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Περίληψη 

Ο Christopher Small χρησιµοποίησε τον όρο 

musicking το 1998 τονίζοντας ότι η µουσική είναι 

κάτι που οι άνθρωποι κάνουν, για να κατανοήσουν 

την ύπαρξή τους και να σχετιστούν µε όσους και ό,τι 

τους περιβάλλει. Με αφετηρία την πρόσφατη 

µετάφραση του βιβλίου ‘Musicking’ του Small 

(2010) στα ελληνικά, το παρόν άρθρο επιχειρεί να 

συµβάλλει στην κατανόηση των όρων 

µουσικοτροπώ και µουσικοτροπία στην ελληνική 

γλώσσα και στη δόκιµη ένταξή τους στην ελληνική 

βιβλιογραφία µέσα από µια διεπιστηµονική µατιά. 

Προς αυτή την κατεύθυνση το άρθρο σκιαγραφεί εν 

συντοµία το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο γεννήθηκε η έννοια της µουσικοτροπίας, 

παρουσιάζοντας συνοπτικά τη θεωρία του Gregory 

Bateson. Με άξονα αυτό το θεωρητικό πλαίσιο 

παρουσιάζεται µια µελέτη περίπτωσης από το χώρο 

της σύγχρονης µουσικολογικής έρευνας, που έχει ως 

αντικείµενο τη σχέση της µουσικοτροπίας µε την 

κατασκευή ταυτοτήτων. Περνώντας από το χώρο της 

σύγχρονης µουσικολογίας στον ευρύτερο χώρο της 

υγείας, το ενδιαφέρον του άρθρου εστιάζεται στη 

διαλεκτική σχέση µεταξύ µουσικής και υγείας, 

προτείνοντας τον όρο της υγειοτροπίας σε 

αντιστοιχία µε αυτόν της µουσικοτροπίας. Σε αυτό το 

πλαίσιο αναδεικνύεται ο ρόλος της µουσικοτροπίας 

ως θεραπείας, δίνοντας έµφαση στη 

µουσικοκεντρική µουσικοθεραπεία των Nordoff και 

Robbins και στις βασικές αρχές της. Όψεις της 

πρακτικής εφαρµογής της µουσικοτροπίας στη 

µουσικοθεραπεία αναδεικνύονται µέσα από µια 

δεύτερη µελέτη περίπτωσης από το χώρο της 

ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας. 
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σύγχρονη µουσικολογία, υγειοτροπία, άτυπη 

µάθηση µουσικής 
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Εισαγωγή
1
 

Η σηµασία των λέξεων 

Το 1998 ο µουσικολόγος και µουσικοπαιδαγωγός 

Christopher Small (1927-2011) δηµοσίευσε το 

βιβλίο Musicking: The Meanings of Performance 

and Listening. Με αυτό το βιβλίο εισήγαγε στα 

αγγλικά τη λέξη musicking, που αποτελεί ένα 

νεολογισµό, ο οποίος προκύπτει από την εισαγωγή 

της κατάληξης -ing στη λέξη music (µουσική). Το 

musicking µπορεί να λειτουργεί ως ρήµα, µετοχή 

ενεργητικού ενεστώτα, ουσιαστικό ή επίθετο 

διευρύνοντας, έτσι, τις γραµµατικές δυνατότητες 

και τη νοηµατική αξία της λέξης. Με αυτόν τον 

τρόπο, ο Small επισήµανε γλωσσικά ότι η µουσική 

δεν είναι απλώς ένα ηχητικό φαινόµενο ή ένα 

αντικείµενο, αλλά κάτι που οι άνθρωποι κάνουν, µε 

σκοπό να κατανοήσουν την ύπαρξή τους και να 

σχετιστούν µε όσους και ό,τι τους περιβάλλει
2
. 

Πέρα από την προφανή λεξιλογική διεύρυνση 

λοιπόν, η έννοια του musicking αποτελεί ένα 

ολόκληρο θεωρητικό πλαίσιο, όπου η µουσική 

πράξη ορίζεται ως ένα εργαλείο κατανόησης του 

εαυτού µας και συσχέτισης µε τους ανθρώπους και 

το περιβάλλον γύρω µας. Με βάση αυτόν τον 

ορισµό της µουσικής πράξης, το musicking 

καθίσταται ένας θεωρητικός οδηγός µε υπαρξιακές, 

κοινωνικές, πολιτισµικές και θεραπευτικές 

προεκτάσεις. 

Λόγω της γλωσσικά εύχρηστης και 

εννοιολογικά πολυσήµαντης διάστασής του, ο όρος 

musicking εµφανίζεται ευρέως στη διεθνή 

βιβλιογραφία, έχοντας επηρεάσει σηµαντικά 

διάφορα επιστηµονικά πεδία που µελετούν τη 

µουσική πράξη, όπως είναι για παράδειγµα η 

µουσικολογία, η µουσική παιδαγωγική και η 

µουσικοθεραπεία. Παρά την ευρεία χρήση των 

νοηµάτων του όρου στα αγγλικά, µέχρι πρόσφατα 

δεν υπήρχε κάποια επίσηµη µετάφραση του όρου 

στην ελληνική γλώσσα. Το musicking είτε 

αποδιδόταν περιγραφικά και ιδιογραφικά είτε 

εµφανιζόταν ως έχει στην αγγλική του εκδοχή. 

                                                 
1 Τα βιβλιογραφικά αποσπάσµατα που παρατίθενται στο άρθρο 

–και δεν κυκλοφορούν σε επίσηµη ελληνική µετάφραση– 

µεταφράστηκαν ελεύθερα, ενώ η αντίστοιχη αγγλική ορολογία 

γράφεται µέσα σε αγκύλες, όπου θεωρείται σκόπιµο. Όλα τα 

ονόµατα των προσώπων στις µελέτες περιπτώσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο είναι ψευδώνυµα. 

2 Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι ο όρος musicking 

χρησιµοποιείται ήδη από τον 17ο αιώνα (βλ. Garred 2004), ενώ 

ο Elliot (1995) είναι ένας από τους πρώτους σύγχρονους 

συγγραφείς που κάνουν χρήση του όρου στο χώρο της 

µουσικής παιδαγωγικής. Πέρα από τη µικρή διαφορά στον 

τρόπο γραφής του όρου (δηλ. musicing από τον Elliott και 

musicking από τον Small), τόσο ο Small όσο και ο Elliott 

υπογραµµίζουν ότι η µουσική είναι µια δραστηριότητα 

(δράση) και όχι ένα αντικείµενο (βλ. Pavlicevic & Ansdell 

2009). 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τα ακόλουθα 

παραδείγµατα: Η Βαµβουκλή (2010) από το χώρο 

της εθνοµουσικολογίας και της 

µουσικοπαιδαγωγικής αναφέρεται στον Small και 

κάνει λόγο για τη µουσική ως «πράξη-διαδικασία 

και όχι ως πράγµα-αντικείµενο». Ο όρος musicking 

του Small αποδίδεται από το Λάιο (2010: 20) ως η 

ιδέα της «συνολικής επικοινωνιακής 

δραστηριότητας µέσω της µουσικής». Η Κοκκίδου 

(2007) και ο Κανελλόπουλος (2010) από το χώρο 

της µουσικής εκπαίδευσης αναφέρονται στην 

έννοια του musicing (αντλώντας από την πραξιακή 

φιλοσοφία του Elliot) ως «δηµιουργία µουσικής» 

και «µουσική πράξη». Τέλος, στο χώρο της 

µουσικοθεραπείας ο όρος έχει αποδοθεί ως έννοια 

που «δηλώνει την ενεργή συµµετοχή στη µουσική 

δράση» (βλ. Musicing 2011).    

Αυτή η περιγραφική και ιδιογραφική χρήση του 

όρου δηµιούργησε σε πολλούς την ανάγκη για 

επίσηµη µετάφραση και δόκιµη εισαγωγή του 

musicking στην ελληνική βιβλιογραφία. Σε 

ανταπόκριση αυτής της ανάγκης το βιβλίο του 

Small µεταφράστηκε στα ελληνικά από τη 

∆ήµητρα Παπασταύρου (συν-συγγραφέα αυτού του 

άρθρου) και τον Στέργιο Λούστα, και κυκλοφόρησε 

το Σεπτέµβριο του 2010 µε τίτλο: 

Μουσικοτροπώντας: Τα Νοήµατα της Μουσικής 

Πράξης και της Ακρόασης (εκδόσεις Ιανός).   

Πρώτη και κύρια δυσκολία στη µετάφραση του 

βιβλίου ήταν ο ίδιος ο όρος musicking. Κι αυτό 

γιατί οι µεταφραστές αναζητούσαν έναν όρο ικανό 

να ενσωµατωθεί στην ελληνική γλώσσα µε την ίδια 

ευκολία του αντίστοιχου αγγλικού. Μέσα από 

µακροσκελείς κουβέντες, πολλές απορρίψεις και 

αδιέξοδα προέκυψε συνειρµικά το ρήµα 

µουσικοτροπώ. Αυτό ήρθε σε άµεση σχέση µε το 

ρήµα ερωτοτροπώ, που αποδίδει τις πράξεις των 

ανθρώπων µε σκοπό τη σύναψη ερωτικών σχέσεων 

µέσα από συγκεκριµένες εκφράσεις και ενέργειες. 

Κατά παρόµοιο τρόπο συνδέθηκε και µε τη λέξη 

ηλιοτροπισµός, που περιγράφει τη στροφή των 

φυτών προς τον ήλιο - µια διαδικασία ζωτική για 

την επιβίωσή τους. 

Το µουσικοτροπώ (µε παράγωγο ουσιαστικό τη 

µουσικοτροπία) είναι, λοιπόν, ένας νεολογισµός 

που περιγράφει τη ‘στροφή’ των ανθρώπων προς τη 

µουσική (η οποία προκύπτει µέσα από 

συγκεκριµένες εκφράσεις και πράξεις) µε σκοπό 

την έκφραση και σύναψη σχέσεων. Και αυτός ο 

νεολογισµός αποδίδει µε αρκετή ακρίβεια τις 

έννοιες που προσδίδει ο Small στη θεωρία του για 

το musicking, τη θεωρία της µουσικοτροπίας. 
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Μια διεπιστηµονική προσέγγιση: Αφετηρία και 

σκοπός  

Η αντίληψη του Small για τη µουσική πράξη 

ξεπερνά, φυσικά, ένα απλοϊκό παιχνίδι λέξεων. Ο 

συλλογισµός και τα παραδείγµατα πάνω στα οποία 

χτίζεται η θεωρία του συγγραφέα αποτελεί µια 

απόπειρα αποκαθήλωσης κάποιων δεδοµένων 

αντιλήψεων για τη µουσική πράξη και την 

ακρόαση, όπως αυτές θεµελιώθηκαν στο χώρο της 

κλασικής (µε την ευρεία της έννοια) µουσικής. 

Αυτές είναι οι κυρίαρχες αντιλήψεις, που 

διαιωνίζονται µέσα από την επίφαση µιας 

“οικουµενικής” και “αθώας” υπόστασης που 

προβάλλονται να έχουν. Η θεωρία της 

µουσικοτροπίας σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν,   

προσφέρει ένα έρεισµα για την ερµηνεία και την 

κατανόηση των όσων συµβαίνουν και των 

αντιλήψεων που διέπουν και άλλα πεδία που έχουν 

ως άξονα τη µουσική πράξη και την ακρόαση. 

Γι' αυτό το λόγο, η θεωρία του Small αποτέλεσε 

το βασικό κίνητρο για τη συγγραφή του παρόντος 

άρθρου, τροφοδοτώντας το προσωπικό και 

διεπιστηµονικό ενδιαφέρον µας για τη δύναµη της 

µουσικοτροπίας σε διαφορετικές όψεις και χώρους 

της ανθρώπινης ζωής, δράσης και γνώσης. Πιο 

συγκεκριµένα, ο ένας από εµάς, ο Γιώργος, 

προέρχεται από το χώρο της µουσικοθεραπείας, 

ενώ η ∆ήµητρα προέρχεται από το χώρο της νέας ή 

σύγχρονης µουσικολογίας [new musicology]. 

Ταυτόχρονα, και οι δύο διατηρούµε µια ενεργή 

σχέση µε τις καλλιτεχνικές προεκτάσεις της 

µουσικής πράξης και του µουσικού 

αυτοσχεδιασµού.   

Η σκέψη και η σχέση µας µε τη µουσική πράξη 

έχει επηρεαστεί καθοριστικά από την έννοια της 

µουσικοτροπίας του Small. Για τη ∆ήµητρα η 

έννοια της µουσικοτροπίας υπήρξε ίσως ο πιο 

σηµαντικός θεωρητικός άξονας της διδακτορικής 

της διατριβής, η οποία µελετά τη συγκρότηση 

ταυτοτήτων σε σχέση µε τη µάθηση µουσικής. Από 

την άλλη πλευρά, για το Γιώργο η έννοια της 

µουσικοτροπίας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

κλινικής και ερευνητικής του σκέψης και πράξης 

ως µουσικοθεραπευτή. 

Πέρα από το προσωπικό µας ενδιαφέρον 

βέβαια, αυτή η διεπιστηµονική µελέτη στηρίζεται 

στους υπάρχοντες επιστηµονικούς διαλόγους, οι 

οποίοι προωθούν διεπιστηµονικές προσεγγίσεις. 

Συγκεκριµένα από τον χώρο της µουσικοθεραπείας, 

οι Ansell (2003), Ruud (2000) και Stige (2000) 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του διεπιστηµονικού 

διαλόγου, και συγκεκριµένα µεταξύ 

µουσικοθεραπείας και νέας  µουσικολογίας – 

θεωρώντας αυτό το διάλογο ως κρίσιµο για την 

ανάπτυξη του εκάστοτε πεδίου. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση, έρχεται να συµβάλλει και το παρόν 

άρθρο. 

Musicking και Μουσικοτροπώντας: Iστορικό και 

θεωρητικό πλαίσιο 

Για το σχηµατισµό της θεωρίας της 

µουσικοτροπίας, ο Small βασίστηκε κυρίως στα 

όσα είχε διατυπώσει ο ανθρωπολόγος και βιολόγος 

του 20
ου

 αιώνα Gregory Bateson. Ο Bateson είδε 

την ανθρωπότητα ως µέρος ενός ζωντανού κόσµου 

που εξελίσσεται συστηµικά. Μέσα από αυτήν την 

οπτική ανέδειξε µια ενοποιηµένη θεώρηση του 

κόσµου, όπου ο άνθρωπος αποτελεί µέρος του όλου 

και δρα µέσα σε αυτό το διασυνδεδεµένο όλο 

(Μουρελή 2002). Στη βάση αυτής της σκέψης 

εισήγαγε την έννοια του συνδετικού ιστού (ή όπως 

αλλιώς ονοµάζεται το πρότυπο που συνδέει) [the 

pattern which connects]. Ο συνδετικός ιστός είναι 

το δίκτυο που συνδέει κάθε ζωντανό ον µε τα 

υπόλοιπα (Bateson 1979). 

Αυτή η ενοποιηµένη θεώρηση του κόσµου 

ανέδειξε την έννοια του πλαισίου. Για τον Bateson 

η επικοινωνία είναι µια διαδικασία ροής 

πληροφοριών µέσα σε ένα πλαίσιο. Χωρίς το 

πλαίσιο δεν µπορεί να υπάρξει νόηµα. Όπως 

αναφέρει και η Μουρελή στην αναφορά της στο 

έργο του Bateson «οτιδήποτε έχει νόηµα για µας, 

έχει χάριν της τοποθέτησής του σε ένα µεγαλύτερο 

πλαίσιο. ∆ηλαδή, χάριν της αναφοράς του στις 

σχέσεις του». Παράλληλα, κανένα πλαίσιο δεν 

υπάρχει από µόνο του. Κάθε πλαίσιο εντάσσεται σε 

ένα άλλο πλαίσιο και, όπως λέει η Μουρελή (2002: 

35), «υπάρχει ταξινόµηση των πλαισίων. [...] 'Έτσι, 

τα επικοινωνιακά φαινόµενα µας οδηγούν να 

ψάχνουµε την εξήγησή τους σε συνεχώς και 

µεγαλύτερες µονάδες, ιεραρχικά συνδεδεµένες 

µεταξύ τους». 

Μέσα από αυτό το πρίσµα, ο Bateson 

προχώρησε και σε ένα δεύτερο επίπεδο σκέψης, 

αυτό που ονόµασε µάθηση της µάθησης [learning to 

learn], αποδίδοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 

ικανότητα ενός οργανισµού να αναγνωρίζει και να 

επιλέγει το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να καταφέρει 

να νοηµατοδοτήσει το µήνυµα που λαµβάνει. Η 

ίδια η γνώση αποτελεί για τον Bateson µια 

λειτουργία των µέσων αντίληψης που διαθέτουµε 

και, έτσι, το τι γνωρίζουµε συνδέεται άµεσα µε το 

πώς γνωρίζουµε. Ή, όπως το θέτει η Μουρελή 

(2002: 32) «αν π.χ. το µικροσκόπιο και το 

τηλεσκόπιο θεωρηθούν µέσα αντίληψης, η 

εφεύρεσή τους άλλαξε τις γνώσεις µας µε τρόπο 

απρόβλεπτο, σε σχέση µε το προηγούµενο επίπεδο 

της γνώσης». Ας δούµε όµως τώρα πώς συνδέονται 

τα παραπάνω µε τη θεωρία της µουσικοτροπίας. 

Εµπνεόµενος από τη σηµασία του συνδετικού 

ιστού ο Small στο βιβλίο του Μουσικοτροπώντας 

αναφέρει ότι 
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«όποιος κι αν είναι ο µηχανισµός που µετατρέπει 

τα διάφορα ερεθίσµατα σε µία και µόνο 

ενοποιηµένη εµπειρία, η διαµόρφωση της 

εικόνας είναι µια ενεργητική και δηµιουργική 

διαδικασία και όχι απλώς µια παθητική λήψη 

των οποιωνδήποτε ερεθισµάτων 

παρουσιάζονται» (Small 2010: 95). 

 

Για τον Small το νόηµα είναι το βασικό εργαλείο 

για την επεξεργασία ακατέργαστων ερεθισµάτων, 

και µάλιστα όχι τόσο στη βάση της γλωσσικής 

επικοινωνίας, όσο σε αυτή της βιολογικής 

επικοινωνίας (αυτής που µεταχειρίζεται τη γλώσσα 

των εκφράσεων και των χειρονοµιών). 

Σύµφωνα µε τον Small, η γλωσσική επικοινωνία 

έχει χαρακτηριστικά τα οποία από µόνα τους 

µπορεί να περιορίζουν την κατασκευή του 

νοήµατος. Στον αντίποδα θέτει τη γλώσσα των 

εκφράσεων της βιολογικής επικοινωνίας, η οποία 

δεν έχει λεξιλόγιο και άρα ούτε µονάδες νοήµατος. 

Όπως ο ίδιος γράφει: 

 
«[η γλώσσα των εκφράσεων] δεν έχει ραφές και 

κενά, και δεν εξαρτάται από την ποσότητα και τη 

συσσώρευση διακριτών µονάδων, όπως είναι οι 

λέξεις ή οι αριθµοί. Εξαρτάται από σχήµατα, 

µορφές και υφές, στην πραγµατικότητα πρότυπα 

[patterns], τα οποία εννοείται ότι φτιάχνονται 

από σχέσεις» (Small 2010: 102). 

 

Με την ίδια λογική και η γνώση µετατρέπεται σε 

µια σχέση που έχει την ίδια (τη γνώση) ως 

αντικείµενο και το γνώστη ως υποκείµενο. 

Με βάση τα παραπάνω, ο Small βλέπει τη 

µουσική ως µια τελετουργική πράξη ζωτικής 

σηµασίας για τους ανθρώπους, ακριβώς γιατί 

στηρίζεται σε εκφράσεις που οι ίδιοι αποδίδουν µε 

σχέσεις. Μουσικοτροπώντας οι άνθρωποι 

εξερευνούν και δοκιµάζουν σχέσεις, για να δουν αν 

είναι κατάλληλες, τόσο για να σχετιστούν µεταξύ 

τους όσο και για να σχετιστούν µε τον ευρύτερο 

συνδετικό ιστό - το δίκτυο που συνδέει όλα τα 

πλάσµατα του κόσµου µεταξύ τους. Όπως γράφει ο 

Small: 

 
«η λειτουργία του λόγου είναι η ίδια που ήταν 

πάντα, αλλά οι αρχέγονες εκφράσεις των 

σχέσεων έχουν εξελιχθεί µε την πάροδο 

εκατοµµυρίων ετών ιστορίας του ανθρώπινου 

γένους στα περίπλοκα πρότυπα των εκφράσεων 

επικοινωνίας που ονοµάζουµε τελετουργίες» 

(Small 2010: 107). 

 

«Η τελετουργία είναι µια µορφή οργανωµένης 

συµπεριφοράς, στην οποία οι άνθρωποι 

χρησιµοποιούν τη γλώσσα ή την παραγλώσσα 

των εκφράσεων, για να επιβεβαιώσουν, να 

εξερευνήσουν και να εκδηλώσουν τις αντιλήψεις 

τους για το πώς λειτουργούν οι σχέσεις του 

κόσµου [ή κοµµάτι αυτού] και, άρα, για το πώς 

πρέπει οι ίδιοι να σχετιστούν µε αυτόν και 

µεταξύ τους» (Small 2010: 151). 

 

Έτσι, µουσικοτροπώντας επιβεβαιώνουµε ως 

άνθρωποι την κοινότητά µας, ενώ παράλληλα 

εξερευνούµε και εκδηλώνουµε την ταυτότητά µας. 

Επιβεβαιώνουµε, δηλαδή, πως «αυτοί είµαστε», 

ενώ πρωτοδοκιµάζουµε διαφορετικούς πιθανούς 

τρόπους ύπαρξης και συσχέτισης. Σε αυτό το 

πλαίσιο, όχι µόνο γνωρίζουµε ποιοι είµαστε, αλλά 

και το µοιραζόµαστε µε άλλους. Σύµφωνα µε αυτή 

τη σκοπιά, κάθε τέχνη είναι για τον Small 

παραστατική τέχνη, είναι δηλαδή µια 

δραστηριότητα, που σηµασιοδοτείται από την 

πράξη τού να δηµιουργείς και όχι από το 

αντικείµενο που δηµιουργείται. 

 
«Προφανώς, αυτό που επιλέγουµε να 

δηµιουργήσουµε, να εκθέσουµε ή να κοιτάξουµε 

είναι σηµαντικό, όπως και αυτό που επιλέγουµε 

να παίξουµε και να ακούσουµε σε µια συναυλία. 

Το αντικείµενο, όµως, είναι αυτό που υπάρχει 

για να φέρει σε πέρας την πράξη και όχι το 

αντίστροφο» (Small 2010: 171). 

 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, η θεωρία της 

µουσικοτροπίας καταδεικνύει ότι η µουσική πράξη 

είναι µια δραστηριότητα µε την οποία 

δηµιουργούµε σχέσεις, που δεν αναπαριστούν τις 

σχέσεις του κόσµου µας µονάχα όπως είναι, αλλά 

και όπως θα θέλαµε να είναι. Μουσικοτροπώντας 

γνωρίζουµε τον κόσµο µας. Και, όπως διευκρινίζει 

ο ίδιος ο Small (2010: 89): 

 
«∆εν αναφέροµαι στο δεδοµένο φυσικό κόσµο, 

που είναι διαχωρισµένος από την ανθρώπινη 

εµπειρία και που η σύγχρονη επιστήµη 

διατείνεται ότι γνωρίζει, αλλά στον πολύπλοκο 

εµπειρικό κόσµο των σχέσεων. Γνωρίζοντας 

αυτόν τον κόσµο µαθαίνουµε να ζούµε καλά 

µέσα του». 

 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η 

µουσικοτροπία σχετίζεται άµεσα µε την ίδια µας 

την ύπαρξη, δηλαδή µε το πώς ζούµε, βιώνουµε και 

σχετιζόµαστε µε τον εαυτό µας, τους άλλους και το 

περιβάλλον µας. 

 

Μουσικοτροπία: Κατασκευή ταυτοτήτων και 

άτυπη µάθηση 

Τόσο κατά τη θεωρητική, όσο και κατά την 

προσωπική-υπαρξιακή αναζήτηση αυτού που 

ονοµάζουµε ταυτότητα, σκοντάφτει κανείς πρώτα 

από όλα στο πρώτο πρόσωπο. Όπως λέει ο Gergen 

(1997: 38), «ο κοινωνικός κορεσµός µάς εφοδιάζει 

µε ένα πλήθος από ασύνδετες και άσχετες µεταξύ 

τους γλώσσες του εαυτού. Για ο,τιδήποτε ‘ξέρουµε 

πως είναι αλήθεια’ για τον εαυτό µας, µέσα µας 
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άλλες φωνές αντιδρούν µε αµφιβολία, ή, και 

χλευασµό ακόµα». 

Από τη µία πλευρά, το πρώτο πρόσωπο είναι 

αδύναµο γιατί αυτό που είναι ο καθένας, η ίδια η 

έννοια του εαυτού, ορίζεται πάντα σε σχέση µε τον 

άλλο. Όπως γράφει και ο Rheaume (2005: 48): 
 

 

«αυτή η ταυτοτική, διαλεκτική κίνηση από το 

εγώ στον εαυτό είναι αναπόσπαστη από την 

αλληλεπίδραση µε τον άλλο. [...] Η οικοδόµηση 

της ταυτότητας εξαρτάται ριζικά από την 

κυριαρχία της διαφορετικότητας, µε αυτή τη 

διττή έννοια του άλλου ως εαυτού και του 

εαυτού ως άλλου». 

 

Από την άλλη πλευρά, το πρώτο πρόσωπο είναι 

αδύναµο γιατί, όπως το θέτει ο Bruner (1997), 

κατασκευάζουµε τον εαυτό µας και τις ταυτότητές 

µας µέσα από τις προσωπικές µας αφηγήσεις και 

τις ιστορίες που διηγούµαστε για τον εαυτό µας, 

τόσο σε άλλους όσο και σε εµάς τους ίδιους. 

Οι παραπάνω ισχυρισµοί έρχονται να τονίσουν 

το γεγονός ότι αυτό που ονοµάζεται κατασκευή 

ταυτοτήτων, έχει να κάνει µε τους τρόπους µε τους 

οποίους ο κάθε άνθρωπος σχετίζεται. Αυτή η σχέση 

µπορεί να έχει ως - θεωρητική και εµπειρική - 

αφετηρία έναν άνθρωπο, τον άλλο άνθρωπο (αυτόν 

που δεν είναι εγώ ή αυτόν που δεν είµαι), αλλά 

σταδιακά καταλήγει να αφορά ένα δίκτυο σχέσεων 

µεταξύ  ανθρώπων και του κόσµου τους. 

Παραφράζοντας τα λεγόµενα του Small, οι 

ταυτότητες (και η κατασκευή τους) είναι οι σχέσεις 

που οι άνθρωποι επιθυµούν, επιλέγουν ή 

απορρίπτουν. 

Αυτό που υπογραµµίζει η θεωρία της 

µουσικοτροπίας είναι ότι η µουσική πράξη είναι 

σηµαντική στη ζωή του ανθρώπου, ακριβώς επειδή 

είναι µια διαδικασία σχέσεων. Οι σχέσεις αυτές 

εκδηλώνονται µέσα από αφηγήσεις, οι οποίες µε τη 

σειρά τους βασίζονται σε αυτή την επικοινωνία που 

ο Small ονοµάζει ‘βιολογική’. Ως διαδικασία 

σχέσεων η µουσική πράξη είναι αναπόφευκτα και 

µια ταυτοποιητική διαδικασία, που ορίζεται για τον 

καθένα δια µέσω του άλλου, είτε ο άλλος είναι ένας 

άνθρωπος είτε είναι µια οµάδα ανθρώπων είτε είναι 

ο,τιδήποτε µας περιβάλλει. Για τους Herbert και 

Campbell (2000), από όλες τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, η µουσική µπορεί να είναι από τις 

πιο ισχυρές και γεµάτες νόηµα ως προς την 

κατασκευή µιας δυνατής αίσθησης της ταυτότητας 

και της κοινότητας. Αντίστοιχα, ο Folkestad (2002) 

υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα της µουσικής ως 

διαµορφωτή ταυτοτήτων τόσο των ατόµων όσο και 

των οµάδων: από τη µία µεριά η µουσική δηλώνει 

τη συγκεκριµένη οµάδα στην οποία κανείς ανήκει 

(ή µε την οποία συνδέεται), και από την άλλη µεριά 

τον διαχωρίζει από τους άλλους, αυτούς που 

ανήκουν σε άλλες οµάδες, ξεχωριστές από τη δική 

του. 

Κατά συνέπεια, αυτό που ονοµάζεται µουσικές 

ταυτότητες είναι ένα µέρος της ιδιαίτερης 

(πολυσήµαντης) ταυτότητας του κάθε ανθρώπου, 

όπως αυτός υπάρχει και σχετίζεται µε τους άλλους 

και την ύπαρξη γύρω του. Άρα, οι µουσικές 

ταυτότητες δεν αναφέρονται σε ιδιότητες που έχουν 

οι ‘µουσικοί’, αλλά σε κάτι που οι άνθρωποι - όλοι 

οι άνθρωποι - είναι. Συνάµα, οι µουσικές 

ταυτότητες δεν αφορούν απλώς κάποιες αισθητικές 

επιλογές ή αυτό που ονοµάζουµε γούστο: κάθε 

είδους συµµετοχή στη µουσική πράξη (από την 

ακρόαση και το παίξιµο µουσικής µέχρι τη βραδινή 

διασκέδαση, την αγορά δίσκων και την όποια 

συµµετοχή σε κάποιο µουσικό γεγονός) εκφράζει 

µια ανάγκη να εκδηλώσει κανείς το πού ανήκει ή 

θα ήθελε να ανήκει. Να δηλώσει, µε άλλα λόγια, 

τις σχέσεις που επιθυµεί, τις σχέσεις που θεωρεί 

ιδανικές. 

 
Οι διαδικασίες µάθησης µουσικής µε τη σειρά τους 

πραγµατοποιούνται στις βιοµηχανοποιηµένες 

κοινωνίες µέσα σε δύο πλαίσια: το θεσµικό και το 

άτυπο
3
. Αυτά τα δύο πλαίσια παρουσιάζουν πολλές 

διαφορές σε σχέση µε το πώς ορίζονται, πώς 

οργανώνουν τους στόχους και τη διεξαγωγή τους, 

ποιο είναι το αντικείµενό τους, πώς αξιολογούνται 

ή αξιολογούν, και το ποιοι είναι ή µπορούν να είναι 

οι άνθρωποι που συµµετέχουν σε αυτές
4
. Κοινό 

χαρακτηριστικό, όµως, κάθε µαθησιακού πλαισίου 

είναι το γεγονός ότι η µάθηση συγκροτείται ως 

σχέση (π.χ. µε ένα αντικείµενο, µια ιδέα, ένα πεδίο, 

το ίδιο το πλαίσιο), και ότι αυτή η σχέση 

ενσωµατώνει, φυσικά, και τη σχέση του ενός 

ανθρώπου µε τους άλλους. Πιο συγκεκριµένα όσο 

αφορά τη µάθηση µουσικής, αυτή η σχέση µε τους 

άλλους µπορεί να ορίζεται µε πολύ διαφορετικούς 

τρόπους: Μπορεί να συνδέεται τόσο µε την 

ακρόαση όσο και µε το παίξιµο µουσικής, και 

µπορεί να αφορά τόσο εµάς που µε τη φυσική µας 

παρουσία βρισκόµαστε στον ίδιο χώρο, όσο και 

                                                 
3 Ως θεσµικό πλαίσιο µάθησης µουσικής ορίζεται κάθε 

οργανωµένο πλαίσιο το οποίο ανταποκρίνεται σε ένα 

συγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, το οποίο µε τη 

σειρά του συστήνεται µε βάση τις προθέσεις και το µηχανισµό 

λειτουργίας ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήµατος µιας 

χώρας. Ως θεσµικοί εννοούνται, συνεπώς, οι χώροι µουσικής 

εκπαίδευσης που συναντάµε στις βιοµηχανοποιηµένες 

κοινωνίες της ∆ύσης, χώροι όπως οι µουσικές ακαδηµίες, τα 

µουσικά πανεπιστήµια, τα ωδεία κ.ο.κ. Από την άλλη µεριά, 

άτυπα πλαίσια µάθησης µουσικής είναι όλα τα δυνατά πλαίσια 

στα οποία µπορεί να µάθει κανείς µουσική: από την 

προσωπική ενασχόληση µε τη µουσική µέχρι την ένταξη σε 

ποικιλόµορφες και ιδιόµορφες µουσικές οµάδες. 

4 Για µια ολοκληρωµένη θεώρηση γύρω από τον ορισµό και τα 

χαρακτηριστικά της θεσµικής και άτυπης µάθησης µουσικής, 

βλ. Green (2002, 2008). 
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αυτούς που θα θέλαµε να βρίσκονται ή που 

φανταζόµαστε ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 

Θα µπορούσε κανείς να µελετήσει κατά 

περίπτωση πολλές διαφορετικές πτυχές που παίρνει 

η συγκρότηση ταυτοτήτων σε σχέση µε τις 

διαφορετικές και διάφορες µαθησιακές ή 

εκπαιδευτικές διεργασίες. Με σκοπό να αναδειχθεί 

η θεωρία του Small στα πλαίσια της µελέτης για τη 

συγκρότηση ταυτοτήτων, ακολουθεί µια συνοπτική 

αναφορά σε µια µελέτη περίπτωσης που διεξήχθη 

στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της 

∆ήµητρας (βλ. Παπασταύρου 2010). 

 

Μελέτη περίπτωσης: Η µουσικοτροπία ως 

µάθηση 

Πέντε άντρες, ο Σπύρος, ο Θοδωρής, ο Γρηγόρης, ο 

Αναστάσης και ο Κυριάκος ηλικίας 30-34 χρονών, 

γνωρίστηκαν το 2005. Η γνωριµία τους είχε ως 

αφετηρία το κοινό ενδιαφέρον και την ενασχόλησή 

τους µε συγκεκριµένα κιθαριστικά µουσικά είδη: 

την gypsy swing και την bluegrass µουσική. Η 

αρχική τους ανάγκη να ανταλλάξουν 

ηχογραφηµένο µουσικό υλικό, τους έφερε 

αναπόφευκτα στη διαδικασία να παίζουν µαζί. 

Πολύ σύντοµα άρχισαν να συναντιούνται 

συστηµατικά καταλήγοντας µέσα σε λίγους µήνες 

να έχουν συγκροτήσει µια οµάδα. Αυτή η οµάδα δε 

σχηµατίστηκε ως συγκρότηµα (δηλαδή, δεν ήταν 

αρχικός σκοπός τους να παίξουν κάποτε µπροστά 

σε κοινό ή να ηχογραφήσουν και να διανείµουν τη 

µουσική τους), ούτε ονοµάστηκε από τους ίδιους 

‘οµάδα µάθησης’ (ήταν, άλλωστε, µια άτυπη οµάδα 

µάθησης), αλλά είχε περισσότερο τα 

χαρακτηριστικά µιας παρέας που παίζει µουσική. 

Αρχικός στόχος των πέντε αυτών ανθρώπων 

είναι να καταφέρουν να χτίσουν ένα κοινό 

ρεπερτόριο από τα δύο µουσικά είδη (οι επιλογές 

των ειδών αυτών βασίζονται στις µουσικές 

αναφορές που είχε ο καθένας τους πριν ακόµη 

γνωριστούν). Το κοινό ρεπερτόριο σε πρώτη φάση 

εξυπηρετεί απλώς την επιθυµία τους να µπορούν να 

παίζουν µαζί κάθε φορά που βρίσκονται (αν και 

φαντασιώνονται την οµάδα τους ως συγκρότηµα, 

αυτό δεν αρθρώνεται ως άµεση επιθυµία ή στόχος). 

Για να χτίσουν ένα κοινό ρεπερτόριο, επιλέγουν 

από κοινού ένα συγκεκριµένο σύνολο µουσικών 

κοµµατιών, τα οποία αντιγράφουν και µοιράζουν 

µεταξύ τους. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία: 

Πρόκειται για τα κοµµάτια που παίζονται από τους 

µουσικούς που οι ίδιοι εκτιµούν και θαυµάζουν. Με 

τον τρόπο αυτό, ο στόχος της απόκτησης 

ρεπερτορίου ενεργοποιεί άµεσα µια ταυτοποιητική 

διαδικασία, όπου όλοι στην οµάδα δε µοιράζονται 

απλώς µουσικά κοµµάτια, αλλά και συγκεκριµένα 

πρότυπα µουσικών
5
. Έτσι, ήδη από αυτό το πρώιµο 

στάδιο (πριν ακόµα παίξουν οι ίδιοι µία νότα), οι 

µουσικές τους επιλογές είναι οι µουσικοί στους 

οποίους θέλουν να µοιάσουν ή µε άλλα λόγια οι 

µουσικοί που θέλουν να γίνουν. 

Η διαδικασία µάθησης στην πράξη ξεκινάει µε 

την αντιγραφή µουσικών κοµµατιών µε το αυτί (βλ. 

Green 2008). Αυτή η διαδικασία αναφέρεται στη 

δυνατότητα να αναπαραγάγει κανείς στο όργανο 

που παίζει ένα κοµµάτι που έχει ακούσει, χωρίς να 

χρησιµοποιεί παρτιτούρες ή κάποιον άλλο γραπτό 

οδηγό. Συνεπώς, η αναπαραγωγή στηρίζεται στις 

εντατικές ακροάσεις και παρατηρήσεις των πέντε 

µουσικών-µαθητών, στα όσα παίζουν οι µουσικοί-

πρότυπα. Ωστόσο, η αρχική πρόθεση (η 

αναπαραγωγή µουσικών κοµµατιών) καταλήγει 

αναπόφευκτα να µην αφορά απλώς την αντιγραφή 

µελωδικών γραµµών ή συγχορδιακών συνδέσεων, 

καθώς οι µουσικοί-πρότυπα δεν παράγουν απλώς 

ήχους, αλλά στην ουσία αφηγούνται (όπως 

υποστηρίζει και ο Small στο βιβλίο του) το κάθε 

κοµµάτι, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα των 

εκφράσεων και των χειρονοµιών. Οι µουσικοί-

µαθητές µε τη σειρά τους προσπαθούν να µυηθούν 

στις τεχνικές της αφήγησης. Έτσι, παράλληλα µε 

την αναπαραγωγή της µελωδίας προσπαθούν να 

µιµηθούν και να αντιγράψουν όλο αυτό το φάσµα 

των ποιοτήτων, όπως είναι για παράδειγµα η χροιά, 

οι τονισµοί, το ύφος, οι εκφράσεις του προσώπου 

και του σώµατος, η τοποθέτηση των χεριών και η 

στάση του σώµατος. 

Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία 

αναπαραγωγής και µάθησης είναι ξεκάθαρα µια 

διαδικασία ταύτισης. ∆εν είναι, άλλωστε, τυχαίο το 

γεγονός ότι οι πέντε αυτοί µουσικοί-µαθητές 

αναζητούν αυτό που ονοµάζουν γνησιότητα στον 

ήχο τους, ήδη από τις πρώτες απόπειρες 

αναπαραγωγής ενός κοµµατιού. Και αυτό επειδή η 

αναπαραγωγή των κοµµατιών είναι µια διαδικασία 

κατά την οποία ο µαθητής-µουσικός µπορεί να 

‘παίξει’ µε την ταυτότητά του, καθώς φαντάζεται 

ότι θα γίνει -ή καθώς γίνεται για λίγο- ο µουσικός 

που θαυµάζει. 

Από τις πρώτες κιόλας συστηµατικές ακροάσεις 

οι πέντε µουσικοί-µαθητές κατασκευάζουν άρρητες 

θεωρίες µάθησης (δηλαδή προσωπικές αντιλήψεις 

γύρω από το πώς µαθαίνει κανείς). Μέσα από αυτές 

τις θεωρίες επιβεβαιώνεται η αξία των µουσικών 

που οι ίδιοι θαυµάζουν και επαναδιαµορφώνεται η 

µάθηση, καθώς κάθε νέα θεωρία που διατυπώνεται 

έρχεται να ενισχύσει ή να απορρίψει την 

προηγούµενη. Με αυτόν τον τρόπο, η οµάδα 

αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στη ζωή τους και γίνεται 

µια διέξοδος από τη ρουτίνα της εργασιακής 

                                                 
5 Αυτοί οι µουσικοί αναφέρονται στο άρθρο ως ‘µουσικοί-

πρότυπα’. Σε αντιδιαστολή οι πέντε άνθρωποι της µελέτης 

περίπτωσης αναφέρονται ως ‘µουσικοί-µαθητές’. 
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εβδοµάδας
6
. 

Σπύρος: […] Έχω γίνει πολύ καλύτερος µε σας. Γιατί 

παίζουµε και πολλές ώρες. 

Κυριάκος: Σκυλιά είµαστε. 

Σπύρος: Παίζοντας... 

Κυριάκος: Τριανταπέντε χρονών τριάντα χρονών 

άνθρωποι, αφήνουµε τις δουλειές µας και τα λοιπά, 

και βρίσκουµε χρόνο να κάνουµε αυτό το πράγµα. 

Αυτά είναι... για το φοιτητή. Κατάλαβες; 

Σπύρος: Μας κάνει πολύ καλό που βρισκόµαστε και 

παίζουµε. 

Κυριάκος: Και κάνουµε και καλή παρέα. Και φυσικά 

ωραίο είναι αυτό. Αλλά, άλλο να είσαι µόνος σου και 

να µην έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, ξες [ξέρεις] να 

µην έχει, έλα να παίξουµε κι αυτό και κείνο. Τίποτα. 

Μόνο... µόνο δουλειά. ∆ουλειά. 

 

Μέσα από τις τακτικές συναντήσεις, την ακρόαση 

και την πράξη, οι µουσικοί-µαθητές νιώθουν από 

κοινού ότι βελτιώνονται δεξιοτεχνικά. Το 

ρεπερτόριο διευρύνεται και η αναπαραγωγή 

µουσικών κοµµατιών γίνεται όλο και πιο εύκολη, 

ώσπου δίνει σταδιακά τη θέση της στον 

αυτοσχεδιασµό (ο οποίος µέχρι τότε ήταν µέρος 

της αναπαραγωγής). Έτσι, αρχίζουν και 

καταγράφουν µουσικές αλληλουχίες και πρότυπα 

που βοηθούν τον αυτοσχεδιασµό. Σταδιακά, 

σκαρφίζονται δικές τους µελωδίες και τρόπους 

αυτοσχεδιασµού (τόσο σε σχέση µε την εύρεση 

µελωδικών γραµµών, όσο και σε σχέση µε την 

οργανοπαιξία). Αυτός ο προσανατολισµός σκέψης 

και ευρηµατικότητας τούς συνοδεύει και έξω από 

την οµάδα, ενώ το να φέρουν νέα ευρήµατα σε 

αυτήν γίνεται ένα επιπλέον κίνητρο για περαιτέρω 

προσωπική έρευνα και ενασχόληση. Έτσι, αρχίζει 

σιγά-σιγά να διακρίνεται και να διευρύνεται τόσο 

το ατοµικό ύφος όσο και το οµαδικό, το οποίο 

βασίζεται στην κοινή αισθητική που έχει αρχίσει να 

διαφαίνεται και να αρθρώνεται στη µουσική πράξη. 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ενεργοποιούν εκ νέου 

τη συγκρότηση και ανασυγκρότηση προσωπικών 

και συλλογικών ταυτοτήτων µέσα στην οµάδα. 

Η µουσική πράξη ενσωµατώνει ένα σύνολο 

µουσικών δραστηριοτήτων, όπου η ακρόαση, η 

εκτέλεση, η σύνθεση και ο αυτοσχεδιασµός σε 

δεδοµένες στιγµές συνυπάρχουν (βλ. Green 2008). 

Αυτές οι δραστηριότητες παίρνουν πάντα ιδιαίτερο 

χαρακτήρα και επαναπροσδιορίζονται µέσα από τις 

κουβέντες που κάνουν τα µέλη της οµάδας. Έτσι, οι 

ρόλοι των ανθρώπων συνδιαλέγονται, και ο 

                                                 
6 Τα αποσπάσµατα που παρατίθενται σε αυτή τη µελέτη 

περίπτωσης προέρχονται από το ερευνητικό υλικό που 

συγκεντρώθηκε από τις συναντήσεις της οµάδας των 

µουσικών-µαθητών κατά τη διάρκεια δύο ετών (βλ. 

Παπασταύρου 2010). 

σολίστας, ο συνοδός, ο συνθέτης, ο εκτελεστής ή ο 

ακροατής µπορεί να γίνεται ταυτόχρονα και 

δάσκαλος και µαθητής. Το πλαίσιο µάθησης, 

λοιπόν, µετατρέπεται σε ένα συµβολικό πεδίο 

αντιπαράθεσης και ανασυγκρότησης ατοµικών και 

συλλογικών ταυτοτήτων, µέσα στο οποίο 

δοκιµάζονται, επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται 

σχέσεις τόσο των µελών µεταξύ τους, όσο και των 

µελών µε τη µουσική πράξη και δηµιουργία. 

Πάνω από όλα, όµως, η µουσικοτροπία «κάνει 

τη δουλειά της». Μέσα από όλες τις παραπάνω 

διαδικασίες η οµάδα αποκτά µοναδικό ρόλο στη 

ζωή των µελών, καθώς µετατρέπεται σε ένα 

παράλληλο σύµπαν που έρχεται σε αντιδιαστολή µε 

την καθηµερινότητά τους: είναι ο χώρος στον οποίο 

αισθάνονται ότι γίνονται µουσικοί. Από µία 

πλευρά, αυτό σηµαίνει ότι µουσικοτροπώντας 

µπορούν εδώ και τώρα να δοκιµάζουν, να 

ανακαλύπτουν και να απορρίπτουν ταυτότητες και 

σχέσεις µέσα από ρόλους 'παιχνιδιού' (που ίσως 

αδυνατούν να πάρουν έξω από τη µουσική πράξη). 

Από την άλλη πλευρά, µουσικοτροπώντας 

αισθάνονται ότι ίσως µπορέσουν κάποτε να 

ξεφύγουν από τις δυσκολίες της κοινότοπης ζωής 

τους. 

Παράλληλα, η οµάδα συγκροτείται από σχέσεις 

αγάπης, όπου ο καθένας εξιδανικεύει τους άλλους, 

τόσο ως φίλους και συνεργάτες όσο και ως 

δασκάλους και µαθητές. (Σε αυτό το πλαίσιο 

αρχίζει να αρθρώνεται για πρώτη φορά και η 

ανάγκη να 'θεσµοθετήσουν' στο άµεσο µέλλον την 

άτυπη οµάδα τους υπό τη µορφή συγκροτήµατος). 

Αυτό που καταλήγουν να αναγνωρίζουν τα µέλη 

της οµάδας είναι µια αντιστροφή της αρχικής 

κατάστασης: Οι πέντε άγνωστοι που αρχικά 

βρέθηκαν για να ανταλλάξουν µουσικές και 

άρχισαν να παίζουν µουσική γιατί αγαπούσαν τα 

ίδια είδη, καταλήγουν να ξεχνούν τα είδη και να 

παίζουν µουσική γιατί αγαπιούνται οι ίδιοι µεταξύ 

τους. 
 

Κυριάκος: Αυτό που µας φέρνει κοντά σαν 

ανθρώπους είναι η προσωπική σχέση. ∆εν είναι η 

µουσική. Θα µπορούσες να παίζεις µουσική και µε 

κάποιον, και να ευχαριστιέσαι αυτό το κοµµάτι που 

είναι κάτι που σε συνδέει µε τον άλλον αλλά δεν 

αφορά αυτό, δε µπορεί ν’ αφορά αυτή όλη την 

προσωπική µας σχέση, τουλάχιστον δεν το βλέπω 

εγώ έτσι, δεν γίνεται σε µένα. ∆ηλαδή 

ευχαριστιέµαι αυτό το κοµµάτι που κάνω, αυτό το 

πράγµα που κάνουµε µαζί, είναι σηµαντικό, ωραίο, 

σίγουρα µας δένει κιόλας, βρισκόµαστε, κάνουµε, 

είναι σαν οτιδήποτε που κάνεις µαζί µε κάποιον 

άλλον, αλλά από κει και πέρα έχουµε και 

προσωπική σχέση η οποία ξες [ξέρεις] καθόµαστε 

λέµε κάτι µεταξύ µας, για τη ζωή µας σα φίλοι. 

Αυτό που έχουµε σίγουρα µας φέρνει πιο κοντά. Ή 

και αυτό τέλος πάντων, µαζί µε το άλλο. 
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Ίσως, όταν πάψουν να αισθάνονται έτσι ο ένας για 

τον άλλο ή για την οµάδα τους, όταν 'ενηλικιωθούν' 

µε τρόπο που δε θα βλέπουν πια αυτές τις σχέσεις 

ως ιδανικές ή όταν δε θα επιθυµούν άλλο αυτή τη 

δέσµευση, η µουσική πράξη σε αυτή την οµάδα να 

σταµατήσει. Αυτό θα σηµατοδοτήσει και το θάνατο 

της οµάδας ως έχει, ο οποίος µε τη σειρά του 

µπορεί να νοηµατοδοτήσει έναν άλλο κύκλο 

σχέσεων, όπου η οµάδα µπορεί να 'ζωντανεύει' και 

να αναδιαµορφώνεται µέσα από το παρελθόν της, 

µέσα από αναµνήσεις, αφηγήσεις και 

ηχογραφήσεις, µέσα από την ανάγκη και την 

προσπάθεια να ξεχαστεί για πάντα ή να µην 

ξεχαστεί ποτέ. Το πένθος, όµως, είναι µια άλλη 

ιστορία. 

  

Μουσική και υγεία: Μια διαλεκτική σχέση 
 

«Θα µπορούσαµε να πούµε πως η υγεία, όπως και η µουσική,  

εκδηλώνεται και παρουσιάζεται [is performed] [...].  

Πράγµατι, η διαδικασία της ‘υγειοτροπίας’ [healthing]  

µπορεί να θεωρηθεί ως µια δυναµική αυτοσχέδια διαδικασία  

όπως αυτή της µουσικοτροπίας του Small»  

(Aldridge 2004: 109) 

 

Είδαµε ότι η µουσικοτροπία ως διαδικασία 

κατασκευής ταυτοτήτων διαπερνά πολλαπλές και 

ποικίλες όψεις της ζωής µας ως τρόπος συσχέτισης 

µε τον εαυτό, τους άλλους και το ευρύτερο 

περιβάλλον. Παράλληλα, ο Aldridge (1989: 91), 

βλέπει την ταυτότητα του ατόµου ως «µια µουσική 

φόρµα η οποία συνεχώς συντίθεται στον κόσµο» 

όπως ακριβώς και η µουσική. Οι άνθρωποι 

µπορούν γίνουν κατανοητοί ως «µουσικά όντα» 

καθώς, όπως και η µουσική, έτσι αυτοί 

κατασκευάζουν την (συν)ύπαρξή τους σύµφωνα µε 

πολύπλοκα και συντονισµένα ρυθµικά και 

αρµονικά µοτίβα σχέσεων, που αφορούν τη 

βιολογική και ψυχοκοινωνική τους λειτουργία και 

υγεία. 

Σύµφωνα µε ολιστικά µοντέλα (Aldridge 2004· 

Antonovsky 1996· Dossey 1985a, 1985b) η υγεία 

δεν αποτελεί µια ‘οντότητα’ ξεκοµµένη ή 

ανεξάρτητη από την ασθένεια. Αντιθέτως, αποτελεί 

ένα δυναµικό χώρο ή -καλύτερα- ένα διηνεκές, 

µέσα στο οποίο κινούµαστε διαρκώς προς διάφορα 

σηµεία και κατευθύνσεις (περισσότερο ή λιγότερο 

‘υγιή’). Η υγεία µας είναι ένας διαρκής 

αυτοσχεδιασµός µέσω του οποίου 

ανταποκρινόµαστε στις µεταβαλλόµενες 

προκλήσεις και τα απρόβλεπτα της ζωής. Μέσα 

από αυτήν την προοπτική, η υγεία είναι ένα ενεργό 

στοιχείο της ταυτότητάς µας και όχι κάτι που 

‘έχουµε’ ή απλά ‘µας έτυχε’. Επικαλούµενοι το 

συνδετικό ιστό του Bateson, βλέπουµε  πως, κατά 

αναλογία µε τη µουσική πράξη, έτσι και η υγεία 

διαµορφώνεται µέσα από τις σχέσεις που 

αναπτύσσουµε µε το περιβάλλον µας, τους άλλους 

ανθρώπους, αλλά και τον ίδιο µας τον εαυτό, µέσα 

σε συγκεκριµένα κοινωνικά και πολιτισµικά 

πλαίσια. Κατά αυτόν τον τρόπο προβάλλεται ο 

ρηµατικός τύπος healthing, τον οποίο προτείνει ο 

Aldridge (2000, 2002, 2004) – τον οποίο 

αποδίδουµε εδώ στα ελληνικά ως υγειοτροπία σε 

αντιστοιχία µε τη µουσικοτροπία. 

Αναφερόµενος στην αµοιβαία διαδικασία 

δηµιουργίας (ή στη συν-διαµόρφωση) της µουσικής 

πράξης ο Procter (2001) προτείνει τον όρο συν-

µουσικοτροπία (co-musicking). Κατ’ αναλογία, 

µπορούµε να µιλήσουµε και για συν-υγειοτροπία 

(co-healthing), αναδεικνύοντας το σχεσιακό (και 

συν-διαµορφωτικό) χαρακτήρα της υγείας (Tsiris 

2008). Με αυτόν τον όρο (συν-υγειοτροπία) 

τονίζεται το γεγονός ότι η υγεία, όπως και η 

µουσική, ανάγεται στο επίπεδο µιας ενεργητικής 

πράξης ή (δια)δράσης – δεν αποτελεί, δηλαδή, µια 

ιδιότητα ή µια κατάσταση –, ενώ ταυτόχρονα 

αναδεικνύονται εκ νέου οι κοινωνικές και 

πολιτισµικές διαστάσεις της κατανόησης του όρου 

‘υγεία’.  

Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η εγγενής, 

διαλεκτική σχέση µεταξύ µουσικής και υγείας 

(Τσίρης 2008). Με σκοπό την ανάδειξη αυτής της 

σχέσης, συχνά χρησιµοποιείται ο όρος health 

musicking (βλ. Batt-Rawden, Trythall, & DeNora 

2007;  DeNora 2007· Stige 2002). Αυτός ο όρος, 

που θα µπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως 

µουσικοτροπία υγείας, υπό την έννοια της 

µουσικοτροπίας ως πράξη υγείας (ή διαφορετικά 

ως υγειοτροπική πράξη), περιγράφει τον κοινό 

πυρήνα κάθε µουσικής εµπειρίας που δύναται να 

προωθήσει την αίσθηση ευεξίας [well-being] 

βοηθώντας το άτοµο να ρυθµίσει και να 

εξισορροπήσει τα συναισθήµατα και τις σχέσεις 

του. Τέτοιες µουσικές εµπειρίες µπορεί να 

αναφέρονται σε ένα θεραπευτικό ή ένα µη 

θεραπευτικό πλαίσιο, µπορεί να προκύπτουν σε 

επαγγελµατικό ή προσωπικό επίπεδο, και µπορεί να 

αφορούν τόσο το άτοµο όσο και µια οµάδα ατόµων 

(Bonde 2011).  

Στο πλαίσιο της µουσικοθεραπείας ο Stige 

(2002) υποστηρίζει πως η µουσική είναι 

µουσικοτροπία υγείας, επειδή η µουσικοθεραπεία 

αφορά την ανάδειξη των σχέσεων που µπορούν να 

(επανα-)νοηµατοδοτήσουν και να προάγουν την 

έννοια της υγείας. Αυτές είναι οι σχέσεις που 

εκδηλώνονται µέσα από το αµοιβαίο ενδιαφέρον 

και τη φροντίδα για το δυναµικό του κάθε ατόµου, 

όπως αυτό εκφράζεται κατά τη συµµετοχή του σε 

διαδικασίες µουσικοτροπίας. Αυτή η εννοιολογική 

προσέγγιση της µουσικοτροπίας υγείας 

επαναπροσδιορίζει τη θεώρηση της υγείας µε τον 

ίδιο τρόπο που η µουσικοτροπία επαναπροσδιορίζει 

τη θεώρηση της µουσικής, καθώς προβάλλει την 

υγεία ως κάτι που είµαστε και κάνουµε . 
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Επιστρέφοντας, λοιπόν, στη σηµασία της 

µουσικοτροπίας σε σχέση µε την αίσθηση ευεξίας 

και την υγεία µας, βλέπουµε ότι έχουν γίνει πολλές 

απόπειρες να διατυπωθεί αυτή η δυναµική σχέση 

µεταξύ µουσικοτροπίας και υγείας στο 

διεπιστηµονικό πεδίο της Μουσικής και Υγείας 

[Music and Health]
7
. Σε πρόσφατο άρθρο του ο 

Bonde (2011) κάνει µια χαρτογράφηση των 

πολλαπλών νοηµάτων και αποχρώσεων που αποκτά 

η έννοια της µουσικοτροπίας στο χώρο αυτό: 

Αντλώντας από σχετικά θεωρητικά µοντέλα του 

Wilber (1996) και του Ansdell (2001), ο Bonde 

αναπτύσσει µια διαγραµµατική αναπαράσταση των 

νοηµάτων της µουσικοτροπίας στο πεδίο της 

Μουσικής και Υγείας. Στο κέντρο του 

διαγράµµατος τοποθετείται η µουσικοτροπία υγείας 

περιγράφοντας τις επανορθωτικές ή/και 

επιβεβαιωτικές εµπειρίες του ατόµου σε 

συναισθηµατικό και σχεσιακό επίπεδο, οι οποίες 

δηµιουργούνται ή διευκολύνονται µέσω 

διαφορετικών διαδικασιών µουσικοτροπίας. 

Παράλληλα, σχηµατίζονται δύο βασικοί άξονες 

(άτοµο-κοινωνία και νους-σώµα), οι οποίοι 

σκιαγραφούν διαφορετικές όψεις της 

µουσικοτροπίας στην υγεία. Προεξέχουσα θέση σε 

αυτό το διάγραµµα, και συγκεκριµένα σε σχέση µε 

τη χρήση της µουσικοτροπίας για την αναζήτηση 

προσωπικού νοήµατος και τη διαµόρφωση της 

ταυτότητας του ατόµου, κατέχει το πεδίο της 

µουσικοθεραπείας. Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα 

παραπάνω, καθώς και τη µελέτη περίπτωσης από 

το χώρο της σύγχρονης µουσικολογίας, στη 

συνέχεια εστιάζουµε στα νοήµατα της 

µουσικοτροπίας όπως αυτά συναντώνται στο χώρο 

της µουσικοθεραπείας, µε έµφαση στη Nordoff 

Robbins µουσικοθεραπεία ως µια κατεξοχήν 

µουσικοκεντρική [music-centred] προσέγγιση. 

 

Η µουσικοτροπία στη µουσικοθεραπεία 

Το πεδίο της µουσικοθεραπείας χαρακτηρίζεται 

από ένα εύρος προσεγγίσεων και µεθόδων, που 

προέρχονται από διαφορετικές θεωρητικές 

κατευθύνσεις (π.χ. µουσικοκεντρική, 

ψυχοδυναµική, συµπεριφορική, ανθρωποσοφική), 

ενώ βρίσκει εφαρµογή σε πολυάριθµες 

πληθυσµιακές οµάδες και πλαίσια εργασίας. 

Αναπόφευκτα, αυτή η πληθώρα προσεγγίσεων και 

πλαισίων εφαρµογής, συνοδεύεται και από µια 

αντίστοιχη πληθώρα ορισµών για το τι είναι 

µουσικοθεραπεία. Συγκεκριµένα, το 1998 ο Bruscia 

κατέγραψε περισσότερους από εξήντα ορισµούς (!) 

– ένας αριθµός ο οποίος διαρκώς αυξάνεται ως 

                                                 
7
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανάπτυξη του 

πεδίου της Μουσική και Υγείας, βλ. Bonde (2011), Edwards 

(2007, 2008) και MacDonald, Kreutz και Mitchell (υπό 

έκδοση). 

αποτέλεσµα των ολοένα εξελισσόµενων πρακτικών 

τόσο στο πεδίο της µουσικοθεραπείας, όσο και σε 

συγγενή πεδία από τον ευρύτερο χώρο της 

µουσικής και υγείας (όπως περιγράφηκε 

παραπάνω). Παρ’ όλη την ποικιλοµορφία, ωστόσο, 

ένα κοινό σηµείο αναφοράς των διαφόρων 

προσεγγίσεων, πρακτικών και ορισµών αποτελεί η 

αναφορά στη µουσικοτροπία και στο ρόλο της στη 

θεραπευτική και υγειοτροπική διαδικασία. Μέσα 

από αυτό το πρίσµα, ο Stige υποστηρίζει πως η 

επιστηµονική βάση για τη µουσικοθεραπεία 

έγκειται στη µελέτη της σχέσης µεταξύ µουσικής 

και υγείας (ή θα λέγαµε, µεταξύ µουσικοτροπίας 

και υγειοτροπίας) και προτείνει τον ακόλουθο 

ορισµό: 
 

«Η µουσικοθεραπεία ως επαγγελµατική 

πρακτική είναι µουσικοτροπία υγείας 

τοποθετηµένη στο πλαίσιο µίας οργανωµένης 

διαδικασίας συνεργασίας µεταξύ πελάτη και 

θεραπευτή» (Stige 2002: 200). 

 

Βέβαια, η έµφαση στην κατανόηση της µουσικής 

ως δράσης και τρόπου συσχέτισης είναι έκδηλη 

από τις αρχές της σύγχρονης µουσικοθεραπείας, 

πολύ πριν τη θεωρία του Small. Ο Small ωστόσο 

συνέβαλε ουσιαστικά στη λεκτικοποίηση και 

συστηµατοποίηση αυτής της κατανόησης, 

προσφέροντας µε αυτόν τον τρόπο µία χρήσιµη 

έννοια για τη θεωρία και την πράξη της 

µουσικοθεραπείας (Stige 2002). Η χρησιµότητα της 

έννοιας της µουσικοτροπίας είναι έκδηλη και 

αντανακλάται από το εύρος σχετικών εννοιών που 

έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα στο χώρο της 

µουσικοθεραπείας. Για παράδειγµα, στα πλαίσια 

της Κοινοτικής Μουσικοθεραπείας οι Ansdell και 

Pavlicevic (2010) κάνουν λόγο για «συνεργατική 

µουσικοτροπία» [collaborative musicing], καθώς 

και για «µουσικοτροπία-ως-πράξη» [musicing-as-

performing] (Stige, Ansdell, Elefant & Pavlicevic 

2011). Παρόµοια, η ευρεία χρήση των όρων «συν-

µουσικοτροπία» (co-musicking) (Procter 2001), 

«µουσικοτροπία υγείας» [health musicing] (Batt-

Rawden, Trythall, & DeNora 2007; Bonde 2011; 

DeNora 2007· Stige 2002), καθώς και η πρόσφατη 

έννοια της «επανορθωτικής µουσικοτροπίας» 

[reparative musicing] (Procter 2011), δηλώνει τη 

σηµασία της µουσικοτροπίας στην ανάπτυξη του 

επιστηµονικού διαλόγου στη µουσικοθεραπεία. 

Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί πως, ανάλογα µε 

την εκάστοτε µουσικοθεραπευτική προσέγγιση, τα 

νοήµατα και οι πρακτικές της µουσικοτροπίας στη 

θεραπεία αποκτούν διαφορετικές αποχρώσεις. Σε 

ορισµένες προσεγγίσεις, για παράδειγµα, η 

µουσικοτροπία µπορεί να λειτουργεί κυρίως ως 

έναυσµα για λεκτική ανάλυση µεταξύ θεραπευτή 

και πελάτη, ενώ σε άλλες προσεγγίσεις ως µέσο για 

την επίτευξη συµπεριφορικής αλλαγής του πελάτη. 
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Ωστόσο, η συγκριτική µελέτη  της µουσικοτροπίας 

και των εφαρµογών της στις διαφορετικές 

µουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις ξεφεύγει από το 

σκοπό του παρόντος άρθρου. Η προσοχή του 

άρθρου εστιάζεται στη συνέχεια στην κατανόηση 

και τις εφαρµογές της µουσικοτροπίας στα πλαίσια 

της Nordoff-Robbins µουσικοθεραπείας (χωρίς 

βέβαια κάτι τέτοιο να αποκλείει την πιθανή 

εφαρµογή των παρακάτω και σε άλλες 

µουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις). 

 

Τα νοήµατα της µουσικής πράξης στη 

µουσικοκεντρική µουσικοθεραπεία των Nordoff 

και Robbins 

Η Nordoff-Robbins µουσικοθεραπεία (η οποία 

είναι γνωστή και ως ∆ηµιουργική 

Μουσικοθεραπεία) έχει τις ρίζες της στο 

πρωτοποριακό έργο του Paul Nordoff (Αµερικανός 

πιανίστας και συνθέτης) και του Clive Robbins 

(ειδικός παιδαγωγός) στις αρχές της δεκαετίας του 

1960 [για µία αναλυτική ιστορική ανασκόπηση, βλ. 

Robbins (2005) και Simpson (2009)]. Ο Nordoff 

και ο Robbins συνεργάστηκαν ως θεραπευτής και 

συν-θεραπευτής για περίπου δεκαεπτά χρόνια 

(1959-1976), µελετώντας τις θεραπευτικές 

δυνάµεις της µουσικής και του µουσικού 

αυτοσχεδιασµού µε ένα πλήθος παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες σε Ευρώπη και Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής (Nordoff & Robbins 1971). Μέσα από 

την πολυετή κλινική τους εµπειρία, τις λεπτοµερείς 

εµπειρικές καταγραφές και µελέτες, καθώς και το 

πλούσιο διδακτικό τους υλικό, αναπτύχθηκε ένα 

γερό πλαίσιο θεωρητικής κατανόησης, πρακτικής 

εφαρµογής και ερευνητικής αξιολόγησης της 

µουσικοθεραπευτικής τους προσέγγισης. Αυτή η 

προσέγγιση γρήγορα επεκτάθηκε σε ενήλικους 

πληθυσµούς και διαφορετικά πλαίσια εργασίας, 

αποτελώντας σήµερα µία από τις βασικές 

µουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις παγκοσµίως
8
. 

Κεντρικό πυρήνα της ∆ηµιουργικής 

Μουσικοθεραπείας αποτελεί η πεποίθηση (βάσει 

εµπειρικής τεκµηρίωσης) πως κάθε άνθρωπος έχει 

την εγγενή ικανότητα να ανταποκρίνεται στη 

µουσική (ως τρόπος δράσης και συσχέτισης), 

ανεξαρτήτως ηλικίας, παθολογίας και πολιτισµού. 

Αυτή η εγγενής µουσικότητα [inner ή inborn 

musicality] η οποία είναι διαθέσιµη σε όλους τους 

ανθρώπους αποδόθηκε µε την έννοια του Μουσικού 

Παιδιού [Music Child] η οποία εισήχθη από τους 

Nordoff και Robbins (1977, 2007) ώστε να 

περιγράψουν το βάθος, την ένταση, την ποικιλία 

και την ευφυΐα που φαίνεται στις ανταποκρίσεις 

                                                 
8 Για µία σύντοµη αναφορά στην ελληνική βιβλιογραφία για τη 

∆ηµιουργική Μουσικοθεραπεία και τις εφαρµογές της στο 

χώρο του νοσοκοµείου, βλ. Φρουδάκη (2003).  

κάθε παιδιού (ή ατόµου) κατά τη µουσική 

αλληλεπίδραση. Η έννοια αυτή αναφέρεται στην 

ολότητα του κάθε ατόµου η οποία -ανεξαρτήτως 

µουσικών γνώσεων και ψυχοσωµατικής του 

κατάστασης- εκφράζεται στη µουσική εµπειρία. 

Πρόκειται για µια έµφυτη ή εγγενή µουσικότητα 

[inborn musicality] διαθέσιµη σε όλους, η οποία 

ενεργοποιείται όταν το άτοµο αρχίζει να αποκτά 

πιο σαφή επικοινωνιακό προσανατολισµό, να 

διευρύνεται αντιληπτικά ή να ελευθερώνεται 

σταδιακά από την περιοριστική συνηθισµένη 

δραστηριότητά του. Η εµπλοκή του ατόµου στη 

διαδικασία της µουσικής δηµιουργίας το 

κινητοποιεί ολιστικά συµπεριλαµβάνοντας 

σηµαντικές δεξιότητές του όπως η αναγνώριση, η 

αντίληψη και η µνήµη.  

Σύµφωνα µε τον Kenneth Aigen, και ύστερα 

από πολυετή µελέτη του έργου των Nordoff και 

Robbins που δηµοσιεύθηκε στα βιβλία Paths of 

Development in Nordoff-Robbins Music Therapy 

(1998) και Music-Centered Music Therapy (2005), 

η ∆ηµιουργική Μουσικοθεραπεία χαρακτηρίζεται 

ως µουσικοκεντρική. Με αυτόν τον όρο εννοείται 

πως η µουσικοθεραπευτική πρακτική και θεωρία 

γεννιέται σε άµεση σχέση µε αυτό που θεωρείται 

ως το κεντρικό του συστατικό: τη µουσική και τη 

µουσικοτροπία. 

Πιο συγκεκριµένα, η Nordoff-Robbins 

µουσικοθεραπεία αποτελεί µια ενεργητική
9
 

µουσικοθεραπευτική προσέγγιση, όπου η µουσική 

αλληλεπίδραση και σχέση µεταξύ θεραπευτή και 

ατόµου είναι ο πυρήνας της θεραπείας. Κατά αυτόν 

τον τρόπο, υιοθετείται µία ενεργητική θεώρηση της 

µουσικής – µία θεώρηση που αντηχεί µε αυτήν του 

Small. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Robbins 

(2005: vii): «Θεώρησε τη λέξη ‘µουσική’ ως ένα 

ρήµα, όχι απλά ως ένα ουσιαστικό... το να κάνεις 

µουσική» . 

Σε αυτά τα πλαίσια, η µουσικοτροπία αποκτά 

πολυδιάστατα θεραπευτικά νοήµατα αποτελώντας 

το βασικό µέσο προσωπικής ανάπτυξης και 

θεραπευτικής αλλαγής του ατόµου, το µέσο 

ανάπτυξης της θεραπευτικής σχέσης (δηλαδή, η 

µουσικοτροπία είναι η θεραπευτική σχέση), καθώς 

και το κυρίως εργαλείο θεραπευτικής αξιολόγησης 

του πελάτη (για λεπτοµέρειες βλ. Bruscia 1987).  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η µουσικοκεντρική 

µουσικοθεραπεία περιγράφει τη 

µουσικοθεραπευτική πράξη όπου οι µουσικές 

                                                 
9 Ένας βασικός διαχωρισµός των διαφόρων 

µουσικοθεραπευτικών προσεγγίσεων είναι σε ενεργητικές και 

δεκτικές προσεγγίσεις. Στις ενεργητικές προσεγγίσεις ο 

µουσικοθεραπευτής και ο πελάτης εµπλέκονται ενεργά σε 

διαδικασίες µουσικής πράξης και αλληλεπίδρασης, όπως 

µουσικός αυτοσχεδιασµός, µουσική σύνθεση ή / και ακρόαση. 

Στις δεκτικές προσεγγίσεις, ο πελάτης ακούει µουσική, και 

συνήθως ο µουσικοθεραπευτής υποστηρίζει τη λεκτική 

ανάλυση.  
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ποιότητες και εµπειρίες βρίσκονται στο επίκεντρο 

της θεραπευτικής διαδικασίας και αποτελούν 

πρωταρχικούς θεραπευτικούς παράγοντες (Bruscia 

1987). Αυτή η θεωρητική και πρακτική προοπτική 

της µουσικοτροπίας στη µουσικοκεντρική 

µουσικοθεραπεία έχει πολλαπλές διαστάσεις οι 

οποίες σκιαγραφούν την κατάνοηση της φύσης της 

µουσικής: όπως ακριβώς στη θεωρία του Small 

έτσι και εδώ, η µουσική δεν υφίσταται πλέον ως 

αντικείµενο, αλλά αποτελεί ενεργητική (δια)δράση 

που συνδέεται άµεσα µε την εµπειρία του 

ανθρώπου. Κατά συνέπεια, η µουσικοτροπία δε 

βρίσκεται απλώς στο επίκεντρο της θεραπευτικής 

διαδικασίας, αλλά είναι η θεραπευτική διαδικασία. 

Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Aigen, «[σ]τη 

µουσικοκεντρική µουσικοθεραπεία οι µηχανισµοί 

της µουσικοθεραπείας έγκειται στις δυνάµεις, 

εµπειρίες, διαδικασίες, και δοµές της µουσικής» 

(Aigen 2005: 51). Παρόµοια ο Ansdell (1995: 5) 

γράφει, «[η µουσικοθεραπεία] δουλεύει µε τον 

τρόπο που δουλεύει η µουσική». 

Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αναφορά για τη 

µουσική ως θεραπεία, αντί για τη µουσική στη 

θεραπεία
10

 (Ansdell 1995). Αυτή η διαφοροποίηση 

εµπεριέχει ορισµένες λεπτές, αλλά σηµαντικές 

εννοιολογικές και πρακτικές διαφορές µεταξύ της 

µουσικοκεντρικής µουσικοθεραπείας και άλλων 

προσεγγίσεων οι οποίες κάνουν λόγο για τη 

µουσική στη θεραπεία. Αντλώντας από τον Aigen 

(2005), o πίνακας 1 σκιαγραφεί αυτή τη 

διαφοροποίηση ανάµεσα στη µουσική ως θεραπεία 

και τη µουσική στη θεραπεία εστιάζοντας σε πέντε 

βασικά συστατικά της µουσικοτροπίας στα πλαίσια 

της θεραπευτικής πράξης:  

i) ο ρόλος της µουσικής,  

ii) η σχέση µεταξύ θεραπευτή-µουσικής-πελάτη, 

iii) το θεραπευτικό αποτέλεσµα,  

iv) η φύση της µουσικής διαδικασίας, και  

v) ο τρόπος δράσης του θεραπευτή. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Σε αντίθεση µε άλλες προσεγγίσεις οι οποίες έκαναν λόγο 

για τη ‘µουσική στη θεραπεία’  (βλ. το βιβλίο του Gaston 

Music in Therapy, 1968), οι Nordoff και Robbins εστίασαν στη 

‘µουσική ως θεραπεία’ (ή ‘θεραπεία στη µουσική’) και το 1971 

δηµοσιεύουν το βιβλίο µε τίτλο Therapy in Music for 

Handicapped Children (Nordoff & Robbins 1971). 

 Η µουσική ως θεραπεία Η µουσική στη θεραπεία 

Ο ρόλος  της 

µουσικής 

Η µουσική είναι το πρωταρχικό µέσο για 

τη θεραπευτική αλλαγή του πελάτη. 

Η µουσική είναι ένα µέσο για να 

διευκολύνει τη θεραπευτική αλλαγή µε 

άλλους τρόπους (π.χ. λεκτική ανάλυση). 

Σχέση θεραπευτή-

µουσικής-πελάτη 

Έµφαση στην άµεση σχέση του πελάτη 

µε τη µουσική, και στη µουσική σχέση 

θεραπευτή-πελάτη. 

Έµφαση στη σχέση θεραπευτή-πελάτη 

µέσω της µουσικής. 

Θεραπευτικό 

αποτέλεσµα 

Το µουσικό αποτέλεσµα είναι το 

επιθυµητό θεραπευτικό αποτέλεσµα. 

Το µουσικό αποτέλεσµα είναι το µέσο για 

την επίτευξη άλλων θεραπευτικών 

αποτελεσµάτων. 

Η φύση της 

µουσικής 

διαδικασίας 

Η µουσική διαδικασία είναι η προσωπική 

διαδικασία του πελάτη. 

Η µουσική διαδικασία είναι ένα µέσο για 

την κατανόηση της προσωπικής 

διαδικασίας του πελάτη. 

Τρόπος δράσης του 

θεραπευτή 

Ο θεραπευτής δρα στη µουσική 

[act on music]. 

Ο θεραπευτής δρα µέσω της µουσικής 

[act through music]. 

Πίνακας 1: H µουσική ως θεραπεία και η µουσική στη θεραπεία 
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Συνοψίζοντας µερικές από τις βασικές αρχές της 

µουσικοκεντρικής µουσικοθεραπείας, σύµφωνα µε 

τον Aigen (2005), καταλήγουµε στα ακόλουθα: 

Η εµπειρία του ατόµου στη µουσική είναι 

πρωταρχικής σηµασίας, καθώς οι µουσικοί στόχοι 

είναι θεραπευτικοί στόχοι. Με άλλα λόγια, η 

µουσικοτροπική εµπειρία του ατόµου, ως βασική 

εµπειρία κατανόησης και συσχέτισης του εαυτού 

µε τους άλλους και το ευρύτερο περιβάλλον, είναι 

µία προσωπική εµπειρία η οποία έχει άµεση 

επίπτωση στη διαµόρφωση της ταυτότητας και της 

υγείας του ατόµου (όπως περιγράψαµε παραπάνω). 

Κατά συνέπεια η µουσική δεν αποτελεί απλά ένα 

µέσο για τη θεραπευτική διαδικασία, καθώς η ίδια η 

µουσική (ως µουσικοτροπία) είναι η θεραπεία. 

Κατά παρόµοιο τρόπο, η σύγκλιση της µουσικής 

(µουσικοτροπικής) ανάπτυξης µε την προσωπική 

ανάπτυξη του ατόµου θέτει ως πρωταρχικό 

ενδιαφέρον την ενδυνάµωση της συµµετοχής του 

στη µουσική. Μέσα από αυτό το πρίσµα, η 

θεραπευτική σχέση µεταξύ θεραπευτή και πελάτη 

είναι πρωταρχικώς µια µουσικοτροπική σχέση. 

Από τα παραπάνω διακρίνεται η συγγένεια της 

µουσικοκεντρικής µουσικοθεραπείας των Nordoff 

και Robbins µε την έννοια της µουσικοτροπίας του 

Small. Αυτή η συγγένεια στον τρόπο θεώρησης της 

µουσικής ως πράξη και σχέση βρίσκεται στο 

επίκεντρο του επιστηµονικού διαλόγου και των 

µουσικοκεντρικών (και όχι µόνο) 

µουσικοθεραπευτικών πρακτικών, δίνοντας πνοή 

στην περαιτέρω κατανόηση της µουσικής ως 

θεραπεία. 

 

Μελέτη περίπτωσης: Η µουσικοτροπία ως 

θεραπεία 

Ο Αντόνιο κατάγονταν από την Ιταλία και έπασχε 

από καρκίνο. Ήταν περίπου εβδοµήντα χρονών 

όταν εισήχθη στο hospice
11

 για ανακουφιστική και 

παρηγορητική φροντίδα όντας στα τελικά στάδια 

της ασθένειάς του. Ο Αντόνιο µαζί µε τη σύζυγό 

του, Ελβίρα, είχαν τρία ενήλικα παιδιά: τον 

Φιλίππο, τον Τζόρτζιο και την Αστρίντ. Ως 

οικογένεια ήταν έντονα συναισθηµατικά δεµένη, 

ενώ η µουσική αποτελούσε αναπόσπαστο 

συστατικό της συλλογικής τους ζωής και των 

προσωπικών τους αναµνήσεων. Στις 

µουσικοθεραπευτικές συνεδρίες ο Αντόνιο 

ερχόνταν πάντα µαζί µε την οικογένειά του. 

                                                 
11 Τα hospices είναι εξειδικευµένα κέντρα παροχής 

ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας για τερµατικούς 

ασθενείς ή ασθενείς τελικού σταδίου (δηλ. ανθρώπους µε 

χρόνιες παθήσεις στα τελικά στάδια πριν το θάνατο), καθώς 

και για το στενό οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Στα ελληνικά ο όρος hospice αποδίδεται ως Ξενώνας 

Νοσηλευτικής Φροντίδας Ανακουφιστικής Αγωγής Ασθενών 

(ΞΕΝOΦΑΑ) βάσει του νόµου 3106/2003. 

Συνήθως τα παιδιά του συµµετείχαν σε µουσικό 

αυτοσχεδιασµό και τραγουδούσαν αγαπηµένα 

τραγούδια του Αντόνιο, ενώ ο ίδιος καθόταν στο 

αναπηρικό καρότσι και απολάµβανε, κρατώντας το 

χέρι της Ελβίρα. 

Καθώς η ασθένειά του προχώρησε, ο Αντόνιο 

περιήλθε σε κώµα, µε αποτέλεσµα να µην 

ανταποκρίνεται (τουλάχιστον µε τρόπο εµφανή) σε 

περιβαλλοντικά ερεθίσµατα. Το γεγονός αυτό 

φόρτισε σε µεγάλο βαθµό τα µέλη της οικογένειάς 

του, καθώς γνώριζαν πως ο Αντόνιο σύντοµα θα 

πέθαινε. Έχοντας επίγνωση αυτής της κατάστασης, 

καθώς και της ανάγκης των µελών της οικογένειας 

να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους µε ένα 

δηµιουργικό τρόπο, επισκέφτηκα τον Αντόνιο στο 

δωµάτιό του στον ξενώνα του hospice. Εκεί 

παρευρίσκονταν η Ελβίρα, τα τρία παιδιά τους και 

δύο οικογενειακοί τους φίλοι. Μαζί µου είχα 

διάφορα κρουστά όργανα, ένα ηλεκτρικό πιάνο, 

καθώς και στίχους από τα αγαπηµένα τραγούδια 

του Αντόνιο τα οποία η οικογένειά του συνήθιζε να 

τραγουδά στις συνεδρίες. Σταδιακά αρχίσαµε όλοι 

µαζί να αυτοσχεδιάζουµε και να τραγουδάµε, ενώ 

παράλληλα η Ελβίρα καθόταν στο προσκέφαλο του 

Αντόνιο, του µιλούσε για τα τραγούδια και του 

εξηγούσε τι συνέβαινε στο δωµάτιο κρατώντας του 

το χέρι (δίχως όµως ο ίδιος να ανταποκρίνεται).  

 
Καθώς πλησιάζουµε στο τέλος της συνεδρίας, 

οµόφωνα όλοι ζητούν από την Αστρίντ να 

τραγουδήσει ένα τελευταίο ιταλικό τραγούδι – ένα 

τραγούδι που άγγιζε ιδιαίτερα τον Αντόνιο, ο 

οποίος δάκρυζε κάθε φορά που την άκουγε να το 

τραγουδά. Αρχίζω να παίζω στο πιάνο την 

εισαγωγή του τραγουδιού διατηρώντας µία 

σταθερή και προβλέψιµη αρµονική αλληλουχία, 

ενώ σύντοµα ο Φιλίππο και ο Τζότρζιο αρχίζουν 

να δοµούν ένα ρυθµικό µοτίβο παίζοντας διάφορα 

µικρά κρουστά όργανα. Η Αστρίντ σηκώνεται 

όρθια και αρχίζει να τραγουδά κοιτώντας προς 

τον πατέρα της. Παράλληλα όλοι στο δωµάτιο 

σιγο-τραγουδούµε µαζί της. Γνωρίζοντας το 

νόηµα των στίχων για τον πατέρα της και την 

οικογένειά της, η Αστρίντ συνεχίζει να τραγουδά 

συγκινηµένη µε αφοσίωση και δοτικότητα:  

 
Μα ένας άλλος ωραιότερος ήλιος δεν υπάρχει 

o ήλιος µου είναι το µέτωπό σου! 

Ο ήλιος, ο ήλιος µου 

είναι το µέτωπό σου… το µέτωπό σου. 

 

Όταν νυχτώνει και ο ήλιος βασιλεύει 

σχεδόν µε πιάνει µια µελαγχολία 

θα παρέµενα στο παράθυρό σου 

όταν νυχτώνει και ο ήλιος βασιλεύει. 

 

Μα ένας άλλος ωραιότερος ήλιος δεν υπάρχει 

o ήλιος µου είναι το µέτωπό σου! 

Ο ήλιος, ο ήλιος µου 

είναι το µέτωπό σου… το µέτωπό σου. 
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Καθώς η Αστρίντ τραγουδά αυτούς τους στίχους, ο 

Αντόνιο ανοίγει τα µάτια του! Κατάπληκτοι όλοι 

πηγαίνουν στο πλάι του και τον αντικρίζουν, 

καθώς ο ίδιος τους κοιτά στα µάτια. Εγώ 

εξακολουθώ να τους συνοδεύω στο πιάνο 

συναντώντας τη συγκινησιακή φόρτιση µε την 

οποία η οικογένεια και οι φίλοι του Αντόνιο 

συνεχίζουν το τραγούδι µε δάκρυα στα µάτια. 

 
Μα ένας άλλος ωραιότερος ήλιος δεν υπάρχει 

o ήλιος µου είναι το µέτωπό σου! 

ο ήλιος, ο ήλιος µου 

είναι το µέτωπό σου… το µέτωπό σου. 

 

Λίγο πριν το τέλος του τραγουδιού, ο Αντόνιο 

κλείνει τα µάτια. Στο δωµάτιο επικρατεί ησυχία - 

µια ‘υπερβατική’ ατµόσφαιρα. Υπάρχει µια 

αίσθηση δεσίµατος µεταξύ όλων µας, µια αίσθηση 

που δεν χωράει σε λέξεις. Πέντε ώρες αργότερα ο 

Αντόνιο πέθανε. 

 

Μέσα από αυτό το παράδειγµα, αναδεικνύεται ένα 

εύρος νοηµάτων σχετικά µε το ρόλο και τον τρόπο 

εφαρµογής της µουσικοτροπίας στη 

µουσικοθεραπεία στο χώρο της ανακουφιστικής και 

παρηγορητικής φροντίδας [palliative and 

bereavement care]. 

Αναδύεται η µουσικοτροπία ως θεµελιώδης 

τρόπος συσχέτισης του εαυτού µε τους άλλους και 

το περιβάλλον (στο συγκεκριµένο παράδειγµα 

µεταξύ των µελών της οικογένειας του Αντόνιο, 

καθώς και των φίλων τους). Η µουσικοτροπία 

συνδέει τους ανθρώπους, και δίνει νόηµα στην 

εµπειρία τους αποτελώντας ένα ζωτικό 

επικοινωνιακό µέσο έκφρασης των συναισθηµάτων 

τους (στην προκειµένη περίπτωση της αγάπης τους 

προς τον  Αντόνιο, αλλά και της λύπης τους που τον 

αποχαιρετούν). Σε αυτό το πλαίσιο, η 

µουσικοτροπία ως συνδετικός ιστός (σύµφωνα και 

µε τον Bateson) ενδυναµώνει τους ανθρώπους και 

τους καθιστά ικανούς να λειτουργήσουν 

δηµιουργικά και επικοινωνιακά ως συλλογικότητα, 

ακόµη και στις πιο έντονες στιγµές του ανθρώπινου 

δράµατος. Στην προκειµένη περίπτωση το τραγούδι 

µας συνέδεσε όλους µέσα στο δωµάτιο, δίνοντας 

την αίσθηση µιας ολότητας µέσα στην οποία όλοι 

συνυπήρχαµε, ο καθένας µε τη µοναδικότητά του 

(σε προσωπικό και µουσικό επίπεδο). Σε αυτό το 

σηµείο αξίζει να επισηµανθεί το γεγονός ότι όλοι 

συνεχίσαµε να τραγουδάµε, όταν ο Αντόνιο άνοιξε 

τα µάτια του.  

Η µουσικοτροπία λοιπόν µπορεί να 

µεταµορφώσει µια έντονη συναισθηµατική 

κατάσταση που υπό άλλες συνθήκες ίσως να ήταν 

δυσβάσταχτη. ∆ίχως να αποσύρει την ένταση και 

τη σηµαντικότητα της εµπειρίας, βοηθάει το άτοµο 

να βρει µια δηµιουργική οδό µέσω της οποίας 

µπορεί να επικοινωνήσει τον εσωτερικό του κόσµο. 

Εδώ η µουσικοτροπία έχει µεταφορική σηµασία σε 

δύο επίπεδα: από τη µία πλευρά η χρήση των 

λέξεων στη µουσικοτροπία αποκτά µεταφορικές 

προεκτάσεις (για παράδειγµα οι στίχοι του 

παραπάνω τραγουδιού ξεφεύγουν από το 

κυριολεκτικό νόηµα των λέξεων), και από την άλλη 

µεριά η ίδια η µουσική πράξη δίνει τη δυνατότητα 

υπέρβασης, καθώς ‘µεταφέρει’ τον άνθρωπο σε 

εναλλακτικές επικοινωνιακές οδούς. 

Κατά παρόµοιο τρόπο, η µουσικοτροπία µπορεί 

να λειτουργεί ως έκφραση τόσο ιδανικών σχέσεων 

µεταξύ των ανθρώπων όσο και επιβεβαίωσης των 

ατοµικών και συλλογικών τους ταυτοτήτων. Στο 

παραπάνω παράδειγµα, τραγουδώντας τα 

αγαπηµένα τραγούδια του Αντόνιο, η οικογένεια 

και οι φίλοι του µπόρεσαν να εκδηλώσουν την 

αγάπη και τη φροντίδα τους απέναντι σε αυτόν – µε 

τρόπο που δεν µπλοκάρεται µέσα από τη λεκτική 

έκφραση συναισθηµάτων, όπως µπορεί να 

συµβαίνει σε άλλες συνθήκες. Η µουσικοτροπία, 

λοιπόν, δίνει έκφραση σε όψεις του ψυχισµού των 

ανθρώπων οι οποίες ξεφεύγουν τα όρια της 

λεκτικής έκφρασης και επικοινωνίας. Παρόµοια, 

µέσα από την αναπαραγωγή µουσικών που έχουν 

σηµατοδοτήσει σηµαντικές προσωπικές στιγµές και 

µας έχουν διαµορφώσει ως άτοµα, η µουσικοτροπία 

συµβάλλει στην επιβεβαίωση της ταυτότητας µας, 

αλλά και στον εορτασµό της συλλογικής µας ζωής 

(ως παρελθόν, παρόν και µέλλον). 

Η εµπλοκή του ατόµου στη µουσικοτροπία, του 

παρέχει τα εφόδια αυτά που είναι εγγενή στη 

µουσική και βασικά για τη λειτουργία του. 

Προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο δράσης µέσα στο 

οποίο το άτοµο καθίσταται ικανό να δοκιµάσει 

διαφορετικούς τρόπους ύπαρξης, πράξης και 

συσχέτισης. Επίσης, του δίνει τη δυνατότητα να 

εκφραστεί (λεκτικά και µη-λεκτικά) µε τρόπους 

που διαφορετικά ίσως να δίσταζε, να αδυνατούσε ή 

να µην φανταζόταν. Για παράδειγµα, ας 

αναλογιστούµε τον τρόπο µέσω του οποίου οι 

στίχοι και η µουσική του τραγουδιού έδωσαν τη 

δυνατότητα έκφρασης συναισθηµάτων που υπό 

άλλες συνθήκες ίσως να δίσταζαν να αρθρώσουν 

όλοι µαζί ως οικογένεια προς τον πατέρα τους. 

Αξίζει επίσης να σχολιαστεί το γεγονός ότι παρά 

την έντονη συγκίνηση που βίωναν όλοι στην 

προκειµένη περίπτωση, συνέχισαν να τραγουδούν 

(µουσικοτροπούν). Η µουσική και η µουσικοτροπία 

διατήρησαν τη συνοχή βοηθώντας τα άτοµα να 

εκφράσουν αυτό που ένιωθαν δίχως την ανάγκη να 

λεκτικοποιήσουν τα συναισθήµατά τους (καθώς η 

µουσική και οι στίχοι τους προσέφεραν αυτά τα 

εφόδια). Η δοµή συγκεκριµένα ενός οικείου 

τραγουδιού προσέφερε ένα χρήσιµο ‘δοχείο’ µέσα 

στο οποίο µπόρεσαν να εκφράσουν τις σκέψεις και 

τα συναισθήµατά τους. Επίσης το τραγούδι 

προσέφερε µια ξεκάθαρη και γνώριµη µορφή η 

οποία µπόρεσε να αποτυπωθεί µέσα τους, και 

πιθανόν να συνοδεύει τις αναµνήσεις τους µετά το 
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τέλος της συνεδρίας και το θάνατο του πατέρα 

τους. Πάνω από όλα όµως η µουσικοτροπία 

προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να 

επικοινωνούν και να σχετίζονται µε δηµιουργικό 

τρόπο µέχρι τις τελευταίες ώρες της ζωής.  

 

Αντί επιλόγου... 

Με αφετηρία την αναφορά στη µετάφραση του 

όρου musicking στα ελληνικά µελετήσαµε εν 

συντοµία το θεωρητικό πλαίσιο µέσα από το οποίο 

γεννήθηκε η θεωρία του Small για τη 

µουσικοτροπία. Τη θεωρία αυτή αναζητήσαµε µέσα 

από άλλες σχετικές θεωρητικές κατευθύνσεις, ενώ 

παράλληλα αναφερθήκαµε σε ένα πρακτικό 

παράδειγµα από το χώρο της σύγχρονης 

µουσικολογίας µέσα από το οποίο αναδείχτηκε ο 

ρόλος της µουσικοτροπίας στην κατασκευή 

ταυτότητων και στις διαδικασίες άτυπης µάθησης. 

Κινούµενοι στη συνέχεια από το χώρο της 

σύγχρονης µουσικολογίας στον ευρύτερο χώρο της 

υγείας, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στη σχέση 

µεταξύ µουσικής και υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο 

αναδείχθηκε η ενεργητική φύση της υγείας, ως 

υγειοτροπία, και η διαλεκτική  της σχέση µε τη 

µουσικοτροπία, προσφέροντας τη βάση πάνω στην 

οποία στηρίξαµε την περαιτέρω µελέτη της 

µουσικοτροπίας (ως υγειοτροπική πράξη) στο χώρο 

της µουσικοθεραπείας. Συγκεκριµένα, µελετήσαµε  

βασικές αρχές της µουσικοκεντρικής 

µουσικοθεραπείας των Nordoff και Robbins, καθώς 

και την πρακτική εφαρµογή αυτών στο χώρο της 

ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας. 

Ο ανοικτός διάλογος µεταξύ των επιστηµονικών 

πεδίων που µελετούν τη µουσική σε σχέση µε την 

ανθρώπινη ύπαρξη και τις ανθρώπινες σχέσεις είναι 

απαραίτητος για τη διεύρυνση των υπαρχόντων 

θεωρητικών, πρακτικών και ερευνητικών 

δυνατοτήτων του κάθε πεδίου. Επιχειρώντας έναν 

τέτοιο διάλογο, είδαµε πως αυτό που προσφέρει η 

µουσικοτροπία είναι η αναζήτηση και η 

(ανα)κατασκευή της ταυτότητας των ανθρώπων και 

των σχέσεών τους εξυπηρετώντας διαφορετικούς 

σκοπούς ανάλογα µε το ό,τι ορίζουν οι ρόλοι και οι 

συνθήκες µέσα σε ένα πλαίσιο. Πιο συγκεκριµένα, 

στα δύο παραδείγµατα που παραθέσαµε είδαµε µε 

ποιους τρόπους η µουσικοτροπία ανέδειξε το 

εκάστοτε πλαίσιο (µαθησιακό και θεραπευτικό 

αντίστοιχα) σε πλαίσιο διαδραµάτισης σχέσεων και 

συν-διαµόρφωσης ταυτοτήτων. Αυτή η 

διαµόρφωση του πλαισίου και στις δύο περιπτώσεις 

προέκυψε από τη δυνατότητα που δίνεται στα 

άτοµα µουσικοτροπώντας, να ανακατασκευάσουν 

και να εκφράσουν την ταυτότητά τους (σε ατοµικό 

και συλλογικό επίπεδο), να επαναπροσδιορίσουν τα 

όριά τους, να αναζητήσουν το νόηµα στη ζωή τους 

και να εκδηλώσουν το πώς επιθυµούν να 

σχετίζονται µε τους άλλους. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι 

στην περίπτωση της µουσικοθεραπείας, η 

µουσικοτροπία δεν περιορίζεται στο ‘παίξιµο’ 

µουσικής µε την καθηµερινή έννοια, αλλά αποτελεί 

µια εξερεύνηση και εκδήλωση, όχι µόνο της 

ταυτότητας, αλλά – ως µέρος αυτής – και της 

υγείας. Με άλλα λόγια, στα πλαίσια της 

µουσικοθεραπείας η µουσικοτροπία είναι µια 

διαδικασία υγειοτροπίας. Οι άνθρωποι που 

συµµετέχουν στη µουσικοθεραπευτική διαδικασία 

µαθαίνουν και συγκροτούν άτυπα το ίδιο το 

πλαίσιο της θεραπείας, καταλήγοντας µέσα σε αυτό 

να κάνουν ακόµα και υπερβάσεις. 

Αναζητώντας τα πολλαπλά νοήµατα της 

µουσικοτροπίας, λοιπόν, το παρόν άρθρο 

συµβάλλει στην περαιτέρω εξερεύνηση εννοιών και 

πρακτικών που διέπουν τόσο τις 

µουσικοθεραπευτικές πρακτικές, όσο και κάθε 

άλλο µουσικολογικό ή µουσικά προσανατολισµένο 

επιστηµονικό χώρο. Έτσι, κατά αναλογία µε τη 

διεπιστηµονική σύµπραξη που επιχειρήσαµε εδώ, 

µελλοντικές µελέτες µπορούν να αφορούν το 

διάλογο ανάµεσα στη µουσικοθεραπεία και σε 

άλλα πεδία που καταπιάνονται, για παράδειγµα, µε 

τη µουσική σε σχέση µε το φύλο, τις διάφορες 

κοινωνικές και πολιτισµικές οµάδες, καθώς και τα 

κοινωνικά κινήµατα. Ελπίζουµε αυτό το άρθρο να 

αποτελέσει ένα χρήσιµο οδηγό για την κατανόηση 

της έννοιας της µουσικοτροπίας στην πράξη, και να 

προσφέρει ένα έναυσµα για τη λειτουργική ένταξή 

της και στην ελληνική βιβλιογραφία, ώστε να 

διευρύνουµε τους διαλόγους µεταξύ διαφορετικών 

πεδίων, και να διερευνήσουµε ακόµα 

περισσότερους τρόπους µε τους οποίους όλοι οι 

άνθρωποι µπορούµε να µουσικοτροπούµε. 
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