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Η κνπζηθή είλαη ε ηέρλε πνπ εθθξάδεη ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

αλζξώπνπ κε ηε βνήζεηα ησλ ήρσλ.

Σηελ ππξακίδα ηεο ηεξάξρεζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ αλαγθώλ, ε κνπζηθή γηα 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζα κπνξνύζε λα 

ζηξηκώρλεηαη ζηελ θνξπθή, ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο απηέο πνπ δελ 

απνηεινύλ βαζηθέο αλάγθεο επηβίσζεο, 

αιιά δηόδνπο απηνγλσζίαο θαη 

απηνεθπιήξσζεο



Από ηηο απαξρέο ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ θαη ηδίσο από ηελ αξραία Ειιάδα, ε

κνπζηθή απνηεινύζε νξόζεκν ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπ

ραξαθηήξα ησλ αλζξώπσλ. Αθόκα θαη κε ηελ αξρηθή ηεο κνξθή, δειαδή απηή ηνπ

ξπζκνύ, όπσο έιεγε θαη ν αξραίνο έιιελαο δηαλννύκελνο, ν Πιάησλαο: η μοσζική

είναι η υστή ηοσ ζύμπανηος και δίνει θηερά ζηο νοσ.



 Από ηηο πην απιέο έσο θαη ηηο πην 

πνιύπινθεο κνπζηθέο δνκέο, ε ηέρλε 

απηή θαίλεηαη λα επεξέαζε ηνλ 

άλζξσπν θαζώο παξαηεξνύκε όηη 

είλαη ζπδεπγκέλε κε ηελ ζξεζθεία 

ησλ ιαώλ αιιά θαη κε άπεηξεο 

εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.

Η κνπζηθή είλαη από ηηο ηέρλεο πνπ 

κπήθε ζηελ δσή ηνπ αλζξώπνπ από 

έλα πξώηκν ζηάδην ηεο ηζηνξίαο ηνπ.



Κπξίσο γηα ηνπο αλζξώπνπο νη νπνίνη κειεηνύλ  ηε κνπζηθή, ε επίδξαζε ζην

κπαιό θαη ζηε ζθέςε ηνπο είλαη ηεξάζηηα. Επίζεο, ζύκθσλα κε

έξεπλεο, όζνη εμαζθνύλ θάπνην κνπζηθό όξγαλν θαη εηδηθόηεξα ηα παηδηά κεηαμύ ηεο

ειηθίαο ησλ 9-12 εηώλ, ειηθίεο θαζνξηζηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ

εγθεθάινπ, αλαπηύζζνπλ ηα λνεηηθά ζπζηήκαηα ηεο πξνζνρήο ηνπο. Δειαδή, ηα

παηδηά απηά επηθεληξώλνληαη πνιύ πην εύθνια ζε ό,ηη ζρεηίδεηαη κε

ηε κάζεζε θαη ηελ αθνκνίσζε ζηνηρείσλ θαη καζεκάησλ, είηε ηνπ ζρνιείνπ είηε ησλ

θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.



 Απνδεδεηγκέλα, ε κνπζηθή κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηε ξνή απνζεθεπκέλεο κλήκεο 

θαη θαληαζηαθνύ πιηθνύ θαηά κήθνο ηνπ κεζνινβίνπ, ηεο γέθπξαο, δειαδή, πνπ ελώλεη 

ην δεμί κε ην αξηζηεξό εγθεθαιηθό εκηζθαίξην. Απηή ε ζύλδεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ 

ηαρύ ζπληνληζκό θαη ηηο ακθηδέμηεο θηλήζεηο, όπσο απηέο πνπ εθηεινύλ ηα ρέξηα ελόο 

πηαλίζηα. Απηή ε ζύλδεζε εμεγεί θαη θάηη επηπιένλ. Τν δεμί εγθεθαιηθό εκηζθαίξην είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ην ζπλαίζζεκα, ελώ ην αξηζηεξό κε ηε λόεζε. Η κνπζηθή βνεζά, 

ινηπόλ, απηά ηα δύν ζηνηρεία ηεο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο λα ιεηηνπξγνύλ 

αξκνληθά.



Η επίδραςη τησ μουςικήσ ςτα ζμβρυα 
 Πνιύ πξόζθαηεο κειέηεο απνδεηθλύνπλ 

ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο 

όζνλ αθνξα ζηελ πεξηγελλεηηθή αύμεζε 

ηνπ βάξνπο θαη ζηελ πξσηκώηεξε έμνδν 

απν ηελ κνλάδα εληαηηθήο 

παξαθνινύζεζεο ζε πξόσξα λενγλά. Ο 

ακεξηθαλόο αλαηζζεζηνιόγνο Dr. Fred 

Schwartz, πνπ εθαξκόδεη ζπζηεκαηηθά 

κνπζηθή ζηε κνλάδα εληαηηθήο 

παξαθνινύζεζεο λενγλώλ ηνπ Piedmont 

Hospital ηεο Atlanta έρεη δηαπηζηώζεη, όηη 

λαλνπξίζκαηα κε ηε θσλή ηεο κεηέξαο ή 

κνπζηθνί ήρνη, πνπ κνηάδνπλ κε ήρνπο ηνπ 

εκβξπηθνύ πεξηβάιινληνο βνεζνύλ ζηελ 

ηαρύηεξε απόθηεζε βάξνπο θαη ηελ 

ηαρύηεξε αύμεζε ηεο πεξηκέηξνπ ηεο 

θεθαιήο ζηα πξόσξα λενγλά.




