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Η µουσικοθεραπεία είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της µουσικής, που άπτεται της 
Ιατρικής, της Ψυχοακουστικής, της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της 
Παιδαγωγικής και των άλλων τεχνών (χορός, δράµα, λόγος).  
Εφαρµογές της µουσικοθεραπείας έχουµε σε όλους τους τύπους της Ειδικής Αγωγής, 
στην Ψυχοθεραπεία, στην Ιατρική και Ψυχιατρική, σε κοινωνικά στρώµατα και 
οµάδες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σε όλους τους τύπους της αναπηρίας. 
Στην Ευρώπη και στην Αµερική αναπτύσσεται από το δεύτερο µισό του π 
ροηγούµενου αιώνα και αυτή τη στιγµή είναι τόσο σε επίπεδο σπουδών (σε βαθµίδα 
master και PhD), όσο και σε ερευνητικό επίπεδο µε πολύ γρήγορη εξέλιξη και σε 
επαγγελµατικό επίπεδο αναγνωρισµένος κλάδος µε σωµατεία και οµοσπονδίες.  
Στην Ελλάδα παρ’ όλο που οι ιδέες και οι βάσεις της Μουσικοθεραπείας βρίσκονται 
ήδη στους αρχαίους χρόνους σχεδόν τίΙοτα δεν είναι κατοχυρωµένο. Μετρηµένοι στα 
δάχτυλα µουσικοθεραπευτές που εργάζονται ιδιωτικά (µόνοι τους ή σε ιδιωτικούς 
φορείς) και εµπειρικοί µουσικοπαιδαγωγοί ως επί το πλείστον, που ασχολούνται µε 
το αντικείµενο, πολλές φορές και εθελοντικά. 
Η Ελληνική βιβλιογραφία είναι ελάχιστη. Απαριθµώ 3 βιβλία Πολυχρονιάδου, 
Σακαλάκ, Τόµπλερ και 2 µεταφρασµένα (Ward, Tomatis). 
Οι σπουδές περιορίζονται σε ιδιωτικά σεµινάρια και σε ιδιωτικά προγράµµατα 
αµφιβόλου κύρους. Εν τούτοις κάποιοι σπουδαστές βρίσκονται αυτή τη στιγµή στο 
εξωτερικό και κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές.  
Οι έρευνα είναι σχεδόν ανύπαρκτη αν εξαιρέσει κανείς δύο τρεις προσπάθειες 
φοιτητών που σε πτυχιακές του εργασίες έχουν ασχοληθεί µε την Μουσικοθεραπεία 
και µια προσπάθεια που γίνεται από την οµάδα µουσικοθεραπείας της ΕΕΜΕ που η 
πρόοδο της είναι άγνωστη ακόµα. 
∆εδοµένου ότι  
1. η Μ/Θ ότι είναι ένας ταχέως αναπτυσσόµενος κλάδος,  
2. ήδη έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις-συνέδρια,  
3. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται εΙαγγελµατικά  
4. Ανοίγει η αγορά εργασίας σιγά-σιγά 
5. Υπάρχουν αρκετά καλές σχέσεις µε σχολές, συνέδρια και φορείς του εξωτερικού,  
 
Ευελπιστώ ότι θα ξεκινήσει και µια συζήτηση και ένα ενδιαφέρον για την έρευνα και 
την ανάπτυξη αυτού του κλάδου, καθώς και θα µεγιστοποιηθούν οι προσπάθειες για 
εισαγωγή του κλάδου σε πανεπιστηµιακό επίπεδο και επαγγελµατική κατοχύρωση. 


