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Η σχέση µε τη µουσική 'εκ των έσω', από τη θέση του 'µουσικού', αποτελεί συχνά ανεκπλήρωτο 
όνειρο πολλών ενηλίκων. Το πρόγραµµα Κιθάρα Express (Κ.Ε.) απευθύνεται σε αυτούς και 
αποτελεί έναν βιωµατικό τρόπο µάθησης µουσικής σε πλαίσιο οµάδας. Προσεγγίζεται εδώ ως 
µουσική εργαλειοθήκη, µε την έννοια ενός συνεκτικού, αλλά και ευέλικτου πλαισίου για τα 
µουσικά εργαλεία του προγράµµατος Κ.Ε. Οι συµµετέχοντες στις οµάδες Κ.Ε. 
διαπραγµατεύονται στη ζωή τους απώλειες, τραύµατα, νέες φάσεις. Από την οµάδα φαίνεται να 
αναζητούν, ο καθένας, µια αυτοβιογραφική επαναφήγηση που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
µνήµης και να αποδίδει την αξία που αρµόζει στις ιστορίες που έχουν ζήσει. Τα βασικά 
ερευνητικά ερωτήµατα εστιάζουν στο πώς ενήλικες µη-µουσικοί -οι οποίοι συµµετέχουν σε 
οµάδες Κ.Ε., ενώ παράλληλα διαπραγµατεύονται κάποια κρίση ζωής- σηµασιοδοτούν το 
πρόγραµµα αυτό ως µοχλό για την ανασύνθεση α) της µουσικής τους ταυτότητας αλλά και β) 
της ευρύτερης προσωπικής τους ταυτότητας.  

Λέξεις κλειδιά: µουσικές ταυτότητες, µουσική και ιστορίες ζωής, µουσική εκπαίδευση 
ενηλίκων, Κιθάρα Express 

The “Guitar Express” approach as a toolbox for adult identity  
re-composition in times of crisis: A case study 

Ioanna Etmektsoglou 
Associate Professor in Psychology of Music, Department of Music, Ionian University 

e_ioanna@otenet.gr 

Kiki Kerzeli 
Teaching Associate in Music Programs for 65+, Social & Educational Activities,  

The National Opera, Greece 
kikiker007@gmail.com 

Katerina Vlachoutsou 
Clinical Psychologist, Public Mental Health Center of Larissa 

katerinav19@gmail.com 

An insider's relationship with music, as a musician, for many adults often constitutes an 
unfulfilled dream. The program Guitar Express is targeted at them and works as an 
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experiential way of learning music in a group. It is approached here as a music 'toolbox', in 
the sense of a coherent, yet flexible framework for the musical 'tools' of Guitar Express. In the 
present study, Guitar Express participants joined while negotiating losses, injuries and new 
life-phases. In the group they seemed to look for an autobiographical re-enactment that meets 
the demands of memory and the value appropriated to the stories they have lived. The basic 
research questions focus on how adult non-musicians who participate in Guitar Express 
groups, while at the same time negotiating a life crisis, signify this program as a lever for the 
reconstitution of a) their musical identity and b) their broader personal identity.  

Keywords: musical Identities, music and life stories, adult music education, Guitar Express 

Εισαγωγή 

Τελικά ποτέ δεν είναι αργά. Συνταξιούχος πια και στα 68 µου η συµµετοχή µου στην 
οµάδα µουσικής µού έδωσε την ευκαιρία να πραγµατοποιήσω το παιδικό µου όνειρο: να 
µάθω κιθάρα. (Στάθης, από Συνέντευξη) 

Το πρόγραµµα Κιθάρα Express (Κ.Ε.) αποτελεί έναν εύκολο, βιωµατικό, οµαδικό 
τρόπο εκµάθησης κιθάρας για συνοδεία τραγουδιού. Η κιθάρα, διαµορφωµένη µέσω 
των εναλλακτικών κουρδισµάτων, γίνεται µία 'γέφυρα' για ευχάριστη και ταχεία 
πρόσβαση στην ενεργή µουσική συµµετοχή. Παράλληλα µε την κιθάρα, η φωνή 
συνιστά ένα επιπλέον κεντρικό εργαλείο του Κιθάρα Express. Το τραγούδι, ως 
φορέας συναισθηµάτων και αναµνήσεων, δηµιουργεί ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο η 
ατοµική και συλλογική µουσική έκφραση βρίσκουν χώρο να εξελιχθούν και πιθανά 
να εξελίξουν µουσικά αλλά και µη µουσικά χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε τους 
Hargreaves, MacDonald και Miell (2017), οι µουσικές ταυτότητες έχουν σε µεγάλο 
βαθµό επίκτητο χαρακτήρα και κατασκευάζονται και διαµορφώνονται ανάλογα µε 
τους τρόπους µε τους οποίους ο καθένας συνδέεται µε τη µουσική στην καθηµερινή 
του ζωή. Από την πενταετή εφαρµογή οµάδων Κ.E., έχουν αναδειχθεί από τους 
συµµετέχοντες διάφορες θετικές επιδράσεις. Σηµαντική ανάµεσα σε αυτές φαίνεται 
να είναι η άτυπη λειτουργία της οµάδας ως µέσου για προσωπική επεξεργασία 
ζητηµάτων µουσικής ταυτότητας.  

Μεθοδολογία Έρευνας 

Πρόκειται για µια Φαινοµενολογική Ψυχολογική Έρευνα (Giorgi & Giorgi, 2003) και 
ειδικότερα για µια ποιοτική µελέτη περίπτωσης η οποία διερευνά το πώς οι εµπειρίες 
έξι ενηλίκων που συµµετείχαν σε ολιγοµελείς διαγενεακές οµάδες Κ.Ε. που 
διεξήχθησαν στην Κέρκυρα κατά τη διετία 2015-2017, επέδρασαν στη δόµηση της 
µουσικής και γενικότερης ατοµικής τους ταυτότητας. Η αναφορά στο πλαίσιο της 
έρευνας εστιάζει στις ιδιαίτερες συνθήκες και χαρακτηριστικά του προγράµµατος 
Κ.Ε., και όχι στο πλαίσιο ως χώρο διεξαγωγής µιας συγκεκριµένης οµάδας. 
Συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγιο µε ανοικτού τύπου ερωτήσεις και άτυπες συζητήσεις 
αποτέλεσαν το ερευνητικό υλικό για θεµατική ανάλυση. Για τη διαµόρφωση του 
δείγµατος της έρευνας επιλέξαµε σκόπιµη δειγµατοληψία (Mason, 2011). Η 
στρατηγική δειγµατοληψίας που ακολουθήσαµε έθεσε τα εξής κριτήρια. Ο κάθε 
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συµµετέχων έπρεπε: α) να είχε παρακολουθήσει συστηµατικά τουλάχιστον µία οµάδα 
Κ.Ε. στην Κέρκυρα (2015-2017), β) να είχε συνεχίσει την ενεργητική εµπλοκή του/
της σε τυπικά ή άτυπα πλαίσια µε την κιθάρα και το τραγούδι και µετά την 
ολοκλήρωση της οµάδας, γ) να είχε προσφέρει πλούσιο υλικό µέσω της συνέντευξης 
ή/και του ερωτηµατολογίου, δ) να είχε διαφορετική ηλικία από άλλους 
συµµετέχοντες, ώστε στο δείγµα να περιλαµβάνονται άτοµα από τις δεκαετίες των 
40, 50, 60, 70, ετών, και ε) να διένυε κατά τη διάρκεια της έρευνας µια κρίσιµη φάση 
ζωής.  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από τρεις ερευνήτριες µε διαφορετικές 
επαγγελµατικές ταυτότητες: (α) ψυχολογία της µουσικής - µουσικοθεραπεία, β) 
κλινική ψυχολογία (συστηµική ψυχοθεραπεία), και γ) διδασκαλία της µουσικής σε 
ενήλικες. Σε τακτικές συναντήσεις µας, τα δεδοµένα αναλύονταν και ερµηνεύονταν 
οµαδικά, µε αποτέλεσµα η κάθε ξεχωριστή οπτική συχνά να φωτίζει µιαν άλλη 
πλευρά του φαινοµένου. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, η ερευνητική διαδικασία 
µετασχηµατίσθηκε σε µια δηµιουργική οµαδική πράξη που παράλληλα συνέβαλε 
στον έλεγχο και ενίσχυση της εγκυρότητας στη διερεύνηση του υπό µελέτη 
φαινοµένου (βλ. Ιωσηφίδης 2017). 

Το Πλαίσιο: Το Κιθάρα Express ως Μουσική Εργαλειοθήκη 

Το Κ.Ε. προσεγγίζεται σε αυτή την έρευνα ως µουσική εργαλειοθήκη, µε την έννοια 
ενός συνεκτικού, αλλά και ευέλικτου πλαισίου -ενός ενδιάµεσου χώρου κατά τον 
Winnicott (2005)- α) για τα µουσικά εργαλεία του προγράµµατος, β) για την οµάδα 
και γ) για την ιδιαίτερη διδακτική προσέγγιση.  

Τα Μουσικά Εργαλεία του Κ.Ε. 
Τα µουσικά εργαλεία περιλαµβάνουν α) την εναλλακτικά κουρδισµένη κιθάρα, β) το 
οµαδικό τραγούδι, γ) τη µη-συµβατική µουσική σηµειογραφία, η οποία είναι 
προσαρµόσιµη στις ιδιαιτερότητες των µελών, και δ) το ρεπερτόριο, το οποίο 
επιλέγεται λαµβάνοντας υπόψη τις µουσικές προτιµήσεις των συµµετεχόντων αλλά 
και το βαθµό δυσκολίας σε µουσικό επίπεδο. Iδιαίτερα σηµαντική, όπως προκύπτει 
και από την ανάλυση περιεχοµένου του υλικού, φαίνεται να είναι η αναφορά των 
συµµετεχόντων σε θέµατα που σχετίζονται µε την Οµάδα και µε τη Διδακτική 
προσέγγιση.  

Η Οµάδα στο Κ.Ε. 
Το βασικό µέληµά µας κατά τον σχεδιασµό των οµάδων Κ.Ε. ενηλίκων, ήταν η οµάδα 
να δηµιουργεί ένα αισθητικά πλούσιο µουσικό αποτέλεσµα για τους συµµετέχοντες, 
και να εµπεριέχει µέλη µε διαφορετικές δεξιότητες και ηλικίες. Οι συµµετέχοντες της 
έρευνας νοηµατοδότησαν το ρόλο της οµάδας και µε διάφορους άλλους τρόπους. Αν 
και κάποιοι εξέφρασαν απογοήτευση για τη δυσκολία των ενηλίκων της οµάδας τους 
να επικοινωνήσουν και να σχετιστούν µεταξύ τους, φάνηκε να αποτελεί κοινή 
αποδοχή το ότι υπήρχε αλληλοϋποστήριξη και βοήθεια µέσα στις οµάδες, στις οποίες 
η µουσική ως κοινό ενδιαφέρον έµοιαζε να λειτουργεί ως συνεκτικό στοιχείο και 
καταλύτης της διαφορετικότητας. Ως τρόπος µάθησης, η οµαδική διδασκαλία 
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αποτέλεσε τη γενική προτίµηση. Οι οµάδες Κ.Ε. φάνηκε επίσης ότι έδρασαν 
διορθωτικά σε σχέση µε πρώιµες τραυµατικές εµπειρίες της µουσικής εκτέλεσης, 
καθώς οι συµµετέχοντες την επανένταξαν σε συνθήκες χαλαρότητας, ευχαρίστησης, 
συντροφιάς και γλεντιού εντός και εκτός του µαθήµατος. Ανακαλεί η Λίλη: «[...] 
έκανα πολλά χρόνια κλασσική, από το δηµοτικό µέχρι το γυµνάσιο [...] δεν είχα το 
θάρρος [...] ντρεπόµουν να βγω να πω αυτό που µάθαινα, πολύ, [...] ή και στο 
δάσκαλο µπροστά... σε γιορτές δηλαδή κι αυτά, δεν έπαιξα ένα τραγούδι ποτέ, ποτέ 
δεν το έκανα αυτό.» Η αναφορά της Λίλης στο άγχος και τη ντροπή που συχνά 
συνδέονται µε πρώιµες ανεπαρκώς πλαισιοθετηµένες εµπειρίες µουσικής έκθεσης σε 
κοινό, φαίνεται να αποτελεί τυπικό βίωµα, βαθιά εγγεγραµµένο στη µνήµη πολλών 
ενηλίκων. Με βάση την τυπική µουσική τους εκπαίδευση, οι περισσότεροι από 
αυτούς, αναµένουν από τον εαυτό τους και τους άλλους µιαν άρτια (χωρίς λάθος 
νότες) εκτέλεση και όχι τη δηµιουργία και το 'µοίρασµα' µε το κοινό µιας µουσικής 
εµπειρίας µε νόηµα.  
 Αντίθετα, η διαµοιραζόµενη µουσική έκθεση στο πλαίσιο των οµάδων Κ.Ε. 
τείνει να δηµιουργεί περισσότερο αγχολυτικές συνθήκες κατά την ερµηνεία της 
µουσικής. Αναφερόµενη σε αυτές τις συνθήκες κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, 
ανακαλεί η Μαίρη: «[...] ρίξαµε τόσα γέλια και µια παρέα γίναµε, ενώ δεν ξέραµε ο 
ένας τον άλλον, παρόλο που κάποιοι έχουν και τις ιδιοτροπίες τους [...] όλοι είχαµε 
προβλήµατα αλλά µετά από το µάθηµα της κιθάρας όλα φαίνονταν λιγότερο σοβαρά 
[...] µετά το µάθηµα ήταν πιο ελαφρά». Αντίστοιχα ο Στάθης περιγράφει την 
παρεΐστικη ατµόσφαιρα που δηµιουργείται εκτός µαθήµατος, λέγοντας: «[...] πηγαίνω 
στο σπίτι της Ευγενίας και παίζουµε καµιά εικοσαριά τραγούδια [...] παίζουµε και 
πίνουµε και τρώµε τα µεζεδάκια που φτιάχνει η Ευγενία και είµαστε οι πρώτοι.» 

Η Διδακτική Προσέγγιση στο Κ.Ε. 
Πώς µπορούν να µάθουν οι ενήλικοι; Το τρίτο βασικό εργαλείο στην εργαλειοθήκη 
του Κ.Ε. αποτελεί η Διδακτική Προσέγγιση, η οποία από τους συµµετέχοντες 
φαίνεται να διαφοροποιείται σε δύο επιµέρους θεµατικές ενότητες, η πρώτη από τις 
οποίες περιστρέφεται γύρω από το ερώτηµα: Πώς µαθαίνουν οι ενήλικοι; και 
περιγράφει στοιχεία της εκπαίδευσης ενηλίκων στο Κ.Ε., ενώ η δεύτερη επιµέρους 
θεµατική αναφέρεται στις ποιότητες του δασκάλου του Κ.Ε. Ως προς την προσέγγιση 
της εκπαίδευσης ενηλίκων στο ΚΕ, οι συµµετέχοντες φάνηκε να αποδίδουν ιδιαίτερη 
σηµασία στο ότι η µαθησιακή διαδικασία συνέβαινε σε ένα πλαίσιο χωρίς 
ανταγωνισµό, κριτική αλλά µε σεβασµό στο κάθε µέλος της οµάδας, εστιάζοντας στις 
δυνατότητες παρά στις αδυναµίες, και παρέχοντας εναλλακτικούς τρόπους 
συµµετοχής που ανταποκρίνονταν σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας. Την ευλυγισία και 
προσαρµοστικότητα της διδακτικής προσέγγισης οι συµµετέχοντες φαίνεται να τη 
βίωσαν σε ποικίλες διαφορετικότητες που τους χαρακτήριζαν, είτε αυτές σχετίζονταν 
µε το ψυχικό τραύµα είτε µε κάποιους σωµατικούς περιορισµούς. Επίσης, εκτίµησαν 
το γεγονός ότι γινόταν σεβαστή η προσωπική επένδυση χρόνου του καθενός, ως προς 
το κατά πόσον έκαναν πρακτική στο σπίτι. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι τους 
προσείλκυσε η ευκολία της µεθόδου, ενώ αρκετοί από αυτούς φάνηκε να επιζητούν 
και να αξιοποιούν εκ των υστέρων τη γεφύρωση ανάµεσα στην εναλλακτική και 
τυπική σηµειογραφία των συγχορδιών, όπως τη βρίσκουν στο διαδίκτυο.  
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Ο δάσκαλος στο Κ.Ε. Αναφορικά µε τις ποιότητες του δασκάλου, οι βασικότερες 
που αναδύθηκαν από τους συµµετέχοντες είναι η υποµονή του, ο σεβασµός και η 
υποστηρικτικότητα που επιδεικνύει προς τους ενήλικους µαθητές του, καθώς και η 
ισοτιµία µε την οποία τους προσεγγίζει. Πέραν των χαρακτηριστικών του δασκάλου 
τα οποία διέκριναν οι ενήλικοι µαθητές, ο δάσκαλος ορίζεται στο πρόγραµµα Κ.Ε. ως 
διευκολυντής της διαδικασίας ανακάλυψης και εξέλιξης της µουσικής ταυτότητας των 
συµµετεχόντων, µε κεντρική εκπαιδευτική κατεύθυνση την αξιοποίηση των 
µοναδικών µουσικών χαρακτηριστικών τους, στοχεύοντας έτσι στη δηµιουργία ενός 
αισθητικά ενδιαφέροντος µουσικού αποτελέσµατος. Δεδοµένου του ουσιαστικού του 
ρόλου για τη δηµιουργία υψηλού επιπέδου αισθητικών εµπειριών στους 
συµµετέχοντες, ο δάσκαλος του Κ.Ε. είναι αναγκαίο να έχει υψηλές µουσικές 
ικανότητες, τόσο στην ερµηνεία ενός οργάνου συνοδείας όπως το πιάνο, η κιθάρα ή 
το ακορντεόν, όσο και στη διεύθυνση του µουσικού συνόλου και στην ενοργάνωση. 
Ως υλοποιητής της ιδιαίτερης διδακτικής προσέγγισης του Κ.Ε. που αναφέρθηκε 
παραπάνω, ο δάσκαλος χρειάζεται ακόµα να καλλιεργεί ένα κλίµα µη-ανταγωνιστικό, 
αλλά και να µηχανεύεται λύσεις για την αντιµετώπιση ή παράκαµψη των 
προβληµάτων του κάθε µαθητή µεριµνώντας έτσι για τη µεγιστοποίηση της 
συµµετοχής του στη µουσική πράξη στο παρόν και στο µέλλον. Τέλος, ως 
εκπαιδευτής οµάδων ενηλίκων, ο δάσκαλος του Κ.Ε. πέρα από την απαραίτητη 
ψυχική του ωριµότητα, θεωρείται αναγκαίο να έχει εκπαιδευτεί σε θέµατα 
ψυχολογίας των οµάδων και δια βίου µάθησης. 

Μουσική και Ταυτότητες 

Η µουσική ταυτότητα σχετίζεται µε τον βαθµό και την ποιότητα της εµπλοκής αλλά 
ακόµη και µε τις µουσικές προτιµήσεις του ατόµου. Για την καθολική κατανόησή της 
χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, τη Μουσική Ταυτότητα (ΙΙΜ: Identity in Music) και 
τη Μουσική στην Ταυτότητα (Music in Identity: ΜΙΙ). Η Ταυτότητα στη Μουσική 
αναφέρεται σε κοινωνικά και πολιτισµικά προκαθορισµένες µουσικές ταυτότητες, και 
εµπεριέχει αυτές του επαγγελµατία µουσικού, του ερασιτέχνη, του ακροατή που 
συµµετέχει στην πολιτισµική διαδικασία της µουσικής κ.ά., ενώ η Μουσική στην 
Ταυτότητα αναφέρεται στον τρόπο χρήσης της µουσικής ως µέσου/πόρου για την 
εξέλιξη άλλων πτυχών της ευρύτερης ταυτότητας (MacDonald, Hargreaves & Miell, 
2002· MacDonald, Hargreaves & Miell, 2017). 

Μουσική Ταυτότητα 
Μπορώ ακόµα να γίνω µουσικός; Αναφορικά µε την Ταυτότητά τους στη Μουσική, 
όπως αυτή επηρεάζεται από το Κ.Ε., οι συµµετέχοντες φάνηκε να διαπραγµατεύονται 
τα ερωτήµατα: «Μπορώ ακόµα να γίνω µουσικός;» και «Τι είδους µουσικός είµαι εν 
τέλει;» Η απάντηση στο πρώτο ερώτηµα, κατά πόσο δηλαδή έχουν µια ταυτότητα στη 
µουσική, αναδύεται ως θετική, εφόσον το Κ.Ε. παρέχει εύκολη και ενεργό πρόσβαση 
στη µουσική κουλτούρα, έτσι ώστε επιτέλους, σε µια προχωρηµένη φάση της ζωής 
τους να τους δίνεται η ευκαιρία να υλοποιήσουν το παιδικό όνειρο να µάθουν 
µουσική, να αισθανθούν ως µουσικοί. Ποικίλες αφηγήσεις υπάρχουν µε αναφορά το 
παιδικό όνειρο όπως της Άντζελας: «[…] Σε µικρή ηλικία ήθελα να µάθω µουσική, οι 
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γονείς για οικονοµικούς λόγους δεν µε βάζανε […]», της Μαίρης: «[...] Λίγο πιάνο 
µικρή αλλά χωρίσανε οι γονείς µου και µε βγάλανε και µου έµεινε κάποιος καηµός 
από αυτό» ή τέλος της Νίνας «[...] γεννήθηκα τραγουδώντας, κάποια στιγµή στο 
γυµνάσιο άρχισα να κάνω κιθάρα, όµως δεν υπήρχε ωδείο, […] δεν είχα τη 
δυνατότητα να µάθω να παίζω τραγούδια γνωστά...» 
 Η εµπειρία συµµετοχής στο Κ.Ε. κατέδειξε ότι µειώνοντας την αντίσταση 
και το φόβο αποτυχίας µέσω της έµφασης στις δυνατότητες του καθενός, ώθησε τους 
συµµετέχοντες στην εξέλιξη της ταυτότητάς τους στη µουσική από αυτή του ακροατή 
σε αυτή του ερµηνευτή της µουσικής, του «οργανοπαίκτη». Οι συµµετέχοντες 
αναφέρονται συχνά στην εξέλιξη της µουσικής τους ταυτότητας: Η Ευγενία 
αναφέρει: «[...] κατάφερα να γρατζουνάω µια κιθάρα.[…]», ενώ η Νίνα καταγράφει: 
«Πιστεύω επίσης ότι θα µπορούσα µε λίγη προσπάθεια να παίξω, µε απλό τρόπο, 
συνοδευτικά, ακόµα και µε κάποιον άλλο που παίζει επαγγελµατικά κιθάρα. […]» 
 Η δυσκολία ανάγνωσης της συµβατικής µουσικής σηµειογραφίας από 
πολλούς συµµετέχοντες, παρακάµφθηκε σε µεγάλο βαθµό, ανοίγοντας το δρόµο για 
το παίξιµο µουσικής χωρίς τη χρήση οποιασδήποτε µουσικής σηµειογραφίας. Οι 
συµµετέχοντες αναφέρουν σχετικά: «[…] Είναι αργά να σπουδάσω µουσική, έχω 
ρευµατοπάθεια, δεν ξέρω τις νότες και δεν µπορούσα […]» (Μαίρη). Για κάποιους 
από τους συµµετέχοντες, ιδιαίτερα σηµαντικό ήταν να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η 
εναλλακτική σηµειογραφία και πώς θα µπορούσαν να την αντιστοιχίσουν µε τα 
σύµβολα των συγχορδιών και τις ταµπλατούρες που βρίσκουν στα τραγούδια στο 
διαδίκτυο, έτσι ώστε να γίνουν όχι µόνο καλοί µαθητές, αλλά και ανεξάρτητοι 
µουσικοί, όπως αναδεικνύεται από την αναφορά του Στάθη: «[...] έχει ένα σύστηµα 
που µαθαίνεις τι σηµαίνουν [τα εναλλακτικά σύµβολα] και τα χρησιµοποιείς· και 
τώρα εγώ βέβαια έχω προχωρήσει... ξέρω την αντιστοιχία και έχω τις παρτιτούρες 
που µπορεί να διαβάσει και κάποιος που παίζει κλασσικά.» 

Τι είδους µουσικός µπορώ να γίνω εν τέλει; είναι η ερώτηση στην οποία φαίνεται να 
απαντούν µε τις αφηγήσεις τους οι συµµετέχοντες. Από αυτές αναδύονται ποικίλοι 
χαρακτήρες της ταυτότητάς τους στη µουσική (ποιοτική διάσταση), καθώς οι 
συµµετέχοντες µιλούν για το πώς έχουν επανεντάξει µετά από πολλά χρόνια τη 
µουσική στη ζωή τους ως ακροατές, το πώς διαπραγµατεύονται τις µουσικές τους 
προτιµήσεις στην οµάδα, το πώς θεωρούν τον εαυτό τους µέλος µιας µουσικής 
οµάδας (Κ.Ε.), το πώς παίζουν µουσική εντός και εκτός οµάδας, αλλά και το πώς 
αντιλαµβάνονται τη µουσική τους εξέλιξη υπό την προοπτική µιας επιτυχούς 
διαπραγµάτευσης µε τους προσωπικούς τους περιορισµούς (σωµατικούς, νοητικούς, 
ή ψυχοκοινωνικούς). Πέρα από την ποιοτική αυτοαξιολόγηση, είναι ενδιαφέρον να 
σηµειωθεί ότι αρκετοί από τους συµµετέχοντες τείνουν επίσης να αυτοαξιολογούνται 
ως µουσικοί βασιζόµενοι σε µια ποσοτική διάσταση, που φαίνεται να προσδιορίζεται 
πρωταρχικά από τον αριθµό των τραγουδιών που έχουν µάθει να τραγουδούν και να 
συνοδεύουν µε την κιθάρα τους.  

U1358th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral pesentation - Εισηγήσεις Ετµεκτσόγλου, Κέρζελη & Βλαχούτσου

Η Μουσική στην Ταυτότητα 

Η µουσική στις διάφορες φάσεις της ζωής, έδειχνε να είναι τόσο σηµαντική για τους 
συµµετέχοντες, ώστε µε αφορµή µια ερώτηση για τη µουσική στη ζωή τους να 
προσφέρουν αβίαστα 'ολόκληρη' την ιστορία της ζωής τους. Ήταν εµφανές ότι η 
διαχρονικά εξελισσόµενη επένδυση στη µουσική τους ταυτότητα νοηµατοδοτούσε 
επόµενες φάσεις ζωής. Γινόταν το µέσο – νήµα της συνεκτικής αφήγησης της 
ατοµικής ταυτότητας. Έτσι για παράδειγµα για τον Στάθη, οι κιθάρες που πέρασαν 
από τα χέρια του κατά τη διάρκεια της ζωής του, από τα παιδικά χρόνια µέχρι τώρα, 
οι ατέλειωτες ώρες που άκουγε µουσική όταν εργαζόταν σε ραδιοφωνικό σταθµό, οι 
δίσκοι που αγόραζε, το ακριβό του στερεοφωνικό, τα µουσικά γλέντια που οργανώνει 
στα οποία συµµετέχει µε την κιθάρα του, όλα αυτά κρατούν µαζί σηµαντικά 
κοµµάτια της ζωής του όπως την εξελισσόµενη σχέση µε την κόρη του, τον θάνατο 
και την ασθένεια κοντινών του ανθρώπων, τις φιλίες του, το ποιος ήταν παλιά και το 
ποιος είναι σήµερα. Η µουσική στη ζωή των συµµετεχόντων φάνηκε να λειτουργεί ως 
διευκολυντικό µέσο επικοινωνίας σε διαγενεακές σχέσεις µέσα στην οµάδα, όπως 
συνέβη στην περίπτωση της Άντζελας (73 ετών) –  (προστατευτική σχέση µάνας – 
κόρης µε τη Μαίρη), αλλά και εκτός οµάδας, µε άλλα άτοµα όπως µε εγγόνια 
(Στάθης, 68 ετών), µε παιδιά (Νίνα, 45 ετών), µε 'µικρούς φίλους' (Λίλη, 48 ετών), 
και µε ηλικιωµένους (Άντζελα, 73 ετών). 
 Το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες παρά τις ατοµικές δυσκολίες, κατάφεραν να 
µάθουν να 'παίζουν κιθάρα' συνέβαλε στην ανατροπή του στερεότυπου ότι οι µεγάλοι 
δεν µπορούν να µάθουν µουσική, διαπίστωση ιδιαίτερα σηµαντική για τη 
διαµόρφωση της ατοµικής ταυτότητας των µεγαλύτερης ηλικίας ενηλίκων. Το 
διαµοίρασµα των δυσκολιών ιδιαίτερα ανάµεσα σε συνοµηλίκους φάνηκε ότι ήταν 
πολύ ανακουφιστικό, καθώς ο κάθε συµµετέχων δεν ένοιωθε µόνος του στην 
ηλικιακά αναδυόµενη 'αναπηρία' αλλά βίωνε την κοινή ανθρώπινη µοίρα παρέα µε 
τους συνοµηλίκους του. Όπως εξηγεί η Ευγενία: «[...] σχολιάζοντας τα προβλήµατά 
µας, αυτοσαρκαζόµενοι και σαρκάζοντας αλλήλους , έπαιρνα δύναµη να επιµένω. Τα 
10 λεπτά έγιναν 20, µισή ώρα και µία [...].» Το βίωµα της προσπάθειας για 
ενεργητική συµµετοχή παρά τις απώλειες που φέρνει η ηλικία, φάνηκε να αποτελεί 
µοχλό εκπαίδευσης και για τους νεότερους ενήλικες, καθώς βίωναν στην οµάδα τις 
προσπάθειες των µεγαλύτερων από τη θέση του παρατηρητή. Τέλος, ιδιαίτερη 
σηµασία στη ζωή των συµµετεχόντων φάνηκε να έχει το τραγούδι, ως σύνδεση µε το 
παρελθόν και το µέλλον, µε το µέσα και το έξω, µε τον εαυτό και τους άλλους, ως 
εµπεριέχον το συναίσθηµα, ως µέσο ανακούφισης, ως προέκταση του φυσικού 
εαυτού που εκπέµπεται µακριά, αλλά και ως µέσο διατήρησης και έκφρασης της 
προσωπικής ελευθερίας ακόµα και σε ακραίες συνθήκες. 

Ατοµική Ταυτότητα (Ποιος είµαι και πώς αλλάζω;) 

Παρακάτω πραγµατοποιείται µια απόπειρα θεωρητικής ανάπτυξης των αφηγήσεων 
των συµµετεχόντων από την οπτική της ψυχολογίας. Αντλήσαµε: α) από την 
αναπτυξιακή προσέγγιση, καθώς αναδεικνύει εκείνα τα βιολογικά προσδιορισµένα 
υπαρξιακά ερωτήµατα που δια-πλέκονται στη διαµόρφωση της ταυτότητας στην 
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ενήλικη ζωή, τα οποία ήταν περισσότερο παρόντα στη συζήτηση των εµπειριών των 
συµµετεχόντων, και β) από την πολιτισµική κοινωνική οπτική, που προσφέρει το 
πεδίο ανάδυσης και νοηµατοδότησης αυτών των ερωτηµάτων της ανθρώπινης 
ύπαρξης, µέσα σε συγκεκριµένες κοινωνικοπολιτισµικές, ιστορικές και πολιτικές 
συνθήκες συνάντησης µε τον Άλλον. Ακολουθήσαµε τη θεωρητική γεφύρωση 
ανάµεσα στη βιολογική και στη κοινωνικοπολιτισµική διάσταση, για την ερµηνεία 
της γένεσης του ψυχολογικού. Η αφήγηση της Ευγενίας που ακολουθεί, αποτελεί τη 
βιωµένη αποτύπωση αυτής της θεωρητικής κάλυψης. 

Αναπτυξιακή, Υπαρξιακή διάσταση 
Μέσα από τις αφηγήσεις τους, οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στις αλληλεπιδράσεις 
µε το εκάστοτε πλαίσιο αναφοράς τους από την παιδική ως την ενήλικη ζωή. Το 
γεγονός αυτό διαµόρφωσε τη µουσική αλλά και τη γενική αίσθηση του εαυτού, 
καταδεικνύοντας τις επισηµάνσεις του Erikson (1959) για την κατανόηση της 
ταυτότητας, ως αποτελέσµατος της αµοιβαίας αλληλεπίδρασης ατόµου και πλαισίου. 
Σύµφωνα µε αυτή την οπτική, ενώ τα ατοµικά ενδιαφέροντα, οι ικανότητες, και οι 
επιθυµίες έλκουν τα άτοµα σε συγκεκριµένα πλαίσια (µουσικά), αυτά τα πλαίσια, µε 
τη σειρά τους, παρέχουν αναγνώριση (ή όχι) της ατοµικής ταυτότητας και είναι 
αποφασιστικά στην παραπέρα εξέλιξή της. 
 Ο Erikson (1959) είχε συλλάβει τη διαµόρφωση της ταυτότητας σε ένα 
συνεχές ανάµεσα στην «ενοποίηση ταυτότητας» και στη «σύγχυση ρόλων». Η 
ταυτότητα παραµένει ανοιχτή σε τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής, εγκαθιστώντας διαφορετικού τύπου σχεσιακά πρότυπα και 
θέτοντας διαφορετικό συναισθηµατικό τονισµό στη ζωή των ανθρώπων, ενώ κατά 
καιρούς υπόκειται σε οξεία αµφισβήτηση (κρίση ταυτότητας). Καθώς το άτοµο 
µεγαλώνει και τα φυσικά χαρακτηριστικά και οι ικανότητες αλλάζουν, είναι αναγκαίο 
να επαναξιολογήσει, να επαναδιαπραγµατευτεί, και να αναδοµήσει την ταυτότητά 
του σε συµφωνία µε αυτές τις φυσιολογικές αλλαγές, ανάλογα µε τα περιβαλλοντικά 
µέσα που βρίσκει διαθέσιµα.  
 Η σωµατική, δια βίου αίσθηση της ταυτότητας των συµµετεχόντων στο Κ.Ε., 
καλείτο να συµπεριλάβει σε αυτή τη φάση, για κάποιους, αναπτυσσόµενη 
ρευµατοειδή αρθρίτιδα, ενώ για άλλους ηλικιακής αιτιολογίας αρθρίτιδα, 
µυοσκελετικά προβλήµατα ή φυσιολογική ηλικιακή φθορά. Μέσω της συµµετοχής 
τους σε οµάδα Κ.Ε., ανέδειξαν προσωπικά µέσα ανακούφισης, ενεργοποίησαν και 
αυτορρύθµισαν το συναίσθηµά τους και επαναδιαπραγµατεύτηκαν την αυτοεκτίµησή 
τους, µέσα από την ανάπτυξη νέων µουσικών δεξιοτήτων.  

Κοινωνική, Πολιτιστική διάσταση  
Μια αναπτυξιακά νοούµενη αίσθηση µονιµότητας του εαυτού κατά τη διάρκεια του 
βίου, ακόµη και στην αναπτυξιακή προσέγγιση, αποτελεί αναγκαστικά αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης λόγω των φυσιολογικών αλλαγών. Στις αφηγήσεις των 
συµµετεχόντων όµως τα πράγµατα αναδεικνύονται πιο πολύπλοκα, καθώς αυτός ο 
εαυτός δηµιουργείται σε συνεχείς κοινωνικές επικοινωνίες, όπου κανείς βλέπει τον 
εαυτό σαν αντικείµενο από τον άλλον (βλ. θεωρία αυτοανάπτυξης: Mead, 1934). Οι 
ταυτότητες έτσι δηµιουργούνται σε µια συνεχή ερµηνευτική κοινωνική επικοινωνία, 
όπου οι άλλοι ερµηνεύουν στη συνάντηση µε το άτοµο, τα γεγονότα που θα γίνουν 
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σηµαντικά. Υπό αυτό το πρίσµα, η µουσική εργαλειοθήκη του Κ.Ε., µέσα από την 
ανάπτυξη µουσικής ταυτότητας, σε αυτούς τους ενήλικες αποτέλεσε πετραδάκι κι 
αφορµή να αναδιοργανώσουν κοµµάτια ατοµικής ταυτότητας στη συνάντηση µε το 
διευκολυντικό περιβάλλον του Κ.Ε. και στην επαφή τους µε την οµάδα. Το γεγονός 
αυτό καθιστά την ταυτότητα κοινωνικά διαµεσολαβηµένη, µέσα από: α) την 
ανακάλυψη της προσωπικής δυνατότητας του ατόµου να επενεργήσει και να 
συνδηµιουργήσει το περιβάλλον του, β) την τροφοδότηση του κινήτρου για 
κοινωνικοποίηση, γ) τη διαπραγµάτευση σχέσεων, δ) την παροχή νέου προτύπου 
σχετίζεσθαι, και ε) την ένταξη του προγράµµατος ως τρόπου ζωής που προσφέρει 
καινούρια αφήγηση για τον εαυτό.  
 Τα παραπάνω οδηγούν στην κατασκευή νέων ιστοριών στο συγκεκριµένο 
κοινωνικό πλαίσιο µε την άµβλυνση/αλλαγή της αντίληψης των προσωπικών 
προβληµάτων και την προετοιµασία για το θάνατο, χωρίς να σταµατάει η ζωή. Τελικά 
αποκαλύπτουν την κοινωνική διαδικασία µε την οποία τα άτοµα φτιάχνουν νόηµα 
από την εµπειρία και δηµιουργούν συνεκτικό εαυτό, κυρίως µέσα από κατασκευή 
αυτοβιογραφικής µνήµης (McLean & Fournier, 2008˙ McLean, Pasupathi & Pals, 
2007˙ Thorne, 2000˙ Thorne & Michaelieu, 1996). Η κατασκευή της προσωπικής 
αφήγησης που διαµορφώνει ταυτότητα συµβαίνει µέσα στο πλαίσιο µιας βαθιάς και 
γεµάτης νοήµατος κοινωνικής διαδικασίας, όπως αυτή του Κ.Ε. 

Αντί Επιλόγου: Η Αφήγηση της Ευγενίας (68 ετών)  

(Η αφήγηση παρατίθεται όπως διατυπώθηκε γραπτώς από την ίδια.) 
[...] Μέχρι τον Νοέµβρη του 2015 µόνο άκουγα µουσική και κάποιες φορές 
σιγοτραγουδούσα. Πάντα ήθελα να µάθω πιάνο. Ήταν όµως ένα όνειρο ανέφικτο, το 
γνώριζα, αλλά ποτέ δεν έπαψα να το θέλω. […]. Ήµουν 13 χρόνων όταν φυλακίστηκε η 
µητέρα µου για τη αντιδικτατορική της δράση. Κάποια νύχτα στο σπίτι της θείας µου που 
µε φιλοξενούσε, την ώρα που όλοι ησύχαζαν, ξάγρυπνη στο κρεβάτι µου, άρχισα να 
τραγουδάω. Απόρησαν και µου έκαναν παρατήρηση, πού έβρισκα το κέφι να τραγουδάω 
ενώ η µάνα µου ήταν στη φυλακή. Όµως εγώ συνέχισα να το κάνω σχεδόν ψιθυριστά, 
γιατί αυτό µ’ έκανε να νιώθω κοντά της, χωρίς να ξέρω το γιατί. Πολύ αργότερα, µήνες 
αφότου αποφυλακίστηκε, ανάµεσα στις διηγήσεις της για το πώς περνούσαν τον καιρό 
και πώς οργάνωναν τη ζωή τους µέσα στη φυλακή οι πολιτικές κρατούµενες, ανέφερε 
πως πολλά βράδια καθισµένες γύρω από τη σόµπα, καθάριζαν µήλα ή έψηναν κάστανα 
τραγουδώντας όλες µαζί.  

 [...] Στα µισά του Νοέµβρη του 2015 µου έδειξαν οι δασκάλες µου πώς να κρατάω 
την κιθάρα. Δεν µπορούσα να καθίσω σ’ αυτή τη στάση κάθε µέρα και να εξασκηθώ 
πάνω από 10 λεπτά χωρίς να µουδιάζει ο δεξής ώµος και το χέρι, χωρίς να τσούζει και 
να µαγκώνει ο αριστερός µέσος δάκτυλος. Βλέποντας και τα άλλα µέλη της οµάδας, 
σχολιάζοντας τα προβλήµατά µας, αυτοσαρκαζόµενοι και σαρκάζοντας αλλήλους, 
έπαιρνα δύναµη να επιµένω. Τα 10 λεπτά έγιναν 20, µισή ώρα και µία, το δάχτυλο έκανε 
κάλο και µάγκωνε λιγότερο συχνά. Κι όταν στο τέλος του Ιούνη του 2016 µπορούσα να 
παίζω κουτσά στραβά 26 τραγούδια σε τρεις ρυθµούς το εκτίµησα σαν ένα µικρό θαύµα 
στο οποίο είχα κι εγώ συµβάλλει πέρα από τη διδαχή που έλαβα. Σήµερα παίζω λιγότερο 
ή περισσότερο καλά πάνω από 100 τραγούδια, σε περισσότερους ρυθµούς και σε 
αρπισµούς που δεν θα µπορούσα ούτε να το φανταστώ ότι θα τα κατάφερνα. Πιάνω τον 
εαυτό µου όταν ακούω στο ραδιόφωνο κάποιο τραγούδι που µ’ αρέσει να προσπαθώ να 
καταλάβω σε τι ρυθµό παίζεται ή να δοκιµάζω µε τα δάχτυλα µετρήµατα στον αέρα ή σε 
όποια επιφάνεια βρίσκεται µπροστά µου. Επίσης, δεν µπορώ ν’ αποχωριστώ την κιθάρα 
πάνω από δυο µέρες. Ακόµα κι αν γνωρίζω πως εκεί που πάω δεν θα µου µείνει χρόνος 
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να παίζω, εγώ την παίρνω µαζί µου πάντα. Αυτό όµως που µένει και θα µείνει ως το 
τέλος της ζωής µου, είναι ότι αξιώθηκα ένα δώρο απ’ τη ζωή, απ αυτά που έρχονται 
αναπάντεχα να µας δώσουν εκτόνωση, ανακούφιση, χαρά κι ελπίδα, ότι πάντα υπάρχει 
κάτι να γνωρίσουµε, να προσπαθήσουµε, να κατακτήσουµε. Η κλίµακα δεν έχει σηµασία. 
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