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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ – Μαρία Παπασπύρου-Γκορίτσα (Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου) 
 
Kαλησπέρα σας, 
 
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
Κολλεγίου Αθηνών, στην σημερινή ημερίδα με θέμα την Μουσικοθεραπεία και το 
Art Therapy. 
 
Η αφορμή για την διοργάνωση της σημερινής ημερίδας ήταν ένα κείμενο αφιερωμένο 
στη μουσικοθεραπεία που διαβάσαμε στην εφημερίδα μας την περσινή χρονιά 
γραμμένο από την Εύη Παπανικολάου. Το κείμενο αυτό κίνησε το ενδιαφέρον 
πολλών γονέων και σκεφτήκαμε ότι η οργάνωση αυτής της ημερίδας θα ήταν μια 
καλή ευκαιρία να ενημερωθούμε εκτενέστερα για κάτι τόσο καινούργιο στη χώρα 
μας. 
 
Θα πρέπει εδώ να ευχαριστήσουμε τις διοργανώτριες της σημερινής βραδιάς την 
Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας  Ναυσικά Γεωργιάδου, το μέλος του Συλλόγου μας, 
Αθηνά Ασλανίδου και το επίτιμο μέλος μας την κα Μάγια Φραγκάκη στην οποία 
ανήκει και η πρωτοβουλία για την ημερίδα. 
 
Απόψε λοιπόν φιλοξενούμε δυο πολύ νέες ειδικότητες στην Ελλάδα, το art therapy 
και την μουσικοθεραπεία. Δυο ειδικότητες καθιερωμένες ως αναγνωρισμένο 
επάγγελμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Μ. Βρετανία και σε άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες εδώ και 50 περίπου χρόνια, που όμως στην Ελλάδα μόλις έχουν αρχίσει να 
αναπτύσσονται και να αποκτούν επιστημονική υπόσταση από ελάχιστους 
καταρτισμένους επαγγελματίες, ειδικευμένους στο εξωτερικό.  
 
Η αλήθεια είναι ότι η μουσική και η τέχνη γενικότερα είναι αντικείμενα αγαπητά και 
προσβάσιμα σε πολύ κόσμο και όλοι μας σε κάποιο βαθμό έχουμε αναρωτηθεί ή 
έχουμε ασχοληθεί με την επίδραση της μουσικής και των τεχνών στην καθημερινή 
μας ζωή. 
 
 Η σημερινή ημερίδα αποτελεί μια ευκαιρία να ακούσουμε για την συμβολή της 
μουσικής και των τεχνών μέσα σε επιστημονικό πλαίσιο και από ανθρώπους που 
έχουν σπουδάσει σε πανεπιστημιακό επίπεδο και ασχολούνται επαγγελματικά  με το 
art therapy και την μουσικοθεραπεία. 
 
Έχουμε κοντά μας την Αλεξία Βερνίκου, Art therapist, την Ελισάβετ Γεωργιάδη, 
Μουσικοθεραπεύτρια και την Εύη Παπανικολάου, μουσικοθεραπεύτρια και πρόεδρο 
του Ελληνικού Συλλόγου Καταρτισμένων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών. 
 
Η κα Παπανικολάου θα ξεκινήσει με μία σύντομη εισαγωγή και στη συνέχεια η κα 
Βερνίκου θα μας εντάξει στην έννοια του art therapy και στη δύναμη της τέχνης 
γενικότερα στην ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών.  
 
Στη συνέχεια, θα περάσουμε στο μουσικό κομμάτι και θα μιλήσουμε για τις δυο 
μεγάλες κατηγορίες μουσικοθεραπείας, την ενεργητική, που στηρίζεται στον μουσικό 
αυτοσχεδιασμό  και τη δεκτική που στηρίζεται στη μουσική ακρόαση. 
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 Πρώτα θα ακούσουμε την κα Γεωργιάδη για την ενεργητική μουσικοθεραπεία 
(δηλαδή θεραπευτής και συμμετέχων παίζουν, δημιουργούν μουσική μαζί) και την 
δουλειά της κυρίως με παιδιά. 
 
Τελευταία, είναι η παρουσίαση της κας Παπανικολάου, η οποία θα εστιάσει στην 
μέθοδο GIM, μια μορφή δεκτικής  μουσικοθεραπείας , δηλαδή μουσικής  ακρόασης. 
Η Εύη δεν θα εστιάσει μόνο στα παιδιά αλλά θα μιλήσει γενικότερα για τη μουσική 
σε όλες τις ηλικίες.  
 
Ως Σύλλογος Γονέων απευθυνόμαστε σε σας υπό την ιδιότητά σας ως γονείς,  αλλά 
πάνω από όλα απευθυνόμαστε σε ανθρώπους και επειδή η μουσική έχει επίδραση σε 
όλες τις ηλικίες, πιστεύουμε ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να πάρει κάτι σήμερα όχι 
μόνο για το παιδί του αλλά και για τον εαυτό του. 
 
 
Εισαγωγή-Πρόλογος : Tι είναι Μουσικοθεραπεία; 
Εύη Παπανικολάου, MA , MSc , Μουσικοθεραπεύτρια, Ψυχοθεραπεύτρια GIM    
 
 
Πάνω από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς όλους που είστε εδώ κοντά μας.  Θα 
ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Φραγκάκη για την αρχική πρωτοβουλία της 
σημερινής διοργάνωσης, και φυσικά, τον Σύλλογο γονέων για την συνεργασία και 
την υποστήριξή τους,  όπως επίσης και την διοίκηση του Κολεγίου Αθηνών για την 
υποστήριξη και την φιλοξενία που μας παρέχει σήμερα. Και οπωσδήποτε,  ένα 
ευχαριστώ και  στις αγαπητές συναδέλφους την Ελισάβετ Γεωργιάδη και την Αλεξία 
Βερνίκου που δέχτηκαν να είναι απόψε εδώ κοντά μας και αν παρουσιάσουν την 
δουλειά τους.  
 
Και πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ζητήσω μια συγγνώμη από την Αλεξία, διότι παρότι 
σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την μουσική και τις τέχνες, αυτή η 
εισαγωγή ουσιαστικά εστιάζει στην μουσική και στην μουσικοθεραπεία. Δεν 
προσπαθούμε να παραγκωνίσουμε την σημασία του Art therapy, όμως, επειδή 
γενικότερα υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το τι ακριβώς είναι η μουσικοθεραπεία, 
θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις πάνω στο θέμα ώστε 
να γίνει κατανοητό σε εσάς τι ακριβώς θα ακούσετε αργότερα. Στο art therapy,  τα 
πράγματα είναι ούτως ή άλλως λίγο πιο ξεκάθαρα. 
 
Θα δώσω λοιπόν 2-3 κατατοπιστικούς ορισμούς και διευκρινήσεις πάνω στο 
αντικείμενο της μουσικοθεραπείας σαν γενική εισαγωγή και μετά, παίρνει το λόγο η 
Αλεξία για να περάσουμε στο κομμάτι του art therapy.  
 
 
Η μεγαλύτερη παρεξήγηση στον χώρο μας είναι ότι ο περισσότερος κόσμος πιστεύει 
ότι η μουσικοθεραπεία είναι η χρήση ενός CD μουσικής για να μας βοηθήσει να 
χαλαρώσουμε ή να συγκεντρωθούμε, ή να κοιμηθούμε. Η μουσική βοηθάει σίγουρα 
σε όλα αυτά  και υποθέτω ότι σε όλους μας έχει τύχει να ακούσουμε ένα κομμάτι 
μουσικής και να μας χαλαρώσει, όπως μπορεί και να μας εκνευρίσει βεβαίως. Αυτή 
είναι μια  ιδιότητα της μουσικής για την οποία θα μιλήσουμε αναλυτικά αργότερα,  
και είναι όντως ένα μικρό βήμα προς την έννοια της μουσικοθεραπείας αλλά δεν είναι 
καθαυτού μουσικοθεραπεία.  
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Η μουσικοθεραπεία, στα αλήθεια είναι 3 πράγματα μαζί. Είναι επιστήμη, είναι 
διαπροσωπική σχέση και τέχνη. Ας διαβάσουμε έναν ορισμό της έννοιας της 
μουσικοθεραπείας, που πιστεύω ότι θα μας χρησιμεύσει γενικότερα ως οδηγός για 
αυτά που θα ακούσουμε σήμερα. 
«Η Μουσικοθεραπεία, με επιστημονικές μεθόδους αξιοποιεί τις συναισθηματικές, 
επικοινωνιακές και εκφραστικές ιδιότητες της μουσικής για θεραπευτικούς 
σκοπούς. Αποβλέπει στην χρήση των ήχων και της μουσικής στα πλαίσια μιας 
θεραπευτικής σχέσης και έτσι αποσκοπεί στην επαναφορά, στην διατήρηση και 
στην προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και πνευματικής υγείας»                         .

Θα συνεχίσω τώρα εξηγώντας μια μεγάλη παρεξήγηση που υπάρχει μεταξύ της 
μουσικοθεραπείας και της μουσικής στην ιατρική, αυτό που διεθνώς λέγεται Music 
Medicine.  
Ως επιστήμη, η μουσικοθεραπεία ενδιαφέρεται για τα μετρήσιμα αποτελέσματα της 
επίδρασης της μουσικής στην ανθρώπινη φυσιολογία (π.χ. καρδιακοί παλμοί, 
αρτηριακή πίεση, εγκεφαλική δραστηριότητα,  επίπεδα ορμονών). Αυτός όμως είναι 
ένας ξεχωριστός κλάδος της μουσικοθεραπείας και έχει ονομαστεί Music Medicine 
δηλαδή “η μουσική ως φάρμακο”. Στηρίζεται στο γεγονός ότι η μουσική επιδρά στον 
εγκέφαλο και κατ’ επέκταση και σε άλλες οργανικές δομές του σώματός μας με 
ενδείξεις που είναι μετρήσιμες στα εργαστήρια,  παρέχοντας έτσι απαραίτητες βάσεις 
για την χρήση της μουσικής σε διάφορες ιατρικές  διαδικασίες. (μουσική στα 
χειρουργεία, στις χημειοθεραπείες, στην εντατική μονάδα, στον τοκετό, κλπ).Στο 
Music Medicine, δεν είναι απαραίτητη η παρουσία θεραπευτή, και συνήθως αφορά 
την παθητική ακρόαση επιλεγμένης μουσικής. Δηλαδή, συνήθως αφορά 
προεπιλεγμένη ηχογραφημένη μουσική την οποία παίζουμε στον ασθενή μέσω 
ηχείων ή ακουστικών για ένα συγκεκριμένο διάστημα και για ένα συγκεκριμένο 
σκοπό.  
H μουσικοθεραπεία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, αφορά την μουσική ως 
τέχνη που αγγίζει την καλλιτεχνική φύση του ανθρώπου και αφυπνίζει την εκ γενετής 
ικανότητα μας για δημιουργική έκφραση. 
Η μουσικοθεραπεία λοιπόν στηρίζεται στην διαπροσωπική σχέση μεταξύ δυο ή 
περισσοτέρων ανθρώπων και δανείζεται τεχνικές από γνωστές ψυχοθεραπευτικές 
μεθόδους, προκειμένου να χτίσει και να στηρίξει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ 
θεραπευτή - συμμετέχοντος. Άρα λοιπόν, στη μουσικοθεραπεία η παρουσία 
ειδικευμένου θεραπευτή είναι αυτονόητη. 
Επίσης, ο συμμετέχων έχει ενεργό ρόλο στην διαδικασία, που σημαίνει ότι 
αλληλεπιδρά με τον θεραπευτή του ή με τους άλλους συμμετέχοντες, είτε παίζοντας 
μουσική μέσω του μουσικού αυτοσχεδιασμού, είτε με συζήτηση και άλλα εικαστικά 
μέσα, αν πρόκειται για μέθοδο μουσικής  ακρόασης. 
Σήμερα, θα ασχοληθούμε με την μουσικοθεραπεία ως κλινική προσέγγιση και όχι με 
την μουσική ως φάρμακο. Παρόλα αυτά, θα διαπιστώσετε ότι αυτά τα δυο δεν είναι 
άσχετα μεταξύ τους αλλά επί της ουσίας, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος.
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Επειδή απευθυνόμαστε σε ένα σχολείο, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε μια άλλη 
μεγάλη διαφορά μεταξύ της μουσικοθεραπείας και της μουσικής διδασκαλίας διότι 
γενικά, πολύ συχνά δημιουργείται άλλη μια σύγχυση μεταξύ των δύο.  
Συνήθως, στη μουσική διδασκαλία ο στόχος είναι η απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων, 
απαραίτητων στην εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου και η γνώση της μουσικής. Η 
γνώση δηλαδή της μουσικής είναι ο σκοπός. 
Στην μουσικοθεραπευτική διαδικασία, ο σκοπός  είναι η ανάπτυξη συναισθηματικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της μουσικής. Αυτό σημαίνει ότι εδώ δεν 
απαιτείται τεχνική γνώση ενός οργάνου αλλά η αυθόρμητη έκφραση μέσω της 
μουσικής. Η έμφαση λοιπόν είναι στις ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού και η 
μουσική είναι το μέσο προσέγγισης αυτών των αναγκών. 
Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο εκπαιδευτική 
μουσικοθεραπεία, όταν δηλαδή η μουσικοθεραπεία εντάσσεται μέσα σε ένα 
εκπαιδευτικό πλαίσιο και οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος επηρεάζουν την 
μουσικοθεραπευτική προσέγγιση. Δηλαδή, όταν η μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται σε 
ένα σχολείο, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να υποστηρίξει και να βελτιώσει την 
μαθησιακή ανάπτυξη των μαθητών. Πώς; Στηρίζοντας τις πολύπλευρες ικανότητες 
και το δυναμικό των παιδιών και εστιάζοντας στις ψυχολογικές τους ανάγκες σε 
συνάρτηση με τους εκπαιδευτικούς/διδακτικούς τους στόχους. Είναι δηλαδή δυο 
ξεχωριστά πράγματα που δεν λειτουργούν χωριστά, αλλά συμπληρώνει το ένα το 
άλλο. 
 
Τώρα λοιπόν θα πάρει τον λόγο η Αλεξία που θα μιλήσει για το Art Therapy και μετά 
θα μας μιλήσει η Ελισάβετ για τον ρόλο και την συμβολή του μουσικού παιξίματος 
στο παιδί. Τελευταία, πάλι εγώ, που θα συμπληρώσω την Ελισάβετ μιλώντας για τον 
ρόλο του μουσικού ακούσματος στην ανθρώπινη ανάπτυξη. 
 
 
Επικοινωνία και κατανόηση μέσα από την μουσική: η σημασία τους στην 
συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. 
 Ελισάβετ Γεωργιάδη, Post Grad Dipl, Μουσικοθεραπεύτρια  
 
 
 
Προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη 
 
Η μουσικοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά, στα οποία οι δυνατότητες για επαφή και 
επικοινωνία είναι περιορισμένες. Οι δυσκολίες σε αυτούς τους τομείς μπορεί να 
οφείλονται σε πολλούς διαφορετικούς λόγους, φυσικούς ή περιβαλλοντολογικούς. Οι 
δυσκολίες στην επικοινωνία οδηγούν με την σειρά τους σε φτωχές ποιοτικά σχέσεις 
με την οικογένεια και τους άλλους ανθρώπους. Τα παιδιά δυσκολεύονται να 
συνδεθούν συναισθηματικά με τους άλλους, κάτι που είναι απαραίτητο για την υγιή 
ανάπτυξή τους και την προσωπική τους ισορροπία.  
 
Στα μικρά παιδιά, η λογική επεξεργασία των καθημερινών καταστάσεων και 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθώς και η έκφρασή τους είναι πρακτικά 
αδύνατη. Η έλλειψη επικοινωνίας με τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού, από την 
μεριά των ενηλίκων, και η απουσία  προσπάθειας κατανόησης των αντιδράσεων και 
κινήτρων, αφήνει στο παιδί ένα αίσθημα μοναξιάς, αδυναμίας και ματαίωσης. Εάν το 
περιβάλλον ανταποκριθεί με ευαισθησία στις συναισθηματικές δυσκολίες του 
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παιδιού, τότε αυτό με την σειρά του, εσωτερικεύει μια θετική εικόνα του εαυτού του, 
αλλά και του εξωτερικού κόσμου. Ο εξωτερικός κόσμος παύει να είναι εχθρικός, 
γίνεται κάτι που μπορεί κανείς να προσεγγίσει με ασφάλεια.  
 
Σύμφωνα με την Melanie Klein η συναισθηματική στήριξη είναι κυρίως μη-λεκτική, 
και είναι απαραίτητη για την ενδυνάμωση της προσωπικότητας του παιδιού από τις 
πρώτες ώρες της ζωής του. Εκφράζεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα 
χειρίζεται τις ανάγκες του μωρού της: «Η ικανοποιητική πρώιμη σχέση με την 
μητέρα, υπονοεί μια στενή επαφή ανάμεσα στο ασυνείδητο της μητέρας και του 
παιδιού. Αυτή είναι η βάση για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία συναισθηματικής 
κατανόησης και είναι συνδεδεμένη με προ-λεκτικά στάδια επικοινωνίας. Όσο 
ικανοποιητική και εάν είναι, στην ενήλικη ζωή, η έκφραση σκέψεων και 
συναισθημάτων σε αγαπητά μας πρόσωπα, πάντα θα υπάρχει μια ανικανοποίητη 
νοσταλγία για κατανόηση χωρίς λέξεις – η οποία παραπέμπει σε αυτήν την πρώτη 
σχέση με την μητέρα. Αυτή η ανεκπλήρωτη λαχτάρα εντείνει, πολλές φορές, το 
αίσθημα της μοναξιάς στην ενήλικη ζωή...» 
 
Με αυτήν την βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου μπορεί να συνδεθεί η λειτουργία της 
μουσικής στην ζωή μας και ο ρόλος της μουσικοθεραπείας στην προώθηση της 
ανάπτυξης του παιδιού. 
 
 
 
Η μουσική ως μέσο κατανόησης και φροντίδας 
 
Πολλές φορές έχει ειπωθεί ότι η μουσική είναι η γλώσσα των συναισθημάτων. Όταν 
ένα κομμάτι μουσικής έχει καταφέρει να αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρον και τις 
αισθήσεις μας, μας προσφέρει μια αναπαράσταση των συναισθηματικών «κινήσεων» 
ή «συχνοτήτων» της ψυχής μας, με έναν τρόπο μάλλον συγκινησιακό, παρά με την 
συμβολική περιγραφή των λέξεων. Σύμφωνα μάλιστα με τον Mendelssohn, «η 
γλώσσα της μουσικής είναι πολύ ακριβής, για να την περιγράψει κανείς με λόγια». 
 
Η μουσική εναρμονίζεται με την πνευματική και συναισθηματική μας κατάσταση, και 
είναι σε θέση να εκφράζει με μοναδικό – μη-λεκτικό – τρόπο ανησυχίες και 
προβληματισμούς. Από την άλλη μεριά, η μουσική μπορεί να μας βοηθήσει να 
αναγνωρίσουμε συναισθήματα και ανάγκες που είναι κρυμμένες μέσα μας και 
δυσκολευόμαστε να δούμε ή να αποδεχτούμε, φέρνοντας μας έτσι σε επαφή με τον 
βαθύτερο εαυτό μας.  
 
Ακόμη και εάν τα συναισθήματα που εκφράζονται μέσα από την μουσική μας είναι 
δυσάρεστα (θλίψη, νοσταλγία, θυμός), το αίσθημα κατά την ακρόαση ενός μουσικού 
κομματιού που μας εκφράζει, είναι θετικό και απελευθερωτικό. Ίσως, γιατί μέσα από 
την μουσική νιώθουμε ότι υπάρχει κάτι, έξω από εμάς, που συνδέεται με την ψυχική 
μας κατάσταση, αναγνωρίζει τον τρόπο που αισθανόμαστε και μας τον παρουσιάζει 
με έναν τρόπο που εκφράζει αποδοχή και κατανόηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
μουσική «φροντίζει» με τον δικό της τρόπο τον εσωτερικό μας κόσμο, και εκεί ίσως 
οφείλεται το γεγονός ότι κατά την διάρκεια αλλά και μετά την ακρόαση, νιώθουμε 
περισσότερο ήρεμοι, γαλήνιοι και πολλές φορές περισσότερο δυνατοί.  
 



 6

Η ιδιότητα αυτή της μουσικής συνδέεται με την ανθρώπινη ανάγκη για σιωπηρή 
κατανόηση, η οποία, όπως αναφέραμε παραπάνω ξεκινάει από την βρεφική ηλικία, 
πριν ακόμη την ανάπτυξη της λογικής και του λόγου και μπορεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της προσωπικότητας του παιδιού μέσα από την ηρεμία και ασφάλεια που 
προσφέρει. 
 
 
Πώς συνδέεται η μουσική με την θεραπεία? 
 
Στο βιβλίο των Patrik Juslin και John Sloboda, Music and Emotion, αναφέρεται ότι η 
συγκινησιακή σχέση με την μουσική επιδρά στον άνθρωπο με τον εξής τρόπο: 
 

• Απορρόφηση από το μουσικό ερέθισμα = οριοθέτηση, συγκέντρωση 
• Συγκέντρωση στο εδώ και τώρα – στο παρόν = απουσία άγχους και φόβου 
• Ταύτιση ανάμεσα στο μήνυμα (πομπό) και τον δέκτη = επαφή, σύνδεση, 

ασφάλεια 
 
Σύμφωνα με τους συγγραφείς του βιβλίου: τέτοιου είδους εμπειρίες είναι καλές και 
επιθυμητές, καθώς υπάρχει παντελής έλλειψη φόβου, άγχους, αναστολών, άμυνας και 
ελέγχου.  
 
Οι Nordoff-Robbins, πρωτοπόροι στην σύλληψη της θεραπείας μέσα απο τη μουσική, 
είχαν παρατηρήσει την σημαντική επίδραση τέτοιων εμπειριών στην ανάπτυξη του 
παιδιού, και είχαν επισημάνει ότι η συναισθηματική ταύτιση με την μουσική 
απελευθερώνει γνωστικές και εκφραστικές δυνατότητες, σημαντικές  για την  
οργάνωση της προσωπικότητας του παιδιού.  
 
«Μία τέτοιου είδους συναισθηματική ανάμειξη, όταν ενθαρρύνεται δημιουργικά, 
κινητοποιεί τις λειτουργίες της αντίληψης και της μνήμης. Εξυπνάδα, σκοπιμότητα 
και αυτοπεποίθηση εμφανίζονται αυθόρμητα μέσα στην έκφραση του παιδιού, όταν 
αυτό είναι βαθιά και προσωπικά αναμεμιγμένο, μέσα στην μουσική εμπειρία»  
 
Στην μουσικοθεραπεία αξιοποιούμε την δυνατότητα που προσφέρει η μουσική για 
κατανόηση και συναισθηματική επαφή. Μέσα από αυτήν την ιδιότητα ο θεραπευτής 
μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί. 
Η ασφάλεια που αισθάνεται το παιδί, οδηγεί σε ένα άνοιγμα της συνείδησης, που 
αποκαλύπτει μεγαλύτερες ή κρυμμένες δυνατότητες και βοηθά το παιδί να είναι 
περισσότερο ήρεμο και δημιουργικό.  
 
 
 
 
 
 
Πώς ακριβώς γίνεται 
 
Στην αίθουσα της μουσικής υπάρχει μια ποικιλία οργάνων, κρουστών και άλλων. Ο 
θεραπευτής δίνει χώρο και χρόνο στο παιδί να χρησιμοποιήσει τα όργανα και τους 
ήχους με όποιον τρόπο θέλει, και το ενθαρρύνει να συμμετάσχει σε μια μουσική 
σχέση μαζί του. Ο τρόπος με τον οποίο θα ανταποκριθεί το παιδί συνδέεται με τα 
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συναισθήματα που εκδηλώνονται εκείνη τη στιγμή σε σχέση με την συγκεκριμένη 
κατάσταση και σε σχέση με τον θεραπευτή.  
 
Ανάλογα με τον χαρακτήρα του κάθε παιδιού η ανταπόκριση μπορεί να είναι, 
ενθουσιώδης, παθητική, αρνητική, επιφυλακτική ή αμυντική. Μπορεί να είναι 
οργανωμένη ή χαοτική. Τέλος μπορεί να αποβλέπει στην σύνδεση με τον θεραπευτή 
ή στην αποφυγή σύνδεσης με τον θεραπευτή. Η συναισθηματική αντίδραση 
ερμηνεύεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο το παιδί χρησιμοποιεί την ένταση, την 
δυναμική, το ύψος, τα εκφραστικά στοιχεία και τον ρυθμό, και τα οποία εκφράζουν 
την προσωπική του κατάσταση (νευρικότητα, ένταση, φόβο, απόσταση, δισταγμό). Η 
γενικότερη συμπεριφορά του (κίνηση, βλεμματική επαφή, στάση του σώματος) και ο 
τρόπος με τον οποίο συνδέει την μουσική του με αυτή του θεραπευτή αποκτά 
διαπροσωπικό νόημα (συμμόρφωση, έλεγχο, προσπάθεια εντυπωσιασμού, αποφυγή 
επαφής κλπ).  
 
Ο θεραπευτής ακούει την ανταπόκριση του παιδιού με δύο τρόπους. Ο ένας είναι 
μουσικός: ρυθμικό σχήμα, ταχύτητα, προσδιορισμός του ήχου (τονικότητα), ένταση 
του ήχου (δυνατά, σιγά, μέτρια). Στην συνέχεια, προσπαθεί να συλλάβει ένα μουσικό 
σχήμα που να ενσωματώνει  αυτά τα στοιχεία που προέρχονται από τον εσωτερικό 
κόσμο του παιδιού. Ο άλλος τρόπος σχετίζεται με το συναισθηματικό νόημα ή με το 
κίνητρο που μεταφέρει αυτού του είδους η ανταπόκριση και το οποίο μας δίνει μια 
εικόνα για το παιδί όπως πραγματικά είναι και αισθάνεται. Ο θεραπευτής δίνει 
μουσική μορφή στην έκφραση του παιδιού προσπαθώντας να το συναντήσει σε 
επίπεδο προσωπικό (δηλαδή σε επίπεδο κατανόησης και αποδοχής των 
συναισθηματικών αναγκών της στιγμής) και όχι απλά σε μουσικό επίπεδο. Εάν ο 
θεραπευτής καταφέρει και ανταποκριθεί μουσικά στην βαθύτερη κατάσταση του 
παιδιού, τότε η μουσική του, λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργεί η μουσική 
γενικότερα:  αποδοχή και  κατανόηση σε μη-λεκτικό επίπεδο, στοιχεία απαραίτητα 
για την ενδυνάμωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού. Έτσι, το παιδί 
αισθάνεται ασφάλεια και αρχίζει να εκδηλώνει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του 
εαυτού του και των δυνατοτήτων του αλλά και των αδυναμιών του.  
Μέσα από την σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργεί η κοινή μουσική, ο θεραπευτής 
μπορεί να θέσει και άλλους εξωμουσικούς στόχους ανάλογα με τις ανάγκες του 
παιδιού (καλύτερη οργάνωση του χώρου και του χρόνου, καλλιέργεια της μνήμης, 
ευελιξία, εκφραστικότητα, πειραματισμός με τη φωνή, συγκέντρωση, οριοθέτηση). 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι έμφυτα στην μουσική και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σκόπιμα προκειμένου να εμπλουτίσουν τις δυνατότητες του 
παιδιού. Τέλος η συνύπαρξη του παιδιού και του θεραπευτή μέσα στην μουσική 
φανερώνει δυνατότητες και αδυναμίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, όμως η μουσική 
έχει την μοναδική ιδιότητα να συνδέει τους ανθρώπους σε μια κοινή ατμόσφαιρα, και 
τους σπρώχνει στο να ταυτιστούν ψυχικά, εξομαλύνοντας τις όποιες αντιθέσεις και 
ενισχύοντας την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.  
 
Ανακεφαλαίωση 
 
 Ο θεραπευτής προσπαθεί να εναρμονισθεί με την πνευματική και συναισθηματική 
κατάσταση του παιδιού. Εάν αυτό επιτευχθεί, ο θεραπευτής μεταφέρει μέσα από την 
μουσική του μηνύματα επικοινωνίας και κατανόησης προς το παιδί κερδίζοντας έτσι 
την εμπιστοσύνη του και παραμερίζοντας τα ψυχικά εμπόδια και τις άμυνες. 
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Ο θεραπευτής επιδιώκει να εκμαιεύσει όλο και περισσότερους τρόπους μουσικής 
έκφρασης, ενθαρρύνοντας την όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση και συμμετοχή του 
παιδιού και ως εκ τούτου τον άνοιγμά του προς τον έξω κόσμο.  
 
Η εμπιστοσύνη που αναπτύσσει σιγά σιγά το παιδί απέναντι στη μουσική και τον 
θεραπευτή το βοηθά να οριοθετηθεί, να συγκεντρωθεί, και έτσι να αναπτύξει στο 
μέγιστο τις γνωστικές του ικανότητες. Αυτό με την σειρά του οδηγεί στην 
ενδυνάμωση της προσωπικότητας του παιδιού και το βοηθά να εκφραστεί με 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα, ξεπερνώντας τα ψυχικά εμπόδια 
που μπορεί να έχουν επιβάλλει η αρρώστια, η έλλειψη φροντίδας ή το τραύμα.  
 
 
Σε ποιους απευθύνεται 
 

• Σε υπερκινητικά παιδιά και παιδιά με δυσκολίες συγκέντρωσης 
• Σε παιδιά που αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα 
• Σε παιδιά που έχουν υποστεί τραυματικές εμπειρίες 
• Σε παιδιά με προβλήματα λόγου και επικοινωνίας 
• Σε παιδιά με νοητικά προβλήματα και μαθησιακές δυσκολίες 

 
 
 
 Μουσική, νους και φαντασία: H δύναμη του μουσικού ακούσματος 
Μουσικοθεραπεία GIM (Guided Imagery and Music) 
Εύη Παπανικολάου, MA , MSc , Μουσικοθεραπεύτρια, Ψυχοθεραπεύτρια GIM     
 
 
Θα ξεκινήσω διαβάζοντας ένα απόφθεγμα του Πλάτωνα, το οποίο, όπως θα δείτε 
παρακάτω έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο που θα μας απασχολήσει σήμερα… 
Η μουσική είναι ηθικός νόμος. 
Δίνει ψυχή στο σύμπαν 
Φτερά στο νου 
Φυγή στην φαντασία 
Σαγήνη στην λύπη 
Ευθυμία και ζωή στα πάντα. 
(Πλάτων) 
 
Και επέλεξα να ξεκινήσω με αυτή την αναφορά στον Πλάτωνα για να υπενθυμίσω ότι 
οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής καθώς και η ικανότητα της να μας ξυπνάει 
νοητικές εικόνες, είναι γνωστές και από τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι πίστευαν 
ότι η υγεία γενικότερα είναι μια αρμονία φυσική και ψυχική, μια ισορροπία που 
πρέπει να διατηρηθεί. 
Ακόμα και πριν απ’ τον Πλάτωνα, από την εποχή των Πυθαγορείων, θεωρούσαν ότι 
ειδικότερα η αρμονία της  μουσικής είναι στοιχείο απαραίτητο στην διατήρηση της 
υγείας και την χρησιμοποιούσαν ως μέσο  κάθαρσης, σωματικής και ψυχικής 
ολοκλήρωσης. 
 
Παρότι οι αρχαίες τεχνικές σήμερα θεωρούνται ανέφικτες, πολλά στοιχεία της 
φιλοσοφίας τους έχουν ενσωματωθεί σε σύγχρονες προσεγγίσεις, που εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά-και όχι εναλλακτικά- με την μοντέρνα ιατρική.  
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Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μια από αυτές τις προσεγγίσεις, την 
μουσικοθεραπεία GIM(Guided Imagery and Music, σε ελεύθερη μετάφραση 
«Καθοδηγούμενη Φαντασία και Μουσική»).Το GIM  αποτελεί και αυτό μια μοντέρνα 
ενσάρκωση των αρχαίων φιλοσοφιών, μια ανάμειξη της αρχαίας φιλοσοφίας και της 
σύγχρονης ψυχολογίας που στηρίζει την άποψη ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ 
του νου και του σώματός μας και ότι –επί της ουσίας- η δύναμη της ίασης πηγάζει 
από «μέσα» μας. 
 
Να πούμε λίγα για την ιστορία της μουσικοθεραπείας GIM. Η μέθοδος γεννήθηκε 
στο τέλος της δεκαετίας του ‘60 στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Maryland των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε γινόταν ερευνητική εργασία πάνω στις επιδράσεις της 
παραισθησιογόνου ουσίας LSD σε διάφορες  ομάδες ασθενών με σκοπό να 
βοηθήσουν τα άτομα να χαλαρώσουν τις συνειδητές άμυνες του εαυτού τους και να 
γίνουν έτσι πιο αποδοτικοί στην θεραπεία τους.  
 
Η Helen Bonny-που ήταν μουσικοθεραπεύτρια και μέλος του ερευνητικού 
προσωπικού-ανακάλυψε ότι η μουσική, μπορούσε να επιφέρει παρόμοια 
αποτελέσματα με το LSD, δηλαδή, να βοηθήσει τους ανθρώπους να χαλαρώσουν 
προκαλώντας νοητικές εικόνες και φαντασιώσεις που πηγάζουν από το υποσυνείδητο, 
βελτιώνοντας έτσι την ψυχική τους υγεία χωρίς τις παρενέργειες των χημικών 
ουσιών. Έτσι άρχισαν μελέτες πάνω στην χρήση της μουσικής και τις εφαρμογές της 
αρχικά σε διαφορετικές κλινικές περιπτώσεις, και τελικά σήμερα, σχεδόν σε όλους 
εμάς.  
 
 
Συνοπτικά λοιπόν, θα λέγαμε ότι το GIM είναι «μια μέθοδος μουσικής ακρόασης η 
οποία αξιοποιεί  τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής και την δύναμή της να 
ξυπνάει “νοερές” εικόνες (Imagery) στο μυαλό μας. 
Με την βοήθεια της μουσικής, το GIM μας εισάγει σε ένα δημιουργικό ταξίδι της  
ανθρώπινης συνείδησης, διεγείροντας την φαντασία και οδηγώντας σε ένα 
δυναμικό ξεδίπλωμα εσωτερικών εμπειριών». 
 
Θα ήθελα να δούμε λίγο αναλυτικότερα τι γίνεται στην πράξη σε μια συνεδρία GIM. 
  
Πριν από την πρώτη συνεδρία, γίνεται μια εκτεταμένη συνέντευξη για να 
εξερευνηθούν οι στόχοι και οι αναζητήσεις μας και να διαπιστωθεί αν η μέθοδος είναι 
αποδοτική για μας. Ανάλογα με τους προσωπικούς στόχους, ορίζεται η διάρκεια και η 
συχνότητα των συνεδριών. 
 
Κάθε φορά ξεκινά πάντα με μια προκαταρκτική κουβέντα κατά την οποία 
περιγράφουμε την ψυχολογική μας διάθεση και τα σημαντικά γεγονότα στην ζωή μας  
που  μας  επηρεάζουν «εδώ και τώρα»,  και γενικά, ό,τι θεωρούμε σημαντικό-θετικό 
ή αρνητικό- για να χρησιμοποιηθεί ως τροφοδοτικό υλικό κατά τη διάρκεια της  
μουσικής ακρόασης. Ο θεραπευτής, κατανοώντας την συναισθηματική και 
ψυχολογική διάθεση όπως προκύπτουν μέσα από την περιγραφή, θα επιλέξει το 
κατάλληλο μουσικό πρόγραμμα. Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα και 
ταξινομημένα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου ή συνεδρίας. Συνήθως 
είναι κλασσική μουσική αλλά μπορεί να είναι και New Age ή αγχολυτική μουσική, 
ανάλογα. 
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Έπειτα,  ερχόμαστε σε ένα επίπεδο βαθιάς σωματικής και πνευματικής χαλάρωσης, 
ώστε να προετοιμαστεί  ο νους μας για το μουσικό ταξίδι.  
Εδώ είναι που αρχίζουμε να μπαίνουμε σε ένα διαφοροποιημένο επίπεδο συνείδησης, 
παρόμοιο με εκείνο που βιώνουμε στα όνειρά μας. Η διαφορά είναι ότι κατά την 
διάρκεια της συνεδρίας GIM δεν είμαστε στο στάδιο της ύπνωσης όπως στα όνειρα. 
Οι νοητικές εικόνες  έρχονται μόνο με την βοήθεια της μουσικής ενώ διατηρούμε 
επαφή με το περιβάλλον μας και την ικανότητα να μιλάμε με τον θεραπευτή μας.  
 
Στην συνέχεια, όταν η μουσική ξεκινά, αρχίζουμε να αφηγούμαστε την εμπειρία μας, 
τι έρχεται στο μυαλό μας. Μπορούμε να διηγηθούμε οτιδήποτε μας φέρνει 
αυθόρμητα η μουσική στο μυαλό: εικόνες, αναμνήσεις, σκέψεις, σωματικές αισθήσεις 
ή συναισθήματα. Ο θεραπευτής είναι εκεί για να καταγράψει την εμπειρία, για να 
ενθαρρύνει, να βοηθήσει ή να τον υποστηρίξει όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. (Στις 
ομαδικές συνεδρίες συνήθως ο διάλογος πάνω στην εμπειρία ακολουθεί μετά το 
τέλος της μουσικής). 
  
Όταν η μουσική τελειώνει, ακολουθεί διάλογος πάνω στις πιο σημαντικές εμπειρίες  
που προέκυψαν κατά τη μουσική διαδρομή. Συζητιέται το συμβολικό νόημα των 
εικόνων της φαντασίας μας, και το πως η εμπειρία συνδέεται με την πραγματική μας 
ζωή και το γνωστικό μέρος του εαυτού μας. 
 
 Φυσικά, δεδομένου ότι η μια μορφή τέχνης εγείρει την άλλη, εκτός από την 
συζήτηση, μπορεί να γίνει και διασύνδεση τεχνών. Η επεξεργασία του υλικού μπορεί 
να γίνει μέσω άλλων εικαστικών μέσων, να γίνει δηλαδή μετάβαση από τον άυλο 
κόσμο της μουσικής στον πιο υλικό κόσμο ζωγραφικής, εικαστικών, κίνησης, 
ποιητικού ή πεζού λόγου. Ειδικά, όταν δουλεύουμε με παιδιά, είναι πολύ δημοφιλές 
και δημιουργικό να περνάμε σε άλλες εικαστικές δραστηριότητες. 
 
Συμπερασματικά, η Helen Bonny στήριξε την τεχνική της στις ιδιότητες της μουσικής 
να προκαλεί μνήμη και συναισθήματά και εστίασε στην συμβολική γλώσσα της 
μουσικής και στις υποσυνείδητες ερμηνείες της. 
Η ίδια έλεγε πως: «Ο ανθρώπινος νους είναι σαν ουρανοξύστης με πολλά 
πατώματα. Το ‘ισόγειο’ αντιπροσωπεύει τα καθημερινά επίπεδα συνείδησής μας, 
την διανοητική κατάσταση που χρησιμοποιούμε για να σκεφτούμε, να 
αισθανθούμε, να θυμηθούμε, κλπ.. Σε αυτόν τον ουρανοξύστη, υπάρχουν ψηλότερα 
επίπεδα ‘συνειδητότητας’, εκεί που κείτονται τα βασίλεια της δημιουργικότητας, 
των αναμνήσεων, των ονείρων, και των βαθιών υπερβατικών εμπειριών». 
(Dr. Helen Bonny, 1973) 
 
Η μέθοδος λοιπόν σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτά τα 
ψηλότερα επίπεδα του ανθρώπινου νου, δεδομένου ότι η μουσική είναι μια τέχνη 
όπου το αρχέτυπο προέλευσής της ανήκει στον πνευματικό και όχι στον υλικό κόσμο 
(εν αντιθέσει με την ζωγραφική, την γλυπτική ή την αρχιτεκτονική). Χαρακτηριστική 
είναι η άποψη του Jacobi, ότι «η μουσική κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις 
τέχνες: δίνει την δυνατότητα να εκφραστούν οι αντιθέσεις ταυτόχρονα, δεν 
μεταφράζεται, έχει συναισθηματική σημασία, μπορεί κανείς να την βιώνει και να 
την νιώθει, αλλά δεν ορίζεται»(Jacobi, 1940) 
 
Επιπλέον, μια άλλη μεγάλη φυσιογνωμία του χώρου της ψυχολογίας, ο Carl Jung 
στηρίζει την άποψη ότι ο άνθρωπος μπορεί να συνειδητοποιήσει τον βαθύτερο εαυτό 
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του, μόνο μέσα από την επεξεργασία των συμβολισμών που προκύπτουν στις 
δημιουργικές πράξεις. Επίσης, σύμφωνα με τον Jung « η μουσική μπορεί να αγγίξει 
το βαθύτερο αρχέτυπο υλικό που σπάνια μπορούμε να αγγίξουμε με την λεκτική 
αναλυτική διεργασία»  (Jung, 1977) 
  Με άλλα λόγια, η λεκτική θεραπεία ξεκινάει από έξω προς τα μέσα (γνωστικό 
κομμάτι του εαυτού μας) ενώ στο GIM με τη βοήθεια της μουσικής η δουλειά 
ξεκινάει από μέσα προς τα έξω. Για αυτό τον λόγο το GIM καθιερώθηκε ως μια από 
τις πιο δυναμικές μορφές αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης.  
 
 Πάμε να δούμε όμως πώς λειτουργεί το GIM, ποιος είναι ο μηχανισμός του:  
1. Το υποσυνείδητό μας επικοινωνεί μαζί μας με συμβολικό τρόπο μέσω των 

νοητικών εικόνων (imagery). 
2. H μουσική μπορεί να ανακινήσει την δραστηριοποίηση της ψυχής και να 

ξυπνήσει τέτοιες συμβολικές εικόνες, μπορεί να διευκολύνει τον εσωτερικό 
διάλογο, να προκαλέσει αναβίωση συναισθημάτων, και να προάγει την 
αλληλεπίδραση του σώματος, του μυαλού και της ψυχής και  

3. Αυτή η ενδοσκόπηση -η δραστηριοποίηση δηλαδή αυτών των ψυχικών 
μηχανισμών- και η συμβολική αναβίωση εμπειριών και συναισθημάτων 
δημιουργεί την ώθηση για αλλαγή, την συναισθηματική απελευθέρωση και 
τελικά, την εσωτερική μεταμόρφωση και αυτοβελτίωση. 

 
Στη συνέχεια, θα ήθελα να δούμε γενικότερα, ποιες είναι οι επιμέρους ιδιότητες της 
μουσικής που επιδρούν πάνω μας. Τι είναι δηλαδή αυτό που έχει η μουσική και 
λειτουργεί τόσο δυναμικά στον άνθρωπο? 
 
Η μουσική επιδρά στον άνθρωπο επειδή η μουσική γλώσσα είναι συμβολική, 
αφηρημένη και πολυδιάστατη. 
 
Τι σημαίνει Συμβολική:  Είπαμε πριν ότι ο εσωτερικός μας κόσμος αντικατοπτρίζεται 
κατά τη διάρκεια της μουσικής ακρόασης  με συμβολική αναβίωση εμπειριών και 
συναισθημάτων. Σύγχρονες έρευνες  των νευροεπιστημόνων έχουν αποδείξει ότι 
κατά την διάρκεια της επικοινωνίας μας μέσω συμβόλων και μεταφορικών νοημάτων, 
ενεργοποιούνται πολύ περισσότερα εγκεφαλικά κέντρα απ’ότι σε οποιαδήποτε άλλη 
μορφή επικοινωνίας. 
 
Άρα λοιπόν αυτή η ιδιότητα της μουσικής να ενεργοποιεί τους μηχανισμούς της 
συμβολικής σκέψης αποτελεί μια πλούσια εμπειρία για όλους μας ενώ είναι 
ανεκτίμητο εργαλείο ιδιαίτερα για  ανθρώπους που τους είναι δύσκολο να 
αναγνωρίσουν ή να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο με λόγια.  
 
Aφηρημένη σημαίνει ότι η μουσική είναι “διφορούμενη”, δεν έχει ένα, καθολικό 
νόημα. Είναι μια αφηρημένη δομή έκφρασης που μεταφράζεται τελείως διαφορετικά 
από τον καθένα μας. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές καταγραφές στα ακούσματα 
τους  και συνεπώς, διαφορετική συναισθηματική αντίδραση στην μουσική. Θα 
τονίσω εδώ, ότι βασικά, η κοινή αντίληψη ότι η μουσική δημιουργεί συγκεκριμένα 
συναισθήματα είναι λάθος. Η μουσική δημιουργεί μια συγκεκριμένη διάθεση, στην 
οποία, ο κάθε άνθρωπος ανταποκρίνεται σε διαφορετικό συναισθηματικό επίπεδο. 
 
Η μουσική γλώσσα είναι επίσης πολυδιάστατη. Τα χαρακτηριστικά της μουσικής 
αρμονίας, η κίνηση της μελωδίας και του ρυθμού, η τονικότητα, το ηχόχρωμα των 
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διαφορετικών μουσικών οργάνων, η εναλλαγή των δυναμικών και της έντασης ενός 
κομματιού και τα αρχέτυπα χαρακτηριστικά που διακρίνουμε σε μερικά είδη 
μουσικής, μας οδηγούν από την μια διάσταση στην άλλη - πολλές φορές και σε 
πολλές διαστάσεις ταυτόχρονα.  Η μουσική λοιπόν επηρεάζει δυναμικά την σκέψη 
και το σώμα μας και βιώνεται  σε πολλά διαφορετικά επίπεδα- που σημαίνει, ότι όλοι 
μας μπορούμε να βρούμε την θέση μας μέσα στην μουσική στο επίπεδο που μας 
αντιπροσωπεύει. 
  
Η μουσική είναι επίσης μέσο αυτοέκφρασης και επικοινωνίας και προάγει την 
συγκινησιακή και γνωστική εκφραστικότητα. Η δημιουργική επεξεργασία που 
προκύπτει από την σύνδεσή μας με τις άγνωστες σε μας μουσικές πηγές, προσφέρει 
έδαφος για την εξερεύνηση δύσκολων πτυχών του εαυτού μας.  Παράλληλα, 
αφήνοντας την φαντασία μας ελεύθερη, δημιουργούνται και θετικές εμπειρίες που 
έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν τις προσωπικές μας ποιότητες. Με αυτό τον 
τρόπο η μουσική μας βοηθάει στην διατήρηση καλής συναισθηματικής ισορροπίας 
και στη βελτίωση της αίσθησης της προσωπικής ταυτότητας, της αίσθησης του 
εαυτού μας.  Οπωσδήποτε βέβαια, βελτιώνοντας τη σχέση με τον εαυτό μας,  
αυτομάτως βελτιώνουμε τη σχέση μας με τους γύρω μας. 
 
Ένα άλλο προσόν της μουσικής είναι ότι είναι προσβάσιμη σε όλες τις φάσεις της 
ζωής μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους ανθρώπους και ηλικίες και 
αποτελεί εμπειρία που μπορεί να μοιραστεί και με άλλους ανθρώπους. Επιπλέον, η 
μουσική έχει την ιδιότητα να δημιουργεί αίσθημα ευχαρίστησης και αισθητικής 
απόλαυσης -και η ανάγκη για ψυχαγωγία  και αισθητική ομορφιά στην ζωή μας δεν 
πρέπει να υποτιμάται.  
Τέλος, έχουμε δει και ακούσει ότι η μουσική βοηθά ακόμα και σε περιπτώσεις που 
υπάρχει ένα οργανικό πρόβλημα ή ψυχοσωματικό σύμπτωμα. Διότι, τι είναι το 
οργανικό σύμπτωμα:  πολλές φορές, είναι απλά είναι η εκδήλωση ενός ψυχολογικού 
προβλήματος που το έχουμε σωματοποιήσει. Για να το εξηγήσω, έρχομαι πάλι να σας 
θυμίσω τις αρχαίες αντιλήψεις περί αλληλεπίδρασης σώματος και νου και την 
σύγχρονη ιατρική η οποία αποδέχεται πλέον ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ 
συναισθήματος, ανοσοποιητικού συστήματος και ασθένειας.  
 
Η επιστήμη της ψυχονευροανοσολογίας υποστηρίζει μάλιστα ότι οι θεραπευτικές 
επεμβάσεις που επεξεργάζονται το συναίσθημα μπορεί να παίξουν ένα θετικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση διαφόρων ψυχοσωματικών ή οργανικών παθήσεων. Έτσι λοιπόν, 
η ψυχική μας κατάσταση και το stress που έχουμε επηρεάζουν πολύ το σώμα μας και 
τις οργανικές εκδηλώσεις μιας ασθένειας μέσω των αλλαγών που επιδέχεται το 
ενδοκρινολογικό μας σύστημα.  Και είναι αποδεδειγμένο ότι ακόμα και άνθρωποι που 
πάσχουν από μια οργανική νόσο, όταν έχουν καλή ψυχική διάθεση ανταποκρίνονται 
καλύτερα σε μια θεραπευτική αγωγή και έχουν ταχύτερους ρυθμούς ανάρρωσης. 
 
Η μουσική επίσης, έχει αποδειχτεί ότι μέσω του αυτιού φτάνει κατευθείαν στον 
τμήμα του εγκεφάλου που ευθύνεται για την συναισθηματική συμπεριφορά μας, 
δηλαδή υποθάλαμος και limbic system (μεταιχμιακό) που βρίσκονται στην δεξιά 
πλευρά του μέσου εγκεφάλου. Από εκεί, ο εγκέφαλος στέλνει μηνύματα σε διάφορα 
κέντρα του μέσω των νευροδιαβιβαστών (χημικών ουσιών) και έτσι ξεκινά η αλυσίδα 
των φυσιολογικών αντιδράσεων στη μουσική. 
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Αφού λοιπόν βλέπουμε ότι και η μουσική έχει την δυνατότητα να εγείρει 
συναίσθημα, άρα έχει και ένα ρόλο θετικής επίδρασης στο ανοσοποιητικό μας 
σύστημα, επηρεάζοντας όλες εκείνες τις αλυσιδωτές λειτουργίες που το ρυθμίζουν.  
 
Εδώ  λοιπόν, πρέπει να αναφερθώ και στις αρχές του  Music Medicine. Δηλαδή -για 
παράδειγμα- η δύναμη της μουσικής στην μείωση του stress ή της αντίληψης του 
πόνου, πέρα από τις ψυχοδυναμικές ερμηνείες, αποδίδεται  και στη  σύγχρονη 
επιστημονική βιοχημική έρευνα  η οποία συνιστά ότι η μουσική χαλαρώνει, και 
δημιουργεί ευφορία, διότι επηρεάζει την παραγωγή ενδορφινών (φυσικά οπιοειδή του 
οργανισμού μας  που δημιουργούν αίσθηση ευφορίας)  ή, επηρεάζει το stress επειδή 
συμβάλλει στην αυξομείωση των επιπέδων της κορτιζόλης (της ορμόνης του stress) 
(και όχι μόνο της κορτιζόλης-επηρεάζει μια αλυσίδα ορμονικών αντιδράσεων που 
όμως θα έπρεπε να είχαμε άλλες δυο ώρες για να αναλύσουμε) 
Συμπέρασμα 1ο, η αντίδρασή μας στη μουσική είναι τόσο ψυχολογική όσο και 
σωματική.  
Συμπέρασμα 2ο, η μουσικοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει τρόπο διερεύνησης των 
ψυχολογικών αιτίων που κρύβονται πίσω από οργανικές παθήσεις.  
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω πού είναι χρήσιμο το GIM και ποιοι άνθρωποι 
μέχρις στιγμής συμπεριλαμβάνονται στην βιβλιογραφία του:  
 
Το GIM ξεκίνησε από κλινικούς χώρους, κυρίως της ψυχιατρικής και της ιατρικής, 
σήμερα όμως δεν θα αναφερθώ στις κλινικές εφαρμογές του ανάλογα με 
συγκεκριμένες παθολογίες. Αυτό, διότι πολύ σύντομα, το GIM έγινε δημοφιλές και 
από καθημερινούς, υγιείς  ανθρώπους που ενδιαφέρονται απλά για μια βελτίωση στην 
ποιότητα της ζωής τους, χρησιμοποιώντας τη μουσική ως μέσο ενδοσκόπησης και 
δημιουργικής προσωπικής ανάπτυξης (creative self-discovery)  
 
Επίσης, πολλοί έρχονται στις συνεδρίες απλά για να εξερευνήσουν τρόπους για τον 
έλεγχο του άγχους και της έντασης, για να αντιμετωπίσουν ψυχοσωματικά 
συμπτώματα,  ή να αποφορτιστούν από την πνευματική και σωματική εξάντληση 
στον χώρο εργασίας. (πρόσφατα, ένας συνάδελφος Άγγλος, μου έλεγε ότι έχει γίνει 
πολύ δημοφιλής σε επιχειρηματίες και σε εργοδότες Βρετανικών επιχειρήσεων. 
Χρηματοδοτούν συνεδρίες GIM για τα υψηλόμισθα στελέχη τους-γνωρίζοντας ότι 
ένα θετικότερο ψυχολογικό προφίλ θα τους κάνει και πιο αποδοτικούς στην εργασία 
τους). 
 
Η μέθοδος είναι πολύ αποτελεσματική, σε περιόδους αλλαγών, και ψυχικής έντασης. 
Π.χ. Μπορεί να παρέχει υποστήριξη στην μεταβατική περίοδο αλλαγών στη δομή 
μιας οικογένειας (π.χ. διαζύγιο),  στην απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, ή ακόμα 
και σε θετικές περιόδους της ζωής μας, όπως για παράδειγμα στην προετοιμασία για 
την μητρότητα ή την επιλόχειο κατάθλιψη. 
 
Επιπλέον, το GIM είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν  η απλή λεκτική ψυχοθεραπεία δεν 
είναι αποδοτική. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικό σε ανθρώπους που τους είναι δύσκολο να 
εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο με λόγια. Και αυτό επειδή, εδώ, αυτό 
επιτυγχάνεται ευκολότερα με την διεργασία της συμβολικής σκέψης (που 
ενεργοποιείται με την δύναμη της μουσικής).  
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Θα πω και δυο λόγια για τις εφαρμογές του GIM σε παιδιά και εφήβους. Το GIM 
στην Αμερική έχει εφαρμοστεί ακόμα και σε σχολεία, σε τροποποιημένα μοντέλα. 
Είναι γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αξιοποιεί τους περισσότερους 
μηχανισμούς μάθησης που βρίσκονται στο αριστερό μέρος του εγκεφάλου, ενώ το 
δεξί ημισφαίριο (της δημιουργικότητας και των συναισθημάτων) παραμένει αδρανές. 
Στην προσπάθεια λοιπόν να ενισχυθεί η δραστηριότητα του δεξιού ημισφαιρίου –και 
το GIM είναι δραστηριότητα που ορίζεται από το δεξί ημισφαίριο- η μέθοδος σε 
παιδιά σχολικής ηλικίας έχει χρησιμοποιηθεί αφενός για να «εκπαιδεύσει» την 
συναισθηματική νοημοσύνη, και την αυτοαντίληψη των μαθητών και αφετέρου για 
να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητές μέσω της διαδικασίας της δημιουργικής 
ακρόασης.  
 
Επιπλέον, πέρα από τους αμιγώς εκπαιδευτικούς στόχους, το GIM χρησιμοποιείται 
για να βοηθήσει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και στην ανάπτυξη της 
κοινωνικότητας σε συνεσταλμένα και συναισθηματικά ευαίσθητα παιδιά. Πολύ 
αποτελεσματικό είναι και στην περίοδο της εφηβείας. Διότι προσφέρει δημιουργικό 
διέξοδο στην εσωτερική ένταση των εφήβων και παρέχει υποστήριξη στην 
αντιμετώπιση των αλλαγών που φέρνει η εφηβεία στη ζωή μας. Και έχω να πω από 
προσωπική εμπειρία, οι περισσότεροι έφηβοι που έχουν δοκιμάσει κάνουν 
πραγματικά καταπληκτικά δημιουργική δουλειά με τον εαυτό τους. 
 
Και θα παραμείνω στους εφήβους παραθέτοντας το τελευταίο slide, το οποίο αφορά 
δυο μαρτυρίες ανθρώπων που έχω δουλέψει ιδιωτικά μαζί τους και στο τέλος της 
συνεργασίας μας τους ζήτησα να μου γράψουν τι αποκόμισαν από αυτήν την 
εμπειρία. Ο πρώτος είναι ο Δημήτρης, ένας έφηβος με τον οποίο συναντιόμασταν για 
περίπου 6 μήνες  και ο οποίος ήρθε με πολλά υπαρξιακά «ερωτηματικά», ευαίσθητο 
εσωτερικό κόσμο και τεράστιο εσωτερικό δίλημμα για τις επικείμενες επιλογές 
σχετικά με τις σπουδές αλλά και με τις σχέσεις του με την οικογένειά του. Να λοιπόν 
τι έγραψε ο Δημήτρης φεύγοντας: «Ένα μέρος του εαυτού μου πάντα ήξερε τι 
έπρεπε να κάνω, αλλά αδυνατούσα να αγγίξω αυτή τη γνώση μέσα από την πλευρά 
της λογικής μου. Το “imagery” ήταν ένα κανάλι μέσα από το οποίο η εσωτερική 
μου γνώση έγινε προσβάσιμη». (Δημήτρης, 18) 
 
Η δεύτερη μαρτυρία αφορά την Brenda, μητέρα 2 παιδιών, με την οποία δουλέψαμε 
όσο ζούσα στο Λονδίνο.  Συναντηθήκαμε πάνω σε μια σημαντική κρίση κατάθλιψης, 
που ακολούθησε ένα πολυτάραχο διαζύγιο με τεράστιες συναισθηματικές και 
κοινωνικές επιπλοκές. 
«Ένιωθα ότι η μουσική με συναντούσε εκεί που ήμουν και με πήγαινε προς μέρη 
που έπρεπε να πάω. Ίσως να μην είχα το θάρρος να συνεχίσω αν δεν με 
«έσπρωχνε» η ίδια η μουσική. Το GIM με βοήθησε να «δω» τις προτεραιότητές 
μου και να συνειδητοποιήσω ότι όλα τα ανάμεικτα συναισθήματα που ήρθαν στην 
επιφάνεια ήταν απαραίτητα στην διαδικασία του θρήνου μου αλλά και της 
προετοιμασίας για τη νέα μου ζωή». 
(Brenda, 46) 
 
 
Θα ήθελα να τελειώσουμε ακούγοντας ένα μουσικό απόσπασμα από μια μουσική 
λίγο περίεργη ίσως για μερικούς από μας. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν θα 
ακούσουμε ένα συνηθισμένο κομμάτι από αυτά που συνήθως χρησιμοποιούμε στην 
μουσικοθεραπεία αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι πολύ ιδιαίτερο. 
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Θα παρακαλούσα να καθίσετε άνετα στην θέση σας-αν θέλετε μπορείτε να κλείσετε 
και τα μάτια- και να αφήσετε τη μουσική να έρθει κοντά σας χωρίς να μπείτε στον 
κόπο να σκέφτεστε πολύ. Απλά προσπαθήστε να τη νιώσετε.  
Το κομμάτι είναι περίπου 5 λεπτά, και θα μοιραστούμε τις σκέψεις μας αμέσως μετά. 
(Ακρόαση: ηχητικό-μουσικό απόσπασμα) 
 
Αυτό που ακούσαμε είναι ήχοι μέσα από την μήτρα σε συνδυασμό με ανθρώπινη 
φωνή και αρμονικούς ήχους και αντηχήσεις από το περιβάλλον. Αλλά πριν ανοίξουμε 
την συζήτηση θα κλείσω με ένα τελευταίο συμπέρασμα : από την κοιλιά της μητέρας 
μας κιόλας, βλέπουμε πόσο άρρηκτα είμαστε συνδεδεμένοι με τα στοιχεία της 
μουσικής, με τον ρυθμό και τον παλμό της αναπνοής, με τους αρμονικούς ήχους από 
το ακουστικό περιβάλλον της μήτρας και με την ανθρώπινη φωνή.   
 
Μεγαλώνοντας, η μνήμη αυτών των ήχων και του ρυθμού υπάρχει βαθειά μέσα σε 
όλους μας, και ίσως τελικά αυτός είναι ο πιο βασικός λόγος που η μουσική 
καταφέρνει να μας αγγίζει όλους μας σε κάποιο βαθμό με έναν παράξενο, μοναδικό 
τρόπο.  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  
 
 
Μια εικόνα, χίλιες λέξεις: Η Τέχνη ως μέσoν επικοινωνίας και   έκφρασης 
Αλεξία   Βερνίκου ,   MA, Αrt Τ herapist                                                                        
 
Καλησπέρα! 
 
Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας μια συζήτηση που είχα με τη μητέρα μου το 
Σάββατο βράδυ. Με ρώτησε τι σκοπεύω να σας πω στην ομιλία αυτή, και εγώ, 
μπερδεμένη ως συνήθως, δεν είχα τις απαντήσεις. Η μεγαλύτερη ανησυχία μου ήταν 
το πώς θα εξηγήσω τι ακριβώς ονομάζουμε Α.Τ. Μου θύμισε λοιπόν ένα παράδειγμα 
που της είχα αναφέρει κάποτε και μου πρότεινε να το μοιραστώ μαζί σας. Και είπα να 
το κάνω. 
Όταν έκανα την πρακτική μου σε ένα σχολείο είχα ζητήσει σε μια ομάδα παιδιών 
τρίτης δημοτικού να ζωγραφίσουν την οικογένεια τους. ένα κοριτσάκι λοιπόν 
ζωγράφισε την μητέρα της στη μέση του χαρτιού και δεξιά και αριστερά της την 
αδερφή της και την ίδια. Η μητέρα τους κρατούσε τα χέρια, αν θυμάμαι καλά. Ο 
πατέρας της οικογένειας ήταν ζωγραφισμένος στη γωνία του χαρτιού, πολύ 
μικρότερος σε μέγεθος από τα υπόλοιπα μέλη. Στο χαρτί δεν υπήρχε τίποτα άλλο. 
Έμαθα ότι το κορίτσι αυτό μεγάλωνε σε ένα σπίτι μαζί με τους γονείς και την αδερφή 
της. Ο πατέρας έλειπε όλη μέρα στη δουλειά και η φροντίδα και το μεγάλωμα των 
κοριτσιών ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα της μητέρας. Έτσι, εκείνη ένιωθε τον 
πατέρα της απόμακρο από την υπόλοιπη οικογένεια και την ίδια. Εξού και η 
ζωγραφιά. Τι πιο απλο; 
 
Θα μπορούσε άραγε ένα κοριτσάκι 8 χρονών να τα πει όλα αυτά προφορικά σε έναν 
ενήλικα που μόλις είχε γνωρίσει; ‘Ίσως και να μπορούσε. Θα έπαιρνε σίγουρα όμως 
περισσότερο χρόνο από ότι χρειάστηκε να φτιάξει τη ζωγραφιά και θα ήταν σίγουρα 
πιο δύσκολο να εκφράσει την καθημερινότητα της αυτή και το παράπονο της για την 
απουσία του πατέρα της. Θα ήταν σίγουρα και πιο επίπονο.  
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Η Εικαστική Ψυχοθεραπεία, θεραπεία μέσω τέχνης η Α.Τ., όπως προτιμώ να την 
αποκαλώ, αναγνωρίστηκε ως μορφή ψυχοθεραπείας στα μέσα του προηγούμενου 
αιώνα. Από τότε, κυρίως στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη αναγνωρίζεται όλο 
και περισσότερο από ψυχίατρους, ψυχαναλυτές και ψυχοθεραπευτές, αποκτώντας 
ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Παράλληλα, χρησιμοποιείται όλο και 
περισσότερο στα σχολεία. 
Η αρχή της θεραπείας μέσω της τέχνης έγινε Όταν στη δεκαετία του 1950 μια 
ψυχοθεραπεύτρια αναγνώρισε για ακόμη μια φορά τη σημασία του υποσυνείδητου, 
ετσι όπως αυτό εκφραζόταν στα όνειρα και της φαντασίες των ασθενών της, και στη 
συνέχεια και στις ζωγραφιές τους. Πολύ πριν από αυτό όμως, μεγάλοι ψυχαναλυτές 
όπως ο Carl Young ζητούσαν συχνά από τους ασθενείς τους να ζωγραφίσουν τα 
όνειρα και τις σκέψεις τους. Ο Freud είχε πει ότι συχνά οι ασθενείς του, έλεγαν ότι 
δυσκολεύονταν να του μιλησουν για τα όνειρα τους, αλλά αντίθετα μπορούσαν να τα 
ζωγραφίσουν. 
 
Μια βασική αντίληψη του Α.Τ. λοιπόν, βασίζεται στην αναγνώριση ότι οι βασικές 
σκέψεις και τα συναισθήματα του ανθρώπου προέρχονται από το υποσυνείδητο του 
και συχνά ερχονται ευκολότερα στην επιφανεια μέσα από εικόνες παρά από λέξεις. 
Έτσι η Εικαστική ψυχοθεραπεία παροτρύνει μια συμβολική, μη λεκτική, επικοινωνία 
που συχνά δεν αντιμετωπίζει τις δυσκολίες του προφορικού λόγου.  
Είναι όμως σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η τέχνη δε στέκεται εμπόδιο στη λεκτική 
επικοινωνία, αντίθετα χρησιμευει συχνα σαν βοηθητικό εργαλείο καθώς ενισχύει τη 
δυνατότητα του ανθρώπου να εκφραστεί και λεκτικά. Θα δούμε πως γίνεται αυτό στη 
συνέχεια. 
 
Η επικοινωνια μεσα απο τη τέχνη χαρακτηριζεται επισης απο μια διαχρονικότητα την 
οποια δεν εχει ο λογος , άρα ως μέσο επικοινωνίας μοιαει να έχει μεγαλύτερη 
διάρκεια από το λόγο. Αν και αντικατοπτρίζει στοιχεία  και αισθήματα μιας 
συγκεκριμένης χρονικης στιγμής η περιοδου, παραμένει αναλλοίωτη από το χρόνο 
και ετσι γίνεται διαχρονικό σημείο αναφοράς. 
 
Οι τεχνικές του Α.Τ. βασίζονται στη θεωρία ότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως, είτε 
είναι, είτε δεν είναι εκπαιδευμένοι στη τέχνη, έχουν τη δυνατότητα και ικανότητα να 
εκφράσουν τις εσωτερικές τους σκέψεις και ανησυχίες μέσω της τέχνης. 
 
Ως art therapists δε βλέπουμε μια ζωγραφιά ως έργο τέχνης, αλλά ως συμβολικό μέσο 
επικοινωνίας. Εκεί βρίσκεται και η βασική διαφορά με τους δάσκαλους 
καλλιτεχνικών (Εύη). Για εμας, δεν υπάρχει σωστό η λάθος, δε θεωρουμε οτι 
χρειάζεται να έχει κανείς διδαχθεί η να έχει ταλέντο στη ζωγραφική. Δε θεωρούμε 
καν απαραίτητο να υπάρχει τελειωτικό η ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, καθώς 
πιστεύουμε ότι η δημιουργία είναι εξίσου σημαντική όσο το έργο αυτό καθ αυτό. 
Ακόμα δηλαδή και αν το παιδί αποφασίσει να πετάξει τη ζωγραφιά του στα 
σκουπίδια, πιστεύουμε ότι και τη στιγμή αυτή κάτι μας επικοινωνεί. Όταν κάνουμε 
Α.Τ. δε χρησιμοποιούμε λέξεις όπως «ωραίο», «καλό», «σωστό». Δεν βαθμολογούμε 
και δεν κρίνουμε.  
Κάνοντας μια παρένθεση θα ήθελα να αναφέρω ότι οι εικόνες έχουν συχνά και 
διαγνωστική αξία στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία. Μιας και απευθύνομαι σε γονείς 
μαθητών του Κ.Α. δε θα μιλήσω καθόλου για το διαγνωστικό κομμάτι του Α.Τ. αλλά 
θα επικεντρωθώ στα «υγιή» παιδιά και στη τέχνη ως μέσο επικοινωνίας και 
έκφρασης. 
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Όπως ανέφερα νωρίτερα, στην θεραπεία μέσω τέχνης χρησιμοποιούμε συχνά και τη 
λεκτική επικοινωνία μέσω ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις αυτές χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες, και θα ήθελα να σας ζήτησα να τις έχετε στο νου σας κοιτώντας τις 
ζωγραφιές που θα δούμε σε λίγο. Πρώτα, έρχονται οι «ερωτήσεις επί του 
πραγματικού», όπως για παράδειγμα «τι είναι αυτό;». Οι ερωτήσεις αυτές είναι 
συνήθως άμεσες και ασφαλείς. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε «ερωτήσεις 
συσχέτισης», όπως «ποιος μένει σε αυτό το σπίτι;», «που βρίσκεται;» Αυτές οι 
ερωτήσεις είναι δυσκολότερο να απαντηθούν. Τέλος έχουμε τις «ερωτήσεις πίεσης» 
όπως «τι θα χρειαζόσουν σε αυτό το σπίτι;» «τι λείπει από αυτή την οικογένεια;» 
«πως νιώθει αυτός ο άνθρωπος;». Οι απαντήσεις φυσικά διαφέρουν ανάλογα με την 
ηλικία του παιδιού. Μια συνηθισμένη απάντηση όμως είναι «δε ξέρω», και στο 
σημείο αυτό τους ζητάμε να φανταστούν..... 
 
Στο Α.Τ. χρησιμοποιούμε συχνά τεστ και αξιολογήσεις, αλλά το πιο σημαντικό από 
όλα είναι ο τρόπος σκέψης που υιοθετούμε, και που πιστεύω ότι θα βοηθούσε και 
εσάς ως γονείς. Βλέποντας μια ζωγραφιά το πρώτο στοιχείο που μας ενδιαφέρει και 
το πιο ουσιαστικό είναι το συναίσθημα που μας βγάζει. Τι νιώθουμε κοιτώντας την; 
 
 
 
 
 
 
ΑΤ. Με παιδιά, προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 
 
Μόλις  χθες, κάποιος ενήλικας σε ένα γκρουπ που κάνω, είπε πως οι παιδικές 
ζωγραφιές είναι πιο «αληθινές» γιατί είναι βασισμένες στο συναίσθημα και όχι τη 
λογική. Θα προσθέσω ότι τα παιδιά της ηλικίας αυτής είναι οι ιδανικοί υποψήφιοι για 
Α.Τ. διότι οι ζωγραφιές τους δεν είναι στερεοτυπικές. Δεν τους απασχολεί το τελικό 
αποτέλεσμα και δεν τους ενδιαφέρει το έργο τους να είναι αρεστό, όπως συμβαίνει σε 
μεγαλύτερες ηλικίες. Η απλότητα, η καθαρότητα και η αφέλεια του παιδικού μυαλού, 
επιτρέπει στις ζωγραφιές τους να είναι αυτό που αποκαλούμε πιο «αληθινές». Το 
σίγουρο είναι ότι τα παιδιά ευχαριστιούνται τη διαδικασία της δημιουργίας, συχνά 
περισσότερο και από το αποτέλεσμα. 
 
Για τα παιδιά τα υλικά αποκτούν  ξεχωριστή σημασία. υλικά όπως οι δαχτυλομπογιες 
και ο πυλός τους είναι ιδιαίτερα αρεστά γιατί τους επιτρέπουν να λερωθούν και να 
απλωθούν, άρα και να διασκεδάσουν. Η τέχνη και η δημιουργία γίνονται έτσι παιχνίδι 
και οι φαντασία και οι μεταφορές αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμείς  
καλούμαστε να ακολουθήσουμε το παιδί στο φανταστικό του κόσμο και στη συνέχεια 
να δώσουμε σε αυτόν στοιχεία της πραγματικότητας του παιδιού. Οι ερωτήσεις όσον 
αφορά τις ζωγραφιές γίνονται στο τρίτο πρόσωπο. Για παράδειγμα «πως νιώθει το 
κοριτσάκι που ο μπαμπάς της λείπει από το σπίτι;». Τα παιδιά μιλώντας μεταφορικά 
νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια και τους είναι πιο εύκολο να δώσουν απαντήσεις. Ενώ 
στη πραγματικότητα μιλούν για τον εαυτό τους. 
 
Η δημιουργία μέσω τέχνης βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν καθαρό τρόπο σκέψης 
και να εκφραστούν. Τους επιτρέπει επίσης να περάσουν ευχάριστα, δημιουργικά 
αλλά και να νιώσουν περήφανα με αυτό που δημιούργησαν.  
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Η  τέχνη αποτελεί επιπλέον και ένα εναλλακτικό μέσο να επεξεργαστεί το παιδί 
καθημερινά και όμως περίπλοκα θέματα όπως πιθανόν είναι η ζήλια (που συναντάμε 
συχνά ανάμεσα στα αδέρφια), ο θυμός ( συνήθως προς ένα γονιό) και ο φόβος. Αυτά 
τα αισθήματα είναι δύσκολο έως απίθανο να εκφραστούν λεκτικά από ένα παιδί 5, 6, 
9 ετών. Αν καταφέρει τελικά να τα επικοινωνήσει θα είναι αρκετά επίπονο για το ίδιο 
το παιδί. Επειδή όμως η τέχνη είναι συμβολική και αποτελεί έμμεση προβολή των 
συναισθημάτων, το παιδί δε πληγώνεται ούτε δυσκολεύεται καθώς τα αισθήματα του 
εκφράζονται με έναν ασφαλή και ανώδυνο τρόπο.  
Επιπλέον, όταν το παιδί βρίσκεται και δημιουργεί σε μια ομάδα μαζί με αλλά παιδιά, 
μαθαίνει να μοιράζεται, να συνεργάζεται, να περιμένει τη σειρά του και αναπτύσσει 
έτσι την ικανότητα συσχέτισης. Πολύ σημαντικό! 
 
Για να συμβούν τα παραπάνω Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός χώρου μέσα στον 
οποίο το παιδί θα νιώσει ασφάλεια να αναπτύξει τη προσωπικότητα του και να 
εκφράσει τα συναισθήματα του. Για να φτάσει ένα παιδί στο σημείο αυτό, πρέπει να 
το βοηθήσουμε να ξεπεράσει τις δυσκολίες έκφρασης , το φόβο και τους ενδοιασμούς 
του, δίνοντας αξία στη δημιουργική πλευρά του. 
 
Στάδια ανάπτυξης του παιδιού και της δημιουργικότητας του. 
 
Είναι βοηθητικό να γνωρίζουμε τα φυσιολογικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού και 
πως αυτά εκφράζονται μέσα από τη τέχνη. 
Πολύ γρήγορα: Στα 2 χρόνια, ένα παιδί ξεκινάει τη πρώτη του επαφή με τη τέχνη. 
Πιάνει υλικά και κάνει κινήσεις πάνω στο χαρτί. Το χέρι δε σηκώνεται συνήθως από 
το χαρτί και έτσι δημιουργούνται συνεχόμενες γραμμές που καταλήγουν σε αυτό 
πολύ λέμε μουτζούρες. Έως και τα 4, το παιδί έχει μάθει να φτιάχνει κύκλους και 
σπιράλ, και να συνδέει αυτά που δημιουργεί με το περιβάλλον. Στο στάδιο αυτό 
αναπτύσσεται και η γλώσσα. Από τα 4 έως τα 7, τα παιδιά ξεκινούν και ενώνουν 
κομμάτια, δημιουργώντας κάτι ενιαίο. Ζωγραφίζουν αντικείμενα από το περιβάλλον 
που τους προκαλούν το ενδιαφέρον και τα σχετίζουν μεταξύ τους . Πειραματίζονται 
και δοκιμάζουν νέες μεθόδους, υλικά και θεματολογία. Από τα 7 έως τα 9 μπαίνουν 
όλο και περισσότερες λεπτομέρειες. Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον έχει 
πολύ σημασία στο στάδιο αυτό. Αν και ακόμα δισδιάστατες, οι ζωγραφιές τους 
γίνονται πιο πολύπλοκες. Τα χρώματα είναι όλο και πιο ρεαλιστικά και τα σχέδια 
λιγότερο τυχαία. Μέχρι τα 12, τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τα ταλέντα 
τους και μαθαίνουν να λειτουργούν σε μια ομάδα. Το ανθρώπινο σώμα αποκτάει πιο 
ρεαλιστικές διαστάσεις  και ο ουρανός και η γη δεν αποτελούν πια μόνο μια γραμμή 
στο πάνω και κάτω μέρος, αλλά γεμίζουν τη σελίδα. Εδώ ξεκινούν και επικοινωνούν 
τα συναισθήματα τους πιο ξεκάθαρα και οι ανθρώπινες φιγούρες αποκτούν πλέον 
φύλο. 
Στο σημείο αυτό το παιδί μπαίνει στη εφηβεία. Μια περίοδο αρκετά ιδιαίτερη, όπως 
γνωρίσουμε ΟΛΟΙ φαντάζομαι! 
Κατά τη περίοδο αυτή μερικά παιδιά θα δείξουν ιδιαίτερη κλήση προς τη τέχνη, ενώ 
άλλοι θα χάσουν κάθε ενδιαφέρον και ίσως γίνουν και αρκετά επικριτικοί. 
 
5 χαρακτηριστικά της εφηβείας  πολύ σημαντικά που εμφανίζονται και στη τέχνη 
αυτής της ηλικίας είναι: Πρώτον, η συναισθηματική αστάθεια που χαρακτηρίζει τους 
εφήβους. Δεύτερον, η ανάγκη για άμεση ικανοποίηση και εκπλήρωση των επιθυμιών 
τους και έλλειψη υπομονής. Τρίτον, οι έφηβοι έχουν μια μειωμένη αίσθηση της 
πραγματικότητας καθώς συχνά δεν έχουν συναίσθηση των πράξεων τους και των 
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συνεπειών που θα ακολουθήσουν. Τέταρτον, δυσκολεύονται να κάνουν αυτοκριτική 
και να δεχτούν μια διαφορετική άποψη και τέλος, επιδεικνύουν ένα γενικό αρνητισμό 
προς το περιβάλλον γύρω τους. Όλα αυτά εμφανίζονται πολύ καθαρά και μέσα από 
την τέχνη που δημιουργούν. 
Για τους λόγους αυτούς, η δημιουργία σχέσης και η επικοινωνία μαζί με έναν έφηβο 
γίνεται ακόμα δυσκολότερη. 
 
Οι μηχανισμοί άμυνας και αντίστασης κατά τη διάρκεια της εφηβείας βρίσκονται στο 
μέγιστο βαθμό. Ο έφηβος νιώθει ότι είναι στο επίκεντρο των καταστάσεων, 
χαρακτηρίζεται από μεγαλομανία και ναρκισσισμό, ενώ παράλληλα έχει τη τάση να 
απομονώνεται και να παρουσιάζει χαμηλή αυτοεκτιμηση. Παράλληλα είναι σε μια 
έντονη και συνεχή αναζήτηση της ταυτότητας του, αλλά και ενός πλαισίου στο οποίο 
ο ίδιος θα νιώσει ότι ανήκει.  
Και όμως, κατά τη περίοδο αυτή, οι έφηβοι χαρακτηρίζονται από μια έντονη 
καλλιτεχνική δημιουργικότητα (μουσικά συγκροτήματα....).Και αυτό μας εξυπηρετεί! 
 
Η πείρα μου, δουλεύοντας με παιδιά στην εφηβεία, έχει δείξει ότι όταν ξεπεράσουν 
τον αρχικό τους ενδοιασμό, γίνονται ιδανικοί υποψήφιοι για Α.Τ. ακριβώς επειδή 
έχουν τόσο πολλά να πουν, τα οποία δύσκολα εξωτερικεύουν λεκτικά. 
Αυτό, σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα αλλά και τη ευρηματικότητα που τους 
χαρακτηρίζει, και το γεγονός ότι μπορούν να μιλήσουν μεταφορικά, είναι πολύ 
σημαντικά στοιχεία επιτυχίας. 
Η τέχνη που δημιουργούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι πολύ 
προσωπική, με έντονα συναισθήματα και αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ο έφηβος  έχει 
έντονο το στοιχείο της πρόκλησης, έτσι και μέσα από τη τέχνη τους θα 
προσπαθήσουν να μας σοκάρουν, να μας δοκιμάσουν, και να μας προκαλέσουν. 
Τελειώνοντας, και πριν δούμε κάποιες ζωγραφιές, θα ήθελα να αναφέρω μερικά από 
τα πιο συνηθισμένα θέματα που επικοινωνούν οι έφηβοι μέσω της τέχνης.  
Όπως μια έντονη αναζήτηση ταυτότητας αλλά και η έλλειψη αυτής που συναντάμε 
συχνά μέσα από την ανάγκη τους να φτιάξουν πορτραίτα. Η κρίση στην οικογένεια 
και το σπίτι εμφανίζεται επίσης στη θεματολογία. Ο θυμός και η στενοχώρια που 
νιώθουν καθώς προσπαθούν να κατανοήσουν τι συμβαίνει γύρω τους, αλλά και 
προσωπικά βιώματα και ανησυχίες είναι συνηθισμένα θέματα. Συχνά η τέχνη 
αντικατοπτρίζει τα «πρέπει» που προβάλλονται από τους γονείς όσον αφορά το παρόν 
και το μέλλον. Υπάρχει επίσης μια έντονη ενασχόληση με τη σεξουαλικότητα και το 
αντίθετο φύλο, και ένα μεγάλο ενδιαφέρον για της διαπροσωπικές σχέσεις 
γενικότερα. Αλλά και μια έντονη αναπαράσταση του «απαγορευμένου» (αλκοόλ, 
τσιγάρο, έξοδοι κλπ). Τέλος, εμφανίζονται θέματα που επεξεργάζονται για πρώτη 
φορά στη ζωή τους στην ηλικία αυτή, όπως χωρισμός από κάποια σχέση, πιθανό 
διαζύγιο γονέων, η θάνατος κάποιου συγγενικού η αγαπημένου προσώπου. 
 
Οι στόχοι που θέτουμε για έναν έφηβο είναι να αναπτύξει αυτογνωσία και 
αυτοεκτιμηση. Να καταφέρει να επικοινωνήσει αισθήματα θυμού και ανασφάλειας 
και να κατανοήσει ότι είναι και αυτά επιτρεπτά και αποδεκτά. Μέσω της τέχνης τους 
προσφέρουμε στα παιδιά τελικά έναν εναλλακτικό τρόπο να επεξεργαστούν θέματα 
και αισθήματα που τους απασχολούν. 
 
 


