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• Όταν ο Οφβε βριςκόταν ςτο Λζνινγκραντ ςε μία μάχθ, αιφνιδιάςτθκε
ακοφγοντασ ανάμεςα ςτουσ αμζτρθτουσ πυροβολιςμοφσ τθν υπζροχθ
μουςικι μίασ ςυμφωνικισ ορχιςτρασ. Συγκινικθκε τόςο, που, ενϊ
ιταν ζνασ πολφ αφοςιωμζνοσ ςτρατιϊτθσ, ακοφγοντασ τθ μουςικι
νοςτάλγθςε τθν πατρίδα του και τθ ηωι του ςτο Πότςνταμ.

• Αναρωτιόταν για ποιον λόγο βριςκόταν ςτον πόλεμο και άρχιςε να
αςφυκτιά μζςα ςτθ ςτρατιωτικι ςτολι του. Ζνιωκε να βαςανίηεται
από αυτά τα ςυναιςκιματα και όςο ακουγόταν θ μουςικι, τόςο
περιςςότερο υπζφερε και επικυμοφςε να επιςτρζψει ςτθν παλιά ηωι
του και ςτθ Βεατρίκθ, τθν αγαπθμζνθ του.

• Πολλζσ φορζσ ζπαιηε τθ φυςαρμόνικα που του είχε δϊςει ο Ντίτερ, για
να «κατευνάςει τον αιμοβόρο εαυτό του».





• Η μουςικι αποτελεί ζνα από τα πιο ςθμαντικά κομμάτια τθσ
ηωισ μασ.

• Από τα προϊςτορικά χρόνια, ο άνκρωποσ προςπακοφςε να
δθμιουργιςει ιχουσ και να τουσ μετατρζψει ςε ρυκμικζσ
μελωδίεσ, ϊςτε να τον ςυντροφεφουν και να εκδθλϊνει μζςω
αυτϊν τα ςυναιςκιματά του.



• Από τότε ωσ ςιμερα, ο άνκρωποσ ζχει εξελίξει πολφ τθ
μουςικι.

• Για τον λόγο αυτό, υπάρχουν τραγοφδια για τον κάνατο, για
τον γάμο, για γιορτζσ, για τθν αγάπθ, για τθν ξενιτιά,
τραγοφδια επαναςτατικά, τραγοφδια για τον πόλεμο και άλλα.

• Άλλα τραγοφδια γράφτθκαν από τον λαό, ενϊ άλλα από
ςυνκζτεσ για κάκε γεγονόσ που ςθμάδεψε τθν ανκρωπότθτα.



• Η ιερι και θ κοςμικι μουςικι ζχει πολφ ιςχυρι παρουςία
ςτον αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό, αλλά και ςτουσ υπόλοιπουσ
πολιτιςμοφσ του κλαςικοφ κόςμου. Η λζξθ «μουςικι»
παράγεται από τθ λζξθ «μοφςα», που ςτθν αρχαιότθτα
αντιπροςϊπευε κάκε μορφι τζχνθσ. Η λζξθ αυτι διαςϊκθκε
και χρθςιμοποιικθκε ςε όλεσ τισ δυτικζσ γλϊςςεσ.





• Ο Πλάτωνασ υποςτιριηε ότι θ μουςικι μπορεί να επθρεάςει
ςυναιςκθματικά το άτομο, είτε κετικά, είτε αρνθτικά.

• Στο ζργο του «Πολιτεία», θ μουςικι αναφζρεται ωσ το
κυρίαρχο μζςο ανατροφισ των νζων, κακϊσ, όπωσ
υποςτιριηε, ζχει τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςει τθν
προςωπικότθτά τουσ.

• Ο Ιπποκράτθσ, ο πατζρασ τθσ Ιατρικισ, χρθςιμοποιοφςε τθ
μουςικι ωσ κεραπευτικό μζςο και παρατθροφςε τθ κετικι
επίδραςι τθσ ςτουσ ανκρϊπουσ.



• Υπάρχουν οριςμζνα μουςικά χαρακτθριςτικά, όπωσ ο ρυκμόσ, θ αλλαγι
τθσ τονικότθτασ, τθσ ζνταςθσ και των δυναμικϊν, τα οποία επθρεάηουν το
άτομο, αυξάνοντασ ι μειϊνοντασ τουσ καρδιακοφσ παλμοφσ και
προκαλϊντασ εφίδρωςθ και ςυγκίνθςθ.

• Η δφναμθ των ιχων είναι τόςο μεγάλθ, που μπορεί να οδθγιςει τον
άνκρωπο ςτον ενκουςιαςμό, ςτθ ςυγκίνθςθ, ςτθν ανακοφφιςθ. Αυτό
ςυμβαίνει, επειδι θ μουςικι επιδρά άμεςα ςτον υποκάλαμο του
εγκεφάλου, ο οποίοσ επθρεάηει το νευρικό ςφςτθμα, τουσ μυσ και τουσ
αδζνεσ του ςϊματοσ που ρυκμίηουν τθν κυκλοφορία του αίματοσ.



• Ο αργόσ ρυκμόσ μουςικισ μπορεί να επιβραδφνει τον
καρδιακό και αναπνευςτικό ρυκμό, ενϊ ο γριγοροσ το
αντίκετο. Επθρεάηει το πλάτοσ και τθ ςυχνότθτα των
εγκεφαλικϊν κυττάρων.

• Μπορεί να διαδραματίςει κεραπευτικό ρόλο. Όταν ακοφμε
μουςικι, ενεργοποιοφνται οι ίδιεσ περιοχζσ του εγκεφάλου
που ςχετίηονται με τθν απόλαυςθ. Αποτελεί μζςο ζκφραςθσ,
διαπαιδαγϊγθςθσ, κοινωνικοποίθςθσ, κεραπείασ και
διαςκζδαςθσ.



• Επιςτθμονικζσ ζρευνεσ ζχουν αποδείξει ότι θ μουςικι αςκεί
ευεργετικι δράςθ ςτθ μθτζρα και ςτο ζμβρυο. Βοθκά τθ
μθτζρα να διαχειρίηεται με κετικό τρόπο το ςτρεσ, ενϊ
ςυμβάλλει ςτθ γνωςτικι και νοθτικι ανάπτυξθ του εμβρφου.

• Επιπρόςκετα, το βοθκά να αναπτφςςεται ψυχικά και
ςυναιςκθματικά, κακϊσ με τα μουςικά ακοφςματα
μειϊνονται οι χτφποι τθσ καρδιάσ του.



• Συχνά θ μουςικι ςυνδζεται με ςτιγμζσ και αναμνιςεισ τθσ
ηωισ του ανκρϊπου. Δεν είναι τυχαίο πωσ, όταν ακοφμε ζνα
ςυγκεκριμζνο μουςικό κομμάτι, ζρχεται ςτο μυαλό μασ μία
ανάμνθςθ και ζνα ςυναίςκθμα που ςυνδζονται με αυτι τθ
μουςικι.



• Η μουςικι μασ φζρνει πιο κοντά, ακόμα και αν δεν μιλάμε τθν
ίδια γλϊςςα ι ηοφμε ςε διαφορετικά μζρθ του πλανιτθ. Οι
νότεσ και ο ιχοσ είναι ζνασ κοινόσ κϊδικασ για όλουσ και
αγγίηει τισ καρδιζσ των ανκρϊπων με τον ίδιο τρόπο.

«Η μουςικι αρχίηει εκεί που 
ςταματοφν οι δυνατότθτεσ τθσ 

γλϊςςασ»

Jean Sibelius

«Χωρίσ μουςικι θ ηωι κα ιταν ζνα 
λάκοσ»

Νίτσε




