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Μόλις βρέθηκα µε το βιβλίο στα χέρια µου, ένιωσα 
την εγγύτητα που αναπτύσσεται µόνο όταν κρατάς 

κάτι και µπορείς να το παρατηρήσεις από τόσο 

κοντά.  Το βλέµµα µου σταµάτησε στον τίτλο.  

«Γιατί περιπέτεια;» αναρωτήθηκα. Ένα παλιό 

λεξικό της Ελληνικής γλώσσας, που συχνά 

χρησιµοποιώ, µου επέτρεψε να δω µία παράµετρο 

που µου διέφευγε. 

Η περιπέτεια εµπεριέχει την έννοια της 

ανατροπής (∆ηµητράκος 1951) και αυτό  ακριβώς 

είναι που πραγµατεύεται το βιβλίο. Προσφέρει 
στον αναγνώστη µία ιδιαίτερα λεπτοµερή και 

βασισµένη σε πλούσιο ερευνητικό υπόβαθρο 

περιγραφή της ανατροπής που συνέβη στις ζωές 
αρκετών ανθρώπων κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 50 χρόνων,  όταν συνάντησαν στη 

διαδροµή τους µια απλή, πρωτότυπη και αυθεντική 
ιδέα – µία ιδέα που θα µπορούσαµε να την 

τοποθετήσουµε στο χώρο των Ιδεών 

(Θεοδωρακόπουλος 1941) της πλατωνικής 

φιλοσοφίας.   

Η ιδέα της µουσικής ως θεραπείας, όπως αυτή 

αναδεικνύεται µέσα από την κλινική δουλειά του 

χαρισµατικού διδύµου των Paul Nordoff και Clive 

Robbins, φαίνεται -στο βιβλίο του Fraser Simpson-  

να έχει αυτόνοµη υπόσταση, όπως πολλές φορές 

παρατηρείται να συµβαίνει µε την αυθεντική 
δηµιουργία. Η Dolto (1998) γράφει για την 

επιθυµία του εµβρύου να γεννηθεί και στην 

περίπτωση της ∆ηµιουργικής Μουσικής Θεραπείας 
(Creative Music Therapy) αυτή η σκέψη θα 

µπορούσε να ταιριάζει.  Η πνευµατική σχέση και 
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συνέργεια των δύο γεννητόρων της φαίνεται να 

έχει εµφυσήσει τα απαιτούµενα στοιχεία της ζωής 

στην επιθυµία αυτής της σύλληψης να 

αποκαλυφθεί. 

Σε διαφορετικά σηµεία του βιβλίου, µπορούµε 

να εντοπίσουµε αναφορές – διατυπωµένες µε 
λεπτότητα και ευαισθησία – στη µοναδικότητα της 

φύσης της ∆ηµιουργικής Μουσικής Θεραπείας.  

Φαίνεται να είναι αυτά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, τα οποία επιδρούν στο πνεύµα και 

στην ψυχή µε τρόπο που καθιστά τις ανατροπές όχι 

µόνο δυνατές αλλά συχνά αναπόφευκτες. Η 
πρωταρχική αλλαγή συντελείται σε ένα εσωτερικό 

επίπεδο, δηµιουργώντας έτσι ένα ισχυρό 

προσωπικό κίνητρο, το οποίο, όσο αναπτύσσεται, 

δηµιουργεί ζυµώσεις σε διαπροσωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο. Έτσι, διαφορετικές  οµάδες 

ανθρώπων θα αφεθούν στην κινητήρια δύναµη της 

∆ηµιουργικής Μουσικής Θεραπείας και µε 

ιδιαίτερη  θέρµη, θα προσφέρουν γενναιόδωρα 

οικονοµικούς πόρους ή έργο, διαπιστώνοντας τις 

δυνατότητες που ανοίγονται.  
Η πολύχρονη αυτή διαδικασία των σταδιακών 

αλλαγών θα επιφέρει εξελίξεις σε αρκετούς και 

διακριτούς τοµείς – µία µουσικοθεραπευτική 

προσέγγιση αναπτύσσεται, οι υπηρεσίες υγείας 

γίνονται αποτελεσµατικότερες, η έρευνα αξιοποιεί 

νέα επιστηµονικά εργαλεία, η ακαδηµαϊκή γνώση 
εµπλουτίζεται. Ακόµη, πολλοί µουσικοί 

ανακαλύπτουν ένα καινούριο µονοπάτι στην 

επαγγελµατική τους ζωή και χιλιάδες άνθρωποι 
απολαµβάνουν τα οφέλη της µουσικής ως 

θεραπείας.  

Το βιβλίο παρουσιάζει το παράδειγµα µίας 
συγκεκριµένης µουσικοθεραπευτικής προσέγγισης  

που αναπτύσσεται παράλληλα µε µία ιδιαίτερα 

επιτυχηµένη και µακρά εκστρατεία εξεύρεσης 

οικονοµικών πόρων, στην οποία η µουσική 

βιοµηχανία και οι ίδιοι οι µουσικοί διαδραµάτισαν 

ένα σηµαντικό ρόλο. Αποτελεί αξιοσηµείωτο 

επίτευγµα το γεγονός ότι εντελώς διαφορετικοί 

φορείς, όπως για παράδειγµα κρατικοί φορείς, 

επαγγελµατικές ενώσεις, φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, επιχειρήσεις και η µουσική 

βιοµηχανία συναντιούνται, µε αφορµή την 

∆ηµιουργική Μουσική Θεραπεία, και 
συνεργάζονται εποικοδοµητικά σε βάθος χρόνου. 

Το Ίδρυµα Nordoff Robbins βρίσκεται στο πυρήνα 

αυτής της δηµιουργικής συνάντησης  
καλλιεργώντας  και διατηρώντας µία σταθερή 

συνεργασία µαζί τους.  

Ο Fraser Simpson µεταφέρει µε το 

χαρακτηριστικά ευαίσθητο ύφος της γραφής του 

την αίσθηση αυτής της «περιπέτειας». Επισηµαίνει 

τις διαφορετικές ανάγκες της κάθε χρονικής 
στιγµής, οι οποίες και οδήγησαν στη λήψη των 

κατάλληλων κατά περίπτωση αποφάσεων. Υπό 

αυτό το πρίσµα, το βιβλίο περιγράφει µία αληθινή 

περιπέτεια, καθώς καταγράφει βήµα προς βήµα  

ό,τι συνέβη στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων 

όλα αυτά τα χρόνια – από το ξεκίνηµα µέχρι  

αρκετά πρόσφατα.  Είναι πολύ αναλυτικός στην 

τεκµηρίωση σηµαντικών αποφάσεων που 
ελήφθησαν – η ποιότητα της ερευνητικής µατιάς 

του είναι αξιοσηµείωτη.  

Κατά την ανάγνωση του βιβλίου, εάν ο 
αναγνώστης έχει κάποια προσωπική σχέση µε το 

χώρο της µουσικοθεραπείας, υπάρχει περίπτωση να 

νιώσει συναισθηµατικά άβολα - γεγονός που 
καταδεικνύει την πρόθεση ακρίβειας της 

συγκεκριµένης αφήγησης.  Εάν όµως εξετάσουµε 

από µία απόσταση τα θέµατα που διακινούν 

συναισθήµατα – αναφέροµαι κυρίως σε εσωτερικές 

διχοτοµήσεις και στη διαδοχή των γενεών- θα 

µπορούσαµε να διακρίνουµε την οικουµενικότητα 

αυτών των δύσκολων και σηµαντικών ζητηµάτων  

µε τα οποία ερχόµαστε αντιµέτωποι, κάποια 

χρονική στιγµή, είτε ως άτοµα, είτε ως µέλη 

οµάδων ή οργανισµών. Χωρίς αµφιβολία, είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό όταν επιτυγχάνεται η 

ωρίµανση µέσα  στο πέρασµα του χρόνου.  

Είναι πολύ σηµαντικό για έναν οργανισµό να 

έχει την ικανότητα να συλλογίζεται τις πράξεις του 

παρελθόντος. Η ωριµότητα που επιδεικνύεται στην 

επικοινωνία της ιστορίας παρακινεί τον αναγνώστη  
να εµπιστευθεί τον οργανισµό Nordoff Robbins, 

διότι στη διαδροµή του όχι µόνο έχει επιβιώσει από 

δύσκολες καταστάσεις και έχει υπερπηδήσει 
εµπόδια, αλλά είναι σε θέση να µοιράζεται την 

γνώση αυτής της διαδροµής. 

Για λόγους περισσότερους του ενός, το 
συγκεκριµένο βιβλίο αποτελεί γενναιόδωρη 

προσφορά ή κληροδοσία προς όλες τις µελλοντικές 

γενιές των µουσικοθεραπευτών. Η Lydia Flem 

(2004) επισηµαίνει τη µεγάλη διαφορά µεταξύ του 

τι κληρονοµείς και τι σου κληροδοτούν. Η 

κληρονοµιά αποτελεί µία νοµική πράξη που σε 

αφήνει να αντιµετωπίσεις αναπάντητα ερωτήµατα, 

ενώ η κληροδοσία µπορεί να θεωρηθεί ως 

γενναιόδωρη επιλογή της προηγούµενης γενιάς να 
διευκολύνει το πέρασµα της ιστορίας.   

Στο συγκεκριµένο βιβλίο έρχεται στο προσκήνιο 

και η ιστορία των ανθρώπων που έδρασαν ως 
δηµιουργοί της ιστορίας. Η προσπάθεια του Fraser 

Simpson να µας δώσει µία γλαφυρή περιγραφή των 

γεγονότων και των κύριων χαρακτήρων είναι 
εξαιρετική. Μέσα από µικρά αποσπάσµατα και 

απολαυστικές σύντοµες διηγήσεις, επιτυγχάνει να 

προσδώσει σε όλους τους πρωταγωνιστές µία 

ανθρώπινη πτυχή διατηρώντας παράλληλα και την 

απαιτούµενη απόσταση - απαραίτητη προϋπόθεση 

για την διασφάλιση πιστότητας και ακρίβειας. 
Στο εισαγωγικό σηµείωµα του Clive Robbins, τη 

µατιά µου τράβηξε η φράση «dramatis personae». 
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Μου έφερε στο νου τους µύθους που συναντάµε 

στο αρχαίο ελληνικό δράµα. Κατά την ανάγνωση 

του βιβλίου, υπήρξαν στιγµές που µπορούσα  να 

διακρίνω στους χαρακτήρες στοιχεία από τους 

ρόλους και τα σύµβολα που εµφανίζονται στα έργα 

του Αισχύλου (Ευµενίδες)
 

και του Ευριπίδη 
(Ορέστης). Υπήρξαν στιγµές που σκέφτηκα τον 

Paul Nordoff – «τον ήλιο ανάµεσα στους 

ανθρώπους» (Robbins 2005) - σαν τον ιδιοφυή 
άνθρωπο που περιγράφεται στο έργο του 

Αριστοτέλη (Μελαγχολία και Ιδιοφυία – Το 30ο 

πρόβληµα) ή σαν τον άνθρωπο που µπορούσε να 
συνδυάζει το τρίπτυχο «έρως, φιλοσοφία, µουσική» 

της πλατωνικής σκέψης (Μάνος 2007). 

Η ιστορική αναδροµή στην προσέγγιση των 

Nordoff Robbins προσφέρει στον αναγνώστη και 

µία παράπλευρη εξιστόρηση του επαγγέλµατος της 

µουσικοθεραπείας όχι µόνο στη Βρετανία αλλά και 

σε άλλες χώρες. Ο Fraser Simpson γράφει για τη 

σύσταση και τη θεσµική αναγνώριση του 

επαγγέλµατος, για τη δηµιουργία των πρώτων 

θέσεων εργασίας.  ∆εν αναφέρεται µόνο στις 
νικηφόρες στιγµές, µιλάει και για τα εµπόδια που 

προέκυψαν στην πορεία, για τις µεγάλες 

απογοητεύσεις, τις ήττες, την έλλειψη 

χρηµατοδότησης, την ανάγκη για εξοπλισµό.  

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου, ο αναγνώστης 

µπορεί να βρει πληθώρα τεχνασµάτων που οι 
πρωταγωνιστές επινόησαν προκειµένου να 

αντιµετωπίσουν τις παραπάνω δυσκολίες. Ως 

παράδειγµα, θα µπορούσα να αναφέρω την ιδέα της 
κινητής µονάδας µουσικοθεραπείας.  

Εάν ο αναγνώστης έχει σχέση µε το χώρο της 

µουσικής, το συγκεκριµένο βιβλίο µπορεί να 
αποτελέσει έµπνευση και αφορµή για περαιτέρω 

διερεύνηση διαφόρων θεµάτων – όπως η ιστορία 

του κλάδου της µουσικοθεραπείας στην Βρετανία ή 

και σε άλλες χώρες, το θεωρητικό υπόβαθρο της 

µουσικοθεραπείας ή ακόµα και οι επιτυχηµένες 

χορηγικές ενέργειες.  Είναι επίσης πιθανόν να 

δηµιουργηθούν ερωτήµατα που να αποτελέσουν 

αφορµή για επιπλέον δηµοσιεύσεις. Αναφέρω ως 

παραδείγµατα µία πιθανή µελλοντική έκδοση των 
συνθέσεων του Paul Nordoff ή της υπάρχουσας 

αλληλογραφίας µεταξύ των  Paul Nordoff και Clive 

Robbins µε τον Dr. Herbert Geuter.  
Σε συγκεκριµένα σηµεία στο βιβλίο υπάρχουν 

θεωρητικά αποσπάσµατα για τη µουσικοθεραπεία 

όπου παρουσιάζεται µε απλότητα ο τρόπος που 
λειτουργεί και σας προτρέπω να µοιραστείτε το 

βιβλίο αυτό µε φίλους ή συναδέλφους που θα 

επιθυµούσαν να αποκτήσουν µία συνολική εικόνα 

για τη µουσικοθεραπεία – ιστορική, ανθρώπινη, 

θεωρητική. Παρόλα αυτά, επειδή το ύφος της 

γραφής  παραπέµπει συχνά σε χρονογραφία, είναι 
πολύ πιθανόν ο αναγνώστης που δεν ενδιαφέρεται 

για τη συγκεκριµένη προσέγγιση να κατακλυσθεί 

από πληθώρα ονοµάτων και ηµεροµηνιών1. 

Στο τελευταίο µέρος του βιβλίου, όπου 

αναφέρεται στις διεθνείς πρωτοβουλίες - αν και δεν 

είναι ξεκάθαρο πότε τα δεδοµένα που παραθέτει ο 

συγγραφέας ενηµερώθηκαν για τελευταία φορά – ο 
αναγνώστης θα ανακαλύψει τη διαφορετικότητα 

που υπάρχει  στην ίδρυση ενός φορέα Nordoff 

Robbins ως το αποτέλεσµα των ιδιαιτεροτήτων -
πολιτισµικών και  πολιτικών - που εµφανίζει κάθε 

χώρα. Η ίδρυση ενός οργανισµού όπως το Nordoff 

Robbins δεν θα ήταν δυνατόν να βασίζεται πάνω σε 
ένα προκαθορισµένο πρότυπο. Αντίθετα, 

καθίσταται απολύτως σαφές ότι κάθε χώρα 

ακολουθεί τη δική της διαδροµή.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα µπορούσαµε να 

αναλογιστούµε ξανά την άποψη του Even Ruud 

(2009) περί ανθρώπινης αξιοπρέπειας, θέτοντας το 

εξής ερώτηµα: «Σχετίζεται ο τρόπος που 

αντιλαµβανόµαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια µε 

παραµέτρους που αφορούν πολιτισµικά, ιστορικά 

και πολιτικά ζητήµατα;»  
Ο χρόνος είναι αναπόσπαστο συστατικό της 

ιστορίας. Το συγκεκριµένο βιβλίο παρουσιάζει το 

χρόνο και τον συγχρονισµό γεγονότων ως έννοιες 

που θα πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπόψη µας. Η 

γνώση που µοιράζεται αυτό το βιβλίο µπορεί να 

αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο στα χέρια των 
µουσικοθεραπευτών που θα θελήσουν να 

συλλογιστούν την προσωπική τους πορεία και να 

αναζητήσουν τρόπους χαρτογράφησης 
µελλοντικών δυνατοτήτων. 

Σίγουρα γράφω από την οπτική γωνία ενός 

επαγγελµατία, που ανήκει στην πρώτη γενιά 
εκπαιδευµένων µουσικοθεραπευτών στην Ελλάδα, 

πιστεύω όµως ότι η πιο κάτω σκέψη αφορά κάθε 

συνάδελφο. Το συγκεκριµένο βιβλίο αποτελεί µία 

ώριµη απάντηση στην ερώτηση «Μπορούµε να 

προσπεράσουµε την Ιστορία»; ∆ιαβάζοντας, 

κατέληξα στο ότι τελικά ίσως δεν µπορούµε να 

προσπεράσουµε την Ιστορία. Αυτό όµως που 

µπορούµε να κάνουµε είναι να τη ζήσουµε και να 

τη δηµιουργούµε. Και ενδεχοµένως, κατανοώντας 
την, να επισπεύδουµε τη ροή των πραγµάτων. 

Για επίλογο θα ήθελα να θυµηθούµε ένα στίχο 

του Ελύτη (1998):  «Να διπλώνετε καλά τον αέρα 
στο ντουλάπι σας»· αντικατοπτρίζει την προσφορά 

του βιβλίου του Fraser Simpson σε µένα 

προσωπικά. 

                                                
1 To 2007 εκδόθηκε το βιβλίο Every Note Counts – The Story 

of Nordoff-Robbins Music Therapy του ιδίου συγγραφέα, το 

οποίο περιλαµβάνει σηµαντικές φωτογραφίες αρχείου και είναι 

πιο φιλικό στον αναγνώστη. Η παρουσίασή του 

προγραµµατίζεται να δηµοσιευθεί στο επόµενο τεύχος του 

Approaches: Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική 

Παιδαγωγική, 2 (1), Άνοιξη 2010. 
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Σας προτρέπω να απολαύσετε την ανάγνωση 

του βιβλίου µαζί µε ένα ποτήρι “Moet and 

Chandon” 
2
.   
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