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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των 
μυοσκελετικών βλαβών των μουσικών, oι οποίες σχετίζονται άμε-
σα με τη φύση του επαγγέλματός τους και τους τρόπους, με τους 
οποίους αυτές μπορούν να προληφθούν. Έρευνες έχουν δείξει, ότι 
σημαντικός αριθμός μουσικών πάσχει από μυοσκελετικές βλά-
βες όπως τενοντίτιδες, δυστονίες, σύνδρομα παγίδευσης νεύρων 
κ.ά., οι οποίες επιδρούν καθοριστικά στην επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία. Οι κυριότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου 
περιλαμβάνουν την ηλικία, το φύλο, τα φυσικά χαρακτηριστικά, 
τις καθημερινές συνήθειες αλλά και παράγοντες σχετικούς με τη 
μουσική όπως η τεχνική, η στάση κατά το παίξιμο, ο χρόνος μελέ-
της, η ψυχική και σωματική ένταση. Η προληπτική αντιμετώπιση 
περιλαμβάνει την όσο το δυνατόν καλύτερη κατάρτιση των μουσι-
κών σε τομείς, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν ή που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν. Εστιάζουν 
κυρίως σε βασικές γνώσεις ανατομίας, καθώς και σε γνώσεις σχε-
τικές με την εργονομία. Προτείνονται τεχνικές επανεκπαίδευσης, 
οι οποίες επικεντρώνονται στην αντίληψη, τη διάκριση και την 
ανάλυση των στοιχείων της εν τω βάθει αισθητικότητας των κινή-
σεων, ειδικά ασκησιολόγια που απαιτούνται για την τεχνική του 
κάθε οργάνου καθώς και μέθοδοι εναλλακτικών μορφών άσκησης 
όπως Γιόγκα, Πιλάτες, Alexander Technique κ.ά. Οι μουσικοί όπως 
και οι πρωταθλητές μπορούν να επιτύχουν και να διατηρήσουν 
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υψηλά επίπεδα επιδόσεων με τη συνεχή υποστήρι-
ξη από εξειδικευμένες ομάδες επιστημόνων, όπως 
γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές και ψυχο-
λόγους. 

Εισαγωγή

Επαγγελματίες μουσικοί και ιδιαίτερα 
μουσικοί «υψηλών» καλλιτεχνικών επιδόσεων 
και απαιτήσεων εμφανίζουν κατά τη διάρκεια 
της καριέρας τους μυοσκελετικές βλάβες, οι 
οποίες σχετίζονται άμεσα με την επαγγελματι-
κή τους δραστηριότητα όπως, τενοντίτιδες, δυ-
στονίες, σύνδρομα παγίδευσης νεύρων, δυσλει-
τουργίες κροταφογναθικής άρθρωσης κ.ά. (Fry, 
1988, Οttatic et al., 1988, Hochberg, et al., 1990, 
Fry, 1998, Zaza et al., 1998, Fishbein et al., 2000, 
Lederman, 2002, Toledo et al., 2004, Jabusch et al., 
2004, Mahendranath, 2004, Hagberg et al., 2005, 
Kaneko et al., 2005, Sarah, 2007).

Κύριες αιτίες εμφάνισης των μυοσκελε-
τικών διαταραχών αποτελούν συνήθως η έντο-
νη και πολύωρη εξάσκηση σε συνδυασμό με την 
παρατεταμένη τοποθέτηση των άνω άκρων σε 
οριακές θέσεις. Πολλοί κορυφαίοι μουσικοί όπως 
ο Schumman, ο Haydn, ο Beethoven, ο Mozart, 
ο Schubert, ο Pagannini, κ.ά. αντιμετώπισαν σο-
βαρές μυοσκελετικές διαταραχές, ενώ άλλοι ανα-
γκάστηκαν να διακόψουν πρόωρα την καριέρα 
τους εξ αιτίας των μυοσκελετικών προβλημάτων 
που αντιμετώπισαν (Drake, 1993, Ohry, 1995). 

Η μακροχρόνια αδιάκοπη και επίπονη 
εξάσκηση των επαγγελματιών μουσικών, μπορεί 
να συγκριθεί με την προπόνηση των αθλητών 
υψηλών επιδόσεων, αφού το μέγεθος, η ένταση 
και τα χαρακτηριστικά των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν, είναι όμοια με αυτά που αντι-
μετωπίζουν οι επαγγελματίες αθλητές (Quarrier, 
1993, Paull και Harrison, 1997, Gasenzer και 
Parncutt, 2006). Σύμφωνα με τις νεότερες εξε-
λίξεις στο χώρο της μουσικής και σε ότι αφορά 
στην πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών, 
εκφράζεται όλο και πιο συχνά η άποψη, ότι οι 
επαγγελματίες μουσικοί, θα πρέπει να αντιμετω-
πίζονται με τον ίδιο τροπο όπως οι πρωταθλητές. 

Άλλωστε σε βιβλιογραφικές αναφορές που αφο-
ρούν στους μουσικούς, χρησιμοποιείται ευφυώς ο 
όρος «Small Muscle Athletes», αφού για την εκτέ-
λεση των μουσικών έργων απαιτούνται σύνθετες, 
γρήγορες, επιδέξιες και απόλυτα συντονισμένες 
κινήσεις των μικρών μυών και ιδιαίτερα των δα-
κτύλων των χεριών (Quarrier, 1993, Paull και 
Harrison, 1997, Lacaille et al, 2005). 

Οι ώρες που εξασκούνται καθημερινά οι 
μουσικοί για να επιτύχουν τη μέγιστη καλλιτεχνι-
κή απόδοση είναι τόσο πολλές, ώστε πρέπει να 
αναλογισθούν το μέγεθος της μυικής δραστηρι-
ότητας και καταπόνησης που υφίστανται. Για την 
αποφυγή των επαπειλούμενων μυοσκελετικών 
διαταραχών, οι μουσικοί ενθαρρύνονται σε συ-
στηματική συμμετοχή σε ποικίλες κινητικές δρα-
στηριότητες. Υποστηρίζεται η άποψη ότι η σοβα-
ρή αντιμετώπιση του μουσικού επαγγέλματος θα 
πρέπει νά περιλαμβάνει τη σοβαρή αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του σώματός τους (Paull and 
Harrison, 1999, Winspur, 2003).

Είδη μυοσκελετικών βλαβών και πρόληψη

Το είδος των μυοσκελετικών βλαβών 
στους μουσικούς σχετίζεται άμεσα με το σχήμα το 
μέγεθος και το βάρος του μουσικού οργάνου, με 
το οποίο ασχολούνται, καθώς επίσης και με το εί-
δος των κινήσεων, οι οποίες απαιτούνται για την 
ορθή εκτέλεση της τεχνικής. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα κάποιες μυοσκελετικές διαταραχές που 
απαντούν συχνότερα ή σπανιότερα σε μουσικούς, 
οι οποίοι ασχολούνται με συγκεκριμένες ομάδες 
οργάνων (Φωτιάδης, 2008), (Πίνακας 1). 

Για παράδειγμα, στους μουσικούς εγ-
χόρδων οργάνων παρατηρείται συχνότερα το 
σύνδρομο της εισόδου του θωρακικού στομίου. 
Αυτό οφείλεται στο ότι οι μουσικοί των εγχόρδων 
οργάνων, κατά τη διάρκεια της εξάσκησής τους, 
συνηθίζουν να κρατούν το όργανο και το δοξάρι 
σε αυστηρή οριζόντια θέση. Οι βιολιστές αντι-
μετωπίζουν πολύ συχνά ωλένια νευρίτιδα στον 
αριστερό βραχίονα, αφού για την εκτέλεση των 
κινήσεων με το βιολί απαιτείται υπερβολική κάμ-
ψη του αγκώνα. Οι πιανίστες και οι κιθαρίστες 
τοποθετούν τον καρπό τους σε μεγάλη κάμψη και 
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Βιολί / Βιόλα
Αυχεναλγία
Σύνδρομο άνω θωρακικού στομίου (αριστερά)
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (αριστερά)
Σύνδρομο κάτω αύλακας ωλενίου (αριστερά)
Τενοντίτιδα του ωλένιου καμπτήρος του καρπού (αριστερά)
Τενοντίτιδα του μυοτενοντίου πετάλου του ώμου (δεξιά)
Τενοντίτιδα του κερκιδικού εκτείνοντα τουκαρπού (δεξιά)
Δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης

Πληκτροφόρα (πιάνο/όργανο/τσέμπαλο)
Σύνδρομο εισόδου θωρακικού στομίου
Έξω και έσω επικονδυλίτιδα του αγκώνα
Τενοντίτιδα των καμπτήρων και των εκτεινόντων τον 
καρπό
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Σύνδρομο de Quervain
Γάγγλιο ραχιαίας επιφάνειας του καρπού 
Εστιακή δυστονία των δακτύλων, του χεριού και μυών 
του ποδιού

Βιολοντσέλλο / Κοντραμπάσο
Αυχεναλγία
Σύνδρομο παγίδευσης του ωλένιου νεύρου (αριστερά)
Τενοντίτιδα του ωλένιου καμπτήρος του καρπού (αριστερά)
Τενοντίτιδα του μυοτενοντίου πετάλου του ώμου (δεξιά)
Τενοντίτιδα του κερκιδικού εκτείνοντος τον καρπό (δεξιά)

Σαξόφωνο
Ραχιαλγία και αυχεναλγία
Τενοντίτιδα του κερκιδικού εκτείνοντος τον καρπό 
(δεξιά και αριστερά)
Δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης

Κλαρινέτο
Καταπόνηση της καρπομετακαρπίου άρθρωσης (δεξιά)
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Σύνδρομο de Quervain (δεξιά)
Έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα (δεξιά και αριστερά)
Δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης

Φαγκότο
Ραχιαλγία και αυχεναλγία
Δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης
Οδοντικά προβλήματα
Καταπόνηση του μείζονος στρόγγυλου και μείζονος 
θωρακικού μυός
Σύνδρομο de Quervain

Όμποε
Τενοντίτιδα του κερκιδικού εκτείνοντα του καρπού (δεξιά)
Έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα (δεξιά)
Σύνδρομο παγίδευσης του ωλένιου νεύρου (δεξιά)
Παγίδευση του οπισθίου μεσοστέου νεύρου (δεξιά)
Ραχιαλγία και αυχεναλγία
Σύνδρομο de Quervain

Φλάουτο
Σύνδρομο εισόδου θωρακικού στομίου (δεξιά και αρι-
στερά)
Σύνδρομο παγίδευσης του ωλένιου νεύρου (αριστερά)
Τενοντίτιδα του κερκιδικού εκτείνοντος τον καρπό 
(αριστερά)
Ραχιαλγία και αυχεναλγία
Σύνδρομο de Quervain (δεξιά και αριστερά)
Εστιακή δυστονία παράμεσου και μικρού δακτύλου 
(αριστερά)

Τρομπόνι
Εστιακή δυστονία των χειλιών
Έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα (δεξιά)

Τρομπέτα
Κακώσεις γνάθων και χειλιών
Διάταση φάρυγγα

Κόρνο
Δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης
Καταπόνηση του κερκιδικού εκτείνοντος τον καρπό
Καταπόνηση του ραχιαίου καθεκτικού συνδέσμου του καρπού

 Καταπόνηση του θυροειδούς στομίου

Τούμπα
Καταπόνηση του θυροειδούς στομίου

Πίνακας 1. Συνηθέστερες μυοσκελετικές διαταραχές ανά ομάδα μουσικών οργάνων.



εμφανίζουν συχνότερα προβλήματα στην περιοχή 
του καρπού, όπως το σύνδρομο καρπιαίου σωλή-
να (Amadio and Russoti, 1990, Lederman, 2002, 
Robinson and Zander, 2002).

Υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία, η 
οποία αναφέρεται στην πρόληψη των τραυματι-
σμών και ειδικότερα στο ρόλο που διαδραματίζει 
η σωστή στάση και η κίνηση του σώματος. Πιο 
συγκεκριμένα, δίνονται συμβουλές, κατευθύνσεις 
και οδηγίες για τη στάση του σώματος κατά τη 
διάρκεια της μελέτης, που αφορούν την αποφόρ-
τιση των κεντρικών αρθρώσεων (ώμων, αγκώ-
νων, καρπών) με στόχο την βελτιστοποίηση της 
κινητικότητας. Επισημαίνεται η σπουδαιότητα 
της ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης και 
της διατήρησής της σε κάθετη θέση σε σχέση με 
τη λεκάνη, για την αποφυγή παραμορφώσεων, 
όπως είναι η κύφωση, η σκολίωση και η λόρδω-
ση. Παράλληλα προτείνονται πολλά και μικρά 
διαλείμματα κατά τη διάρκεια της μελέτης καθώς 
και η εκτέλεση απλών διατατικών ασκήσεων πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη μελέτη. Συγχρόνως 
διδάσκεται η αντίληψη του αισθήματος της διά-
τασης ή σύσπασης των μυικών ινών, ώστε να προ-
λαμβάνονται οι τραυματισμοί (Alexander, 1932, 
Tubiana et al., 1989, Barton και Feinberg, 2008).

 Επίσης, προτείνονται εξειδικευμένα 
προγράμματα άσκησης για την καλή νευρομυική 
κατάσταση των μουσικών. Ο Norris, (1993) στο 
βιβλίο «The Musician’s Survival Manual και The 
Athletic Musician: A Guide to Playing without 
Pain», προτρέπει τους μουσικούς να αντιμετωπί-
ζουν τους εαυτούς τους ως επαγγελματίες αθλη-
τές και να προστατεύονται από τραυματισμούς 
ακολουθώντας αθλητικά πρωτόκολλα, τα οποία 

περιλαμβάνουν κυρίως ασκήσεις προθέρμανσης, 
ασκήσεις ενδυνάμωσης και μυικές διατάσεις. 
Προτείνονται προγράμματα αερόβιας άσκησης 
διάρκειας 20 έως 30 λεπτών, τρεις φορές την 
εβδομάδα, καθώς και η συμμετοχή σε δραστηρι-
ότητες όπως είναι η κολύμβηση, μέσω της οποίας 
επιτυγχάνεται η ενίσχυση των μεγάλων μυϊκών 
ομάδων γύρω από την ωμοπλάτη και η βελτίωση 
της κινητικότητας των άκρων (Zaza, 1998, Paull 
and Harrison, 1999). 

Όσον αφορά στον τομέα της πρόληψης, 
ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η όσο το δυ-
νατόν καλύτερη γνώση των μουσικών σχετικά 
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ή που 
είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν. Προς αυτή την 
κατεύθυνση ενθαρρύνεται η ενημέρωση και η 
εκπαίδευση των ενδιαφερομένων, μέσω ειδικών 
μαθημάτων, συγγραμμάτων, σεμιναρίων κ.ά. Με 
βάση την παραδοχή, ότι προϋπόθεση για την πα-
ραγωγή του ήχου είναι οι κινήσεις και ο κινητικός 
σχεδιασμός, προτείνεται η εκπαίδευση σε βασι-
κές γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας, καθώς και 
σε γνώσεις, οι οποίες αφορούν στη σωστή στάση 
και κίνηση του σώματος αλλά και στην εργονομία 
(Fry, 1993, Wilson, 1996, Conable and Conable 
1998). 

Ο ρόλος της εργονομίας

 Αποτελεί κοινή αντίληψη το γεγονός ότι 
η εργονομία διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο σε όλο 
το φάσμα των παραστατικών τεχνών. Το αντικεί-
μενό της βασίζεται στην αλληλεπίδραση του αν-
θρώπου με τον εξοπλισμό και τη βελτιστοποίηση 
του αποτελέσματος με ταυτόχρονη ελαχιστοποί-
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Κρουστά
Έξω και έσω επικονδυλίτιδα του αγκώνα
Τενοντίτιδα του ωλένιου καμπτήρος του καρπού
Τενοντίτιδα του κερκιδικού εκτίνοντος του καρπού
Σύνδρομο de Quervain
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Τενοντίτιδα αχιλλείου τένοντα

Άρπα
Αυχεναλγία
Τενοντοελυτρίτιδα εκτεινόντων και καμπτήρων του 
αντίχειρα
Τενοντίτιδα του κερκιδικού εκτείνοντος του καρπού 
(αριστερά)
Έσω επικονδυλίτιδα του αγκώνα (αριστερά)
Τενοντοελυτρίτιδα του μακρού καμπτήρος του μεγά-
λου δακτύλου του ποδιού



ηση των διαταραχών. Σχετικά με την εργονομι-
κή προσέγγιση των κινήσεων του βιολιού «The 
Violin Motion: An Ergonomic Approach», διδά-
σκονται εξατομικευμένες τεχνικές βασισμένες 
στο σωματότυπο των συμμετεχόντων και προτεί-
νεται συγκεκριμένο δεκάλεπτο πρόγραμμα άσκη-
σης με βάση τις αρχές της εργονομίας (Elbert et 
al., 1995).

Τα περισσότερα καθίσματα ορχήστρας 
δεν έχουν σχεδιασθεί με κανόνες εργονομίας, 
λόγω υψηλού κόστους και αποτελούν αιτίες πρό-
κλησης μυοσκελετικών προβλημάτων. Ευτυχώς 
αρκετές ορχήστρες έχουν συνειδητοποιήσει, ότι 
μακροπρόθεσμα τα εργονομικά σχεδιασμένα κα-
θίσματα αποτελούν οικονομικότερη λύση από την 
κάλυψη των εξόδων για αναρρωτικές άδειες των 
μουσικών εξ αιτίας μυοσκελετικών προβλημάτων 
(Armstrong et al., 1987). 

Εκπαίδευση των Φοιτητών Μουσικής

Η επιστημονική γνώση και η εκπαίδευση 
των φοιτητών με μαθήματα χαρτογράφησης του 
σώματος (Body Mapping), αποτελούν χρήσιμα 
εφόδια για την πρακτική εφαρμογή της λετουρ-
γικής ανατομικής των κινήσεων. Σε ορισμένα 
τμήματα μουσικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, 
γίνεται εκμάθηση του τρόπου, με τον οποίο τα 
οστά, οι μύες, οι τένοντες, τα νεύρα και οι αρ-
θρώσεις συνεργάζονται για το σχεδιασμό των 
κινήσεων και τον τρόπο, με τον οποίο εφαρμό-
ζονται οι κινήσεις κατά το παίξιμο του οργάνου. 
Οι φοιτητές μαθαίνουν τον τρόπο, με τον οποίο 
επιδρά η κακή χρήση ενός μέρους του σώματός 
τους π.χ. της κεφαλής σε άλλα μέρη του σώμα-
τος όπως στο λαιμό, στους ώμους, στην πλάτη, 
στους βραχίονες και στα χέρια (Byl et al., 2000, 
Candia et al., 2002, Bangert και Altenmuller, 
2003). Χρησιμοποιούνται γνώσεις σχετικές με την 
αντιπροσώπευση των μελών του σώματος στον 
κινητικό φλοιό του εγκεφάλου, όπου εδρεύουν 
τα κινητικά πρότυπα που είναι υπεύθυνα για την 
ενεργοποίηση των μυών. Για παράδειγμα, είναι 
γνωστό ότι τα χείλη, το στόμα και τα χέρια σχε-
τίζονται με κινήσεις πολύπλοκου συντονισμού, 
όπου απαιτείται ιδιαίτερα ανεπτυγμένη λεπτή κι-

νητικότητα όπως είναι εκείνη που απαιτείται κατά 
το παίξιμο των μουσικών οργάνων. Στα πλαίσια 
των προαναφερομένων, εφαρμόζονται μέθο-
δοι για την τεχνική του κάθε οργάνου, οι οποίες 
έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώνουν τη διδα-
σκαλία στην αντίληψη, τη διάκριση και την ανά-
λυση των σωματοαισθητηριακών στοιχείων των 
κινήσεων που απαιτούνται. Οι τεχνικές αυτές τα 
τελευταία χρόνια έχουν ευρεία εφαρμογή στην 
κινητική επανεκπαίδευση και την αποκατάσταση. 
Προτείνονται ασκησιολόγια με ειδικές ασκήσεις 
ιδιοδεκτικότητας που έχουν στόχο την ανάπτυξη 
της κιναισθητικής ικανότητας, η οποία θεωρείται 
ως έκτη αίσθηση και ως η κατεξοχήν υπεύθυνη για 
την δεξιοτεχνική εκτέλεση των κινήσεων (Bara-
Jimenez et al., 1998, Candia et al., 2002, Bangert 
και Altenmuller, 2003).

 
Εναλλακτικές μέθοδοι πρόληψης και αποκατά-
στασης

 Για την πρόληψη και την αποκατάστα-
ση των μυοσκελετικών βλαβών των μουσικών, 
εκτός από τις κλασικές, προτείνονται και εναλ-
λακτικές μέθοδοι. Με την εφαρμογή εναλλακτι-
κών μορφών άσκησης όπως Feldenkrais, Πιλάτες, 
Alexander Technique και Γιόγκα, επιδιώκεται κυ-
ρίως η εξισορρόπηση της λειτουργίας του μυϊκού 
συστήματος, το οποίο οι μουσικοί, συνήθως χρη-
σιμοποιούν ασύμμετρα. Ενθαρρύνεται η εκτέλεση 
ασκήσεων για ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων, 
οι οποίες οδηγούνται σε δευτεροπαθή ατροφία ή 
για διάταση και αποφόρτιση άλλων μυϊκών ομά-
δων, οι οποίες υπερλειτουργούν. Δίνεται έμφαση 
στην ανάπτυξη της ευλυγισίας καθώς και στην 
εκμάθηση τεχνικών αναπνοής, χαλάρωσης και 
αυτοσυγκέντρωσης για την απάλυνση των ψυ-
χοσωματικών προβλημάτων που δημιουργούνται 
από το έντονο στρες εξ αιτίας του ανταγωνισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος “Felden-
krais” εστιάζει στη συχνά διαστρεβλωμένη εικό-
να που έχει ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του. 
Σύμφωνα με τα λόγια του ιδρυτή της «Στόχος της 
μεθόδου είναι ένα σώμα που είναι οργανωμένο 
να κινείται με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια 
και τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότη-
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τα, όχι μέσα από τη μυϊκή δύναμη, αλλά μέσα 
από την αυξημένη επίγνωση του πως δουλεύει» 
(Feldenkrais, 1972). Η μέθοδος Feldenkrais εφαρ-
μόζεται με επιτυχία για τη θεραπεία και την επα-
νένταξη χορευτών, μουσικών, αθλητών και ηθο-
ποιών (Feldenkrais, 1972). 

Η τεχνική “Πιλάτες” σχεδιάστηκε με 
στόχο κυρίως την επιμήκυνση της σπονδυλικής 
στήλης, τη βελτίωση της ευλυγισίας και τη χαλά-
ρωση της ωμικής ζώνης. Το βασικό πρόγραμμα 
συμπεριλαμβάνει ασκήσεις εδάφους και ασκήσεις 
σε όργανα ειδικά σχεδιασμένα για τη μέθοδο, από 
τον ίδιο τον Pilates. Η μέθοδος απευθύνεται σε 
όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης και μπορεί 
να προσφέρει ποικίλα οφέλη στους μουσικούς 
(Brown, 2002). 

 Σύμφωνα με τη μέθοδο Αλεξάντερ η δι-
αταραχή στην αρμονία του άξονα κεφαλή - αυχέ-
νας - σπονδυλική στήλη, διαδραματίζει πρωταρχι-
κό ρόλο στην εκδήλωση μυοσκελετικών προβλη-
μάτων. Με την εφαρμογή απλών ασκήσεων, βο-
ηθά τους μουσικούς να αντιμετωπίζουν το στρες 
και την ψυχολογική φόρτιση που επιπλέκουν τις 
αληθινές κακώσεις μέσα από φυσικές κινήσεις. 
Δεν είναι μία σειρά ασκήσεων ή θεραπειών αλλά 
μία επανεκπαίδευση του νου και του σώματος 
(Alexander, 1932). 

Ο όρος γιόγκα αναφέρεται σε παρα-
δοσιακές τεχνικές σωματικής και πνευματικής 
πειθαρχίας που προέρχονται από την αρχαία 
Ινδία. Στοιχεία της γιόγκα εμπεριέχονται λίγο 
πολύ σε όλες τις άλλες εναλλακτικές μεθόδους. 
Χρησιμοποιείται για τη χαλάρωση του σώματος, 
τη διέγερση της πνευματικής συγκέντρωσης και 
της πνευματικής διαύγειας και την απόκτηση θε-
τικής άποψης για τη ζωή. Οι ασάνες, δηλαδή οι 
ασκήσεις αναπνοής και η βαθιά χαλάρωση, απε-
λευθερώνουν την ένταση από το σώμα και οδη-
γούν το νευρικό σύστημα σε ηρεμία (Iyengar και 
Menuhin, 1995, Yoga for Musicians DVD). 

Ένας από τους μεγαλύτερους βιολιστές 
ο Υehundi Menuhin ασκούνταν καθημερινά και 
διέδιδε τη γιόγκα για μουσικούς. Προλόγισε το 
βιβλίο «Light On Yoga», όπου μεταξύ των άλλων 
ανέφερε: Αυτή η «ιδανική τεχνική» χρησιμεύει όχι 
μόνο στο να αποτρέψει τα ιδιαίτερα είδη προβλη-

μάτων που παρουσιάζονται από το παίξιμο ενός 
μουσικού οργάνου, αλλά βοηθά και στη θεραπεία 
των τραυματισμών (Iyengar και Menuhin, 1995).

 Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εναλλακτι-
κές μέθοδοι μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρή-
σιμες και αποτελεσματικές για την αποκατάστα-
ση των τραυματισμών, όταν εφαρμόζονται με τη 
σύμφωνη γνώμη και σε συνεργασία με τους εξει-
δικευμένους ιατρούς της μουσικής. 

Η ύπαρξη ταλέντου, η σκληρή και μα-
κροχρόνια προσπάθεια και εκπαίδευση αλλά και 
η επίτευξη υψηλών επιδόσεων δεν είναι το τελι-
κό ζητούμενο ούτε για τους πρωταθλητές ούτε 
για τους επαγγελματίες μουσικούς. Το τελικό ζη-
τούμενο είναι η σωστή διαχείριση των τεράστιων 
ψυχικών και σωματικών καταπονήσεων, με στόχο 
τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων και κατ’ 
επέκταση της καριέρας τους. Οι μουσικοί όπως 
και οι πρωταθλητές μπορούν να επιτύχουν και 
να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα επιδόσεων με τη 
συνεχή υποστήριξη από εξειδικευμένες ομάδες 
επιστημόνων, όπως γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, 
γυμναστές και ψυχολόγους. 

Abstract

Musculoskeletal health problems of musicians 
- Preventional confrontation

Fotiadis Demosthenis, Fotiadou Eleni 

Laboratory Developmental Medicine & Special 
Education

The objective of this study is the presentation 
of musculoskeletal problems and injuries which 
are performance-related ones among professional 
musicians. Musculoskeletal health problems of 
musicians are tendinites, dystonias, nerve entrap-
ment syndromes, etc, which affect their professional 
performance. In the main risk factors are included 
age, sex, physical features and lifestyle. Other fac-
tors involved in such conditions are those related to 
the music technical mistakes as well as body stance, 
duration of study, mental, emotional and body 
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intensity in playing. Prevention mainly focuses in 
basic knowledge of body anatomy, as well as in 
knowledge relative to ergonomy. Reeducation tech-
niques are suggested to focus in the perception, dis-
crimination and analysis of somatosensory control 
of movements, specific exercise programs associated 
to the technique of each instrument. Alternative 
methods of exercise as Yoga, Pilates and Alexander 
Technique are also proposed. The musicians as well 
as champions can achieve and maintain high levels 
of records with the continuous support of doctors 
and specialized scientists, as physiotherapists’ phys-
ical education teachers and psychologists.

Key words:musicians, musculoskeletal problem, 
prevention.
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