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Σηµείωµα του Επιµελητή Σύνταξης 

 

Τι Απαντήσεις Αναζητάµε;  
 

Γιώργος Τσίρης 

 

 
«Μερικά ερωτήµατα δεν έχουν απαντήσεις, αλλά 

υπάρχουν µερικές απαντήσεις τις οποίες ποτέ δεν 

αναζητάµε.»   

 
Ήταν άνοιξη του 2008 όταν σε µια παρουσίασή του 

στο Λονδίνο, ο Clive Rοbbins είπε τα παραπάνω 

λόγια. Ο Clive – συνιδρυτής της ∆ηµιουργικής 

Μουσικοθεραπείας µαζί µε τον Paul Nordoff – 

αναφερόταν στην αξία της (λεπτοµερούς και 

συστηµατικής) παρατήρησης και καταγραφής ως 

µέσο κατανόησης σηµαντικών όψεων της 

ανθρώπινης εµπειρίας στη µουσικοθεραπεία που 

συχνά παραβλέπουµε ή ‘ξεχνάµε’ να 

αναζητήσουµε. Τα λόγια του Clive θα έλεγε κανείς 

ότι αντανακλούν µια ευρύτερη φιλοσοφία και 

µεθοδολογική προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση – η 

οποία έχει περιγραφτεί και ως ευγενικός 

εµπειρισµός (gentle empiricism) από τον Ansdell 

και την Pavlicevic (2010) – πιστεύω πως αποτελεί 

µία από τις σηµαντικότερες διαστάσεις του έργου 

του Clive. 

Ο Clive πέθανε στις 7 ∆εκεµβρίου 2011. Κι 

όµως τα παραπάνω λόγια του έχουν αποτυπωθεί 

µέσα µου και αποτελούν οδηγό της σκέψης και των 

πράξεών µου ως θεραπευτή, ερευνητή, και 

γενικότερα ως ανθρώπινου όντος. Παρόµοια, οι 

ιστορίες του Clive, ιδίως από τα ταξίδια του µε τον 

Paul στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες του εξήντα 

και του εβδοµήντα, έχουν παραµείνει µέσα µου ως 

ευχάριστες αναµνήσεις. Μεταξύ αυτών, θυµάµαι 

ιστορίες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα 

Πευκάκια απέναντι από την πόλη του Βόλου, αλλά 

και ιστορίες για το ταξίδι τους σε χωριά της 

Ηπείρου. Σε εκείνο το ταξίδι άκουσαν για πρώτη 

φορά τον ήχο των κουδουνιών από τα πρόβατα  και 

µε την πρώτη ευκαιρία αγόρασαν τέτοια κουδούνια 

από το κοντινό ορεινό χωριό. Λίγους µήνες 

αργότερα άρχισαν να χρησιµοποιούν αυτά τα 

κουδούνια ως µουσικά όργανα σε συνεδρίες µε 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε χώρες της Ευρώπης 

και στις ΗΠΑ. Μερικά από αυτά τα κουδούνια 

χρησιµοποιούνται ακόµη και σηµέρα στο κέντρο 

του Nordoff Robbins στο Λονδίνο!   

Ιστορίες απλές σαν και αυτές, αλλά πάνω από 

όλα η γενναιοδωρία, η βαθιά του πίστη στη 

θεραπευτική δύναµη της µουσικής και το έργο του 

Clive αποτελούν τη ζωντανή κληρονοµιά που 

δώρισε στην παγκόσµια µουσικοθεραπευτική 

κοινότητα. Σε αυτό το τεύχος, µουσικοθεραπευτές 

από διάφορες χώρες µοιράζονται αναµνήσεις και 

φωτογραφικό υλικό σε ένα ειδικό αφιέρωµα για τη 

ζωή και το έργο του ανά τον κόσµο.  

Βέβαια, η προτροπή του Clive για αναθεώρηση 

των ερωτήσεων που αναζητάµε διατρέχει ως θέµα 

πολλαπλές όψεις της µουσικοθεραπείας, πόσο 

µάλλον την έρευνα. Η σηµασία της αναζήτησης 

‘κατάλληλων’ ερευνητικών ερωτηµάτων γίνεται 

φανερή µέσα από τα άρθρα αυτού του τεύχους. Το 

άρθρο της Μαρίας-Χριστίνας Παπαδοπούλου 

παρουσιάζει µια µελέτη σχετικά µε τη χρήση των 

θεραπευτικών ορίων από Έλληνες µουσικοθε-

ραπευτές θέτοντας ερωτήµατα σχετικά µε το ρόλο 

πολιτισµικών και εκπαιδευτικών παραγόντων. Από 

την άλλη πλευρά, το άρθρο της Κατερίνας Κάργιου 

εστιάζει στη µελέτη της µουσικής ως µέσο 

αντιµετώπισης της αυτοτραυµατικής συµπεριφοράς 

σε άτοµα µε αυτισµό και διερευνά την 

αποτελεσµατικότητα συγκεκριµένων µουσικών 

τεχνικών και οργάνων. Συµµετέχοντες σε αυτήν 

την έρευνα ήταν µουσικοθεραπευτές από το 

Ηνωµένο Βασίλειο και την Ελλάδα. 

Η διεξαγωγή και δηµοσίευση τέτοιων 

ερευνητικών µελετών είναι ιδιαίτερης αξίας, όχι 

µόνο για τη συνεχή εξέλιξη της επιστηµονικής 

γνώσης αλλά και για την ανάπτυξη ενός πνεύµατος 

υγιούς αναζήτησης ερωτηµάτων για τα οποία, ναι, 

µπορούµε να βρούµε ορισµένες απαντήσεις. Το 

τελευταίο αποκτά ακόµη µεγαλύτερη αξία σε 

εποχές όπως η σηµερινή, όπου η δηµιουργική 

αναζήτηση του παρόντος τείνει να παραγκωνιστεί 

από την ανασφάλεια και τη στείρα ανησυχία για το 

αύριο.  
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Με αυτές τις σκέψεις, αλλά πάνω από όλα µε τα 

λόγια του Clive σας καλωσορίζω σε αυτό το τεύχος 

του Approaches! 
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