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ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η µουσικοψυχοθεραπεια (ΜΨΘ) εντάσσεται στη µεθοδολογία και τεχνική των 

µη-λεκτικών ψυχοθεραπειών. Είναι δηλαδή ένα είδος ψυχοθεραπείας, όπου, κατά το 

ψυχίατρο καθηγητή Ρολάντο Μπένεντζον, χρησιµοποιεί τα σωµατικά-ηχητικά-

µουσικά όργανα για να αναπτύξει, να επεξεργαστεί, να αναλύσει και να ενισχύσει 

ένα δεσµό ή µια σχέση µεταξύ του µουσικοψυχοθεραπευτή και του ασθενή (ή 

κάποιας οµάδας ασθενών) µε σκοπό την απόκτηση ευεξίας στη ζωή του ασθενούς. 

Ο πιο πάνω στόχος επιτυγχάνεται µε την ενδυνάµωση του «εγώ» µέσα από µια 

καθαρτική πορεία και εξέλιξη που ενεργεί διαµέσου της ηχητικής µας ταυτότητας, 

(ΗΤΑ), το οποίο αντιπροσωπεύεται από ηχητικές, ακουστικές και κινησιακές 

ενέργειες που χαρακτηρίζουν τον κάθε άνθρωπο. 

 

Τα στοιχειά που κάνουν τη ΜΨΦ, να διαφέρει από τις άλλες ψυχοθεραπείες 

είναι δυο: 

1. Η ΜΨΘ, µοντέλο Μπένεντζον, βασίζεται κατά  επικρατέστερο τρόπο 

στη µη- λεκτική επικοινωνία. 

 

2. Ο µουσικοψυχοθεραπευτής πρέπει να είναι ικανός να ανακαλύψει τη 

προσωπική του ηχητική ταυτότητα (ΗΤΑ) και τις δικές του 

παλιµπαιδικές - αναδροµικές σχέσεις για να γνωρίσει το είναι του. 

Χάρη σ’ αυτό θα µπορεί να φτάσει στην επίτευξη µιας επιτυχηµένης 

µη-λεκτικής επικοινωνίας.  Όπως ο λεκτικός ψυχοθεραπευτής πρέπει 

να περάσει από µια διαδικασία διδακτικής ψυχοθεραπείας για να 

κατανοήσει τα φαινόµενα του transfer και του cοntrotransfer στη 

λεκτική έκφραση, έτσι και ο µουσικοψυχοθεραπευτής πρέπει να 

περάσει, κατά τη διάρκεια της µουσικοψυχοθεραπευτικης 



εκπαίδευσης, από στάδια όπου θα του χαρίσουν την ικανότητα να 

κατανοεί τη διαδικασία του transfer και του cοntrotransfer στη µη-

λεκτική επικοινωνία. 

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΨΘ 

 

Η ΜΨΘ τα τελευταία τριάντα χρονιά  σε διαφορές χώρες της Ευρώπης και 

της Αµερικής προσφέρεται ως εναλλακτική ή ενισχυτική θεραπεία σε νοσοκοµεία, 

κλινικές, ειδικά κέντρα, γηροκοµεία, φυλακές κτλ. 

 

Απευθύνεται σε άτοµα που πάσχουν από κατάθλιψη, νευρική ανορεξία, 

νευρική βουλιµιά. Έχει αποδείξει την αποτελεσµατικότητα της ως ενισχυτική 

θεραπεία σε άτοµα µε ψυχικές ασθένειες όπως η σχιζοφρένεια, φοβίες και 

ψυχώσεις. Χρησιµοποιείται σε προγράµµατα επανένταξης για άτοµα που έχουν 

υποστεί  εγκεφαλικό ή που  βρίσκονται σε κωµατώδη καταστάσεις µετά από 

τραυµατισµούς. Πολύτιµη επίσης είναι σε περιπτώσεις ασθενών τελικού σταδίου, σε 

προγράµµατα προθανάτιας ποιοτικής περιόδου, ασθένειες όπως σκλήρυνση 

καταπλακας, καρκίνος, AIDS, ηπατίτιδα Γ, Alzheimer, Parkinson, κίρρωση ήπατος 

και σε αρκετά ακόµη πεδία όπου παρατηρούµε µια συνεχοµένη επιτυχηµένη εξέλιξη. 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΜΟΥΣΙΚΟΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η µουσική, από την αρχαιότητα θεωρείτο κοµµάτι της ιατρικής όπου ο 

κόσµος, επιστήµονες ή λαϊκοί, αναγνώριζαν τις «θεραπευτικές δυνάµεις» των 

µουσικών ήχων για το ανθρώπινο σώµα και µυαλό. Ασχέτως αν για αρκετές 

δεκαετίες υπέστη µια σηµαντική παρακµή τα τελευταία χρονιά άρχισε και πάλι να 

κατακτά µεγάλο έδαφος πράγµα το οποίο επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα 

επιστηµονικών  ερευνών τα οποία συνηγορούν για µια πολλά υποσχόµενη 

ανάπτυξη. 

 

Οι τεχνικές του imaging, όπως π.χ. µαγνητική τοµογραφία, αρχίζουν να µας 

δίνουν µεγάλη βοήθεια στον εντοπισµό διαφορών περιοχών του εγκεφάλου που 

εµπλέκονται και απέδειξαν πώς υπάρχουν, ανεξάρτητα από το επίπεδο µόρφωσης 



και πνευµατικής καλλιέργειας,  κάποιοι κοινοί  κανόνες όσον αφορά την αντίληψη και 

επεξεργασία του ήχου. 

 

Φαίνεται πώς η µουσική επιδρά, µε ίδιο τρόπο και  µέτρο, στο δεξιό και 

αριστερό  ηµισφαίριο του εγκεφάλου µας. Εν συντοµία, µπορούµε να πούµε πώς το 

δεξί ηµισφαίριο εµπλέκει µια σειρά λειτουργιών, οι οποίες ονοµάζονται αναλογικές 

και κατέχουν τη δυνατότητα αντίληψης και επεξεργασίας µουσικών, ρυθµικών, 

χρονικών, χωρικών κριτηρίων µε απόλυτα άµεσο τρόπο. Το αριστερό ηµισφαίριο, 

επιδρά στη λεκτική διαδικασία και σε όλους τούς αναλυτικό-λογικούς τοµείς. Στο δεξί 

ηµισφαίριο ανήκουν όλα τα συναισθήµατα, οι µνήµες, οι εικόνες και γι’αυτο η 

µουσική  συλλαµβάνεται σαν  γλωσσά των αισθηµάτων. 

 

Η µουσικοψυχοθεραπεια διαµέσου του ήχου µας δίνει τη δυνατότητα  να 

αγγίξουµε και να ανοίξουµε κανάλια επικοινωνίας πολύ γρήγορα και άµεσα  

βελτιώνοντας σηµαντικά τη ποιότητα ζωής σε έναν ασθενή αντιµέτωπο µε το 

θάνατο. Συµφιλιώνοντας τον έτσι µε αυτή την ιδέα και συνοδεύοντας τον µε  

αρµονική αξιοπρέπεια µέχρι τις τελευταίες στιγµές της ζωής του συµβάλλοντας στη 

επιβεβαίωση πώς ο θάνατος δεν είναι το τέλος αλλά το πέρασµα σε µια διαφορετική 

ζωή. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΨΘ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 

 

• Η ΜΨΘ δεν επιταχύνει ή επιβραδύνει το θάνατο. 

• Βασικό στόχο έχει να δώσει κίνητρα ελπίδας στον ασθενή για να µπορεί 

να ζήσει µέχρι τη τελευταία στιγµή µ΄ ένα αξιοπρεπή τρόπο και να 

αποδεχτεί το θάνατο ως φυσικό συµβάν. 

• Συσσωµατώνει – συµπληρώνει τη ψυχολογική, κοινωνική και πνευµατική 

φροντίδα. 

• Ανοίγει κανάλια για καλυτέρα αποτελέσµατα στη παρεµβολή ψυχολόγου, 

ψυχιάτρου και ιερέα. 

• Ενδυναµώνει το είναι του ασθενούς µε αντίκτυπο τη µείωση άγχους, 

φόβου και κατάθλιψης. 

• Καταπολεµά τη τάση για αποµόνωση κάτι που πολύ συχνά παρατηρείται 



στους ασθενείς  τελικού σταδίου. 

• Βοηθά στην ανακούφιση του πόνου. 

• Αποτελεί µέσο για αναζήτηση της πνευµατικότητας και της 

θρησκευτικότητας.  

• Ενισχύει την οικογένεια του ασθενούς µε ειδικά προγράµµατα κατά τη 

διάρκεια της ασθενείας και του πένθους. 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Η Μαρία, όταν γνωριστήκαµε, είχε µόλις κλείσει τα 49. Ζούσε στην Ιταλία για 32 

χρονιά και εργαζόταν ως γιατρός. Ήταν παντρεµένη και είχε µια κόρη.  Απ’ την ηλικία 

των 27 χρονων είχε διαγνωστεί µε σκλήρυνση καταπλακας. Όταν την επισκέφτηκα για 

πρώτη φορά κινείτο µε δυσκολία,  περνούσε τις περισσότερες ώρες στο κρεβάτι και δεν 

της ήταν πια εύκολο να επικοινωνεί λεκτικά . 

Είχα συναντήσει το σύζυγο και τη κόρη της λίγες µέρες πριν, όπως και τον ιερέα 

που συστηµατικά την επισκεπτόταν. Μου είπαν πως η Μαρία ήταν πολύ γλυκός 

άνθρωπος και οι ασθενείς της την αγαπούσαν πολύ. Της άρεσε να πηγαίνει στην 

εκκλησιά και εκτελούσε χρέη αναγνωστρίας/ψάλτριας. Λάτρευε την ελληνική και 

βυζαντινή µουσική µια που της θύµιζαν τις ρίζες της. Ήταν πεισµατάρα και πάλευε για 

ότι πίστευε και σίγουρα γι’ αυτή τη µάχη ζωής που έδινε είχε κίνητρο τη 

δεκαεξαχρονη,τοτε, κόρη της. Η κόρη της µου έδειξε µια φωτογραφία της µητέρας της 

που έµοιαζε να επιβεβαιώνει όλα όσα µου είχαν πει: µια όµορφη γυναίκα, µε ένα πλατύ 

χαµόγελο, γεµάτη ζωντάνια. Ο σύζυγος επαναλάµβανε πως καλύτερο θα ήταν αν η 

Μαρία δεν ήταν γιατρός, αν γνώριζε λιγότερα....... 

Μπήκα στο δωµάτιο και αυτό που αντίκρισα πρόδιδε τη φθορά που η ασθένεια 

κατάφερε να  προκαλέσει στη Μαρία αυτά τα χρονιά. Ήταν δύσκολο.  ∆εν έδειχνε να 

µοιάζει µε τη γυναίκα της φωτογραφίας. Χαµογέλασα και της είπα ποια είµαι και πως 

ήµουν µέλος της οµάδας που θα τη φρόντιζαν για όσο καιρό θα βρισκόταν στο 

νοσοκοµείο. ∆εν µίλησε, µόνο µε κοίταξε έντονα. Έµεινα για λίγο κοντά της, εξηγώντας 

της τη  διαδικασία της µουσικοψυχοθεραπειας, πως θα ήταν δηλαδή ελεύθερη να 

εκφραστεί µε οποιοδήποτε τρόπο αυτή ήθελε εκτός από το λεκτικό. Απάντησε µε 

δυσκολία µ΄ ένα απλό "καλύτερα”. 



Η Μαρία έφτασε στο δωµάτιο της  ΜΨΘ στο αναπηρικό καροτσάκι , 

συνοδευόµενη από µια νοσοκόµα. Όταν µείναµε µονές στο δωµάτιο έµεινε να κοιτάζει µε 

απορία και συνάµα ενδιαφέρον τα όργανα που βρίσκονταν στο τραπέζι. Μετά από ώρα 

σιωπής άπλωσε σπασµωδικά το χέρι και άγγιξε µια από τις µεµβράνες. Αυτή ήταν η 

αρχή του ταξιδιού µας.  

Θα ήθελα πολύ, ο χρόνος να µας επέτρεπε να σας πω λεπτοµερώς τα όσα 

ζήσαµε µε τη Μαρία. Στους µήνες που ακολούθησαν υπήρχαν στιγµές αβάσταχτα 

έντονες όπως τη φορά που η Μαρία µε τις σπασµωδικές της κινήσεις έσπασε µε βία, µε 

όσες δυνάµεις διέθετε ακόµη, µια από τις σκληρές φυσικές µεµβράνες και ξέσπασε σε 

κλάµα, και µε τη λίγη φωνή που της απέµενε ρωτούσε  απεγνωσµένα ΄΄γιατι;΄΄ ή  τις 

τελευταίες βδοµάδες, στο σπίτι της, κατάκοιτη πια, στο κρεβάτι που καθώς µε έβλεπε 

ανασήκωνε το αριστερό της φρύδι, µια που το υπόλοιπο της σώµα δεν αντιδρούσε. 

Καθώς κάναµε ηχητικό µασάζ, οι αρµονικές των δικών µου χορδών, οι χτύποι απ’ το 

τύµπανο ακουµπισµένο  στο σώµα της έδεναν απόλυτα µε το διακεκοµµένο ασθενηµένο 

βογκητό της και έδειχνε να ανακουφίζεται. 

Όλη η οµάδα, ο γιατρός, οι νοσηλευτές, ο ψυχολόγος, η φυσιοθεραπεύτρια, ο 

ιερέας κ’ εγώ, ως  ΜΨΘ, προσπαθήσαµε να δώσουµε στη Μαρία , µαζί µε την οικογένεια 

της, ότι καλύτερο. Κανείς δεν προσπάθησε να κρατήσει τη Μαρία µε νύχια και µε δόντια 

στη ζωή, αλλά ούτε και να την περιθωριοποιήσει. Αυτό που πραγµατικά αγωνιστήκαµε 

ήταν η δυνατότητα να δώσουµε σ΄ αυτό τον άνθρωπο, αυτή τη γυναίκα,  µέχρι τη 

τελευταία της στιγµή, µέρες γεµάτες  ευεξία. Αυτό αξίζει κάθε άνθρωπος, κάθε Μαρία... 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

«....... κάθε Παρασκευή βραδύ ο Πέκις ηχούσε το ανθρωπόφωνο. Ήταν ένα 

παράξενο όργανο. Αυτός το είχε εφεύρει. Στη πραγµατικότητα ήταν ένα είδος 

εκκλησιαστικού οργάνου όπου τη θέση των σωλήνων αντικαθιστούσαν άνθρωποι. 

Κάθε άτοµο έβγαζε µια και µοναδική νότα: τη προσωπική του νότα. Ο Πέκις 

διαχειριζόταν τα πάντα από ένα  στοιχειώδες πληκτρολόγιο. Όταν πατούσε ένα 

πλήκτρο ένα πολύπλοκο σύστηµα από σχοινιά προκαλούσε στον αριστερό καρπό 

του αντιστοίχου τραγουδιστή µια δόνηση, ο οποίος όταν την αισθανόταν 

τραγουδούσε τη νότα του. Αν ο Πέκις κρατούσε το πλήκτρο τότε η δόνηση 



συνεχιζόταν και έτσι ο τραγουδιστής συνέχιζε τη νότα του. Όταν όµως ο Πέκις άφηνε 

το πλήκτρο τότε η δόνηση σταµατούσε και ο τραγουδιστής σιωπούσε. 

Στοιχειώδες! 

Κατά το λέγειν του εφευρέτη του, το ανθρωπόφωνο παρουσίαζε ένα βασικό 

προτέρηµα: επέτρεπε ακόµη και στους πιο παράφωνους να τραγουδήσουν σε µια 

χορωδία. Παρόλο που  συνήθως πολλοί άνθρωποι δεν µπορούν να τραγουδήσουν 

τρεις συνεχόµενες νότες χωρίς να φαλτσάρουν εντούτοις είναι σπάνιο να βρεθεί 

κάποιος ανίκανος  να τραγουδήσει µια νότα σωστά.  

Το ανθρωπόφωνο βασιζόταν σ΄ αυτή τη θεωρία. Κάθε εκτελεστής έπρεπε να σκεφτεί 

τη προσωπική του και µόνο νότα: τα υπόλοιπα θα τα αναλάµβανε ο Πέκις.   

-Εσείς δεν έρχεστε εδώ για να τραγουδήσετε οποιαδήποτε νότα. Έρχεστε εδώ για να 

τραγουδήσετε τη δική σας νότα. ∆εν είναι κάτι το απλό! Είναι  υπέροχο! 

Το να έχεις µια νότα, λέω, µια νότα µόνο για σένα. Όπου µπορείς να την 

αναγνωρίσεις ανάµεσα σε χίλιες, να την µεταφέρεις όπου κι αν πας, µέσα σου, στο 

είναι σου. Μπορείτε και να µην µε πιστέψετε αλλά εγώ σας λέω πως αναπνέει όταν 

αναπνέετε, σας αναµένει όταν κοιµάστε, σας ακολουθεί παντού όπου κι αν πάτε και 

σας ορκίζοµαι δεν θα σας παρατήσει µέχρι που εσείς θα τα τιναξετε,τοτε µόνο θα τα 

τινάξει µαζί σας. Μπορείτε να την αγνοήσετε, µπορείτε να ΄ρθείτε εδώ και να µου 

πείτε, αγαπηµένε Πέκις λυπάµαι  αλλά δεν έχω καµιά προσωπική νότα.....αλλά η 

πραγµατικότητα είναι πως η νότα υπάρχει....υπάρχει αλλά εσείς δεν θέλετε να την 

ακούσετε. 

Κι΄ αυτό είναι ηλίθιο, ένα αριστούργηµα ηλιθιότητας. Ο καθένας έχει µια νότα, τη δική 

του...... κι αν την αφήσει να σαπίσει µέσα του.... όχι.... ακουστέ ακόµη κι αν η ζωή 

µοιάζει µε κόλαση ακονίστε τα αυτιά σας µέχρι να καταφέρετε να την ακούσετε και 

τότε κρατήστε την µέσα σας και µην την αφήσετε να ξαναφύγει» 

 

Σκέφτηκα να κλείσω µε αυτό το απόσπασµα από το βιβλίο του Αλεσάντρο 

Μπαρίκο, «Κάστρα οργής» µια που ο κάθε άνθρωπος, από τη στιγµή της σύλληψης 

του, περιβάλλεται από ένα κόσµο δονήσεων, ήχων, κινήσεων και σιωπών. 

Συνοδεύεται από αυτό το σύνολο ενεργειών κατά τη διάρκεια της ζωής του ταυτίζεται 

µαζί του και εξελίσσεται µέσα από αυτό. Η ηχητική του ταυτότητα τον χαρακτηρίζει 

και τον διαφοροποιεί από τους άλλους. ∆εν µιλάµε για µια µόνο νότα, αλλά για µια 

συσσώρευση ενεργειών µέρος του υποσυνειδήτου του κάθε ανθρώπου όπου ο 

καθένας εκφράζεται µέσο αυτών. Ο καθένας από εµάς έχει βιώσει στιγµές χαράς  ή 



λύπης και έχει εκφράσει τα συναισθήµατα του µέσα από κάποια µελωδία, µια έντονη 

κίνηση, το τράνταγµα από το κλάµα ή ακόµη και το «απεγνωσµένο ουρλιαχτό» της 

σιωπής. Μέσα απ’ τούς κραδασµούς ο άνθρωπος δηµιουργείται, αναπτύσσεται και 

εξελίσσεται. Μέσα από αυτές τις ενέργειες θα έπρεπε να µπορεί να αφεθεί στη 

µετάβαση µια που µ’ αυτό το γνώριµο τρόπο το ταξίδι δεν θα του είναι τόσο 

άγνωστο και η ιδέα του θανάτου δεν θα είναι το τέλος µα η συνέχεια.  

 

 

 

 


