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Πρόλογος  

 

Η παρούσα εργασία έχει ως θέµα της την επίδραση της µουσικής στα έµβρυα. Είναι 

ένα θέµα που µπορεί να απασχολήσει κυρίως τις γυναίκες και περισσότερο τις µέλλουσες 

µητέρες. Ίσως φαίνεται περίεργο, αλλά η µουσική, όπως θα φανεί στην εργασία, επηρεάζει 

θετικά ή αρνητικά το έµβρυο. 

Επειδή λοιπόν είµαι φοιτήτρια στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης και 

επειδή λατρεύω τη µουσική, ένα τέτοιο θέµα δε θα µε άφηνε ασυγκίνητη. 

Βασικός άξονας της εργασίας είναι το πώς η µουσική επηρεάζει τη µετέπειτα σχέση 

του ατόµου µε τη µουσική, πράγµα που βοηθά τη µουσική του παιδεία. 

Επίσης, φαίνεται µέσα στην εργασία πόσο η µουσική επηρεάζει στην ψυχολογική 

υγεία του εµβρύου και της µητέρας. Βέβαια, για να γίνει κατανοητή η επίδραση της µουσικής 

στα έµβρυα, πρέπει να διευκρινιστεί ιατρικά, έτσι ώστε να καταδειχθεί µε επιστηµονικούς 

όρους η επίδραση και κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου, για να είναι ολοκληρωµένη 

η προσέγγιση του θέµατος. 

Είναι φυσικό η µουσική που επηρεάζει το έµβρυο να συνεχίζει την επίδρασή της και 

σε µεγαλύτερη ηλικία. Η επιρροή της µουσικής έχει αποτελέσµατα ψυχολογικά, κοινωνικά σε 

όλη την πορεία του ατόµου. Αυτό συµβαίνει γιατί το έµβρυο µπορεί να αποκτήσει κάποιες 

συµπεριφορές που θα συνεχίσει να τις έχει και στην παιδική του ηλικία.  

Η επίδραση της µουσικής διεγείρει το νευρικό σύστηµα από τα πρώτα του βήµατα 

δηµιουργώντας έναν άνθρωπο ευαίσθητο σε εξωγενή ερεθίσµατα. Έτσι το άτοµο µπορεί να 

καταστείλει βίαιες συµπεριφορές και να ενστερνιστεί τις ήρεµες. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

µουσική επηρεάζει το νεογέννητο και δη το έµβρυο που µπορεί να υιοθετήσει συµπεριφορές 

που του ήταν γνωστές από την κοιλιά ακόµα. Βαθύτερο νόηµα και σκοπός της εργασίας δεν 

είναι απλά να πληροφορήσει τον αναγνώστη για την επίδραση της µουσικής, αλλά και για τη 
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σηµασία της επίδρασης στο έµβρυο, ώστε να αποκτήσει ως άνθρωπος µια υγιέστερη 

ψυχολογία, κοινωνική συµπεριφορά και ευαισθησία (έως και ανθρωπισµό) λόγω της 

µουσικής του παιδείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1.  Εγκέφαλος και ανάπτυξη ακουστικού µηχανισµού  

1.1  Γενικά  

1.1.1 Εγκέφαλος 

Ο εγκέφαλος είναι το πιο σύνθετο όργανο του ανθρώπου. Η σπογγώδης αυτή µάζα 

των περίπου 1350 γραµµαρίων είναι η έδρα της νοηµοσύνης, των συναισθηµάτων, της 

ερµηνείας των αισθήσεων, του ελέγχου των κινήσεων του σώµατος και όλων των 

λειτουργιών που συνθέτουν την ψυχική και πνευµατική προσωπικότητα ενός ανθρώπου. 

Η δεκαετία του 1990 ονοµάστηκε η ∆εκαετία του Εγκεφάλου, µε απώτερο στόχο την 

εντατικοποίηση της έρευνας για την επέκταση των γνώσεών µας για τον εγκέφαλο. Αν και η 

δεκαετία αυτή πέρασε και πολλές πτυχές των λειτουργιών του εγκεφάλου ήρθαν στο φως, οι 

γνώσεις µας παραµένουν ακόµη αποσπασµατικές. 

Η Νευροεπιστήµη µελετά τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Η Νευροµουσικολογία 

επικεντρώνεται στην έρευνα των νευρωνικών βάσεων της µουσικής εµπειρίας, σκέψης και 

πράξης. Τις τελευταίες δεκαετίες η γνώση µας για τη σχέση µουσικής και εγκεφάλου έχει 

αυξηθεί σηµαντικά χάρη: (α) στην εξέλιξη των νευροαπεικονιστικών µεθόδων (µέθοδοι 

απεικόνισης της ανατοµίας και της λειτουργίας του εγκεφάλου) και (β) των πορισµάτων από 

το φαινόµενο της αµουσίας (δηλαδή της απώλειας της ικανότητας επεξεργασίας της µουσικής 

πληροφορίας έπειτα από βλάβη στον εγκέφαλο) (Κόνιαρη, 2005-06). Γνωρίζουµε ότι η 

πρωταρχική επεξεργασία των ηχητικών σηµάτων γίνεται στον κροταφικό λοβό και ότι τα 

τονικά ύψη αντιπροσωπεύονται τονοτοπικά στην αύλακα του Sylvius.1  

                                                           
1 Μέσος εγκέφαλος. Αποτελείται από το τετράδυµο πέταλο, τα δύο εγκεφαλικά σκέλη και τον υδραγωγό του 
Sylvius. 
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1.1.2  Η αρχιτεκτονική του εγκεφάλου   

Ο εγκέφαλος βρίσκεται προστατευµένος σε µια οστέινη κάψα και περιβάλλεται από 

τρεις µήνιγγες. Αποτελεί µαζί µε το νωτιαίο µυελό το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (Κ.Ν.Σ.) 

του ανθρώπου. Το Κ.Ν.Σ. θεωρείται το κέντρο ελέγχου για την ερµηνεία των αισθητικών 

εισροών και για τον προσανατολισµό των σκέψεων και των πράξεων. 

Ανατοµικά χωρίζεται σε δύο ηµισφαίρια, τα οποία επικοινωνούν µεταξύ τους κυρίως 

µέσω του µεσολόβιου. Τα ηµισφαίρια του εγκεφάλου αποκρίνονται σε αισθητικές εισροές 

από το αντίπλευρο πλάγιο του σώµατος (Κόνιαρη, 2005-06). Το ακουστικό σύστηµα είναι κι 

αυτό αντίπλευρα οργανωµένο, παρότι υπάρχουν και οµόπλευρες προβολές. 

 

1.1.3  Ο νευρώνας   

Ο νευρώνας αποτελεί τη βασική λειτουργική µονάδα του εγκεφάλου και είναι 

υπεύθυνος για τη διαβίβαση των πληροφοριών από και προς τον εγκέφαλο. Αποτελείται από 

το κυτταρικό σώµα και τον νευράξονα. Στο µεγαλύτερό τους ποσοστό τα κυτταρικά σώµατα 

βρίσκονται στο φλοιό, ενώ οι νευράξονές τους εκτείνονται στο εσωτερικό του εγκεφάλου και 

είναι αυτοί που θα δηµιουργήσουν τους δρόµους επικοινωνίας, µέσω των συνάψεων µε 

άλλους νευρώνες (Κόνιαρη, 2005-06). Ο εγκέφαλός µας αποτελείται περίπου από 100 δις 

νευρώνες, οι οποίοι εκπέµπουν σήµατα διαβιβάζοντας ηλεκτρικές ώσεις κατά µήκος του 

νευράξονά τους και συνδέονται µεταξύ τους µέσω των συνάψεων. 

 

1.1.4  Η ανάπτυξη του εγκεφάλου   

Τρεις έως τέσσερις εβδοµάδες µετά τη γονιµοποίηση, η µία από τις δύο κυτταρικές 

στιβάδες του ανθρώπινου εµβρύου, το οποίο µοιάζει µε ζελατίνη και έχει µήκος περίπου 2,5 

χιλιοστά, εµφανίζει µία πάχυνση στη µέση γραµµή. Καθώς η επίπεδη αυτή νευρική πλάκα 

µεγαλώνει, σχηµατίζονται στην επιφάνειά της, άγνωστο πώς, δύο παράλληλες πτυχές. Μέσα 
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σε λίγες µέρες οι πτυχές κάµπτονται, πλησιάζουν η µία την άλλη και ενώνονται για να 

σχηµατίσουν το νευρικό σωλήνα. Η κορυφή του νευρικού σωλήνα διευρύνεται και 

σχηµατίζει τρία κυστίδια, τα οποία αποτελούν τον πρόσθιο, το µέσο και τον οπίσθιο 

εγκέφαλο. Τα πρώτα σηµεία των οφθαλµών και τα εγκεφαλικά ηµισφαίρια εµφανίζονται 

αργότερα. 

 

1.1.5  Κρίσιµες περίοδοι   

Οι συνδέσεις στις αισθητικές περιοχές του εγκεφάλου δηµιουργούνται από 

παράγοντες που οδηγούν τους νευράξονες σε ειδικές περιοχές. Στη συνέχεια, µηχανισµοί 

συνεργασίας και συναγωνισµού οδηγούν έναν νευρώνα στη σύναψη µε κάποιον άλλο – 

στόχο. «Παρ’ όλα αυτά, όλες οι ακριβείς συνδέσεις του εγκεφάλου των θηλαστικών, 

συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου, δεν υπάρχουν κατά τη γέννησή του. Η αλληλεπίδραση 

των νεογέννητων οργανισµών και του περιβάλλοντός τους καθορίζει µε λεπτοµέρεια αυτές 

τις συνδέσεις» (Κόνιαρη, 2005-06: 3). Μετά από µια κρίσιµη περίοδο οι συνδέσεις 

ελαττώνονται σε αριθµό και γίνονται λιγότερο ευπαθείς σε αλλαγές. 

Κρίσιµες περίοδοι πιθανόν να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του 

νευρικού συστήµατος και να εξηγούν πολλά σηµεία σχετικά µε την ανθρώπινη συµπεριφορά. 

«Οι διανοητικές ικανότητες, π.χ. για την οµιλία, την απόλυτη ακοή, τη µουσική πράξη ή τα 

µαθηµατικά, συνήθως πρέπει να αναπτυχθούν πριν από την εφηβεία» (Κόνιαρη, 2005-06: 5). 

«Τραυµατισµοί ή κοινωνικές στερήσεις σε ορισµένα στάδια της µεταγεννητικής ζωής είναι 

δυνατόν να επηρεάσουν µια πτυχή της ανάπτυξης της αντίληψης ή της προσωπικότητας» 

(Κόνιαρη, 2005-06: 5). 
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1.1.6 Η ανάπτυξη του ακουστικού µηχανισµού και η επίδραση ακουστικών εξωγενών 
ερεθισµάτων στην ψυχολογία του εµβρύου  

  
Είναι γνωστό ότι τα προγεννητικά αισθητηριακά ερεθίσµατα επηρεάζουν σηµαντικά 

τη µετέπειτα εξέλιξη και πορεία της ζωής του ατόµου. Η φυσική καθηµερινή οµιλία της 

µητέρας, στην οποία εκτίθεται το έµβρυο, µπορεί να επηρεάσει τις µεταγεννητικές κοινωνικές 

συναλλαγές και τις γνωστικές λειτουργίες του νεογέννητου. 

Το έµβρυο δέχεται από το εξωτερικό περιβάλλον του ερεθίσµατα ηχητικά, οπτικά 

καθώς και δονήσεις από κινήσεις της µητέρας. Έχει διαπιστωθεί ότι το έµβρυο ακούει ήδη 

από τον πέµπτο µήνα ήχους υψηλών και χαµηλών συχνοτήτων, τόσο ενδοµήτριους, όσο και 

άλλους δυνατούς εξωµήτριους. Αντιλαµβάνεται ήχους όπως ο καρδιακός παλµός της 

µητέρας, αγγειακούς και εντερικούς ήχους. Είναι ικανό επίσης να ξεχωρίσει εξωτερικούς 

ήχους, δηλαδή τη δυνατή µουσική από το κλείσιµο µίας πόρτας. Οι υψηλές συχνότητες του 

προκαλούν έντονες κινήσεις, ενώ οι χαµηλές τείνουν να µειώσουν τις κινήσεις του. 

Το έµβρυο ακόµα µπορεί µέχρις ενός σηµείου να κατανοήσει τη µελωδία της οµιλίας. 

∆είχνει να διακρίνει τη φωνή της µητέρας, ενώ αργότερα, όταν γεννηθεί, έχει µία σαφή 

προτίµηση προς τη φωνή της στρέφοντας το βλέµµα του για να την αναγνωρίσει, να την 

ψάξει ή να την ακούσει καλύτερα. Επίσης, την προτιµά από τη φωνή ενός άλλου προσώπου. 

Επιστηµονικές παρατηρήσεις δείχνουν αυτή τη σηµαντική ιδιαιτερότητα της εµβρυϊ-

κής ζωής. «Συγκεκριµένα, οι Ando και Hallor διαπίστωσαν σε έρευνά τους στην πόλη Ιτάµι 

κοντά στο αεροδρόµιο της Οσάκα στην Ιαπωνία ότι ορισµένα βρέφη ξυπνούσαν στο χαµηλό 

πέρασµα ενός αεροπλάνου, ενώ άλλα συνέχιζαν να κοιµούνται. Αυτή η διαφορά συνδεόταν 

µε το γεγονός ότι µερικές από τις µητέρες είχαν µείνει κοντά στο αεροδρόµιο σε όλη τη 

διάρκεια της κύησης, ενώ άλλες για πολύ µικρότερο χρονικό διάστηµα» (Κωνσταντινίδου, 

2005: 1). Ακόµα, ο επαναλαµβανόµενος θόρυβος του εργασιακού περιβάλλοντος της µέλ-

λουσας µητέρας επιδρά στην ακουστική λειτουργία του εµβρύου. Βρέθηκε ότι τα νεογνά που 

είχαν εκτεθεί σε θόρυβο υφαντουργείου την περίοδο της δηµιουργίας του αυτιού παρουσία-
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σαν βαρηκοΐα. Υπάρχει λοιπόν µια προγεννητική εξοικείωση µε τους εξωτερικούς ήχους. Το 

έµβρυο αντιδρά στους θορύβους του περιβάλλοντος αυξάνοντας την κινητικότητά του και το 

ρυθµό των παλµών της καρδιάς του. Πολλές έγκυοι αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να παρα-

κολουθήσουν µία συναυλία για παράδειγµα, γιατί οι έντονοι ήχοι και τα χειροκροτήµατα των 

θεατών προκαλούν έντονες αντιδράσεις στο έµβρυο. Ακόµα κάποιες µητέρες που έπαιζαν ένα 

µουσικό όργανο ή τραγουδούσαν ανέφεραν ότι τα παιδιά τους έδειχναν ιδιαίτερη προτίµηση 

προς αυτή τη µουσική της µητέρας τους. Το νεογέννητο επίσης ηρεµεί και ησυχάζει µε το 

λίκνισµα, αν ο ρυθµός του λικνίσµατος είναι αντίστοιχος µε το ρυθµό των κτύπων της 

καρδιάς της µητέρας του. Φαίνεται λοιπόν από πολλά και διαφορετικά στοιχεία ότι οι προ-

γεννητικές αυτές εµπειρίες αποτυπώνονται και παραµένουν και στην εξωµήτρια ζωή. «Ιδιαί-

τερα σηµαντικά είναι τα πειράµατα, τα οποία διετέλεσε ο Anthony De Casper δείχνοντας σε 

γενικές γραµµές ότι τα ανθρώπινα έµβρυα ακούνε στη µήτρα και µάλιστα θυµούνται άναρ-

θρες κραυγές και γλωσσολογικά συναφείς πλευρές της συνηθισµένης οµιλίας της µητέρας 

τους» (Κωνσταντινίδου, 2005: 1). 

Τα περισσότερα δεδοµένα των πειραµάτων που υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση 

προέρχονται από τη συµπεριφορά νεογέννητων σε συνθήκες συντελεστικής µάθησης.2 Πιο 

συγκεκριµένα, τα νεογέννητα δείχνουν µία σαφή προτίµηση προς τη χροιά και τον ήχο της 

φωνής και οµιλίας της µητέρας τους σε σύγκριση µε µιας άλλης γυναίκας, γεγονός που 

οφείλεται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων µε την εξοικείωση των εµβρύων µε 

τη φωνή της µητέρας τους. Ακόµα σε αυτό συµβάλλουν ιδιαίτερα οι ενδοµήτριοι ήχοι των 

καρδιακών παλµών, οι οποίοι γίνονται ενισχυτές µάθησης για τα νεογέννητα.  

 

                                                           
2 Συντελεστική µάθηση: Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της θεωρίας είναι η ενίσχυση. Για παράδειγµα γίνεσαι 
φιλικός όταν το περιβάλλον είναι φιλικό. Σύµφωνα µε τον B. F. Skinner, ο οποίος βελτίωσε, εκλαΐκευσε και 
επέκτεινε την εργασία του E. Thorndike για τη µάθηση, συντελεστική µάθηση έχουµε µε την ενίσχυση 
(θετική/αρνητική) µιας σχέσης που υπάρχει ήδη µεταξύ ερεθίσµατος και αντίδρασης. 
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Το έµβρυο ακούει τη φωνή της µητέρας του σε χαµηλές συχνότητες εφόσον είναι στη 

µήτρα. Όµως προτιµά τη φωνή της ακόµα και µετά τη γέννηση, όπου την ακούει σε όλες τις 

συχνότητες (υψηλές και χαµηλές). Ειδικότερα το έµβρυο και αργότερα το νεογέννητο 

προτιµά περισσότερο την αφιλτράριστη, «καθαρή» από άλλους θορύβους φωνή της µητέρας 

του. 

«Ένα εξίσου καταπληκτικό αποτέλεσµα των πειραµάτων του Anthony De Casper 

είναι το εξής: όταν ένας οµιλητής – είτε η µητέρα είτε κάποιος άλλος – αφηγείται δύο 

αποσπάσµατα, ένα που είχε και η µητέρα αφηγηθεί κατά την εγκυµοσύνη και ένα νέο που 

πρώτη φορά ακούει το νεογέννητο, τότε εκείνο θα προτιµήσει τους ήχους του αποσπάσµατος 

που είχε αφηγηθεί η µητέρα του, όταν αυτό ήταν έµβρυο» (Κωνσταντινίδου, 2005: 1). Τα 

νεογέννητα λοιπόν έχουν αποκτήσει κάποια γνώση των ακουστικών ιδιοτήτων των ήχων της 

οµιλίας της µητέρας τους ήδη πριν τη γέννηση. 

Αυτά όλα τα αποτελέσµατα των πειραµάτων των ερευνητών για το έµβρυο και το αν 

τελικά ακούει στη µήτρα, είναι πολύ σηµαντικά για την επιστήµη της εξελικτικής ψυχολογίας 

και της παιδοψυχολογίας. Ταυτόχρονα είναι και βοηθητικά για τις µέλλουσες και τις νέες 

µητέρες, οι οποίες ανησυχούν συχνά για το αν αισθάνονται τα έµβρυά τους το άγγιγµά τους ή 

για το αν αντιδρούν σε ήχους και θορύβους του εξωτερικού περιβάλλοντος, ακόµα και αν δεν 

το έχουν γνωρίσει. Αυτές οι προγεννητικές επιδράσεις πάνω στην αντίδραση του νεογέννητου 

προς τη φωνή της µητέρας του σίγουρα µπορούν να επηρεάσουν τις κοινωνικές του επαφές. 

Έτσι και η διαφοροποιηµένη ευαισθησία των νεογέννητων προς τη γνώριµη οµιλία της 

µητέρας τους µπορεί να επηρεάσει τα πρώτα στάδια της απόκτησης της «µητρικής γλώσσας». 

Σηµαντικό λοιπόν είναι οι µητέρες να «µιλούν» στα έµβρυα, ώστε αυτά να εξοικειώνονται 

ακόµα πιο πολύ µε τη φωνή της. Έτσι εξάλλου προετοιµάζεται καλύτερα η συµβιωτική σχέση 

που θα αναπτύξουν µεταξύ τους µετά τη γέννηση και κυρίως κατά το θηλασµό. 
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1.2  Μνήµη  

Μνήµη είναι το υποσύστηµα-λειτουργία του εγκεφάλου µε το οποίο εναποθηκεύουµε 

τις εµπειρίες µας µέσα µας. «Σύµφωνα µε τον Φρόλοφ, είναι η διατήρηση από το άτοµο των 

αποτελεσµάτων της αλληλεπίδρασής του µε τον κόσµο ή το συνολικό άθροισµα των 

διανοητικών µοντέλων, που το άτοµο κατασκευάζει για την πραγµατικότητα. Το γεγονός ότι 

υπάρχει, µας δίνει τη δυνατότητα τα αποτελέσµατα ή τα µοντέλα αυτά να τα αναπαράγουµε, 

να τα χρησιµοποιούµε, να τα επεξεργαζόµαστε και να τα συνδυάζουµε σε συστήµατα» 

(Ζαφρανάς-Κάτσιου Ζαφρανά, 1989: 56). 

Στη µνήµη αποδίδονται τρία κύρια χαρακτηριστικά. Η αναγνώριση ή αναπαράσταση 

της περιβάλλουσας πραγµατικότητας, η ανάµνηση ή θύµηση και η αποτύπωση ή εγγραφή ή 

αποµνηµόνευση της πραγµατικότητας. Μερικοί επιστήµονες υποστηρίζουν ότι, πέρα από τον 

διαχωρισµό της µνήµης σε «µακράς» και «βραχείας» διαρκείας, υπάρχουν και δύο «άλλου 

είδους µνήµες» (Ζαφρανάς-Κάτσιου Ζαφρανά, 1989: 114). Μία «γενετικά προσδιορισµένη» 

που την ονοµάζουν «εγγενή» και µία άλλη που αρχίζει να αναπτύσσεται στα δύο-τρία πρώτα 

χρόνια της ζωής και συµπίπτει µ’ αυτό που καταλαβαίνουµε όλοι µας ότι είναι µνήµη και που 

οι επιστήµονες αυτοί την ονοµάζουν «εµπειρική» (Ζαφρανάς-Κάτσιου Ζαφρανά, 1989: 114). 

Εγγενής, υποστηρίζουν, είναι εκείνη η µνήµη που χαρίζει σ’ ένα ανθρωπάκι που µόλις 

γεννήθηκε την ικανότητα π.χ. να «πιάσει στη ρόγα» και να «θηλάσει» (Ζαφρανάς-Κάτσιου 

Ζαφρανά, 1989: 114). Είναι εύκολα κατανοητό βέβαια ότι στ’ αλήθεια κάτι ιδιαίτερο 

συµβαίνει µε ορισµένες συµπεριφορές των νεογνών, γιατί πραγµατικά δεν υπάρχει στο 

νεογέννητο προηγούµενη ατοµική εµπειρία για το πώς να συµπεριφερθεί ώστε τώρα που 

γεννήθηκε να τις θυµάται. Ωστόσο, αυτού του είδους η µνήµη δεν µοιάζει µε εκείνη τη µνήµη 

που είναι αποδεκτή γενικά ως µνήµη, και που αυτή η µερίδα των επιστηµόνων που 

προαναφέρθηκε την ονοµάζει εµπειρική (Ζαφρανάς-Κάτσιου Ζαφρανά, 1989). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

2. Η επίδραση της ψυχολογίας της µητέρας στο έµβρυο   

2.1 Εισαγωγικά 

«Η δυτική κουλτούρα του 21ου αιώνα, µέχρι αρκετά πρόσφατα, πίστευε ότι γίνεται 

κανείς γονιός αµέσως µετά τη γέννηση του παιδιού και ότι τα έµβρυα δεν έχουν σηµαντικές 

εµπειρίες µέσα στη µήτρα» (Αναγνωστοπούλου, Μακρή, Αρκούδη, Τζήµου, 2006: 1). 

«Αυτή η άποψη υποστηριζόταν και υποστηρίζεται από επιστήµονες του ιατρικού 

κόσµου οι οποίοι ορίζουν το έµβρυο ως µια κυρίως εγκεφαλική οντότητα που είναι 

ανεπαρκής ακόµα να καταγράψει µνήµες, να νιώσει συναισθήµατα, να µάθει και να βιώσει 

ψυχικά τραύµατα» (Αναγνωστοπούλου, Μακρή, Αρκούδη, Τζήµου, 2006: 1). 

Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες (Chamberlain) έχουν δείξει ότι οι αισθήσεις του εµβρύου 

αναπτύσσονται αρκετά νωρίς µε αποτέλεσµα η µήτρα να αποτελεί το πρώτο του σχολείο και 

η ζωή του µέσα σε αυτήν να είναι ενεργή και γεµάτη µε ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά µε 

το πώς είναι φτιαγµένος ο κόσµος «εκεί έξω» (Αναγνωστοπούλου, Μακρή, Αρκούδη, 

Τζήµου, 2006: 1). Σε αυτό το κείµενο που ακολουθεί θα διαπιστωθεί πως το έµβρυο 

επηρεάζεται από τα συναισθήµατα και τις αντιλήψεις των γονιών του. Στη συνέχεια, θα 

παρουσιαστεί πότε αρχίζει να κινείται µέσα στη µήτρα, πότε αναπτύσσονται οι αισθήσεις του 

και ποιες είναι οι ικανότητές του µάθησης και µνήµης. 

Αρχικά, πολλοί γνωρίζουν ή φαντάζονται, λιγότερο ή περισσότερο, την επίδραση των 

χηµικών υγρών της µητέρας στην ανάπτυξη του εµβρύου κατά τη διάρκεια της κύησης. Λίγοι 

είναι όµως αυτοί που συνειδητοποιούν ότι η µητέρα διοχετεύει στο έµβρυο πληροφορίες 

σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στο εξωτερικό περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή 

εξαρτάται από το πώς η µητέρα αντιλαµβάνεται και διαχειρίζεται τη ζωή της. Συναισθήµατά 
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της, όπως φόβος, θυµός, αγάπη, ελπίδα, µπορούν χηµικά να αλλάξουν τη γενετική έκφραση 

του εµβρύου. Οι αντιλήψεις που έχουµε για το περιβάλλον και τα συναισθήµατα που 

απορρέουν από αυτές προκαλούν σωµατικές αντιδράσεις µε το να ελευθερώνουν µόρια 

«σινιάλα» στο αίµα (Αναγνωστοπούλου, Μακρή, Αρκούδη, Τζήµου, 2006: 1). Αυτά τα µόρια 

συνδέονται µε συναισθήµατα και ενεργοποιούν συγκεκριµένους πρωτεϊνούχους δέκτες που 

βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων των οργάνων και των ιστών. Οι παραπάνω δέκτες 

χρησιµεύουν ως µοριακοί διακόπτες που ρυθµίζουν τη µεταβολική συµπεριφορά του 

οργανισµού και τον βοηθούν να προσαρµόζεται στο περιβάλλον. Οι σωµατικές αντιδράσεις 

στο περιβάλλον περιλαµβάνουν ρυθµίσεις του νευρικού συστήµατος, των ενδοκρινολογικών 

οργάνων και του καρδιολογικού, αναπνευστικού, πεπτικού συστήµατος (Κωνσταντινίδου, 

2005). 

Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης λοιπόν, η αντίληψη του γονιού για τον κόσµο 

µεταδίδεται «χηµικά» στο έµβρυο µέσω του πλακούντα Παρά το γεγονός ότι το 

αναπτυσσόµενο παιδί δεν καταλαβαίνει τα γεγονότα που προκαλούν την αισθηµατική 

αντίδραση της µητέρας, συνειδητοποιεί τις σωµατικές αντιδράσεις και «εντυπώσεις» του 

συναισθήµατος. Με αυτόν τον τρόπο, το έµβρυο υιοθετεί «χηµικά», από τη µητέρα ακόµα, 

τις γονεϊκές αντιλήψεις και η συµπεριφορά του προγραµµατίζεται σύµφωνα µε αυτές 

(Αναγνωστοπούλου, Μακρή, Αρκούδη, Τζήµου, 2006: 1). 

Ένα µωρό που περικυκλώνεται από φόβο, θυµό και αγωνία θα προσαρµοστεί σε αυτό 

τον κόσµο και θα µεταφέρει αυτά τα συναισθήµατα και στη δική του ζωή αργότερα. 

Φαινοµενικά, µπορεί το µωρό να είναι ασφαλές µέσα στη µήτρα, αλλά να νιώθει την 

απόρριψη και το φόβο. Κατά συνέπεια, είναι πιθανόν να φτάνει στον κόσµο κουβαλώντας 

ένα υποσυνείδητο φορτίο αβεβαιότητας και άγχους σχετικά µε την ταυτότητα και τις ρίζες 

του. Από τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι η µήτρα είναι ένα περιβάλλον που διεγείρει τόσο 

τις αισθήσεις όσο και τα συναισθήµατα του εµβρύου. 
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Τέλος, τα µωρά µπορούν να καταλάβουν τη συναισθηµατική κατάσταση της µητέρας 

τους. «Πειράµατα στην Αυστραλία αποκάλυψαν ότι τα έµβρυα συµµετείχαν στη 

συναισθηµατική αναστάτωση που είχαν οι µητέρες τους παρακολουθώντας ένα βίαιο 

εικοσάλεπτο απόσπασµα µιας ταινίας. Όταν τα µωρά έβλεπαν για λίγο το ίδιο απόσπασµα, 

τριών µηνών πια, έδειχναν ότι το αναγνώριζαν από την προηγούµενη εµπειρία τους. Έρευνες 

χιλίων µωρών που είχαν καταθλιπτικές µητέρες κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, έδειξαν 

ότι και αυτά υπέφεραν από κατάθλιψη στη γέννησή τους και σε αναλογία του ποσοστού που 

υπέφεραν οι µητέρες τους (Chamberlain)» (Αναγνωστοπούλου, Μακρή, Αρκούδη, Τζήµου, 

2006: 4). 

Εν κατακλείδι, το σηµαντικό µήνυµα που προκύπτει απ’ όλες αυτές τις έρευνες είναι 

ότι τα µωρά στη µήτρα είναι ενεργητικοί δέκτες, σε εγρήγορση σε ό,τι αφορά το εξωτερικό 

τους περιβάλλον. Η µήτρα αποτελεί το πρώτο σχολείο µάθησης, όπου αναπτύσσονται οι 

αισθήσεις τους και η ζωή µέσα της µόνο βαρετή και παθητική δεν είναι. Με αυτόν τον τρόπο, 

πρόωρα και νεογέννητα µωρά φτάνουν στον κόσµο, έχοντας ήδη λάβει και στείλει τα 

µηνύµατά τους, πριν ακόµα µάθουν να σχετίζονται µε την καθιερωµένη και επίσηµη γλώσσα. 

Είναι µια ανακάλυψη που καθιστά τους γονείς πιο υπεύθυνους και, αν µη τι άλλο, πιο 

συνειδητοποιηµένους και σκεπτικούς για το τι συναισθήµατα, αντιλήψεις και συµπεριφορές 

µεταφέρουν στο έµβρυο. 

 

2.2 Επίδραση µουσικών ερεθισµάτων   

2.2.1 Προγεννητικές ακουστικές εµπειρίες  

Αναφέρεται ότι, όταν ήταν σε ενδιαφέρουσα στον µελλοντικό βασιλιά της Γαλλίας 

Ερρίκο τον 4ο (1553) η Jeanne d’ Albert, είχε µία γυναίκα µουσικό που της έπαιζε µουσική 

κάθε πρωί κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της. Αυτό γινόταν διότι οι άνθρωποι την εποχή 

εκείνη πίστευαν ότι, κατά πρώτον, το έµβρυο µπορούσε να ακούσει µουσική µέσα στη µήτρα 
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και, κατά δεύτερον, ότι ακούγοντας µουσική θα µπορούσε να διαπλάσει την ιδιοσυγκρασία 

του κατά τέτοιον τρόπο που αργότερα στη ζωή του να µην έχει κακή διάθεση. (Σύµφωνα µε 

τους ιστορικούς, ο Ερρίκος ο 4ος ποτέ στη ζωή του δεν έχανε το κέφι του!) (Σακαλάκ, 2004). 

Ωστόσο, η συστηµατική έρευνα από τους µαιευτήρες για τη µελέτη των αντιδράσεων 

του εµβρύου στους ήχους ξεκινά µεταξύ 1920 και 1930. Φυσικά, από την εποχή εκείνη και 

µετά, την επιστήµη βοήθησε και η ανάπτυξη της τεχνικής των υπέρηχων, η οποία επιτρέπει 

την παρατήρηση της εµβρυακής συµπεριφοράς. Μέσα στη µήτρα δεν ακούγονται µόνο οι 

µητρικοί ήχοι ή ο κτύπος της καρδιάς, αλλά µπορούν να καταγραφούν και εξωτερικοί ήχοι, 

συµπεριλαµβανοµένων και των µουσικών. 

 

2.2.2 Μουσική, ήχος και έµβρυο  

Στην Αµερική, στο Piedmont Hospital – Atlanta, Georgia, ο αναισθησιολόγος Fred 

Schwartz χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα µουσικής µε σκοπό τη µείωση του στρες στα έµβρυα, 

τη µείωση του κόστους στα νοσήλια (ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις πρόωρων τοκετών), 

εξετάζοντας παράλληλα τη σπουδαιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος του εµβρύου σαν 

κανάλι επικοινωνίας και µάθησης (Σακαλάκ, 2004). 

Ένα από τα οφέλη που έχει η χρήση της µουσικής κατά τη διάρκεια της γέννας είναι η 

δραστική µείωση του πόνου και η επιτάχυνση της όλης διαδικασίας της γέννας. Η χρήση της 

µουσικής µπορεί επίσης να δώσει στο νεογέννητο το κατάλληλο περιβάλλον που απαιτείται, 

για να «καταλάβει» το ξεχωριστό γεγονός που συµβαίνει. Τη στιγµή που γεννιέται ένα παιδί, 

η µουσική, σε συνδυασµό µε τις γνώριµες φωνές και τους ήχους, κάνει την εµπειρία της 

γέννησης πραγµατικά ξεχωριστό γεγονός! (Σακαλάκ, 2004). 

Η χρήση της µουσικής, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια καισαρικής τοµής, φαίνεται ότι 

βοηθά πολύ τη διαδικασία αυτή. Η έγκυος γυναίκα ναρκώνεται από τη µέση σχεδόν και 

κάτω, ενώ συνήθως δεν της χορηγείται ενδοφλέβια κάποιο ηρεµιστικό φάρµακο, µέχρι 
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τουλάχιστον να γεννηθεί το παιδί, µιας και η χορήγηση τέτοιων φαρµάκων θα επιδρούσε 

αρνητικά στην αναπνοή του εµβρύου. Συνήθως, πριν γεννηθεί το παιδί, υπάρχει και µια 

δυσφορία από τη µεριά της µητέρας. Η µουσική παίζει έναν αποτελεσµατικό ρόλο στη 

µείωση αυτής της δυσφορίας. 

«Συνήθως, µας εξηγεί ο Dr Schwartz, προσπαθεί να καταλάβει ποια µουσική θα φανεί 

καταλυτική για τη µητέρα και το παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Εάν δεν υπάρχει κάποια 

ιδιαίτερη προτίµηση, ο ίδιος προτείνει κλασική µουσική ή µουσική new age. Μας δίνει 

µάλιστα κι ένα παράδειγµα από ένα συγκεκριµένο απόγευµα, που συµµετείχε σε τρεις 

καισαρικές τοµές. Στις πρώτες δύο χρησιµοποίησε σονάτες για πιάνο του Beethoven. Στην 

τρίτη ρώτησε τη µητέρα τι µουσική προτιµούσε ν’ ακούσει. Εκείνη τού απάντησε ότι ο γιος 

της προτιµά Rock and Roll και µάλιστα σε δυνατή ένταση. Τελικά, διάλεξε το “Born in the 

USA” του Bruce Springstein, το οποίο, όπως τελικά αποδείχθηκε, ενέργησε άµεσα στη 

συγκεκριµένη περίπτωση!» (Σακαλάκ, 2004: 250-251). 

Μια υπερβολική αντίδραση στρες έχει αρνητικές επιδράσεις τόσο κατά τη διάρκεια 

της εγκυµοσύνης όσο και κατά τη γέννα. Οι περισσότερες από τις σωµατικές αντιδράσεις του 

στρες προέρχονται από τις ορµόνες του στρες, που ονοµάζονται κατεχολαµίνες. Στην έγκυο 

γυναίκα υψηλά επίπεδα αυτών των ορµονών µπορεί να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα 

των µητρικών συσπάσεων. Κάποιες µάλιστα έγκυες γυναίκες λόγω αυτής της κατάστασης 

αναγκάζονται να γεννήσουν µε καισαρική τοµή. Η έντονη ανησυχία και το άγχος έχουν 

συσχετισθεί επιστηµονικά και µε το θάνατο του εµβρύου στο τρίτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης. 

Συνήθως, η ιδιαίτερα αγχωµένη γυναίκα, κατά τη διάρκεια της γέννας, θα έχει υψηλά επίπεδα 

κατεχολαµινών, τα οποία µειώνουν τη ροή του αίµατος στον πλακούντα και µπορεί να 

προκαλέσουν καταπόνηση στο έµβρυο. «Η κατάσταση αυτή µπορεί να έχει µεγαλύτερες 

επιπλοκές, εάν η γυναίκα υπεροξυγονώνεται. Αν, δηλαδή, αναπνέει γρήγορα, µε µεγάλη 

συχνότητα» (Σακαλάκ, 2004: 251). 
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Η ικανότητα που έχει η µουσική να κατεβάζει το ρυθµό της αναπνοής και να µειώνει 

το επίπεδο του στρες, έχει σίγουρα ευεργετικά αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της γέννας. Η 

χρήση της µουσικής κατά τη διάρκεια της γέννας έχει αποδειχθεί ότι µπορεί να µειώσει το 

χρόνο όλης της διαδικασίας. «Άλλες µελέτες έχουν δείξει ότι µε τη χρήση της µουσικής ο 

πόνος µειώνεται» (Σακαλάκ, 2004: 251). 

 

2.2.3 Χρήση της µουσικής στα βρέφη   

Οι ήχοι και ο ρυθµός από τη ροή του αίµατος στον πλακούντα είναι το µεγαλύτερο 

τµήµα του ακουστικού περιβάλλοντος του εµβρύου. «Ο Dr Salk παρατήρησε ότι οι νέες 

µητέρες προτιµούν να κρατάνε τα βρέφη τους στην αριστερή πλευρά τους. Ανέλυσε και 

σύγκρινε ένα µεγάλο αριθµό φωτογραφιών και εικόνων που έδειχναν µητέρες που κρατούσαν 

τα βρέφη τους στην αγκαλιά τους και διαπίστωσε ότι αυτό συνέβαινε κατά το 80% περίπου» 

(Σακαλάκ, 2004: 251). Αυτή η προτίµηση επεκτεινόταν σε όλους τους πολιτισµούς. Κατέληξε 

έτσι στο συµπέρασµα ότι ο γνώριµος ήχος της καρδιάς της µητέρας ηρεµούσε τα βρέφη. 

Κάποιοι συνδυάζουν τους ενδοµήτριους ήχους µε τους ήχους που κάνουν οι µητέρες 

όταν θέλουν να ησυχάσουν τα βρέφη τους. Αυτό το παχύ «σσσς» που τους λένε όταν κλαίνε, 

για να ησυχάσουν, µάλλον δεν είναι τυχαίο. Παρόµοια «σσσς» υπάρχουν και σε… άλλες 

γλώσσες, όπως «shush», «hush» στα αγγλικά, «shah» στα εβραϊκά, «ushuru» στα αιθιοπικά 

κλπ. (Σακαλάκ, 2004: 252). 

«Μελέτες µε τη χρήση υπερήχων απέδειξαν ότι κατά τη 16η εβδοµάδα της κύησης το 

έµβρυο µπορεί να αντιδρά στους εξωτερικούς ήχους. Έχει αποδειχθεί ότι τα οφέλη από τη 

γνώση µπορεί να επεκτείνονται πολύ πίσω στο χρόνο» (Σακαλάκ, 2004: 252). Έως αυτή την 

προγεννητική περίοδο! Επίσης, ότι οι ήχοι και οι ρυθµοί της µήτρας µπορεί να περιέχουν 

πληροφορίες σηµαντικές για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εµβρύου! 
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Σήµερα είναι γνωστό ότι το έµβρυο µπορεί να ξεχωρίζει ακόµη και µια ηχογράφηση 

των ήχων της µήτρας της µητέρας του, από κάποιας άλλης µητέρας. Επίσης, το νεογέννητο 

µπορεί να διακρίνει και να ξεχωρίσει το συναισθηµατικό περιεχόµενο της ηχογράφησης 

αυτής (προγεννητικοί ήχοι µέσα στη µήτρα) και να ανταποκριθεί σ’ αυτή µε αλλαγές στις 

κινήσεις του και τους καρδιακούς του παλµούς! 

Το έµβρυο έχει στη διάθεσή του ένα τεράστιο ποσό πληροφοριών διαθέσιµο µέσω της 

οµιλίας που ακούει, ενός τραγουδιού ή και ακόµη µιας και µόνο νότας! Το περιεχόµενο 

αυτών των ήχων είναι γεµάτο από πληροφορίες και συναισθηµατικό περιεχόµενο και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί από το έµβρυο µε πολλούς τρόπους. «Το συναπτικό δίκτυο στον 

εγκέφαλο, τόσο του εµβρύου όσο και του νεογέννητου, υποβάλλεται σε αναδιοργάνωση που 

στηρίζεται και εξαρτάται από τη µάθηση» (Σακαλάκ, 2004: 252). Οι ψυχολόγοι έχουν 

παρατηρήσει ότι τα νεογέννητα και τα παιδιά µπορεί να έχουν τονισµένες και ιδιαίτερες 

ικανότητες συµπεριφοράς, οι οποίες ελαττώνονται σε µεγαλύτερη ηλικία. Λόγω του ότι το 

πλέον βασικό στοιχείο της διαδικασίας της µάθησης είναι η ακοή, το έµβρυο συµµετέχει 

ενεργά ακουστικά από το 2ο και 3ο τρίµηνο σ’ αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία. 

Μια µελέτη έδειξε ότι η διέγερση µε ήχους της µήτρας φάνηκε πολύ χρήσιµη στα 

πρόωρα νεογέννητα που ανέπνεαν µηχανικά (µε µηχανική υποστήριξη) και επίσης σε όσα 

νεογέννητα είχαν προβλήµατα αναπνοής και χαµηλό επίπεδο οξυγόνου (Σακαλάκ, 2004). 

Σηµαντικές αυξήσεις στην πληρότητα οξυγόνου, όπως επίσης και µειωµένα επίπεδα 

εκνευρισµού στα νεογέννητα, παρατηρήθηκε µε τη χρήση µουσικής. Μια άλλη, επίσης 

ενδιαφέρουσα, µελέτη έδειξε ότι µε τη χρήση µουσικής και πιο συγκεκριµένα νανουρίσµατα, 

τα νεογέννητα στη µονάδα εντατικής θεραπείας έδειχναν να έχουν λιγότερα επεισόδια 

έλλειψης οξυγόνου. 

«Πολλές άλλες µελέτες έχουν δείξει ότι τα πρόωρα βρέφη στη µονάδα εντατικής 

θεραπείας, που "εκτίθενται" σε µουσική, αυξάνουν κατά το διπλάσιο το ηµερήσιο βάρος 
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τους. Κάποιες άλλες µελέτες, που χρησιµοποίησαν µουσική σε πρόωρα βρέφη, έχουν δείξει 

ότι η µουσική βοηθά πολύ τα βρέφη στο βαθµό που παίρνουν εξιτήριο τρεις µε πέντε ηµέρες 

νωρίτερα από το προβλεπόµενο!» (Σακαλάκ, 2004: 253). 

Κάποια από τα βασικά και αποφασιστικά στοιχεία για την ανάπτυξη του βρέφους και 

την ολιγοήµερη παραµονή του στο µαιευτήριο και συγκεκριµένα στη µονάδα εντατικής 

θεραπείας νεογέννητων, είναι η µειωµένη διαθεσιµότητα οξυγόνου στο αίµα και η αυξηµένη 

κατανάλωση οξυγόνου λόγω του στρες. Με την αυξηµένη αντίδραση στο στρες, 

καταναλώνονται πολύτιµες θερµίδες. Είναι πλέον ολοφάνερο ότι η χρήση µουσικής (µέσω 

µουσικοθεραπείας) δεν έχει απλώς και µόνον ευεργετικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη των 

πρόωρων νεογέννητων, αλλά και ένα επιπρόσθετο πλεονέκτηµα διόλου ευκαταφρόνητο. Κι 

αυτό είναι η µεγάλη οικονοµία στα έξοδα νοσηλείας τους και παραµονής τους στο 

µαιευτήριο. «Μόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες, το επιπλέον ηµερήσιο κόστος για τα 

νεογέννητα που µπαίνουν στη µονάδα εντατικής θεραπείας λόγω χαµηλού βάρους, ανέρχεται 

στα 1.000 $ την ηµέρα για το κάθε βρέφος! Υπολογίζεται ότι ετησίως η συγκεκριµένη 

δαπάνη ανέρχεται στα 3,5 δις δολάρια!» (Σακαλάκ, 2004: 253). 

Κάποιες, σχετικά παλαιότερες, µελέτες ήταν µάλλον αντιφατικές σε σχέση µε τη 

µεταβολή και την απόκτηση βάρους στα βρέφη µε τη χρήση µουσικής. 

«Σε πολλές µελέτες µία από τις παραµέτρους που ερευνήθηκε ήταν η θετική επίδραση 

που µπορεί να έχει η µουσική στο κάθε φύλο αντίστοιχα. Φάνηκε ότι το πλεονέκτηµα το 

είχαν τα θήλεα βρέφη» (Σακαλάκ, 2004: 253). Κάτι τέτοιο µπορεί να εξηγηθεί από το 

γεγονός ότι τα νεογέννητα κοριτσάκια έχουν πιο ευαίσθητη ακοή απ’ ότι τα αγοράκια, κατά 

τη γέννησή τους. 

Στις αρχές του 1998, η εντατική µονάδα θεραπείας νεογέννητων στο Piedmont 

Hospital εισήγαγε τη χρήση της µουσικής στα νεογνά. Παρατηρήθηκε ότι υπήρχε η τάση για 

ανάπτυξη της περιφέρειας του κρανίου στα πρόωρα βρέφη που «εκτίθεντο» στη µουσική. Σε 
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κατοπινή ανάλυση των στοιχείων σχετικά µε την επίδραση της µουσικής στην ανάπτυξη της 

περιφέρειας του κρανίου, η αρχική υπόθεση επιβεβαιώθηκε (Σακαλάκ, 2004). 

Μοιάζει να είναι λογικό το ότι η πρώιµη αποχώρηση από το ενδοµήτριο ηχητικό 

περιβάλλον επηρεάζει την ωρίµανση του εγκεφάλου στα πρόωρα βρέφη. Έρευνες που έγιναν 

παλαιότερα στην προγεννητική ενδοµήτρια ηχητική διέγερση έχουν δείξει αυξήσεις τιµών 

στην περιφέρεια κρανίου του νεογέννητου, όπως επίσης και αναπτυξιακές ικανότητες. Οι 

τιµές ανάπτυξης της περιφέρειας του κρανίου αποτελεί µια πολύ αξιόπιστη ένδειξη του 

µεγέθους του εγκεφάλου, για τα πρώτα δύο χρόνια της ζωής του βρέφους. Είναι γνωστό ότι ο 

υποσιτισµός κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας οδηγεί σε µειωµένες τιµές περιφέρειας 

κρανίου, όπως επίσης και σε µειωµένο δείκτη ευφυΐας αργότερα, σε µεγαλύτερη ηλικία. 

Μειωµένες τιµές στην περιφέρεια του κρανίου, όταν το βρέφος είναι οκτώ µηνών, µπορεί να 

είναι µία βαρύνουσα πρόβλεψη για τη µειωµένη αναλυτική ικανότητα, στα οκτώ του χρόνια. 

«Έχει αποδειχθεί ότι τα πρόωρα βρέφη που εκτίθενται στην (ηχογραφηµένη) φωνή 

της µητέρας τους, στο µαιευτήριο, στην ηλικία των 5 µηνών δείχνουν µία σαφή ανάπτυξη των 

λεκτικών και κινητικών τους δεξιοτήτων» (Σακαλάκ, 2004: 254). 

Το νεογέννητο, και ιδιαίτερα το πρόωρο βρέφος, έχει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο 

εµπειριών σε σχέση µε τον ήχο και τη µουσική. Παρατηρείται ότι τα νεογέννητα προτιµούν 

τις γυναικείες από τις ανδρικές φωνές. Και επίσης ότι προτιµούν τη φωνή της µητέρας τους 

από οποιαδήποτε άλλη γυναικεία φωνή. 

«Κάποιες µελέτες που έχουν ασχοληθεί µε τη χρήση της µουσικής στα πρόωρα 

βρέφη, έχουν εξετάσει και τα οφέλη που έχουν τα νανουρίσµατα και η κλασική µουσική» 

(Σακαλάκ, 2004: 254). Οι µουσικές επιλογές για τα «εύθραυστα» πρόωρα βρέφη θα πρέπει να 

γίνονται µε προσοχή. Έµφαση θα πρέπει να δίνεται στην απλότητα, όπως επίσης και στους 

ήσυχους ρυθµούς, τις λυρικές µελωδίες, τις απλές αρµονίες και στο απαλό ηχόχρωµα. Οι 

απότοµες αλλαγές θα πρέπει να αποφεύγονται, όπως επίσης και οι ξαφνικές αλλαγές στο 
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tempo, θα πρέπει, επίσης, να αποφεύγεται η πολυπλοκότητα στη χροιά του ήχου, όπως επίσης 

και οι πολύπλοκοι συνδυασµοί οργάνων. 

Η πιο παλιά παράδοση σε όλους τους πολιτισµούς είναι το νανούρισµα. Όλες οι 

οικογένειες, σε όλους τους πολιτισµούς, έχουν τραγουδήσει νανουρίσµατα στα παιδιά τους. 

Τα νανουρίσµατα µπορούν να είναι πολύ αποτελεσµατικά, γιατί γενικά µπορεί κανείς να πει 

ότι συνδυάζουν τα πλεονεκτήµατα της γυναικείας φωνής, σε µια απλά ενορχηστρωµένη 

φόρµα. Όλα τα νανουρίσµατα έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά. Είναι αργά (60 µε 82 

χτύπους το λεπτό – όπως και οι καρδιακοί παλµοί ενός ενήλικα, σε ηρεµία). Είναι επίσης 

κανονικά, µονότονα και επαναλαµβανόµενα. ∆εν υπάρχουν συναρπαστικές διασπάσεις στο 

ρυθµό και τη µελωδία και είναι πιο αποδοτικά, όταν τραγουδιούνται χαµηλόφωνα. 

«Η έρευνα έχει αποδείξει ότι οι ψηλές νότες έχουν την τάση να δηµιουργούν ένταση ή 

(και) έξαψη. Σε αντίθεση, οι χαµηλές νότες τείνουν να συµβάλλουν θετικά στη χαλάρωση» 

(Σακαλάκ, 2004: 255). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνεισφέρουν στην αίσθηση που έχει το 

βρέφος για ασφάλεια, προστασία και σταθερότητα. 

 

2.2.4 Τα παιδιά είναι συναισθηµατικά «πιο έξυπνα απ’ ότι νοµίζουµε»   

Ίσως η κοινωνική οµάδα που της έχει αποδοθεί η µικρότερη αξία, να είναι αυτή των 

βρεφών και των παιδιών. Εµείς οι ενήλικες γνωρίζουµε ότι τα παιδιά δεν είναι «µινιατούρες» 

ενηλίκων. Πολλές φορές, τα παιδιά δείχνουν να έχουν περισσότερη λογική απ’ αυτήν που 

εµείς νοµίζουµε ότι διαθέτουν. Μοιάζουν να κατέχουν ένα παράξενο «χώρο ανάπτυξης» και 

να περιµένουν το χρόνο που θα µεγαλώσουν αρκετά για να γίνουν «αληθινοί άνθρωποι» 

(Σακαλάκ, 2004: 255). Εν τω µεταξύ, ευχαριστιούνται το παιχνίδι τους και την ξεγνοιασιά 

τους! Στην πραγµατικότητα, η ζωή τους είναι τόσο σηµαντική όσο είναι και για µας τους 

ενήλικες. Επειδή δεν είναι ακόµη ικανά να εκφραστούν αρκετά καλά µέσω της γλώσσας ή 

της µουσικής, το περιορισµένο των εκφραστικών µέσων δεν τους επιτρέπει να αποκαλύψουν 
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τη σκέψη και τη µάθησή τους. Εργάζονται ακατάπαυστα, για να κατανοήσουν τον κόσµο 

µέσα στον οποίο ζουν. Τα περισσότερα απ’ αυτά που κάνουν είναι συνειδητές µιµήσεις. ∆εν 

είναι όµως πέρα για πέρα λογικό να προσπαθούν να µοιάσουν σ’ αυτούς που τα µεγαλώνουν; 

Ίσως η µικρή αξία που τους αποδίδεται σχετικά µε τις ικανότητές τους επεκτείνεται 

και στην κατανόηση που προσφέρεται για τις συναισθηµατικές τους ικανότητες. Ίσως να µη 

γίνεται συνειδητό ότι διαρκώς, σχεδόν, εκείνα ακούν, βλέπουν, παρακολουθούν, µαθαίνουν, 

θυµούνται! Άξιο απορίας λοιπόν είναι: σε ποια ηλικία τα έµβρυα αρχίζουν να ακούν και να 

καταλαβαίνουν τη µουσική; 

Σε µια έρευνα που έκανε η Carla Giomo στην Αριζόνα, ακροατές πέντε και εννέα 

ετών άκουσαν δώδεκα επιλεγµένα κοµµάτια «κλασικής» µουσικής, που είχαν χωριστεί σε 

οµάδες που αντιπροσώπευαν διαφορετικά συναισθήµατα. Για να αποφύγουν τα προβλήµατα 

από τον περιορισµό της γλώσσας και του λεξιλογίου, τα παιδιά θα έπρεπε να ταιριάξουν 

διάφορες κάρτες µε «φατσούλες» στο κάθε συναίσθηµα που νόµιζαν ότι η µουσική 

αντιπροσωπεύει. (Σακαλάκ, 2004). Και οι δύο ηλικιακές οµάδες τα πήγαν πολύ καλά στο να 

ταιριάξουν τις κάρτες µε τα συναισθήµατα της µουσικής που άκουγαν. Το πιο ενδιαφέρον 

είναι ότι τα πεντάχρονα παιδιά πήγαν εξίσου καλά µε τα εννιάχρονα. Έτσι, µπορεί πια 

σήµερα να ειπωθεί ότι η συναισθηµατική ευαισθησία στη µουσική εµφανίζεται σε ηλικία 5 

ετών. Είναι όµως αυτή η µικρότερη ηλικία; Προφανώς όχι! 

«Η Marianna Kastner και ο Robert Crowder εξέτασαν τις αντιδράσεις των παιδιών σε 

πολλές ηλικίες, µέχρι και την ηλικία των 22 ετών. Έβαλαν στα παιδιά να ακούσουν τέσσερις 

διαφορετικούς τύπους µουσικών αποσπασµάτων, που είχαν σχέση µε τον τρόπο µείζονα και 

ελάσσονα, και µε διαφορετικές αρµονίες» (Σακαλάκ, 2004: 256). Κάρτες µε «φατσούλες» 

χρησιµοποιήθηκαν και πάλι για να τις ταιριάξουν µε τις προθέσεις συναισθήµατος της 

µουσικής, οι οποίες είχαν αξιολογηθεί νωρίτερα από ειδικούς. Για παράδειγµα, ο µείζων 

τρόπος σχετιζόταν µε θετικά συναισθήµατα, όπως η χαρά, και ο ελάσσων τρόπος µε 



 24

αρνητικά, όπως η λύπη και ο θυµός. Οι φοιτητές έδειχναν να τα πηγαίνουν περίφηµα στο 

αντίστοιχο ταίριασµα. Στις µεγαλύτερες ηλικίες γενικότερα τα αποτελέσµατα ήταν καλύτερα. 

Αλλά και τα νεότερα παιδιά που εξετάσθηκαν, τα πήγαν επίσης πολύ καλά. Ίσως καλύτερα 

και απ’ ότι αναµενόταν. Τα πιο µικρά από αυτά ήταν µόλις… τριών ετών! Τι µπορεί κανείς 

να συµπεράνει µετά απ’ αυτά; Απλά το ότι η µουσική µιλά τη γλώσσα του συναισθήµατος, 

που ένα τρίχρονο παιδί µπορεί να καταλάβει. ∆εν είναι βέβαιο για το εάν αυτή είναι η 

µικρότερη ηλικία, µιας και δεν έχουν µελετηθεί µικρότερες απ’ αυτήν ηλικίες! Τα παιδιά 

είναι προετοιµασµένα να δεχθούν το µήνυµα της µουσικής από πολύ µικρή ηλικία. Αυτό δεν 

σηµαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο για τη σχέση µουσικής – συναισθήµατος – ηλικίας; Ίσως να 

είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που θα έπρεπε όλοι οι γονείς, και οι δάσκαλοι να προσέξουν! 

 

2.2.5 Τα βρέφη µαθαίνουν και θυµούνται τη µουσική από µικρή ηλικία   

Στα βρέφη αρέσει πολύ να ακούνε τη µητρική τους γλώσσα, αλλά αυτό που δεν είχε 

εκτιµηθεί δεόντως έως σήµερα είναι ότι τους αρέσει πολύ να ακούνε µουσική. Είναι γνωστό 

ότι όλοι µας γεννιόµαστε µε µουσικές ικανότητες. Οι ικανότητες των βρεφών για τη µουσική 

είναι ένα πεδίο το οποίο µελετάται στις µέρες µας µε λεπτοµέρεια. 

Η µουσική µνήµη είναι το βασικό «κλειδί» της µουσικής ικανότητας για όλες τις 

ηλικίες. Χωρίς τη µνήµη, δεν υπάρχουν παρά µόνο αποµονωµένες εµπειρίες, οι οποίες 

αµέσως σβήνουν. Σε ποια, όµως, ηλικία ξεκινά η ικανότητα να µαθαίνει κάποιος και να 

θυµάται ένα κοµµάτι µουσικής; Κάποιοι υποθέτουν ότι αυτή η ικανότητα ξεκινά να 

αναπτύσσεται όταν ένα παιδί αρχίζει να µαθαίνει να µιλά, µετά το πρώτο έτος της ζωής του 

(Σακαλάκ, 2004: 257). 

«Η Jenny Saffran και οι συνεργάτες της, στο Πανεπιστήµιο του Wisconsin, βρήκαν 

ότι η συγκεκριµένη µνήµη για τη µουσική ξεκινάει πολύ νωρίτερα! Μελέτησαν βρέφη 

ηλικίας επτά µηνών. Τους έβαζαν για 14 ηµέρες να ακούνε καθηµερινά µία 10λεπτη επιλογή 



 25

από σονάτες για πιάνο του Mozart (χωρίς να ισχυρίζεται η έρευνα ότι τα αποτελέσµατα είναι 

θετικά µόνο µε τη µουσική του Mozart)» (Σακαλάκ, 2004: 257). 

Μετά από τις 14 αυτές ηµέρες καθηµερινής ακρόασης, ακολουθούσαν άλλες 14 ηµέ-

ρες χωρίς ακρόαση, για να µετρηθεί και ο παράγοντας της µακροπρόθεσµης µνήµης. Μετά 

και απ’ αυτή τη φάση, εξετάζονταν στο εργαστήριο τόσο µε αποσπάσµατα από µουσική που 

είχαν ήδη όλο αυτό το διάστηµα ακούσει, όσο και από παρόµοια µουσική (άλλες σονάτες για 

πιάνο του Mozart). Το σύνολο του χρόνου που τα βρέφη γύρναγαν προς τα ηχεία, που έπαι-

ζαν τη µουσική που είχαν ήδη ακούσει ή τη µουσική που άκουγαν, εκείνη τη στιγµή για 

πρώτη φορά απεδείκνυε ότι θυµόντουσαν καλά τη µουσική που είχαν ακούσει στο σπίτι τους 

τις πρώτες 14 ηµέρες. Πιο εντυπωσιακό όµως είναι το γεγονός ότι µπορούσαν να αναγνωρί-

σουν εάν το µουσικό απόσπασµα ήταν από την αρχή, τη µέση ή το τέλος του κοµµατιού! 

Έδειχναν να προτιµούν ότι ήθελαν να ακούσουν ένα κοµµάτι από την αρχή του! Αυτή η δια-

πίστωση αποκαλύπτει ότι βρέφη ηλικίας επτά µηνών µπορούν να µαθαίνουν µουσική, να 

σχηµατίζουν µακρόβια3 µνήµη και να ενσωµατώνουν τη δοµή της µουσικής που ακούν! 

 

2.2.6 Τα µουσικά βρέφη   

Είναι, άραγε, τα µωρά καλοί ακροατές; Πόσο καλά χρησιµοποιούν τη µουσική τους 

σκέψη για να οργανώσουν τις µουσικές τους εµπειρίες; «Για πολλά χρόνια, η επιδεκτικότητα 

των βρεφών στη µουσική είχε παραγνωρισθεί και αγνοηθεί ή είχε µελετηθεί µόνο σε σχέση 

µε τη γλώσσα» (Σακαλάκ, 2004: 258). 

Μια ερώτηση που προκύπτει είναι το εάν και κατά πόσο τα βρέφη µπορούν 

πραγµατικά να αναγνωρίσουν µε το άκουσµά τους δύο διαφορετικές, συνεχόµενες-γειτονικές 

νότες. Εάν, δηλαδή, µπορούν να διακρίνουν τη διαφορά σε ένα ηµιτόνιο. Το µικρότερο 

διάστηµα που χρησιµοποιείται στη δυτική µουσική. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι 

                                                           
3 Μακρόβια: Είναι µια διαδικασία κατά την οποία ένα µέρος του εγκεφάλου αναγνωρίζει εσφαλµένα σαν οικείο, 
κάτι το οποίο δεν έχει ξανακούσει ή δεν έχει ξαναδεί. 
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«ναι»! «Σε µια µελέτη, βρέφη πέντε µηνών εξετάστηκαν για το κατά πόσο µπορούν να 

ξεχωρίζουν τις διαφορές ανάµεσα σε δύο διαφορετικές νότες. Βρέθηκε ότι µπορούσαν να 

αναγνωρίσουν ακόµα και µικρότερες του ηµιτονίου διαφορές» (Σακαλάκ, 2004: 258). Τι 

συµβαίνει όµως µε την αντίληψη που έχουν τα βρέφη για τη µελωδία; 

Οι ενήλικες αντιλαµβάνονται µια µελωδία, όχι µε το να θυµούνται τα ακριβή τονικά 

ύψη, αλλά µάλλον µε το να θυµούνται τις σχέσεις ανάµεσα στις νότες. Για παράδειγµα, 

αναγνωρίζουν µια µελωδία, ανεξάρτητα από το εάν παίζεται από ένα όργανο, από το εάν 

τραγουδιέται ή από το εάν παίζεται από µια ορχήστρα σε άλλον τόνο! 

«Η Sarah Trehub και οι συνεργάτες της στο Πανεπιστήµιο του Toronto (Mississauga, 

Ontario, Canada) µελέτησαν την αντίληψη της µελωδίας σαν ένα µέρος από το συστηµατικό 

πρόγραµµα έρευνας για τις µουσικές ικανότητες των βρεφών» (Σακαλάκ, 2004: 258). Βρήκαν 

ότι πραγµατικά τα βρέφη, σε ηλικία 8 µε 11 µηνών, αντιλαµβάνονται και θυµούνται τα 

µελωδικά σχήµατα. 

Ο ρυθµός και το tempo είναι από τα βασικά στοιχεία στη µουσική. Οι ενήλικες 

οργανώνουν τις ακολουθίες του ήχου οµαδοποιώντας τες σε ξεχωριστές φράσεις. Η 

οµαδοποίηση είναι ένας από τους τρόπους που βοηθά πολύ την ακουστική µνήµη. Κάτι 

παρόµοιο συµβαίνει όταν γίνεται προσπάθεια να θυµηθούν τηλεφωνικά νούµερα µε πολλά 

ψηφία. 

Εργαστηριακά βρέθηκε ότι τα βρέφη, όπως και οι ενήλικες, µπορούν να διαχωρίζουν 

τα στοιχεία της µουσικής σε «οµάδες». 

Οι ενήλικες µπορούν επίσης να αναγνωρίσουν µια µελωδία, ανεξάρτητα από το 

tempo, από την ταχύτητα εκτέλεσής της δηλαδή. Το ίδιο θα µπορούσε να πει κανείς ότι 

συµβαίνει και µε τα βρέφη, µια και στη σχετική µελέτη βρέθηκε ότι δεν αντιδρούσαν στις 

αλλαγές του tempo, στην ίδια µελωδία, δείχνοντας έτσι να έχουν την ίδια «στρατηγική» 

ακρόασης µε τους ενήλικες! (Σακαλάκ, 2004). 
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Οι αλλαγές στο ρυθµό είναι εύκολα αντιληπτές από τους ενήλικες. Όπως φαίνεται από 

την ίδια µελέτη, το ίδιο συµβαίνει και στα βρέφη! 

 

2.2.7 Η πρώτη έρευνα - Rauscher, Shaw & Ky (1993)   

Tο 1993 οι επιστήµονες Frances Rauscher, Gordon Shaw & Katherine Ky 

δηµοσίευσαν µια σύντοµη εργασία στο περιοδικό Nature, η οποία αποτέλεσε αφετηρία για 

µια σειρά από έρευνες σχετικές µε την επίδραση της µουσικής στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η 

ερευνητική οµάδα διερωτήθηκε αν η έκθεση σε ορισµένα είδη µουσικής µπορούσε να 

αυξήσει τις γνωστικές ικανότητες. Για να εξετασθεί αυτή η υπόθεση, διεξήχθη ένα πείραµα 

σε τριάντα έξι φοιτητές Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια, στο Irvine. 

 

Η διαδικασία εξέτασης 

«Σύµφωνα µε τους ερευνητές, κάθε συµµετέχων εξεταζόταν σε τρία είδη δοκιµασιών, 

οι οποίες απαιτούσαν ικανότητες χωροταξικού συλλογισµού. Πριν από κάθε δοκιµασία 

προηγούνταν 10 λεπτά: (1) ακρόασης µιας σονάτας του Mozart (σονάτα για δυο πιάνα σε Ρε 

Ματζόρε, Κ448), (2) ακρόασης µιας κασέτας µε οδηγίες χαλάρωσης και (3) σε κατάσταση 

σιωπής. Τα τρία είδη δοκιµασιών που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονταν από µια συγκεκριµένη 

οµάδα τεστ νοηµοσύνης, το Stanford-Binet Test (Χαϊδευτός, 2006). Αυτή η οµάδα 

αποτελείται από τρεις τύπους δοκιµασιών: Ο ένας τύπος είναι η δοκιµασία Ανάλυσης 

Σχεδίων-Προτύπων (Pattern Analysis Test), ο δεύτερος είναι η δοκιµασία Πινάκων 

πολλαπλής επιλογής (multiple-choice Matrices Test) και ο τρίτος είναι η δοκιµασία 

∆ιπλώµατος και Κοπής Χαρτιού πολλαπλής επιλογής (multiple-choice Paper-Folding and 

Cutting Test). 

Όσον αφορά τον τελευταίο τύπο (Paper Folding and Cut Task), τα εξεταζόµενα άτοµα 

έπρεπε να φανταστούν ότι µια κόλλα χαρτί διπλωνόταν αρκετές φορές και κοβόταν µε 
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διάφορους τρόπους µε ένα ψαλίδι. Στόχος ήταν η σωστή πρόβλεψη (από πέντε δυνατές 

επιλογές) της µορφής των τοµών όταν το χαρτί ξεδιπλωθεί. Αυτή η δοκιµασία απαιτεί τη 

νοερή αντίληψη µιας σειράς γεγονότων στο χώρο. Η ικανότητα της νοερής περιστροφής ενός 

αντικειµένου αποτελεί βάση πολλών πολύπλοκων συλλογιστικών δεξιοτήτων. Οι ερευνητές 

αναφέρουν πως για το δείγµα τους αυτά τα τρία είδη δοκιµασιών συσχετίζονται και έτσι τα 

χειρίστηκαν ως ίσες µετρήσεις των ικανοτήτων χωροταξικής σκέψης» (Χαϊδευτός, 2006:1-2). 

 

Τα αποτελέσµατα 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας: «οι επιδόσεις των συµµετεχόντων 

βελτιώθηκαν για τις δοκιµασίες που ακολούθησαν αµέσως µετά την κατάσταση ακρόασης 

µουσικής του Mozart, σε σχέση µε τις άλλες δύο καταστάσεις. Οι µέσοι όροι για τις τρεις 

καταστάσεις δίνονται στον πίνακα 1. Η κατάσταση µουσικής απέφερε ένα µέσο όρο 57,56, ο 

µέσος όρος της κατάστασης οδηγιών χαλάρωσης ήταν 54,61, ενώ ο µέσος όρος για την 

κατάσταση σιωπής ήταν 54,00. Για να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος αυτών των επιδόσεων, οι 

ερευνητές τις µετέτρεψαν σε βαθµούς IQ. Έτσι, οι παραπάνω µέσοι όροι έγιναν αντίστοιχα 

119, 111 και 110 βαθµοί IQ. Οι βαθµοί IQ των ατόµων που συµµετείχαν στην κατάσταση 

ακρόασης µουσικής του Mozart ήταν 8 µε 9 βαθµούς υψηλότεροι από τους βαθµούς IQ για 

τις άλλες δύο καταστάσεις» (Χαϊδευτός, 2006: 2). 
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Μουσική Χαλάρωση Σιωπή

Πίνακας 1: Μέσος όρος των επιδόσεων

 

«Οι ερευνητές µέτρησαν το σφυγµό των συµµετεχόντων, πριν και µετά από κάθε 

κατάσταση ερεθίσµατος (µουσική – οδηγίες χαλάρωσης – σιωπή). Ωστόσο, δεν βρέθηκε 

κάποια αλληλεπίδραση µεταξύ σφυγµού και κατάστασης. Ως εκ τούτου, απέκλεισαν την 

πιθανότητα να είναι η «διέγερση» η αιτία βελτίωσης των επιδόσεων για την κατάσταση 

µουσικής. Επίσης αναφέρουν πως η βελτίωση των επιδόσεων για την κατάσταση µουσικής 

δεν διαρκούσε πάνω από 10-15 λεπτά. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ερευνητές δεν ισχυρίστηκαν ότι οι επιδράσεις 

περιορίζονταν µόνο στη µουσική του Mozart, αλλά θεώρησαν ότι τα οφέλη στις ικανότητες 

χωροταξικής σκέψης θα απαιτούσαν σύνθετη παρά επαναληπτική µουσική. Ωστόσο, δεν 

παρουσιάστηκαν περαιτέρω ορισµοί πολυπλοκότητας όσον αφορά την καταλληλότητα του 

µουσικού ερεθίσµατος. Επίσης, δεν υποστήριξαν ότι η επίδραση θα υπήρχε και σε άλλες 

πλευρές της νοηµοσύνης ή στη βραχύχρονη µνήµη, αλλά πρότειναν να γίνουν τεστ και σε 

αυτά» (Χαϊδευτός, 2006:3). 

Η έρευνα αυτή οδήγησε στο να γίνουν πολλά ρεπορτάζ από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης λόγω των αποτελεσµάτων της, αν και αυτό δεν ήταν το πρώτο πείραµα όπου είχε 

βρεθεί ότι η µουσική και οι ικανότητες χωροταξικής σκέψης είχαν σχέση.  
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«Η Marianne Hassler και οι συνεργάτες της (1985), στο Πανεπιστήµιο Tubingen της 

Γερµανίας, είχαν ανακαλύψει µια σηµαντική σχέση µεταξύ των ικανοτήτων χωροταξικής 

σκέψης και της µουσικής. Οι µαθητές (9-24 ετών) που είχαν υψηλότερες επιδόσεις στα τεστ 

µουσικής ικανότητας, είχαν επίσης υψηλότερες επιδόσεις σε ένα τεστ οπτικοποίησης, δηλαδή 

της ικανότητας να περιστρέφουµε νοερά αντικείµενα που βλέπουµε. Αν και αυτή η µελέτη 

είχε αποκαλύψει µια σχέση, εκλήφθηκε περισσότερο ως µια συσχέτιση και όχι ως η ακρόαση 

της µουσικής να ήταν πράγµατι η αιτία των καλύτερων ικανοτήτων χωροταξικού 

συλλογισµού» (Χαϊδευτός, 2006: 3-4).  

«Η αναφορά των Rauscher, Shaw & Ky (1993) πρότεινε ότι η ακρόαση µουσικής 

στην πραγµατικότητα έκανε τον εγκέφαλο να έχει καλύτερη απόδοση σε τέτοιου είδους 

δοκιµασίες, τουλάχιστον για µερικά λεπτά. 

Όπως συχνά ισχύει στις δηµόσιες αναφορές επιστηµονικών ερευνών, η έµφαση 

δόθηκε στις πιο «εντυπωσιακές» πλευρές των ευρηµάτων, δηλαδή στη φαινοµενική αύξηση 

των 8-9 βαθµών στο τεστ IQ. ∆ύο κρίσιµοι και έντονα περιοριστικοί παράγοντες αγνοήθηκαν 

γενικά – πρώτον, το ότι η επίδραση δεν αφορούσε τη γενική νοηµοσύνη αλλά µόνο µια 

δοκιµασία για τις ικανότητες χωροταξικής σκέψης και δεύτερον, το ότι η επίδραση διαρκούσε 

µόνο µερικά λεπτά. Όπως διαδόθηκε ευρέως, η επίδραση Mozart (Mozart effect), γεννήθηκε 

ως άποψη ότι η ακρόαση µουσικής του Mozart αυξάνει τη νοηµοσύνη» (Χαϊδευτός, 2006: 4). 

 

Η έρευνα που ακολούθησε – Rauscher, Shaw & Ky (1995) 

Βασισµένοι στα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της προηγούµενης έρευνας, οι ερευνητές  

Rauscher, Shaw και Ky ξεκίνησαν µια πιο εκτεταµένη έρευνα, που δηµοσιεύτηκε επίσης στο 

περιοδικό Nature το 1995. Σε αυτό το πείραµα πήραν µέρος 79 φοιτητές και διήρκεσε πέντε 

ηµέρες. 
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Η διαδικασία εξέτασης 

«Σύµφωνα µε τους ερευνητές, την 1η ηµέρα όλοι οι συµµετέχοντες εξετάστηκαν σε 16 

ερωτήµατα ∆ιπλώµατος και Κοπής Χαρτιού (PF & C) και βάσει των επιδόσεών τους 

χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες ίσων ικανοτήτων. Αντίστοιχα, τοποθετήθηκαν σε τρεις 

καταστάσεις ελέγχου: (1) ακρόαση µουσικής του Mozart, (2) κατάσταση σιωπής και (3) κάτι 

διαφορετικό κάθε µέρα: (i) ακρόαση Μινιµαλιστικής µουσικής του Philip Glass, (ii) ακρόαση 

µιας µαγνητοφωνηµένης ιστορίας, (iii) ακρόαση ενός χορευτικού (trance) κοµµατιού. 

Εξετάστηκαν επίσης σε 16 ερωτήµατα που απαιτούσαν ικανότητες βραχύχρονης µνήµης» 

(Χαϊδευτός, 2006: 4). 

«Οι ερευνητές αναφέρουν ότι από τους τρεις τύπους του Stanford-Binet τεστ 

επιλέχθηκαν οι δοκιµασίες PF & C, επειδή ταιριάζουν περισσότερο µε το µοντέλο 

νευρωνικής δραστηριότητας των Leng και Shaw (1991). Κάθε ερώτηµα παρουσιαζόταν µέσω 

ενός προβολέα για ένα λεπτό. 

Τις ηµέρες 2, 3, 4 οι τρεις οµάδες διαχωρίστηκαν και συµµετείχαν στη διαδικασία ως 

εξής: Όσον αφορά την οµάδα σιωπής, κάθε µέρα οι συµµετέχοντες κάθονταν σε κατάσταση 

σιωπής για 10 λεπτά και αµέσως µετά εξετάζονταν µε 16 νέα PF & C ερωτήµατα. Αντίστοιχα 

κάθε µέρα η οµάδα Mozart, αφού άκουγε 10 λεπτά της σονάτας για δύο πιάνα του Mozart 

(Κ448), εξεταζόταν µε τα ίδια 16 PF & C ερωτήµατα και η τρίτη οµάδα (µικτή) άκουγε κάτι 

διαφορετικό κάθε µέρα. Τη δεύτερη µέρα άκουγαν µινιµαλιστική µουσική του Philip Glass – 

την τρίτη µέρα άκουγαν µια µαγνητοφωνηµένη ιστορία – ενώ την τέταρτη µέρα άκουγαν ένα 

χορευτικό (trance) κοµµάτι. Μετά τη 10λεπτη ακρόαση εξετάζονταν στα ίδια PF & C 

ερωτήµατα, όπως και οι άλλες δύο οµάδες» (Χαϊδευτός, 2006: 5). 
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Τα αποτελέσµατα 
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«Τα αποτελέσµατα των ηµερών 1 και 2 φαίνονται στους πίνακες 2 και 3. Η δεύτερη µέρα 

αποκαλύφθηκε ως πολύ σηµαντική όσον αφορά την αλληλεπίδραση των καταστάσεων. Και 

οι δύο πίνακες δείχνουν µια αύξηση των σωστών απαντήσεων για την οµάδα ακρόασης της 

µουσικής του Mozart. Επίσης, βρέθηκε ότι η επαναληπτική (µινιµαλιστική) µουσική δεν 

παράγει κάποια βελτίωση στις ικανότητες χωροταξικού συλλογισµού. 
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Στον πίνακα 3 φαίνεται η βελτίωση των επιδόσεων από την πρώτη στη δεύτερη µέρα 

για τους συµµετέχοντες που είχαν κάτω από 9 σωστές απαντήσεις την πρώτη ηµέρα. Όπως 

φαίνεται, το όφελος ήταν µεγαλύτερο για τους φοιτητές που ήταν οι χειρότεροι στη 

δοκιµασία ∆ιπλώµατος και Κοπής Χαρτιού (PF & C), πριν αρχίσουν οι ακροάσεις. Η 

βελτίωση των συγκεκριµένων επιδόσεων για την οµάδα Mozart δεν είναι µόνο αξιοσηµείωτη 

αλλά και ποσοτικά πολύ µεγάλη. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η συνολική βελτίωση από την 

πρώτη στη δεύτερη µέρα ήταν 62% για την οµάδα Mozart, 14% για την οµάδα σιωπής και 

µόλις 11% για τη µικτή οµάδα. 

Η οµάδα ακρόασης µουσικής του Mozart πέτυχε τις υψηλότερες βαθµολογίας και τις 

µέρες 3-4-5, ωστόσο οι οµάδες σιωπής και Mozart δεν διέφεραν πολύ τις συγκεκριµένες 

ηµέρες. Οι βαθµολογίες της Μικτής οµάδας παρέµειναν οι χαµηλότερες από τις άλλες δύο 

οµάδες» (Χαϊδευτός, 2006: 5-6). «Οι ερευνητές αναφέρουν πως η αξιοσηµείωτη βελτίωση 

των βαθµολογιών της οµάδας Mozart ήταν αποτέλεσµα της ακρόασης της µουσικής, ενώ 

αντιθέτως η όποια βελτίωση των βαθµολογιών της οµάδας σιωπής ήταν αποτέλεσµα µιας 

επίδρασης της «εξάσκησης» µε τη διαδικασία. Ισχυρίστηκαν ότι συµπεριλαµβάνοντας 

δυσκολότερα ερωτήµατα θα εξαφανιζόταν η επίδραση της εξάσκησης, θα επηρεαζόταν το 

µέγεθος της επίδρασης και θα καθόριζε αν οι βαθµολογίες της οµάδας Mozart συνέχιζαν να 

βελτιώνονται σε σχέση µε τις οµάδες ελέγχου, τις µετέπειτα ηµέρες» (Χαϊδευτός, 2006: 6). 

«Την 5η ηµέρα, η µικτή οµάδα χωρίστηκε σε 2 νέες ισάριθµες οµάδες µε ίσους µέσους 

όρους επιδόσεων όσον αφορά τα ερωτήµατα βραχύχρονης µνήµης της 1ης ηµέρας. Η µία 

οµάδα άκουσε τη σονάτα του Mozart και η άλλη οµάδα δεν άκουσε τίποτα. Αµέσως µετά 

εξέτασαν και τις 2 οµάδες στα ίδια 16 ερωτήµατα µνήµης της πρώτης ηµέρας και τα οποία 

ήταν δύσκολο να αποµνηµονευθούν. Κάθε ερώτηµα παρουσιαζόταν για 5 δευτερόλεπτα και 

οι συµµετέχοντες έπρεπε να καταγράψουν ό,τι θυµόντουσαν στη σωστή σειρά. Όπως είχε 

προβλεφθεί, οι επιδόσεις για την κατάσταση σιωπής (Μ=7,85) και για την κατάσταση Mozart 
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(Μ=7,54) δεν διέφεραν. Η επίδραση περιοριζόταν µόνο στις δοκιµασίες ∆ιπλώµατος και 

Κοπής Χαρτιού (PF & C). Η οµάδα που άκουσε Mozart δεν έδειξε υπεροχή στο τεστ της 

βραχύχρονης µνήµης» (Χαϊδευτός, 2006: 6-7). 

 

Ο σχολιασµός των αποτελεσµάτων 

«Σύµφωνα µε τους ερευνητές, ένα µεγάλο δίληµµα ιστορικής προέλευσης είναι η 

σχέση, όσον αφορά τις εγκεφαλικές διεργασίες µεταξύ ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών, 

όπως είναι η µουσική, τα µαθηµατικά και το σκάκι. Υπάρχουν πολλές σχετικές (Hassler, 

Birbaume και Feil, 1985) και ανέκδοτες αναφορές για τέτοιου είδους σχέσεις. Το µοντέλο 

νευρωνικής δραστηριότητας των Leng και Shaw (1991) είναι µια κατασκευή µαθηµατικής 

θεώρησης των εγκεφαλικών οργανωτικών αρχών του Mountcastle (1978). Σύµφωνα µε αυτές, 

υπάρχουν δύο τρόποι εξέλιξης-ανάπτυξης των νευρωνικών διεργασιών: (1) ο αναλυτικός και 

(2) ο δηµιουργικός. Οποιαδήποτε µουσική διεγείρει και τους 2 τύπους µε διαφορετική 

αναλογία. Οι ερευνητές αναφέρουν πως οι δοκιµασίες τύπου PF & C, στις επιδόσεις των 

οποίων βρέθηκε η επίδραση της µουσικής του Mozart, ταιριάζουν περισσότερο µε τον 

αναλυτικό τρόπο ανάπτυξης» (Χαϊδευτός, 2006: 7). 

«Οι ερευνητές πρότειναν σε παρόµοια πειράµατα να συµπεριληφθούν επαγγελµατίες 

παίκτες σκακιού. Υπάρχουν ασκήσεις-προβλήµατα σκακιού που απαιτούν τον αναλυτικό 

τρόπο ανάπτυξης των νευρωνικών διεργασιών και αντίστοιχα, προβλήµατα που απαιτούν τον 

δηµιουργικό τρόπο ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η ακρόαση της σονάτας του 

Mozart θα πρέπει να παράγει µια βραχύχρονη βελτίωση στις επιδόσεις «αναλυτικών» 

ασκήσεων και µάλλον διαφορετική µουσική θα είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των 

επιδόσεων σε δηµιουργικές ασκήσεις» (Χαϊδευτός, 2006: 7). 

«Οι ερευνητές καταλήγοντας αναρωτήθηκαν πως αν αυτή η επίδραση µπορεί να 

επιτευχθεί και µε άλλους συνθέτες και στυλ µουσικής, θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί η 
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βαθύτερη νευροφυσιολογική βάση αυτής της επίδρασης µε τη χρήση τεχνικών λειτουργικής 

απεικόνισης του εγκεφάλου, όπως για παράδειγµα το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (EEG). 

Έτσι, πρότειναν να µελετηθεί µέσω του EEG ο τρόπος που διεγείρεται ο εγκέφαλος όταν ένα 

άτοµο ακούει µουσική του Mozart σε σχέση µε τους δύο µουσικούς τύπους που δεν 

βελτίωσαν τις επιδόσεις σε δοκιµασίες που απαιτούν ικανότητες χωροταξικού συλλογισµού 

του συγκεκριµένου πειράµατος. 

Επίσης, πρότειναν να συγκριθούν µέσω του EEG τα νευρωνικά συµπλέγµατα που 

διεγείρονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δοκιµασιών που απαιτούν ικανότητες χωροταξικής 

σκέψης, µε αυτά της µουσικής ακρόασης, έτσι ώστε να προβλεφθεί ίσως πότε ένα κοµµάτι 

µουσικής θα αναπαράγει την επίδραση Mozart και πότε όχι» (Χαϊδευτός, 2006: 7-8). 

«Για άλλη µια φορά, οι διαπιστώσεις αυτές θεωρήθηκαν από τα Μ.Μ.Ε. ότι έδειχναν 

πως η ακρόαση µουσικής του Mozart αυξάνει τη νοηµοσύνη. Ο περιορισµός στη δοκιµασία 

∆ιπλώµατος και Κοπής Χαρτιού (PF & C) και η έλλειψη της επίδρασης στη µνήµη γενικά 

αγνοήθηκαν, όπως επίσης και η σύντοµη διάρκεια που είχε η επίδραση» (Χαϊδευτός, 2006: 

8).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3. Τα πρώτα µουσικά µαθήµατα   

3.1 Εισαγωγικά 

Τα µουσικά µαθήµατα µπορεί να είναι πολλών ειδών. Υπάρχουν τα επίσηµα 

µαθήµατα, που είναι άκρως δοµηµένα και ακολουθούν µια προοδευτική γραµµή και σειρά, 

ολοένα αυξανόµενης δυσκολίας και πολυπλοκότητας. 

Φυσικά, υπάρχουν και τα ανεπίσηµα µαθήµατα. Πολύ πιο συχνά αυτά γίνονται µε την 

παρατήρηση, µε το να προσέχει κάποιος δηλαδή και να παρακολουθεί κάποιον άλλον που 

κάνει κάτι. 

Τα βρέφη, στη συγκεκριµένη περίπτωση, αρχίζουν να παίρνουν ανεπίσηµα 

«µαθήµατα» αµέσως µετά τη γέννησή τους, από τους γονείς πρώτ’ απ’ όλα και µετά από 

άλλους συγγενείς και ανθρώπους του οικογενειακού περιβάλλοντος (Σακαλάκ, 2004). 

Αυτά τα µαθήµατα είναι ταυτόχρονα µαθήµατα µουσικής και γλώσσας. 

Αν και συνήθως η µουσική και η γλώσσα εξετάζονται ξεχωριστά η µία από την άλλη, 

εν τούτοις έχουν πολλά κοινά στοιχεία, ιδιαίτερα µε τον τρόπο που τα βρέφη τις 

αντιλαµβάνονται. 

Ξεκινώντας µε τη γλώσσα, βλέπουµε ότι όλοι µιλάνε στο νεογέννητο. Ο πατέρας, η 

µητέρα, οι συγγενείς κλπ. Φυσικά, ο τρόπος που µιλάνε στο βρέφος διαφέρει κατά πολύ από 

το φυσικό τρόπο οµιλίας που θα χρησιµοποιούσε ένας ενήλικας, για να επικοινωνήσει µε 

έναν άλλον ενήλικα! 

Είναι η γλώσσα που όλοι γνωρίζουµε ως «µωρουδίστικη»! 

Με ποιους τρόπους όµως σχετίζεται η «µωρουδίστικη» οµιλία µε τον άµεσο λόγο του 

βρέφους; Απ’ ό,τι µας λέει η επιστήµη, µε πολλούς (Σακαλάκ, 2004). 
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Κατά πρώτον, το περιεχόµενο είναι απλό. Τα βρέφη δεν µπορούν να καταλάβουν τον 

σύνθετο και αφηρηµένο λόγο κι έτσι ο τρόπος της οµιλίας αυτής αποφεύγεται, όταν µιλάµε 

σε ένα βρέφος! 

Κατά δεύτερον, η «µωρουδίστικη» οµιλία περιλαµβάνει συλλαβές. 

Επαναλαµβανόµενους ήχους στην ουσία. Κάτι σαν «γκούτσι-γκούτσι», «ντα-ντου» κλπ! 

(Σακαλάκ, 2004: 259). 

Κατά τρίτον, ο άµεσος λόγος του βρέφους είναι συχνά κατά τέτοιον τρόπο δοµηµένος, 

έτσι ώστε να προκαλεί την προσοχή των ενηλίκων. Έτσι λοιπόν, οι λέξεις και οι ήχοι που 

χρησιµοποιούνται για να µας καταλάβει ένα βρέφος ενισχύονται περισσότερο από τη 

συµπεριφορά του βρέφους. Αυτό που µοιάζει να γίνεται κατανοητό, χρησιµοποιείται πάλι και 

πάλι. Το αντίθετο φυσικά απορρίπτεται! 

«Όλοι αυτοί οι παράγοντες και κάποιοι άλλοι πιθανοί, αποτελούν τον άµεσο λόγο του 

βρέφους, του οποίου η προσωδία διαφέρει αισθητά από τον φυσιολογικό λόγο των ενηλίκων» 

(Αναφορά από Σακαλάκ, 2004: 259-260). Μπορούµε να πούµε ότι αποτελείται από 

επαναλαµβανόµενους ήχους, συγκεκριµένου τονικού ύψους ή σχήµατα σε διάφορα τονικά 

ύψη. 

Σε κάθε περίπτωση, η οµιλία στα βρέφη αποτελεί και µαθήµατα γλώσσας και πιο 

συγκεκριµένα µαθήµατα λόγου. Γνωρίζουµε, άλλωστε, πολύ καλά ότι όταν δεν µιλάµε σε ένα 

βρέφος αυτό αργεί πολύ να αναπτύξει τη φυσική οµιλία. Στο βαθµό που η οµιλία εµπεριέχει 

και µουσικά στοιχεία, η οµιλία περιέχει και στοιχεία µουσικού µαθήµατος! 

Φυσικά, τα βρέφη ακούν και πολλούς ήχους, που αναµφίβολα είναι µουσική. Πολλοί 

άνθρωποι του περιβάλλοντός τους, τους τραγουδάνε, νανουρίσµατα για παράδειγµα. Το 

νανούρισµα είναι αποκλειστικά και µόνο για τα παιδιά και συγκεκριµένα για τα βρέφη. Είναι 

πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς το πώς τα νανουρίσµατα έχουν πολλά κοινά 

στοιχεία µε τον άµεσο λόγο του βρέφους. Τόσο ο άµεσος λόγος του βρέφους όσο και τα 
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νανουρίσµατα έχουν επαναλαµβανόµενους ρυθµούς και ένα περίγραµµα τονικού ύψους. Και 

τα δύο, επίσης, περιέχουν µακρόσυρτους ήχους φωνηέντων. Όλα αυτά τα κοινά 

χαρακτηριστικά µπορεί κανείς να τα βρει σε παγκόσµια κλίµακα και σε διαφορετικούς 

πολιτισµούς. 

Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά στοιχεία στα νανουρίσµατα, σε παγκόσµια κλίµακα, 

εύλογα δηµιουργούν ένα ερώτηµα. Υπάρχει άραγε κάτι στα νανουρίσµατα που να είναι 

άµεσα αναγνωρίσιµο σε όλες τις κοινωνίες και τους πολιτισµούς; Οι µη εκπαιδευµένοι 

µουσικά, οι απλοί ακροατές, που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα στην οποία τραγουδιέται ένα 

νανούρισµα, θα αναγνωρίσουν ότι πρόκειται για ένα νανούρισµα όταν το ακούσουν; 

«Σε µια µελέτη που έγινε ζητήθηκε από αγγλόφωνους ενήλικες να ακούσουν από 

διαφορετικούς λαούς και πολιτισµούς ένα ζευγάρι τραγουδιών για τον κάθε πολιτισµό και ν’ 

αναγνωρίσουν ποιο από τα δύο ήταν το νανούρισµα. Με πολύ µεγάλα ποσοστά οι 

περισσότεροι ενήλικες αναγνώρισαν τα νανουρίσµατα. Σε µια επιπρόσθετη δοκιµασία, 

ζητήθηκε από τους ενήλικες να αναγνωρίσουν τα νανουρίσµατα, αφού προηγουµένως είχαν 

αφαιρεθεί, µε ηλεκτρονικό τρόπο, οι στίχοι» (Σακαλάκ, 2004: 260). 

Σ’ αυτήν την περίπτωση πολλοί λίγοι ενήλικες µπόρεσαν ν’ αναγνωρίσουν ποια ήταν 

νανουρίσµατα και ποια όχι. Οι επιστήµονες της συγκεκριµένης µελέτης κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι αυτό που καθιστά ένα νανούρισµα αναγνωρίσιµο είναι το ότι έχει πολλά 

χαρακτηριστικά από την προσωδία της οµιλίας των βρεφών! 

Με πρόχειρη παρατήρηση διαπιστώνεται ότι τα βρέφη δεν είναι απλώς παθητικοί 

ακροατές. Ο τρόπος που αντιδρούν στην προφορική επικοινωνία σηµειώνεται ανάλογα απ’ 

αυτόν που τού µιλά ή τού τραγουδά, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται το άτοµο αυτό στην 

οµιλία του ή στο τραγούδι του. 

Το θέµα αυτό εξετάστηκε συστηµατικά σε ένα πείραµα που έγινε µε τη συµµετοχή 

βρεφών, των οποίων η ηλικία κυµαινόταν από τεσσάρων έως δεκατριών µηνών. 
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«Εξετάστηκαν άτοµα από δύο πολιτισµούς: Βόρεια Αµερική και Ανατολική Ινδία. Μητέρες 

από τους δύο αυτούς πολιτισµούς τραγούδησαν ένα τραγούδι της δικής τους επιλογής, τη µία 

φορά έχοντας δίπλα τους το µωρό τους και τη δεύτερη µόνες τους, χωρίς την παρουσία του 

µωρού τους» (Σακαλάκ, 2004: 261). Ενήλικες ακροατές έπρεπε να ακούσουν τις δύο αυτές 

ηχογραφήσεις και να κρίνουν πότε η µητέρα τραγουδάει στο µωρό της και πότε τραγουδάει 

χωρίς την παρουσία του! Οι περισσότεροι ενήλικες κατάφεραν να διακρίνουν τις διαφορές 

στις ηχογραφήσεις µε επιτυχία. 

Ενώ τα µαθήµατα της γλώσσας αυξάνονται σε βαθµό και ένταση και γίνονται από 

ανεπίσηµα επίσηµα, καθώς τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τα 

µουσικά ανεπίσηµα µαθήµατα. Οι γονείς και η ευρύτερη οικογένεια αυξάνουν το ρυθµό 

οµιλίας στα παιδιά τους όσο µεγαλώνουν, αλλά απ’ ότι φαίνεται σταµατούν να τους 

τραγουδούν. Ίσως οι γονείς θα έπρεπε να συνεχίσουν όχι µόνο να τραγουδούν στα παιδιά 

τους, αλλά και να τα ενθαρρύνουν να τραγουδούν και µόνα τους! Αν συνέχιζαν αυτά τα 

µουσικά µαθήµατα, θα παρατηρούσαν µια µεγαλύτερη ανάπτυξη όχι µόνο στις γλωσσικές, 

αλλά και στις µουσικές δεξιότητες! 

 

3.2 Μουσικά µαθήµατα από την κοιλιά της µητέρας   

Είναι γνωστό ότι όχι µόνο τα µικρά παιδιά, αλλά και τα βρέφη ακόµη, έχουν 

εκπληκτικές ικανότητες στο να αντιλαµβάνονται και να αντιδρούν στα βασικά 

χαρακτηριστικά της µουσικής. Η µουσική αυτή τους ικανότητα, η οποία είναι σαφής και 

έκδηλη πριν την ανάπτυξη του λόγου ή, ακόµη περισσότερο, πριν να µπορούν να παίξουν 

κάποιο µουσικό όργανο, γεννά ένα βασικό ερώτηµα: Από ποια ηλικία άραγε και πόσο νωρίς 

µπορεί ο άνθρωπος να µάθει και να θυµάται τη µουσική; 

Οι έρευνες που έχουν γίνει για την αντίληψη που έχουν τα βρέφη για τη µουσική 

έχουν δηµιουργήσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους επιστήµονες να ερευνήσουν τη σχέση 
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µουσικής και ανθρώπου, σε πολύ πιο πρώιµη κατάσταση, όπως αυτή του εµβρύου! Κάτι 

τέτοιο σχετίζεται µε το αρκετά παλαιό ερώτηµα για το κατά πόσον τα βρέφη µπορούν να 

θυµούνται τη γέννησή τους, είτε ακόµη και αυτή την ανάπτυξή τους µέσα στην κοιλιά της 

µητέρας τους. Υπάρχει µία σειρά από «µαρτυρίες», οι οποίες υποστηρίζουν ότι κάποιοι 

άνθρωποι έχουν αναλυτικές µνήµες της γέννησής τους. Υποτίθεται ότι αυτές τις µνήµες 

µπορεί κανείς να τις ανακαλέσει µέσω ύπνωσης! «Για παράδειγµα, αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ότι ένα κορίτσι θυµόταν ότι οι γονείς της συζητούσαν για το όνοµα που θα της 

έδιναν, µέσα στην αίθουσα τοκετών του µαιευτηρίου!» (Σακαλάκ, 2004: 262). Σε µία άλλη 

περίπτωση, ένα αγόρι µπορούσε να θυµηθεί το πώς βγήκε από την κοιλιά της µητέρας του, η 

οποία γέννησε µε καισαρική τοµή! 

Φυσικά, τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται ανακριβείς και αναξιόπιστες. 

Σε σχέση µε το έµβρυο και τη µουσική, τέσσερις βασικές ερωτήσεις θα πρέπει να 

απαντηθούν: 

1. Μετά τη σύλληψη, πότε ακριβώς µπορεί το έµβρυο να ακούει πραγµατικά;  

2. Οι µουσικοί ήχοι από τον εξωτερικό κόσµο φθάνουν µέχρι τα αυτιά του εµβρύου; 

3. Ποιες είναι οι ενδοµήτριες αντιδράσεις του εµβρύου στους ήχους και ιδιαίτερα στη 

µουσική; 

4. Ποιες είναι οι επιδράσεις των ενδοµήτριων µουσικών ερεθισµάτων στο νεογέννητο 

βρέφος; 

Όσον αφορά το πρώτο ερώτηµα, το αυτί αρχίζει να αναπτύσσεται τις πρώτες κιόλας 

εβδοµάδες από τη σύλληψη. Το ακουστικό σύστηµα όµως του εγκεφάλου ξεκινά να 

λειτουργεί από την 26η εβδοµάδα περίπου της κύησης. 

Σχετικά µε το δεύτερο ερώτηµα, οι ήχοι όντως φθάνουν µέχρι τα αυτιά του εµβρύου, 

αλλά κατά µεγάλο µέρος παραποιηµένοι, λόγω των υγρών και των ιστών που περιβάλλουν το 

έµβρυο. Υπάρχει, επίσης, και κάποιος περιορισµός στις συχνότητες. ∆εν µπορεί να ακούσει 
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όλες τις συχνότητες το ίδιο καλά. Από την άλλη, ο ρυθµός της µουσικής έχει βρεθεί ότι 

φθάνει στα αυτιά του χωρίς καµία παρεµβολή. «Μία ενδοµήτρια ηχογράφηση της 5ης 

Συµφωνίας του Beethoven, που έγινε για να κατανοήσουν οι επιστήµονες το πόσο καλά 

ακούει το έµβρυο, έδειξε ότι πράγµατι το βρέφος έχει µία σαφή και κατανοητή ηχητική 

«εικόνα» (Σακαλάκ, 2004: 263). 

Πώς αντιδρά το έµβρυο στη µουσική πριν να γεννηθεί; 

Αυτό που κατά κύριο λόγο παρατηρείται, είναι κινήσεις του σώµατός του και αλλαγές 

στον καρδιακό του παλµό. Πολλοί ήχοι, ίσως οι περισσότεροι, δηµιουργούν στο έµβρυο µία 

µείωση στον καρδιακό του παλµό, στην προσπάθειά του να «καταλάβει» τι ήταν αυτό που 

άκουσε. Οι πολλοί δυνατοί ήχοι, αντίθετα, αιφνιδιάζουν το έµβρυο και τού αυξάνουν τον 

καρδιακό παλµό. Οι κινήσεις του σώµατος και οι αλλαγές στον καρδιακό παλµό δεν 

οφείλονται µόνο στην αντίληψη του εµβρύου για τους ήχους, αλλά είναι και µία απόδειξη ότι 

το έµβρυο αρχίζει ήδη να αποκτά γνώση. Να µαθαίνει! Η πιο απλή µορφή απόκτησης γνώσης 

είναι η συνήθεια. Έτσι, κατά µία έννοια, το έµβρυο µαθαίνει να µην προσέχει τους 

επαναλαµβανόµενους ήχους που γίνονται βαρετοί. Εάν ακούσει έναν καινούργιο και 

διαφορετικό ήχο µε κάποιο ενδιαφέρον, το έµβρυο θα ανταποκριθεί ανάλογα, δείχνοντας ότι 

παρατήρησε τη διαφορά. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου της κύησης, το έµβρυο 

είναι απόλυτα ικανό να ξεχωρίζει τους µονότονους από τους ενδιαφέροντες και 

διαφορετικούς ήχους. 

Με έκπληξη βλέπει κανείς ότι το έµβρυο µπορεί να µαθαίνει ακόµη πιο πολύπλοκα 

πράγµατα. «Σε µία µελέτη η κοιλιά µίας εγκύου γυναίκας δέχθηκε έναν ήπιο ηχητικό 

ερεθισµό, ο οποίος έδειξε να µην προκαλεί κάποια αντίδραση εκ µέρους του εµβρύου. Μετά, 

ακολούθησε ένας δυνατός ήχος, ο οποίος προκάλεσε σωµατική κίνηση του εµβρύου. Αφού η 

ακολουθία αυτή επαναλήφθηκε µερικές φορές, το έµβρυο άρχισε να αντιδρά στον ήπιο ήχο, 

δείχνοντας ότι περιµένει να ακούσει στη συνέχεια και το δυνατό!» (Σακαλάκ, 2004: 263). Το 
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ότι το έµβρυο έχει την ικανότητα του απλού αυτού συνειρµού, µας επιτρέπει να σκεφθούµε 

ότι έχει πράγµατι την ικανότητα να µαθαίνει, να συλλέγει πληροφορίες και να θυµάται 

κάποιες καταστάσεις. 

Κάτι τέτοιο µας οδηγεί στο τέταρτο ερώτηµα. 

Παρόλο λοιπόν που δεν µπορεί κάποιος να προσδιορίσει όλες τις επιδράσεις που έχει 

στο έµβρυο η µουσική και οι ήχοι µέσα στην κοιλιά της µητέρας του, λόγω των 

περιορισµένων µέτρων ανίχνευσης της συµπεριφοράς του, η αποτίµηση της συµπεριφοράς 

του µετά τη γέννησή του µας επιτρέπει να σχηµατίσουµε µερικά συµπεράσµατα για τις 

προγεννητικές επιδράσεις. Υπάρχουν δύο τρόποι µεταγεννητικής αποτίµησης. Ο ένας είναι ο 

ρυθµός ανάπτυξης της συµπεριφοράς του και ο άλλος ο βαθµός της προγεννητικής γνώσης 

που µπορεί να µετρηθεί µε τη µεταγεννητική µνήµη. 

«Κάποιες µελέτες υποστηρίζουν ότι η χρήση της µουσικής προγεννητικά µπορεί να 

διευκολύνει την ανάπτυξη του βρέφους. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε η µουσική µπορεί να 

βοηθήσει στη µείωση ή ακόµη και στην επανόρθωση κάποιων προβληµάτων αναπτυξιακής 

καθυστέρησης που παρουσιάζουν κάποια παιδιά» (Σακαλάκ, 2004: 264). 

«Σε µία µελέτη ένας αρκετά µεγάλος αριθµός από µέλλουσες µητέρες ακολούθησε 

ένα καθηµερινό πρόγραµµα, το οποίο µεταξύ άλλων περιελάµβανε µουσική, χάιδεµα και 

"νανούρισµα" της κοιλιάς. Από την 28η έως και την 36η εβδοµάδα της κύησης» (Σακαλάκ, 

2004: 264). Βρέθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των βρεφών έδειχνε µία πρώιµη ανάπτυξη 

της ικανότητας να προσανατολίζεται καλύτερα προς τη φωνή της µητέρας του. Φυσικά, ο 

ρόλος της µουσικής δεν είναι απόλυτα σαφής, λόγω της χρήσης και άλλων ερεθισµάτων. 

«Σε µια παρόµοια µελέτη χρησιµοποιήθηκε ένα προγεννητικό πρόγραµµα (Leonardo 

180), το οποίο περιλαµβάνει διάφορα είδη µουσικής. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν 

ότι υπήρχε σαφής διευκόλυνση της ανάπτυξης στον προσανατολισµό του ήχου, της οµιλίας, 

όπως επίσης και στην οπτική ανίχνευση και τον κινητικό έλεγχο» (Σακαλάκ, 2004: 264). 
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Όλες οι µελέτες που έχουν γίνει για τη µουσική αντίληψη του εµβρύου συµφωνούν 

όλες µεταξύ τους στο ότι το έµβρυο όχι µόνο µπορεί να µάθει µουσική µέσα στην κοιλιά της 

µητέρας του, αλλά και να τη θυµάται αφού γεννηθεί. Για παράδειγµα, αναφέρεται ότι βρέφος 

µίας µόλις εβδοµάδας έδειχνε προτίµηση στο νανούρισµα που τού τραγουδούσε η µητέρα του 

κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της. «Μια άλλη έρευνα αναφέρει ότι το νανούρισµα, που 

τραγουδούσε η µητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της, είχε το πλεονέκτηµα να 

ηρεµεί καλύτερα και γρηγορότερα το νεογέννητο βρέφος από οποιοδήποτε άλλο νανούρισµα 

ή τραγούδι» (Σακαλάκ, 2004: 264). 

Κάποια άλλη, παρόµοια αλλά πιο εκτενής έρευνα, από τον Peter Hepper (Belfast, 

Queen’s University) µελέτησε τις προγεννητικές και µεταγεννητικές αντιδράσεις στη µουσική 

και, πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποίησε τα µουσικά θέµατα από τηλεοπτικές σειρές που 

άρεσαν στις µέλλουσες µητέρες (Σακαλάκ, 2004). 

Υπολογίστηκε ότι οι µητέρες της µουσικής οµάδας της µελέτης είδαν κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης τους το συγκεκριµένο τηλεοπτικό σίριαλ (Neighbors) 360 φορές. 

Όταν εξετάσθηκαν, 2 µε 4 ηµέρες µετά τη γέννησή τους, τα βρέφη έδειχναν σηµαντική 

µείωση στον καρδιακό τους παλµό, στο άκουσµα του συγκεκριµένου µουσικού θέµατος, σε 

σύγκριση µε τα βρέφη των οποίων οι µητέρες δεν ανήκαν στη µουσική οµάδα της µελέτης! 

 

3.2.1 Μουσική και στάδια ανάπτυξης  

Οι επιστήµονες σήµερα συµφωνούν στο ότι κάθε στάδιο ανάπτυξης του ανθρώπου 

παρουσιάζει και κάποιες απαιτήσεις αντίστοιχες µε την κάθε ηλικία. Εάν αυτές οι απαιτήσεις 

δεν εκπληρωθούν, αναπτύσσεται κάποιο ιδιαίτερο είδος παθολογίας. Παθολογία που 

σχετίζεται άµεσα µε τη συγκεκριµένη φάση ανάπτυξης και είτε αυτή είναι σωµατική, 

πνευµατική, συναισθηµατική, είτε έχει σχέση µε την κοινωνική ανάπτυξη. Παρακάτω θα 

παρουσιαστεί το τι συµβαίνει µουσικά σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. 
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3.2.2 Έµβρυο   

Το έµβρυο µέσα στην κοιλιά της µητέρας του νιώθει τους ήχους και σαν δονήσεις. Η 

βασικότερη ακουστική εµπειρία του εµβρύου είναι τόσο οι χτύποι της δικής τους καρδιάς όσο 

και της καρδιάς της µητέρας του. Με αυτό τον τρόπο, ο χτύπος της καρδιάς είναι για το 

έµβρυο η αφετηρία της ζωής του. Εξαρτάται άλλωστε από την καλή λειτουργία και τη 

σταθερότητα της καρδιάς. 

Επειδή ο χτύπος της καρδιάς είναι αποφασιστικής σηµασίας για το έµβρυο, λόγω τού 

ότι το ενώνει µε τη µέλλουσα ζωή του, µπορούµε να πούµε ότι και ο µουσικός παλµός είναι 

το θεµελιώδες στοιχείο µε το οποίο βιώνουµε την ατοµικότητά µας. 

Πέρα όµως από τους κτύπους της καρδιάς, έχουµε τον ήχο και τις δονήσεις του 

αµνιακού υγρού. 

Οι ήχοι και η συχνότητα επίσης του υγρού που περνά µέσα από τον οµφάλιο λώρο και 

τρέφει το βρέφος επηρεάζουν αισθητά την αντίληψη του εµβρύου σε σχέση µε την 

περιοδικότητα. Πλήρης και κανονική διατροφή συµβαίνει όταν όλα τα εσωτερικά όργανα της 

µητέρας λειτουργούν σωστά και µε υγιή ρυθµική ροή. 

Εξωτερικοί ήχοι που δεν µεταδίδονται από την καρδιά ή τον οµφάλιο λώρο γίνονται 

αισθητοί σαν δονήσεις από το αµνιακό υγρό σε όλο το σώµα. Οι ήχοι που µεταδίδονται µε 

αυτόν τον τρόπο περιλαµβάνουν τη φωνή της µητέρας, τις κινήσεις της µητέρας και τους 

ήχους στο περιβάλλον της µητέρας. Ο ρυθµός βιώνεται σαν µια συνεχής σειρά συµµετρικού-

ασύµµετρου και σχετίζεται µε τις προβλέψιµες και απρόβλεπτες κινήσεις της µητέρας ή µε τις 

κινήσεις που συµβαίνουν στο περιβάλλον της µητέρας. 

Υψηλοί  και χαµηλοί τόνοι διακρίνονται από το έµβρυο και γίνονται αντιληπτοί, όπως 

οι γρήγορες, οι αργές συχνότητες που επηρεάζουν το επίπεδο της έντασης ή ηρεµίας. Έτσι 

λοιπόν, δύο βασικά µουσικά στοιχεία είναι αποφασιστικής σηµασίας σε αυτό το στάδιο 

ανάπτυξης. Ο παλµός (και οι γνώριµοι ρυθµοί) και το ύψος του τόνου. 
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Όταν ο αµνιακός σάκος ανοίξει και το έµβρυο είναι έτοιµο να γεννηθεί, το ίδιο το 

έµβρυο, µαζί µε τις συσπάσεις της µητέρας του, νιώθει κάποια χηµικά σήµατα συναγερµού. 

Τώρα πια, δεν προστατεύεται από το αµνιακό υγρό και µπορεί να ξεχωρίζει τους δυνατούς, 

τους αδύνατους ήχους, τις δονήσεις και τα χτυπήµατα που το ταράζουν. Αισθάνεται άµεσα τις 

συσπάσεις της µητέρας του, που συνοδεύονται από διαφορετική συχνότητα στην αναπνοή 

της. Έξω από τη µήτρα, η φωνή της µητέρας του και όλων όσων ασχολούνται εκείνη την ώρα 

µε τη γέννησή του, γίνονται από το έµβρυο αντιληπτές. 

Το πιο σχετικό µουσικό στοιχείο για εκείνη την ώρα είναι αυτό της µουσικής 

φράσης.4 

 

3.2.3 Γέννηση   

Καθώς τελειώνει η διαδικασία της γέννας, το νεογέννητο έχει πλέον αφήσει το 

σκοτεινό κόσµο της µήτρας και έρχεται στο φως του κόσµου. ∆εν αισθάνεται πια τους 

παλµούς της καρδιάς της µητέρας του και ο παλµός της δικιάς του καρδιάς δεν τού είναι 

ιδιαίτερα προφανής. Ο οµφάλιος λώρος κόβεται και η λειτουργία της αναπνοής γίνεται 

αναγκαία για την επιβίωση. Με τη βοήθεια ενός κτυπήµατος στην πλάτη, το βρέφος 

καθαρίζει τη φωνή του, παίρνει την πρώτη του αναπνοή και ακούγεται η πρώτη του µουσική 

έκφραση. Η φωνή του θυµού και της ανακούφισης. 

 

3.2.4 0-6 µηνών   

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 µηνών της ζωής του, το βρέφος παράγει ήχους που 

είναι ανακλαστικοί. Όπως και το πρώτο του κλάµα αµέσως µετά τη γέννησή του, αυτοί οι 

ανακλαστικοί ήχοι που παράγει είναι ένας τρόπος έκφρασης. Με τους ήχους που παράγει, το 

βρέφος δείχνει στους γονείς του και κατ’ επέκταση σε όσους το περιποιούνται την ανάγκη 

                                                           
4 Μουσική φράση: Η φράση είναι ο µικρότερος αυτοτελής µουσικός οργανισµός και, κατά τον Schoenberg, 
οτιδήποτε µπορεί να τραγουδηθεί µε µια ανάσα. Συνήθως είναι τετραµερής.  
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του για τροφή, για στοργή κλπ. Τα κίνητρά του, λοιπόν, για τη φωνητική του δραστηριότητα 

είναι η ικανοποίηση βασικών του αναγκών, όπως και η διασφάλιση ικανοποίησης και 

ευχαρίστησης και, ακόµη, η πρόληψη ή η µείωση του πόνου. Ένα άλλο κίνητρο είναι και η 

ανάγκη του για παρέα. 

Οι κινήσεις που κάνει το βρέφος επηρεάζονται από το περιβάλλον του. Από τη 

γέννησή του κιόλας µοιάζει να είναι έτοιµο και µαθηµένο να συγχρονίζεται µε τους ρυθµούς 

του περιβάλλοντός του. Μια πολύ βασική ρυθµική σχέση αναπτύσσεται µέσω της µητέρας 

του και του θηλασµού. Καθώς θηλάζει µε σταθερό ρυθµό, το βρέφος αναπτύσσει στοµατικές 

ανακλαστικές κινήσεις την ώρα που τρέφεται και αναπνέει. Αρκετά συχνά, αυτή η εµπειρία 

συνοδεύεται από ένα νανούρισµα που θα τού τραγουδήσει η µητέρα του, που θα το κουνάει 

ελαφρά στην αγκαλιά της. 

Οι δεκτικές του ικανότητες έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται µέσω των 

ανακλαστικών αντιδράσεων, χρησιµοποιώντας την αίσθηση της ακοής. Τα βρέφη σε αυτή 

την ηλικία µπορούν να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τις αλλαγές και τις διαφοροποιήσεις του 

ρυθµού και του τονικού ύψους (Σακαλάκ, 2004). 

 

3.2.5 6-24 µηνών   

Γύρω στο τέλος αυτής της περιόδου, το βρέφος αρχίζει µια φλυαρία. Τόσο λεκτική 

όσο και µουσική. Επαναλαµβάνει φράσεις, µέρη από τραγουδάκια που ξέρει και αρχίζει, 

επίσης, να προσφέρει έναρθρους ήχους που τού αρέσει να επαναλαµβάνει. 

Αρχίζει να παρατηρεί και να προσέχει τους ήχους που παράγουν κάποια µουσικά 

όργανα ή ακόµη και αντικείµενα. Το πιο βασικό µουσικό στοιχείο εδώ είναι η χροιά. Αρχίζει 

να αντιλαµβάνεται και να ξεχωρίζει αρκετές µελωδίες και επίσης σχετίζει την καθεµία και µε 

διαφορετικές κινήσεις (αν πρόκειται για περιγραφικά τραγούδια). Τις επιλογές που κάνει τις 
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εκφράζει µέσω του σώµατός του, αποµακρύνοντάς το ή πηγαίνοντας πιο κοντά στην πηγή 

του ήχου που ακούει. 

Σ’ αυτή την ηλικία, επίσης, τού αρέσει να ακούει τη φωνή του και αρχίζει να την 

παρατηρεί. ∆ιαφορές ή αλλοιώσεις στη χροιά, το τονικό ύψος και την ένταση του ήχου τις 

αντιλαµβάνεται και τις κατανοεί. 

Στο τέλος αυτής της ηλικίας αντιλαµβάνεται τα αντικείµενα σαν ξεχωριστές οντότητες 

και όχι πια σαν προέκταση του εαυτού του. Έχει επίσης ήδη αρχίσει να αντιλαµβάνεται τον 

εαυτό του σαν µία ξεχωριστή ψυχολογική και συναισθηµατική οντότητα και µπορεί να τον 

ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο κόσµο (Σακαλάκ, 2004). 

Όλες αυτές οι ανακαλύψεις του µπορεί να το οδηγήσουν και σε αισθήµατα 

εγκατάλειψης και χωρισµού. Η µουσική µπορεί να λειτουργήσει και σαν µεταβατικό 

αντικείµενο, να το καθησυχάσει και να το διαβεβαιώσει ότι δεν είναι µόνο του. Απ’ αυτή την 

ηλικία ίσως µαθαίνει ο άνθρωπος να τραγουδά όταν φοβάται στο σκοτάδι! 

 

3.2.6 2-7 ετών   

Έχοντας ήδη διαφοροποιηθεί στα βασικά επίπεδα του σωµατικού και 

συναισθηµατικού εαυτού, το παιδί αρχίζει να µαθαίνει να διαφοροποιείται και στο πνεύµα 

του. Όντας ήδη σωµατικά και συναισθηµατικά αυτόνοµο, προσπαθεί να εκφράσει την 

ανεξαρτησία του µέσω του «όχι», δείχνοντας µ’ αυτό τον τρόπο στους άλλους να καταλάβουν 

ποιος είναι ο εαυτός του και ποιος δεν είναι. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το παιδί µαθαίνει να εξηγεί αυτά που έχει µάθει 

σε µικρότερη ηλικία. Πιο συγκεκριµένα, οι αισθητήριες-κινητικές δεξιότητες, όπως επίσης 

και οι συναισθηµατικές, πρέπει να µεταφρασθούν και να εξηγηθούν µέσα από ένα 

αντιπροσωπευτικό σύστηµα. Οι λέξεις είναι η αναµενόµενη µέθοδος έκφρασης και 

αναπαράστασης των όσων αισθάνεται. Το παιδί περικυκλώνεται από δύο πολύ βασικές 
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προκλήσεις. Η πρώτη είναι η αυθόρµητη συµπεριφορά και η δεύτερη το σύστηµα αντίληψής 

του, το οποίο εύκολα µπορεί να εξαπατηθεί από τα φαινόµενα και από ψευδαισθήσεις. 

Από ανάγκη, το παιδί αρχίζει να γίνεται πολύ εγωκεντρικό. Ο εαυτός του γίνεται ο 

κεντρικός σταθµός αναµετάδοσης όλων των πληροφοριών. Μία διασκέδαση για το παιδί, 

αυτή την περίοδο, είναι ότι ενεργεί «σαν να» καταλαβαίνει, προσπαθώντας να µιµηθεί τους 

µεγάλους. 

Σε σχέση µε τη µουσική, νιώθει την ανάγκη για κάποια εκφραστικά κίνητρα. Θέλει να 

ξεχωρίζει σε ό,τι ακούει τη διαφορά από την πραγµατικότητα και την ψευδαίσθηση. 

Με τη φωνή του αρχίζει να ασχολείται περισσότερο. Συνδέει ήχους µε λέξεις και 

ήχους µε κίνηση, προσθέτοντας σε αυτά και ρυθµό. Αρχίζει να «συνθέτει» τα δικά του, 

ακαταλαβίστικα πολλές φορές, τραγούδια, µε στίχους που δεν έχουν νόηµα και µε 

επαναλαµβανόµενα µουσικά διαστήµατα. Προσπαθεί πολύ να εστιάσει σε µία κλίµακα ή σε 

κάποια τονικότητα αυτό που προσπαθεί να τραγουδήσει. Φυσικά, χρειάζεται αρκετό χρόνο 

για να καταφέρει κάτι τέτοιο! 

Το να τραγουδά τραγούδια που τού έχουν µάθει, πέρα από το ότι είναι διασκεδαστικό, 

είναι και χρήσιµο για να µάθει να εκφράζεται. Όσο καλύτερα µαθαίνει ένα τραγούδι, τόσο 

καλύτερα αναπτύσσει τις τονικές του δεξιότητες. Πέρα απ’ αυτό όµως, µαθαίνει καλύτερα για 

την αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα, όπως και ανακαλύπτει το πώς να αναγνωρίζει τα 

συναισθήµατα των άλλων και την αυθόρµητη διάθεσή τους. Οι στίχοι των τραγουδιών 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξερεύνηση των συναισθηµάτων. Βέβαια, τα παιδιά 

χρειάζονται και κάποια τραγούδια που θα τα κάνουν να κινηθούν, να χορέψουν και, 

γενικότερα, να χρησιµοποιήσουν το σώµα τους. 

Στο τέλος αυτής της ηλικιακής περιόδου, το παιδί µπορεί να εκδηλώσει την επιθυµία 

να µάθει να παίζει κάποιο µουσικό όργανο. Ένα παιδί µπορεί να θέλει να χρησιµοποιήσει ένα 

µουσικό όργανο, όχι µόνο για την απόλαυση της σωµατικής δραστηριότητας, αλλά και γιατί 
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είναι ένας ενδιαφέρων και εύκολος τρόπος να αναπαραστήσει και να εκφράσει τα 

συναισθήµατά του, τη φαντασία του και τις µαγικές του σκέψεις. Οι ήχοι των οργάνων 

γίνονται συµβολικοί χαρακτήρες και µέσα από διάφορες ακολουθίες του τονικού ύψους το 

παιδί µαθαίνει να δηµιουργεί ιστορίες. Οι ήχοι των οργάνων σχετίζονται και µε τα διάφορα 

µέρη του σώµατος, είτε µέσω τού πώς το µουσικό όργανο ηχεί, είτε µέσω της οµοιότητας που 

υπάρχει µεταξύ της χροιάς του µουσικού οργάνου και ενός σωµατικού ήχου. 

 

3.2.7 Μουσική για τα µωρά   

Το 1998 µερικές πολιτείες της Αµερικής θεσµοθέτησαν µε νόµο εφαρµογές της 

κλασικής µουσικής για τα βρέφη και τα µικρά παιδιά. Στην Georgia, για παράδειγµα, κάθε 

βρέφος που αφήνει το µαιευτήριο, παίρνει σαν δώρο από το κράτος από ένα CD. Η πολιτεία 

της Florida ζητά από όλους τους κρατικούς παιδικούς σταθµούς να παίζουν κλασική µουσική 

στα παιδιά, σε καθηµερινή βάση (Σακαλάκ, 2004). 

Πώς όµως ξεκίνησαν όλα αυτά; Μα φυσικά από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

από πολλές µελέτες που έγιναν σχετικά µε τις επιδράσεις της µουσικής στα παιδιά. 

«Οι επιστήµονες που µελετούν την ανάπτυξη του εγκεφάλου των βρεφών λένε ότι τα 

βρέφη µπορούν να αρχίσουν να αναπτύσσουν µουσική ευαισθησία από την ηλικία των 

τεσσάρων µηνών» (Σακαλάκ, 2004: 272). 

Όταν γεννιέται, ο εγκέφαλος του βρέφους είναι µία µάζα από νευρώνες. Το δυναµικό 

για την απόκτηση των σωµατικών και πνευµατικών δεξιοτήτων αρχίζει να γίνεται 

πραγµατικότητα, καθώς νευρωνικές οδοί συνδέονται µε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. 

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του βρέφους είναι καθοριστικά για το υπόλοιπο της ζωής του, 

δείχνοντας το βαθµό ικανότητας που θα έχει για απόκτηση γνώσεων. Κατά τη διάρκεια των 

πρώτων χρόνων της ζωής του, τα νευρικά κύτταρα σχηµατίζονται και συνδέονται µε 

εκπληκτικούς ρυθµούς. 
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Τελευταίες µελέτες δείχνουν ότι ο εγκέφαλος αντιλαµβάνεται τη µουσική µέσω 

πολλών περιοχών του. «Σύµφωνα µε µία µελέτη του 1998, που έγινε στο Πανεπιστήµιο του 

Texas, ο ρυθµός παρακολουθείται από την παρεγκεφαλίδα, η µελωδία γίνεται αντιληπτή από 

τον ακουστικό πόρο και η ερµηνεία της µουσικής σηµειογραφίας επιτυγχάνεται σε περιοχές 

της δεξιάς πλευράς του εγκεφάλου, η οποία ανταποκρίνεται σε περιοχές της αριστερής 

πλευράς, η οποία επεξεργάζεται τη γλώσσα» (Σακαλάκ, 2004: 272). Το κύκλωµα για την 

αντίληψη του χώρου και την έννοια των µαθηµατικών βρίσκεται µέσα ή κοντά στον 

εγκεφαλικό φλοιό. Η λειτουργία της αντίληψης της µουσικής συµβαίνει εν µέρει στην ίδια 

περιοχή. Όταν το βρέφος ακούει µουσική, διεγείρεται αυτό το σηµείο του εγκεφάλου, που 

έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της νευρωνικής του ανάπτυξης. Θεωρητικά, κάτι τέτοιο θα 

έπρεπε να οδηγεί σε καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου στα µαθηµατικά και την αντίληψη 

του χώρου. Η γλώσσα και η µουσική είναι µορφές επικοινωνίας που βασίζονται στον υψηλό 

βαθµό οργάνωσης των παραλλαγών σε σχέση µε το τονικό ύψος, την έµφαση (τονισµό), το 

ρυθµό και τη χροιά. Καθώς αυτά είναι διακριτικά γνωστικά συστήµατα, τόσο η γλώσσα όσο 

και η µουσική είναι πλούσιες σε αρµονικές. Στη γλώσσα οι ήχοι συνεργάζονται σε σχήµατα-

λέξεις. Στη µουσική συναντάµε παρόµοια σχήµατα στις µελωδικές φράσεις. 

Πιστεύεται ότι, όταν τα βρέφη εκτίθενται σε σύνθετες µουσικές δοµές, ο εγκέφαλός 

τους αναγκάζεται να αναπτύξει νευρωνικές συνδέσεις. Η χηµική αλληλεπίδραση των 

νευρωνικών συνδέσεων είναι µια φυσική αντίδραση για την ερµηνεία των εισερχοµένων 

δεδοµένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδοµένα είναι ηχητικά. Το γεγονός ότι οι δεξιότητες 

στα µαθηµατικά, τη γλώσσα και τη λογική αντίληψης του χώρου ωφελούνται από τη 

νευρωνική ανάπτυξη που ερεθίζεται από την εισαγωγή µουσικών δεδοµένων, ίσως να είναι 

περιστασιακό και τυχαίο στις περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού. 

Φαίνεται από τα παραπάνω ότι το έµβρυο µπορεί όχι µόνο να ακούει µουσική µέσα 

στην κοιλιά της µητέρας του, αλλά και να αντιδρά σ’ αυτήν. ∆είχνει ακόµη να έχει και 



 51

προτιµήσεις. Επίσης, είναι γνωστό ότι το βρέφος προτιµά κατά πρώτον τη φωνή της µητέρας 

του. Γενικά, έχει προτίµηση στις φωνές µε υψηλό τονικό ύψος, παρά σ’ αυτές µε χαµηλό. 

Επιλέγοντας µουσική για κάποιο βρέφος, θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του τη 

µουσική που άκουγε η µητέρα του όσο ήταν έγκυος, όπως επίσης και την αντίδραση του 

εµβρύου σε αυτή τη µουσική. Μουσική που είναι ήδη γνώριµη στο βρέφος, θα το βοηθήσει 

να αισθανθεί ασφαλές σε ένα τόσο καινούργιο περιβάλλον από αυτό που είχε συνηθίσει για 9 

µήνες. Άλλωστε, αυτό που µπορεί να αναγνωρίσει το κάνει να νιώθει περισσότερο ασφαλές. 

«Είναι κατάλληλη η "κλασική µουσική" για τα βρέφη; Σίγουρα ναι! Μέσα απ’ αυτήν 

θα µάθουν να εκτιµούν την οµορφιά και τη φόρµα. Θα γοητευθούν από τους ήχους της και οι 

απαλές αρµονίες θα τα ηρεµούν» (Σακαλάκ, 2004: 274). 

Κάτι εξίσου ωφέλιµο είναι να τραγουδάει κανείς στο βρέφος. Κάτι που στις µέρες µας 

γίνεται ολοένα και πιο σπάνιο, σε αντίθεση µε παλαιότερα χρόνια. 

Συνταρακτική είναι η επίδραση της µουσικής στο έµβρυο. Αγαπάει τη µουσική και 

µάλιστα κάνει τις επιλογές του. Λένε ότι το έµβρυο αγαπάει την απαλή κλασική µουσική – 

ιδίως του Μότσαρτ και του Βιβάλντι – ενώ ενοχλείται από την έντονη µουσική του Μπετόβεν 

και θορυβείται από τη µοντέρνα µουσική «σκληρού µετάλλου» και δίνει κλωτσιές στη 

µητέρα του όταν ακούει αυτή τη µουσική! (Μαρή, 2007: 1-2).  

∆ιάσηµοι µουσικοί, όπως οι Yehudi Menuhin, Olivier Messian, Arthuro Rubinstein, 

όταν ρωτήθηκαν από πότε αισθάνθηκαν την αγάπη για τη µουσική, δήλωσαν δηµόσια ότι 

αυτή την αγάπη την είχαν ήδη κατά τη γέννησή τους και ότι την όφειλαν στη µητέρα τους, 

που έπαιζε ή άκουγε µουσική στην εγκυµοσύνη της. Ο Ούγγρος µουσικοσυνθέτης Zoltan 

Kodaly και ο Yehudi Menuhin διδάσκουν ότι η µουσική αγωγή του παιδιού πρέπει να αρχίσει 

πριν από τη γέννηση (Μαρή, 2007). 
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Το τραγούδι της µητέρας και του πατέρα και µάλιστα σε χορωδία συγκλονίζουν το 

έµβρυο και βοηθούν την αρµονική του ανάπτυξη, γιατί κάθε ήχος βοηθάει στην ανάπτυξη 

ενός συγκεκριµένου µέρους του ανθρώπινου σώµατος. 

 

3.3 Μουσικοθεραπευτικές παρεµβάσεις   

3.3.1 Η µουσικοθεραπεία κατά την κύηση   

Η µουσικοθεραπεία κατά την κύηση και το ενδιαφέρον για τα αγέννητα ακόµη παιδιά 

λαµβάνει χώρα εδώ και χιλιάδες χρόνια. 

Παραδείγµατος χάριν, οι Κινέζοι ενθάρρυναν τις µητέρες να περπατούν στις όχθες 

των ποταµών προκειµένου να επιτύχουν ηρεµία και γαλήνη, ενώ οι Ινδοί πίστευαν το ίδιο 

αλλά πάντα µε την αρωγή ειδικά εκπαιδευµένων φιλοσόφων. 

Παροµοίως και στην Ιαπωνία θεωρείτο πως οι φωνές, οι σκέψεις και τα συναισθήµατα 

των γονέων και της οικογένειας επηρέαζαν το έµβρυο. 

Οι ιδέες αυτές ανακαλύπτονται πάλι σήµερα υπό το πρίσµα της επιστήµης και της 

τεχνολογίας και εφαρµόζονται τροποποιηµένες σε ένα έµβρυο το οποίο αποδεδειγµένα 

ακούει και αισθάνεται. Η µουσική, πέραν της εγκεφαλικής ανάπτυξης, επηρεάζει τα κύτταρα 

και τα όργανα του σώµατος. «Ο Ελβετός επιστήµονας Dr Hans Jenny εξηγεί πώς ο ήχος 

επιδρά στην ύλη δια της κυµατικής. Λεπτοµερέστερα, ο ήχος που διέρχεται από µια επίπεδη 

επιφάνεια επικαλυµµένη µε άµµο οργανώνει τους κόκκους σε σχέδια άλλοτε συµµετρικά και 

άλλοτε όχι ανάλογα µε τη συχνότητα, τα decibel, την ποιότητα, την πηγή και άλλες 

παραµέτρους» (Ταµπάκη-Ταµπάκης, 2007: 1). Στο έµβρυο ο ήχος τροποποιεί την αναπνοή 

και τα επίπεδα συνειδητότητας εναρµονίζοντας το δεξί µε το αριστερό τµήµα του εγκεφάλου, 

την πέψη, την κυκλοφορία του αίµατος και την πίεσή του. «Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι 

οι γυναίκες που ακούνε κατά τη διάρκεια της κύησης απαλή µουσική Mozart ή Vivaldi 

ηρεµούν το έµβρυό τους και ύστερα το νεογέννητο, αφού ο ρυθµός andante αντιστοιχεί 
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ακριβώς στα 72 χτυπήµατα ανά λεπτό που είναι η συχνότητα του κανονικού ρυθµού της 

καρδιάς της µητέρας. Στην ίδια αρχή βασίζονται και τα νανουρίσµατα, ο πρώτος διάλογος 

µητέρας και εµβρύου που αποπνέει φροντίδα, ασφάλεια και αγάπη» (Ταµπάκη-Ταµπάκης, 

2007: 1). 

Υπό ιδανικές συνθήκες, η µουσική που επιλέγεται για ακρόαση κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης πρέπει να επαναλαµβάνεται σε κανονικά διαστήµατα από τη µητέρα και να 

αποτελεί µια φυσιολογική κατάσταση. 

«Ο σοφός Πλάτων είχε πει ότι η µουσική είναι η ψυχή του σύµπαντος και δίνει φτερά 

στο νου» (Τζουράκη, 2007: 1). Πολλούς αιώνες αργότερα, το δεύτερο έµελλε να 

επιβεβαιωθεί µε πολλούς τρόπους, καθώς η επιστήµη έχει ερευνήσει την επίδραση της 

µουσικής όχι µόνο στην ανθρώπινη διάθεση, αλλά και στη διεύρυνση των νοητικών 

δυνατοτήτων (Τζουράκη, 2007).  

«Πρόσφατα µία έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήµιο Μακ-Μάστερ του Καναδά 

παρακολούθησε επί ένα χρόνο την ανάπτυξη του εγκεφάλου σε παιδάκια 4-6 ετών, µε τη 

χρήση µαγνητοεγκεφαλογραφηµάτων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, που 

δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό νευρολογίας “Brain” του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, τα 

παιδιά που έπαιρναν µαθήµατα µουσικής σε αυτό το διάστηµα, έστω και µαθαίνοντας να 

παίζουν απλά κοµµατάκια, εµφάνισαν σηµαντικότερη εξέλιξη στον τοµέα ανάπτυξης της 

προσοχής τους» (Τζουράκη, 2007: 1). Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται 

καλύτερα σε οτιδήποτε έχει σχέση µε µάθηση αλλά και στις καθηµερινές δραστηριότητές 

τους.  

«Η βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης είχε επιβεβαιωθεί µαζί µε πολλά άλλα σε µια 

παλιότερη µελέτη που έγινε σε περισσότερους από 2.000 µαθητές σχολείων στη Νέα Υόρκη, 

το Κονέκτικατ, τη Βιρτζίνια και τη Νότια Καρολίνα των Η.Π.Α. Εκεί βρέθηκε ότι η 

ενασχόληση µε τη µουσική επηρεάζει θετικά τα παιδιά ηλικίας 9-12 ετών στην ευκολία 
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έκφρασης σκέψεων, ιδεών και συναισθηµάτων, την προθυµία να δοκιµάσουν καινούργια 

πράγµατα, τη συνεργασία, το συσχετισµό ιδεών και γεγονότων, την αυτοπεποίθηση, τη 

δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων µε πρωτότυπες και πολλαπλές λύσεις, την 

αυτοπεποίθηση αλλά και την απόδοση στα µαθήµατα» (Τζουράκη, 2007: 1). ∆ηλαδή σε όλα 

όσα θα επιθυµούσε ένας γονιός για το παιδί του. 

«Παρόµοια αποτελέσµατα είχαν οι µελέτες σε 144 εξάχρονα παιδάκια στο Τορόντο. 

Οι επιστήµονες έφτιαξαν τέσσερις οµάδες, από τις οποίες επί ένα χρόνο η µία 

παρακολουθούσε µαθήµατα πιάνου, η άλλη τραγουδιού, η τρίτη θεατρικού παιχνιδιού και η 

τέταρτη τίποτα απολύτως. Στις δύο πρώτες τα παιδάκια είχαν πραγµατική βελτίωση στα τεστ 

νοηµοσύνης» (Τζουράκη, 2007: 1).  

«Αντίστοιχα αποτελέσµατα έχουν παρατηρηθεί και σε µεγαλύτερα παιδιά, µε τους 

σπουδαστές κολεγίων που είχαν διδαχτεί µουσική από µικροί να έχουν υψηλότερες επιδόσεις 

στα µαθήµατα, και της θεωρητικής και της πρακτικής κατεύθυνσης» (Τζουράκη, 2007: 1-2). 

Γιατί το εκπληκτικό είναι ότι η ενασχόληση µε τη µουσική βελτιώνει τόσο τη λεκτική 

έκφραση όσο και τη µαθηµατική σκέψη! «Αποδείχτηκε λοιπόν ότι τα πλήκτρα του πιάνου 

χαρίζουν στα πιτσιρίκια περισσότερο µυαλό από το πληκτρολόγιο του κοµπιούτερ» 

(Τζουράκη, 2007: 2). 

Ως γνωστόν, οι περισσότεροι άνθρωποι επηρεάζονται συναισθηµατικά από τη 

µουσική. «Τα πειράµατα έχουν δείξει ότι, όταν κάποιος ακούει µια µουσική που τού αρέσει, 

ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται µε την απόλαυση της 

τροφής» (Τζουράκη, 2007: 3). Όταν ένα άτοµο αισθάνεται ευφορία, οι τοµογραφίες εκποµπής 

ποζιτρονίων, που δείχνουν ποιες περιοχές του εγκεφάλου δραστηριοποιούνται, απεικονίζουν 

δραστηριότητα στην περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται µε τα συναισθήµατα. Φαίνεται 

ότι η µουσική είναι ικανή να πυροδοτεί τµήµατα του εγκεφάλου που προκαλούν 

συναισθήµατα όπως η ευτυχία. Αυτό το έχουν βιώσει όλοι όσοι έχουν συγκινηθεί ή έχουν 
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νιώσει να τους παρηγορεί και να τους ανακουφίζει ένα µουσικό κοµµάτι. Ίσως εδώ να 

βρίσκεται η απάντηση για το «ανέβασµα» στη νοηµοσύνη που προκαλεί η µουσική, ιδίως η 

κλασική. Είναι γνωστό πως το στρες επιδρά αρνητικά στη µάθηση και γενικά στις νοητικές 

λειτουργίες, οπότε η µουσική, κατευνάζοντάς το, έχει θετική επίδραση στον εγκέφαλο 

(Τζουράκη, 2007). 

Φαίνεται πως ιδίως η µουσική µπαρόκ και οι συνθέσεις του Μότσαρτ αλλά και τα 

κλασικά κοµµάτια γενικώς, όπως οι συνθέσεις των Βιβάλντι, Πασελµπέλ, Χέντελ και Μπαχ 

έχουν την ιδιότητα να ενεργοποιούν ταυτόχρονα ολόκληρο τον εγκέφαλο. Ειδικά ο ρυθµός 

των 60 χτύπων ανά λεπτό ελαττώνει τους παλµούς της καρδιάς, που τείνουν να ανεβαίνουν 

σε έντονη νοητική προσπάθεια, δηµιουργώντας την απαραίτητη για τη µάθηση χαλαρή 

εγρήγορση. Αυτός ακριβώς ο ρυθµός έχει θεωρηθεί ότι ωφελεί ιδιαίτερα τα έµβρυα και τα 

νεογέννητα µωρά και πολλοί συνιστούν να ακούνε (και µέσα στη µήτρα) τέτοιου είδους 

µουσική. Ακόµα κι αν δεν ισχύει ότι το µωρό θα γίνει µεγαλοφυΐα ακούγοντας Μότσαρτ, το 

βέβαιο είναι ότι η ψυχική ευεξία της µαµάς του και του ίδιου θα βοηθήσει να αναπτυχθεί όσο 

το δυνατόν καλύτερα. 

«Σύµφωνα µε µια µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό “Nature”, παιδιά ηλικίας 

5-7 ετών εµφάνισαν µε τη χρήση µουσικής βελτίωση στην απόδοσή τους στην ανάγνωση και 

τα µαθηµατικά, καθώς και µεγαλύτερη προθυµία να ασχολούνται µε πιο δύσκολα πράγµατα» 

(Τζουράκη, 2007: 4). Ένα άτοµο µε βλάβη από εγκεφαλικό επεισόδιο που δεν µπορεί να 

µιλήσει, ίσως είναι σε θέση να τραγουδήσει, εφόσον η περιοχή που ελέγχει τη µουσική δεν 

έχει πάθει βλάβη. Ένας θεραπευτής τότε µπορεί να βάλει το άτοµο να τραγουδά µια φράση, 

µετά να την αλλάζει σε οµιλία µε έντονο ρυθµό και σταδιακά να τη µετατρέπει σε κανονική 

οµιλία. 
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3.3.2 Τα οφέλη της µουσικοθεραπείας   

«Τα οφέλη της µουσικοθεραπείας κατά την εµβρυϊκή περίοδο συνοψίζονται στα εξής: 

 Ανακούφιση από το στρες. 

 Σύναψη δεσµών µε το έµβρυο. 

 Εγκαθίδρυση µιας πρώιµης επικοινωνίας µε το έµβρυο. 

 Ανάπτυξη ευνοϊκών προϋποθέσεων για φυσική, συναισθηµατική και πνευµατική 

αρτιότητα. 

 ∆ηµιουργία “γέφυρας µετάβασης” από τον εσωτερικό στον εξωτερικό κόσµο. 

 Υποστήριξη µετά τη γέννα» (Ταµπάκη-Ταµπάκης, 2007: 2). 
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Επίλογος  

 

Η µουσική πηγάζει από την καρδιά του ανθρώπου. Όταν γεννιούνται τα 

συναισθήµατα, εκφράζονται µε ήχους και όταν γεννιούνται οι ήχοι, γεννούν µε τη 

σειρά τους τη µουσική. 
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