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Σηµείωµα του Επιµελητή Σύνταξης 

 

Σε Περιόδους Κρίσης:  

Μουσική, Αγάπη και Ανθρώπινη Ζωή  
 

Γιώργος Τσίρης 

 

 
Κατά τη διάρκεια προετοιµασίας αυτού του 

τεύχους του Approaches, σηµαντικές κοινωνικές, 

πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές έχουν 

διαδραµατιστεί όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε 

άλλες χώρες ανά τον κόσµο, µε συχνά δυσµενείς 

επιπτώσεις στην καθηµερινή διαβίωση των 

ανθρώπων. 

Σε περιόδους κρίσης, όπως η σηµερινή, το 

ερώτηµα ‘ποιος είναι ο εν δυνάµει ρόλος της 

µουσικής στην ανθρώπινη ζωή;’ αποκτά ιδιαίτερη 

και καίρια σηµασία. Τι µπορεί να προσφέρει η 

µουσική στην προώθηση όχι µόνο της προσωπικής 

ευεξίας, αλλά και της κοινωνικής ανανέωσης και 

µεταµόρφωσης; Τι µπορούν να προσφέρουν οι 

επαγγελµατίες µουσικής (όπως µουσικοθεραπευτές, 

δάσκαλοι µουσικής και άλλοι επαγγελµατίες στο 

πεδίο της µουσικής και υγείας) στις τοπικές 

κοινότητες εντός των οποίων ζουν και εργάζονται; 

Σε περιόδους που οι υπάρχουσες κοινωνικές δοµές 

καταλύονται, που τα πολιτικά και οικονοµικά 

συστήµατα αποτυγχάνουν, που η ελπίδα, η πίστη 

και οι κοινωνικοί δεσµοί των ανθρώπων 

εξασθενούν, τι πραγµατικά µπορούν να 

προσφέρουν οι επαγγελµατίες µουσικής; 

Καθώς αναζητώ απαντήσεις στα παραπάνω 

ερωτήµατα, δύο λέξεις έρχονται κατά νου: µουσική 

και αγάπη. Μερικά παραδείγµατα έµπρακτης 

νοηµατοδότησης και εφαρµογής αυτών των λέξεων 

στη ζωή µπορούν να αναζητηθούν στο έργο 

ανθρώπων µε όραµα, όπως η Boxill, ο Geuter και ο 

Robbins. 

«Η µουσικοθεραπεία είναι αγάπη εν δράσει»: 

αυτά είναι τα λόγια της Edith Boxill (1916-2005), η 

οποία ίδρυσε το δίκτυο Μουσικοθεραπευτές για την 

Ειρήνη (Music Therapists for Peace
1
) κατά τη 

δεκαετία του 1980 και αφιέρωσε το έργο της στην 

προώθηση της ειρήνης σε διεθνές επίπεδο. 

                                                 
1 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Boxill (1997) και τον 

ακόλουθο ιστοχώρο: www.musictherapistsforpeace.org  

Σύµφωνα µε την ίδια, οι µουσικοθεραπευτές 

διαθέτουν ανεκτίµητους πόρους, οι οποίοι µπορούν 

να ωφελήσουν τις ζωές των ανθρώπων πέρα από τα 

όρια του ‘θεραπευτικού δωµατίου’ (Vaillancourt 

2011). Η Boxill πίστευε ότι οι πόροι και οι 

ικανότητες των µουσικοθεραπευτών µπορούν να 

φέρουν την «αγάπη εν δράσει» εντός της 

παγκόσµιας κοινότητας, και θαρρώ πως δεν 

αναφερόταν στην αγάπη µε τη ροµαντική έννοια 

της λέξης. Η προοπτική της Boxill φαίνεται να 

συνάδει µε αυτήν του Herbert Geuter
2
 ο οποίος 

θεωρούσε την αγάπη ως µία συγκεκριµένη 

ποιότητα αντίληψης (Turry 2001). Αυτή η ποιότητα 

αντίληψης χαρακτηρίζεται από τη θέληση του ενός 

να κατανοήσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες του 

άλλου. 

Αναφερόµενος στην αγάπη και το ρόλο της στη 

σχέση µεταξύ µουσικοθεραπευτή και πελάτη 

(θεραπευόµενου), ο Clive Robbins (1927-2011) 

είχε αναφέρει τα εξής: 

 
«Πιστεύω ότι η στάση ενός [θεραπευτή] για την 

αγάπη προς έναν πελάτη είναι πολύ σηµαντική. 

Αυτή δεν είναι µια ροµαντική ή συναισθηµατική 

αγάπη. Είναι ανιδιοτελής ή άνευ όρων αγάπη: 

Θέλω να είσαι πιο ευτυχισµένος. Σε γνωρίζω. 

Έχω δεθεί µαζί σου. Θέλω να σε υπηρετήσω έτσι 

ώστε η ζωή σου να µπορεί να γίνει πιο πλούσια 

και ολοκληρωµένη. Θέλω να σε υπηρετήσω έτσι 

ώστε να άρεις τα πράγµατα που καταστρέφουν τη 

µετέπειτα ζωή σου και τις σχέσεις σου. Θέλω να 

µου µάθεις περισσότερα σχετικά µε το πώς είναι 

να είσαι εσύ...» (Robbins 2009). 

 

Η δύναµη της αγάπης και ο ρόλος της µουσικής 

στην έκφραση και επικοινωνία αυτής της δύναµης 

ήταν συχνό θέµα στις παρουσιάσεις του Robbins. 

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που µετά το θάνατό του 

έχει µείνει στην ιστορία ως «ένα παράδειγµα 

                                                 
2 Ο Herbert Geuter ήταν ο µέντορας του Paul Nordoff και του 

Clive Robbins (βλ. Simpson 2009). 
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αγάπης εν δράσει» (Turry 2012). Το έργο του 

Robbins, της Boxill καθώς και άλλων ανθρώπων µε 

όραµα λειτουργεί ως πηγή έµπνευσης, ιδίως σε 

εποχές που η δύναµη της αγάπης συχνά 

αντικαθιστάται από την ‘αγάπη’ για δύναµη ή 

εξουσία. 

Με τις παραπάνω σκέψεις κατά νου, και σε µια 

περίοδο κρίσης, σας καλωσορίζω θερµά σε αυτό το 

νέο τεύχος του περιοδικού. Εδώ θα βρείτε            

ένα εύρος δηµοσιεύσεων συµπεριλαµβανοµένων 

τεσσάρων άρθρων, πέντε βιβλιοκριτικών, µιας 

ανταπόκρισης από συνέδριο καθώς και µιας σειράς 

από συµπληρωµατικό υλικό: περιλήψεις από ένα 

προσυνεδριακό σεµινάριο της ISME (2012), 

µεταφρασµένες περιλήψεις των άρθρων, καθώς και 

µια λίστα µε νέες διεθνείς δηµοσιεύσεις και 

προσεχή δρώµενα. 

Καθένα από τα τέσσερα άρθρα αυτού του 

τεύχους αντλεί από ποικιλόµορφα επαγγελµατικά 

και πολιτισµικά πεδία µουσικών πρακτικών, 

εστιάζοντας σε διαφορετικές πτυχές αυτών των 

πρακτικών. Η Tina Warnock γράφει σχετικά µε       

τη χρήση της µη-λεκτικής φωνής στη 

µουσικοθεραπεία. Αντλώντας από το θεραπευτικό 

της έργο µε µια νεαρή κοπέλα µε µαθησιακές 

δυσκολίες και αυτισµό, η Warnock δείχνει πώς το 

φωνητικό έργο (voicework) µπορεί να βοηθήσει το 

άτοµο στη δηµιουργία σχέσεων µε τον εαυτό του, 

τους άλλους και το περιβάλλον του – µια 

διαδικασία απαραίτητη για την εξέλιξη και την 

ευεξία του ατόµου στη ζωή. 

Βαίνοντας από ένα πλαίσιο ατοµικής 

µουσικοθεραπείας στο Ηνωµένο Βασίλειο 

(Warnock) σε ένα εκπαιδευτικό οµαδικό πλαίσιο 

στη Γερµανία, το άρθρο της Irmgard Merkt 

παρουσιάζει το έργο της µε την ενταξιακή χορωδία 

Voices η οποία αποτελεί τµήµα του προγράµµατος 

Dortmunder Modell: Musik στη Σχολή Επιστηµών 

Αποκατάστασης του Πανεπιστηµίου TU Dortmund. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η συγγραφέας παρουσιάζει τη 

φιλοσοφία και το ήθος της χορωδίας, καθώς και τις 

επιπτώσεις της στην ανάπτυξη µοντέλων 

πολιτισµικής συµµετοχής που προωθούν την 

κοινωνική ένταξη ατόµων µε και χωρίς ειδικές 

ανάγκες. 

Το άρθρο της Merkt έχει ένα έµµεσο στοιχείο 

κοινωνικού ακτιβισµού, κάτι που γίνεται ακόµη πιο 

έκδηλο στο άρθρο των Hannah Linklater και Lewis 

Forbes όπου περιγράφονται δύο διαπολιτισµικά 

κοινοτικά προγράµµατα µουσικής µεταξύ παιδιών 

στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Σκωτία. Το έργο 

των Linklater και Forbes δείχνει την ισχύ της 

µουσικής ως καταλύτη για κοινοτική αλλαγή και 

ανάπτυξη κοινωνικών δεσµών µεταξύ δια-εθνικών 

οµάδων. Η δύναµη της µουσικής για κοινοτική 

ανάπτυξη, ένταξη και αλληλο-αποδοχή φαίνεται να 

συνηχεί µε το όραµα της Boxill και του Robbins, 

όπως σκιαγραφήθηκε παραπάνω.  

Το όραµα και η πρακτική ωστόσο, χρειάζεται να 

συνδυάζονται µε κριτική σκέψη, αξιολόγηση και 

συστηµατική συλλογή δεδοµένων για το έργο του 

καθενός. Tο άρθρο του Martin Lawes φέρνει στο 

προσκήνιο αυτόν τον συνδυασµό ως ένα 

ουσιαστικό στοιχείο τόσο για την ανταπόκριση των 

επαγγελµατιών στις σύγχρονες απαιτήσεις για 

πρακτικές βασισµένες σε τεκµήρια (evidence-based 

practices), όσο και για την εξασφάλιση 

χρηµατοδότησης για τη συνέχιση και ανάπτυξη των 

υπηρεσιών που οι ίδιοι προσφέρουν. Πιο 

συγκεκριµένα, ο Lawes εισαγάγει µια προσαρµογή 

του αξιολογητικού εργαλείου AQR (Assessment of 

the Quality of Relationship), το οποίο είναι ειδικά 

σχεδιασµένο για τη µουσικοθεραπεία και τον 

αυτισµό (Schumacher & Calvet 2007). O 

συγγραφέας δείχνει πώς η χρήση του εργαλείου 

αυτού στο χώρο της εκπαίδευσης µπορεί να 

συµβάλλει στην ανάπτυξη θεραπευτικών σχεδίων, 

καθώς και στις τετράµηνες και ετήσιες αναφορές. 

Τα άρθρα (καθώς και το υπόλοιπο υλικό)         

που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεύχος 

αντικατοπτρίζουν όχι µόνο το εύρος των πρακτικών 

µουσικής (από τη µουσικοθεραπεία, στην ειδική / 

ενταξιακή µουσική παιδεία και τη µουσική στην 

κοινότητα), αλλά και τον πλούτο των πόρων που οι 

επαγγελµατίες µουσικής µπορούν να φέρουν στις 

κοινωνίες µέσα στις οποίες ζουν και εργάζονται. Ας 

µην παραβλέπουµε λοιπόν τις δυνατότητες που η 

µουσική και εµείς – ως µουσικά όντα και 

επαγγελµατίες µουσικής – µπορούµε να φέρουµε, 

ιδίως σε περιόδους κρίσης.  

Ίσως, µέσω και εντός της µουσικής, µπορούµε 

να φέρουµε και να µοιραστούµε µια διαφορετική 

ποιότητα αντίληψης. Ίσως µπορούµε να φέρουµε 

την «αγάπη εν δράσει» σε έναν κόσµο όπου η 

θέληση για εξουσία φαίνεται να επικρατεί. Ίσως 

µπορούµε να διδαχθούµε ο ένας από τον άλλον πώς 

είναι να είµαστε στη δική τους θέση και να βρούµε 

εναλλακτικούς τρόπους συνύπαρξης στον κόσµο. 

Ίσως µπορούµε να αυτοσχεδιάσουµε. Μαζί. Τώρα. 
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