήρα. 
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