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Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο που εστιάζει στους 

τρόπους µε τους οποίους η µουσικοθεραπεία 

µπορεί να παίξει ξεχωριστό ρόλο στην προαγωγή 

υγειών δεσµών ανάµεσα σε γονείς και βρέφη που 

βιώνουν συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν σε 

αυτούς τους δεσµούς να εξελιχθούν οµαλά. Η 

συγγραφή του βιβλίου έγινε µε τη συνδροµή 

µουσικοθεραπευτών από την Αυστραλία, την 

Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Ηνωµένες 

Πολιτείες που καταθέτουν γνώσεις και εµπειρίες 

βασισµένες στη σύγχρονη θεωρία και έρευνα. Το 

βιβλίο καλύπτει µια σειρά από διαφορετικές 

κλινικές περιπτώσεις και προσεγγίσεις, κάτι που το 

καθιστά σηµαντικό εργαλείο για το 

µουσικοθεραπευτή, τον εκπαιδευόµενο και 

γενικότερα όσους ασχολούνται µε το πεδίο της 

βρεφικής ψυχικής υγείας.  

Τα κεφάλαια του βιβλίου συµπληρώνουν άλλα 

πρόσφατα δηµοσιεύµατα που αφορούν στην 

εφαρµογή θεωρητικών και πρακτικών πλευρών της 

µουσικοθεραπείας µε βρέφη και οικογένειες (για 

παράδειγµα, βλέπε Oldfield & Flower 2008). Tο 

κλινικό υλικό συνοδεύεται από διεισδυτικές 

παρουσιάσεις περιστατικών, ενώ στηρίζεται (αλλά 

και προσθέτει) σε δηµοσιεύµατα σχετικών 

επιστηµονικών πεδίων όπως η κλινική ψυχολογία, 

η ψυχιατρική, η αναπτυξιακή ψυχολογία και η 

εκπαίδευση του παιδιού (βλ., Bryant & Barrett 

2007· Malloch & Trevarthen 2008· Schore 2001· 

Wilkinson 2006· Young 2007). 

Η επιµελήτρια του βιβλίου, Jane Edwards είναι, 

εκτός των άλλων, διευθύντρια της ερευνητικής 

οµάδας «Μουσική και Υγεία» του Πανεπιστηµίου 

του Limerick και πρόεδρος του διεθνούς 

οργανισµού «Μουσική και Ιατρική». Έχει εκτενή 
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κλινική εµπειρία δουλεύοντας επί σειρά ετών µε 

βρέφη που νοσηλεύονται µε σοβαρές ασθένειες. 

 Κοινή θεωρητική βάση των συγγραφέων του 

βιβλίου αποτελεί η «θεωρία της προσκόλλησης» 

(attachment theory). Τη θεωρία υποστηρίζουν 

έρευνες σχετικές µε τη φυσιολογία και 

νευροβιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου (Porges 

2001· Siegel 1999· Wilkinson 2006). Σύµφωνα µε 

τη θεωρία αυτή, πρώιµες σχέσεις και εµπειρίες 

ανάµεσα σε γονείς και βρέφη διαµορφώνουν και 

καθορίζουν το χάρτη του εγκεφάλου και 

επηρεάζουν αποφασιστικά τη µετέπειτα γνωστική 

και πνευµατική υγεία του ατόµου.  

Ισορροπώντας ανάµεσα στην επιστηµονική 

γραφή και στις προσωπικές σκέψεις και τα 

συναισθήµατα, δίνεται µια ολοκληρωµένη εικόνα 

των καταστάσεων που εµποδίζουν γονείς και βρέφη 

να αναπτύξουν τρυφερές, δηµιουργικές σχέσεις. 

Στις περιπτώσεις αυτές «η µουσική µπορεί να 

κινηθεί στο χώρο ανάµεσα στο γονέα και το παιδί 

και να πυροδοτήσει έναν θαυµάσιο δεσµό» (σ. 

115). Συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο Music Therapy 

to Promote Attachment Between Mother and Baby 

in Marginalized Communities, όπως γράφει η 

Cunningham, η συγγραφέας του κεφαλαίου, «η 

µουσική χρησιµοποιείται για να ξεκλειδώσει εκείνο 

το συναίσθηµα της ευφορίας το οποίο, όταν 

απελευθερωθεί, ρέει, αναβλύζει και πληµυρίζει το 

δηµιουργικό χώρο ανάµεσα σε δύο υπάρξεις» (σ. 

116).  

Χαρακτηριστικό του βιβλίου αποτελεί η 

ολιστική προσέγγιση της ψυχικής υγείας. Το 

βρέφος αποτελεί µέρος του συστήµατος ‘γονέας-

βρέφος’ έτσι όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται 

στο έργο του Winnicott (1952). Το σύστηµα 

γονέας-βρέφος διευρύνεται στα κεφάλαια των 

Cunningham, Kelly και Ledger, για να 

συµπεριλάβει και τις γενικότερες κοινωνικές 

συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό εντάσσεται στη 

θεραπευτική σκέψη η ιδέα πως το να είσαι γονιός 

είναι µια πολυδιάστατη διαδικασία η οποία 

επηρεάζεται από κοινωνικό-οικονοµικές, 

οικογενειακές και ψυχολογικές παραµέτρους.  Η 

οπτική αυτή καθορίζει και το ρόλο του 

µουσικοθεραπευτή ως «εξωτερικού υποστηριχτή-

διευκολυντή» - ο οποίος κατανοεί το σύνολο των 

προβληµάτων -  και όχι ως «ειδικού-ειδήµονα».  

Οι συγγραφείς διεισδύουν σε βάθος στα 

συναισθήµατα και στους προβληµατισµούς των 

γονέων. Θέτουν ως στόχο να επικυρώσουν την 

ικανότητα των γονέων να ανταποκριθούν στο ρόλο 

τους, και να εµπεριέξουν (contain) την αρνητική 

εικόνα που µπορεί να έχουν οι γονείς για τον εαυτό 

τους και για την εικόνα τους. Αυτά τα 

συναισθήµατα και οι προβληµατισµοί 

αποτυπώνονται καθαρά στο κεφάλαιο της Levinge 

για µητέρες που πάσχουν από κατάθλιψη, στο 

κεφάλαιο των Day and Bruderer για µητέρες που 

έχουν υποστεί κακοποίηση και στο κεφάλαιο των 

O’Callaghan and Jordan για οικογένειες που 

αντιµετωπίζουν σοβαρά ιατρικά προβλήµατα. 

Αρνητικό επακόλουθο ψυχικών και σωµατικών 

ασθενειών είναι η φυσική ή συναισθηµατική 

απουσία των γονέων, οι παρεµβατικοί, µη 

συντονισµένοι, τιµωρητικοί ή επιθετικοί τρόποι 

συµπεριφοράς απέναντι στο βρέφος και τέλος ο 

φόβος των γονέων ότι δεν θα µπορέσουν να 

ανταποκριθούν στο ρόλο τους.  

Στο κεφάλαιο Music Therapy and Parent-Infant 

Bonding της Edwards περιγράφεται µε σαφή τρόπο 

η έννοια της έµφυτης µουσικότητας του βρέφους 

και τα χαρακτηριστικά του «µουσικού γονέα», που 

αποτελούν τη θεωρία πάνω στην οποία στηρίζεται 

η κλινική χρήση της µουσικής. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά ενθαρρύνουν τη χρήση της µουσικής ως 

ρυθµιστικού παράγοντα συµµετοχής και 

επικοινωνίας δηµιουργώντας συνθήκες στοργικής 

οικειότητας ανάµεσα σε γονείς και βρέφη. 

∆ηµιουργείται έτσι ένα πεδίο ανταλλαγής 

συναισθηµατικών εµπειριών και όχι απλά ένα πεδίο 

ανταλλαγής πληροφοριών. Στα κεφάλαια των 

Shoemark Translating ‘Infant-Directed’ Singing 

into a Strategy for the Hospitalized Family και 

Loevy, Music Therapy for Hospitalized Infants and 

their Parents αντίστοιχα, περιγράφεται µε 

ευαισθησία η σηµασία της βρεφικής µουσικότητας 

που παραµένει ανέπαφη σε συνθήκες ασθενείας 

«αποτελώντας µια δυναµική οδό την οποία µπορεί 

να χρησιµοποιήσει το ευάλωτο  βρέφος για να 

διατηρήσει την επαφή του µε τον κόσµο» (σ. 167). 

Η Drake στο κεφάλαιο Becoming In Tune: The 

Use of Music Therapy to Assist the Developing 

Bond Between Traumatized Children and their New 

Adoptive Parents δίνει έµφαση, εκτός των άλλων, 

στον αναπτυξιακό ρόλο που µπορεί να παίξει η 

µουσική στη θεραπεία. Η µουσική ως µέσο µη-

λεκτικού τρόπου έκφρασης εµπειριών δίνει σε 

παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας τη δυνατότητα 

επιστροφής σε πρώιµα στάδια ανάπτυξης, τα οποία 

δεν είχαν την ευκαιρία να βιώσουν και να 

επεξεργαστούν µε το γονέα την κατάλληλη χρονική 

περίοδο.  

Ξεχωριστή θέση στο βιβλίο έχει το κεφάλαιο 

της Oldfield, Parent’s Perception of Being in Music 

Therapy Sessions with their Children: What is our 

Role as Music Therapists With Parents. Σε αυτό το 

κεφάλαιο καταγράφονται οι αντιλήψεις των γονέων 

για τη διαδικασία της µουσικοθεραπείας και το πώς 

αυτές καθορίζουν τη στάση του µουσικοθεραπευτή. 

Τέλος, στο κεφάλαιο των Williams, Nicholson,  

Abad, Docherty και Berthelsen, Evaluating Parent-

Child Group Music Therapy Programmes: 

Challenges and Successes for Sing and Grow 

εξηγείται η αναγκαιότητα και τα οφέλη που 

προκύπτουν από την αξιολόγηση των 

προγραµµάτων µουσικοθεραπείας πρώιµης 
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παρέµβασης. Πέρα από τη θετική προβολή του 

επαγγέλµατος της µουσικοθεραπείας, ποιοτικά 

στοιχεία αξιολόγησης µπορεί να προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον και την οικονοµική υποστήριξη φορέων 

και ιδιωτών. Το άρθρο αποτελεί από µόνο του 

εγχειρίδιο οργάνωσης και υλοποίησης τέτοιων 

αξιολογήσεων. 

Στο βιβλίο παρουσιάζονται κλινικές µέθοδοι, 

τεχνικές της µουσικοθεραπείας και ιδιότητες της 

µουσικής που ενθαρρύνουν τη δηµιουργία υγειών 

δεσµών µεταξύ γονέων και βρεφών. Τονίζονται η 

αλληλεπιδραστική λειτουργία (interactive function) 

και το στοιχείο της περιοδικότητας (temporality) 

της µουσικής. Η συνειδητοποίηση από τη µεριά του 

θεραπευτή της σηµασίας των δύο αυτών 

χαρακτηριστικών της µουσικής αποτελεί, βάσει της 

εµπειρίας µου, το µέσο προαγωγής  κινητικο-

συναισθηµατικού συντονισµού ο οποίος στηρίζει 

το δεσµό γονέα/βρέφους. ∆ουλεύοντας επί σειρά 

ετών µε νήπια µε αυτισµό και τους γονείς τους και 

συµµετέχοντας τα δύο τελευταία χρόνια στο 

ερευνητικό πρόγραµµα «Ρυθµική Ικανότητα και 

Λειτουργικός Συντονισµός στην Επικοινωνία σε 

Νήπια µε Αυτισµό» έχω παρατηρήσει ότι οι δύο 

αυτές σηµαντικές λειτουργίες της µουσικής σε 

συνδυασµό µε την επίδραση της µουσικής στις 

διεργασίες του σώµατος ενισχύουν την ευαίσθητη 

και συναισθηµατικά συγχρονισµένη ανταπόκριση 

και δίνουν απάντηση στο ερώτηµα γιατί η 

µουσικοθεραπεία «δουλεύει».  

Η εύρεση κοινού παλµού βοηθάει στο 

συντονισµό γονέα – παιδιού και στη δηµιουργία 

κοινού πεδίου επικοινωνίας. Ο κλινικός 

αυτοσχεδιασµός αποτελεί µέσο οργάνωσης που 

εµπεριέχει τις δυναµικές µετατροπές 

συναισθηµάτων και εµπειριών, όπως αυτές 

εξελίσσονται λεπτό προς λεπτό. Ως 

συναισθηµατικό πλαίσιο βοηθά στην ελάττωση του 

άγχους και ρυθµίζει τις συναισθηµατικές και 

σωµατικές αντιδράσεις. Οι τεχνικές του 

καθρεφτίσµατος και της αντανάκλασης µεταφέρουν 

σε γονείς και παιδιά το µήνυµα της αξίας της 

προσωπικής τους συνεισφοράς στην κοινή 

δηµιουργία της µουσικής. Η  χρήση του peek-a-boo 

βοηθάει την ανάπτυξη ικανοτήτων προσδοκίας και 

συγχρονισµού.  

Η φωνή της µητέρας αναδεικνύεται σε 

σηµαντικό θεραπευτικό εργαλείο. Το έµβρυο 

καταγράφει τη χροιά και τον τόνο της φωνής της 

πολύ σύντοµα µετά τη σύλληψη, ενώ την 

αναγνωρίζει και την αναζητά αµέσως µετά την 

γέννηση. Στην περίπτωση που η µητέρα δεν µπορεί 

να είναι παρούσα στις συναντήσεις 

µουσικοθεραπείας, χρησιµοποιείται η χροιά και το 

ύψος της φωνής µέσω µαγνητοφώνου ή 

αναπαράγονται - όσο αυτό είναι δυνατόν - µε 

φυσικό τρόπο  από το θεραπευτή. Σε περιπτώσεις 

όπου υπάρχει ιστορικό κατάθλιψης, η µητέρα 

ενθαρρύνεται να τραγουδήσει. ώστε να  βρει «τη 

δική της φωνή» και να τη χρησιµοποιήσει µε 

αυτοπεποίθηση για να συνδεθεί δηµιουργικά µε το 

παιδί της.  

Η τεχνική της δηµιουργίας ιστοριών (story 

telling), η ακρόαση και η δηµιουργία τραγουδιών 

είναι έµµεσοι και ασφαλείς τρόποι εξερεύνησης 

συναισθηµάτων όπως η εµπιστοσύνη, ο φόβος και 

η απώλεια. Με τον τρόπο αυτό, µπορούν να 

αποτελέσουν µέσο κατανόησης και διαχείρισης 

επώδυνων εµπειριών. Η µαγνητοφώνηση των 

τραγουδιών στα οποία συµµετέχουν οι γονείς έχει 

ιδιαίτερη σηµασία, ιδίως όταν ο ένας από αυτούς 

πάσχει από κάποια ασθένεια και βρίσκεται στα 

τελικά στάδια της ζωής. Η µαγνητοφώνηση 

τραγουδιών µπορεί να είναι για την οικογένεια και 

το παιδί ένας τρόπος σύνδεσης του παρελθόντος µε 

το παρόν σε περιπτώσεις απώλειας. Τα τραγούδια 

των γονέων που µαγνητοφωνούνται και δίνονται 

στα παιδιά είναι τις περισσότερες φορές µια 

συµβολική µεταφορά µηνυµάτων αγάπης. 

Μπορούν έτσι να λειτουργήσουν ως µέσο 

εσωτερίκευσης θετικών γονικών αντικειµένων κατά 

την απουσία του γονέα, καθώς δηλώνουν τη 

συναισθηµατική παρουσία του, όταν αυτός είναι 

φυσικά απών ή δε βρίσκεται πια στη ζωή.  

Τέλος, στις συνεδρίες µουσικοθεραπείας 

ενθαρρύνονται τα παιχνίδια πρόσωπο µε πρόσωπο, 

το από κοινού τραγούδι και παίξιµο των οργάνων, 

η κίνηση, ο χορός και η φυσική επαφή. Ήρεµα 

τραγούδια και νανουρίσµατα δίνουν την ευκαιρία 

στις µητέρες να χαλαρώσουν µαζί µε τα παιδιά 

τους, κάτι που δεν επιτρέπουν πολλές φορές οι 

δύσκολες συνθήκες ζωής. 

Πολλές από αυτές τις διαστάσεις προσέγγισης 

της ψυχικής υγείας του βρέφους, οι οποίες 

προκύπτουν και από την προσωπική µου εµπειρία, 

αναπτύσσονται στο βιβλίο που παρουσιάζεται εδώ. 

Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό, µέσα από την 

εξαιρετική δοµή, τη λεπτοµερή καταγραφή 

καταστάσεων και παρεµβάσεων και τον υπεύθυνο 

τρόπο παρουσίασης, µας βοηθά να 

συνειδητοποιήσουµε τη ζωτική σηµασία που έχει η 

δηµιουργία δεσµών αγάπης µε το γονέα στην αρχή 

της ζωής και - µέσα από αυτό το πρίσµα - τον 

ξεχωριστό ρόλο που µπορεί να παίξει η µουσική 

στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Το βιβλίο 

αυτό αποτελεί πολύτιµη προσφορά στη 

µουσικοθεραπεία, στην οικογένεια και στην 

κοινωνία. 
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