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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

του Χρήστου Βάντσου 

οµότιµου καθηγητή του Α.Π.Θ. 

 

Αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά και τιµή, που ο συγγραφεύς του παρόντος εγχειριδίου 

κ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης µε προτείνει να το προλογίσω. Ο κ. Βασιλειάδης, ο οποίος 

στις µεταπτυχιακές του σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης µε επέλεξε σύµβουλο καθηγητή, εκπόνησε διδακτορική διατριβή µε θέµα 

«Η συµβολή της µουσικής στο ποιµαντικό έργο της Εκκλησίας» µε µεγάλη επιτυχία. Ο κ. 

Βασιλειάδης και όλη η οικογένειά του µε την ευρύτερη της λέξεως έννοια, δηλαδή 

γονείς, παιδιά, εγγόνια, ανέψια, είναι µουσικόφιλοι τόσο της κλασσικής όσο και της 

βυζαντινής µουσικής και χρησιµοποιούν διάφορα µουσικά όργανα στην εκτέλεσή της. 

Βρέθηκα προσκεκληµένος στην Κύπρο από τον ίδιο τον κ. Βασιλειάδη και 

µίλησα για την σπουδαιότητα της µουσικής στο ποιµαντικό και ιεραποστολικό έργο της 

Εκκλησίας. Έµεινα άναυδος όταν τη χορωδία, που προηγήθηκε της οµιλίας, διηύθυνε η 

αδελφή του, ο ίδιος ο Χριστόδουλος έπαιζε πιάνο, και τα ανέψια του εκτέλεσαν 

τραγούδια. Οι γονείς του, και οι δυο, συµµετείχαν στο χορωδία. Επίσης ήταν παρών ο 

σὐζυγος της αδελφής του, που είναι χοράρχης του βυζαντινού χορού στο Μετόχι του 

Αγίου Προκοπίου της Ι. Μ. Κύκκου. Γενικά, όλα του τα ανέψια παίζουν όργανα, 

ψάλλουν και τραγουδούν. Τέτοια άλλη µουσική οικογένεια δεν έχω ξαναδεί. 

Ο κ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης γνωρίζει τη ζωή και το έργο των βυζαντινών και 

κλασσικών µουσικών από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι σήµερα. Εκτελεί έργα, ιδίως στο 

πιάνο, µεγάλων κλασσικών, ροµαντικών και συγχρόνων συνθετών όπως των Μπαχ, 

Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σοπέν κ.ά. 

Η ενασχόλησή του µε την ποιµαντική ψυχολογία στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης του έδωσε τη δυνατότητα να εµβαθύνει στην επίδραση της 

µουσικής στο ποιµαντικό έργο της Εκκλησίας και κυρίως στην επίδραση της µουσικής 

στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Σ’ αυτό βοήθησε η ενδελεχής µελέτη των συγγραµµάτων 

του Καρλ Γκούσταβ Γιουγκ, µαθητή του Φρόυντ, ο οποίος εισεχώρησε στο ασυνείδητο 

των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες και κατόρθωσε να θεραπεύσει και να δώσει πνοή και 

ζωή. Στην προκειµένη περίπτωση ο Γιουγκ διέπρεψε στην Αµερική, όπου οι άνθρωποι 

τον αποδέχτηκαν µε πεποίθηση στις ψυχολογικές του ικανότητες και ίδρυσε διάφορα 

ψυχολογικά ινστιτούτα σε διάφορες πόλεις. 

Ο κ. Βασιλειάδης, όπως λέγει ο ίδιος, µε οµάδα καθηγητών επισκέφθηκε τη 

∆ανία, όπου έµεινε ενθουσιασµένος από την επιτυχία της µουσικής σε αυτιστικά παιδιά. 
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Η καθηγήτρια εκεί χρησιµοποιούσε έργα µε συνεχείς χαµηλούς και ίδιους ρυθµούς, έτσι 

ώστε τα αυτιστικά παιδιά να µπορούν να εκτελέσουν τα κοµµάτια στο πιάνο. 

Το παρόν εγχειρίδιο σίγουρα θα δώσει µια ώθηση ώστε να κατανοηθεί καλύτερα 

η ψυχολογική επίδραση της διδασκαλίας του Γιουγκ στη µουσική και η αξιοποίηση τόσο 

της ψυχολογίας όσο και της µουσικής µετά ψυχολογίας, στη θεραπεία πολλών ανθρώπων 

που πάσχουν ψυχικά και ιδιαίτερα µικρών παιδιών, που έχουν περισσότερη ανάγκη, αφού 

το πρόβληµα τους άπτεται του ασυνειδήτου, στο οποίο ο Καρλ Γκούσταβ Γιουγκ 

κατόρθωσε να εισχωρήσει και να θεραπεύσει. 

Εγώ προσωπικώς, που δίδαξα αρκετά χρόνια ποιµαντική ψυχολογία στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και ασχολήθηκα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο 

τµήµα της ψυχοθεραπείας κατά τους Φρόυντ, Άντλερ και ιδιαίτερα Γιουγκ, επηρέασα 

πολλούς φοιτητάς, που έχουν στο περιβάλλον τους αυτιστικά παιδιά, να ασχοληθούν 

ιδιαίτερα µε αυτά και να έχουν αρκετές επιτυχίες. 

Η ρυθµική γυµναστική σε χαµηλούς τόνους, συνδυασµένη µε τη ρυθµική 

µουσική επίσης σε χαµηλούς τόνους, έτσι ώστε να εισχωρεί στο ασυνείδητο, έχει πολλές 

πιθανότητες να κάνουν θαύµατα, δηλαδή να ανασύρουν από το ασυνείδητο ψυχικά 

προβλήµατα, να τα καταστήσουν συνειδητά και θεραπεύσιµα. Επαναλαµβάνω ότι ο 

συνδυασµός της ελαφράς γυµναστικής µε τη χαµηλή µουσική, σε συνεχόµενο ρυθµό, 

είναι αυτό, που µπορεί να αγγίξει το ασυνείδητο κατά τέτοιο τρόπο, που το ασθενές 

άτοµο να συνειδητοποιήσει το πρόβληµα του και να θεραπευθεί. 

Αυτό που διεπίστωσε ο κ. Βασιλειάδης στη ∆ανία, όπου αυτιστικά παιδιά, µε 

ρυθµική µουσική µπορούσαν να εκτελούν έργα κλασσικής µουσικής στο πιάνο, γίνεται 

σε µεγάλο βαθµό στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, όπου ο Καρλ Γκούσταβ Γιουγκ 

έτυχε µεγάλης αποδοχής. 

Εύχοµαι οι γραµµές αυτές που γράφονται στην ελληνική γλώσσα, στο βιβλίο 

αυτό του κ. Βασιλειάδη, να αποτελέσουν για την Κύπρο και την Ελλάδα κίνητρο σ’ 

αυτούς που ασχολούνται µε παιδιά αυτιστικά και να έχουν µεγάλες επιτυχίες. Ο Θεός 

βοηθός. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Σκιαγραφία της ζωής του Καρλ Γιουγκ 

 

Ο ψυχίατρος Καρλ Γκούσταβ Γιουγκ γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου του 1875 

στο Κεσβίλ της Ελβετίας. Σπούδασε Ιατρική στη Βασιλεία και Ψυχιατρική στη 

Ζυρίχη και στο Παρίσι. Από το 1905 µέχρι το 1915 διετέλεσε υφηγητής της 

Ψυχιατρικής στο πανεπιστήµιο της Ζυρίχης. Το 1911 διετέλεσε ο πρώτος 

πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. 

Στην αρχή ήταν συνδεδεµένος µε τον Φρόυντ, αλλά το 1913 έκοψε τον 

σύνδεσµο µαζί του, διότι ήταν αντίθετος µε την περί «πανσεξουαλισµού» θεωρία 

του. Από το 1933 µέχρι το 1942 υπήρξε καθηγητής στο πολυτεχνείο της Ζυρίχης, 

και από το 1944 µέχρι το 1946 καθηγητής στο πανεπιστήµιο της Βασιλείας. 

Είναι ο ιδρυτής και θεµελιωτής της Αναλυτικής Ψυχολογίας και της 

ψυχαναλυτικής µεθόδου. Αυτή είναι µια από τις τρεις µεγάλες σχολές της 

Ψυχολογίας, δίπλα στην Ατοµική Ψυχολογία του Άλφρεντ Άντλερ και Φρόυντ 

θεωρούνται οι τρεις κύριοι εκπρόσωποι της Ψυχολογίας του βάθους. Πέθανε στη 

Ζυρίχη το 1961. 

 

2. Πηγές της µελέτης 
 

 Οι  πηγές, που έχουµε χρησιµοποιήσει για τη µελέτη αυτή, είναι, τόσο τα 

γραπτά κείµενα του Γιουγκ και άλλα βοηθήµατα και µελέτες, που έχουν γραφεί 

για τον Γιουγκ και τη µουσική πάνω στο ειδικό θέµα, που πραγµατευόµαστε, όσο 

και η µακροχρόνια πείρα και µελέτη της ανθρώπινης ψυχής σε σχέση µε τη 

µουσική. 

Είναι βασική αρχή της µελέτης µας, ότι η εµπειρία και το πείραµα είναι ο 

καλύτερος πνευµατικός οδηγός, που βοηθάει στη σωστή διάγνωση της ασθένειας 

και του υποσυνειδήτου του ασθενούς, και ο οποίος καθοδηγεί κατά τη διάρκεια 

της θεραπευτικής πορείας. 

 

3. Γιουγκανές σχολές – ιδρύµατα – ινστιτούτα 

 

 Στην Αµερική υπάρχουν, εξ  όσων γνωρίζουµε µέσω του διαδικτύου, έξι 

ινστιτούτα, που ασχολούνται µε την ανάλυση της Ψυχολογίας του Γιουγκ. 

 

α. C. J. Institude of Boston 

 Το Ινστιτούτο αυτό ιδρύθηκε από το «New England Society of Analysts» 

το 1977. Οργανώνουν διαλέξεις και συζητήσεις µε προβολή σχετικών φιλµ. 

Επίσης οργανώνουν δηµόσια, εκλαϊκευµένα προγράµµατα σε διάφορες 
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εκκλησίες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου είναι: 

www.cgjungboston.com 

 Ένας Jungian Analyst είναι ένα άτοµο, στο οποίο έχει δοθεί το δίπλωµα 

από το εκπαιδευτικό ινστιτούτο, το οποίο επικυρώνεται από το «International 

Association of Analytical Psychology». Τότε ο διπλωµατούχος, ως ένα µέλος του 

διεθνούς συνδέσµου, µπορεί να χρησιµοποιήσει τα διακριτικά IAAP µετά από το 

όνοµα του. 

 

β. C. G. Jung Institute of Chicago 

Το ινστιτούτο Κ. Γιουγκ στο Σικάγο εφαρµόζει το ∆ηµόσιο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραµµα (Public Education Program), που είναι µια βασική εκπαίδευση για 

ενήλικες και παρέχει ένα µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων στο ευρύ 

κοινό
1
. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου είναι: www.jungchicago.org 

 

γ. C. G. Jung Institute of Los Angeles 

 

δ. The C. G. Jung Institute of San Fransisco 

Το Ινστιτούτο του Κ. Γιουγκ στο Σαν Φρανσίσκο προσφέρει εκπαίδευση 

στην Αναλυτική Ψυχολογία, και παρουσιάζει την εργασία του Γιουγκ στο κοινό. 

 

ε. Center of Jung Studies of Detroit 

 

στ. Jung Center of Central Florida 

 Το κέντρο Καρλ Γιουγκ στη Φλώριδα προσφέρει οµαδική θεραπεία, 

διάφορες τάξεις µε οµιλίες και εισηγήσεις, καθώς και εισαγωγή στο γιόγκα. 

 Επίσης λειτουργούν διάφορα Clubs, τα οποία σκοπό έχουν την προβολή 

της ζωής, καθώς και του έργου του µεγάλου Ελβετού ψυχολόγου Καρλ Γιουγκ. 

 

ζ. C. G. Jung Club of Orange County
2
 

                                           

1
 The June Singer Bookstore of the C. G. Jung Institute stocks more than 2,500 titles in Analytical 

Psychology and related subjects, such as mythology, dreams, fairy tales, art and art therapy, 

spirituality, philosophy, women’s studies, and men’s studies. The Bookstore stocks more than 500 

audiotapes which have been recorded during classes, lectures, workshops, and conferences over 

the years. Some speakers explore aspects of Jung’s thought: archetype, collective unconscious, 

persona, shadow, ego, self, dreams and individuation. 
2
 Θεωρούµε σηµαντικό το γεγονός ότι το αναφερόµενο κλαµπ του Καρλ Γιουγκ διδάσκει 

ελληνικούς χορούς, γι’ αυτό παραθέτουµε την περιγραφή του µαθήµατος παραδοσιακών χορών, 

αυτούσια παρµένη από το διαδίκτυο: «Ethnic and Creative Dancing for Our Members. Responding 

to expressed interest, we will offer ethnic dancing lessons including opportunities for spontaneous 

creative movement practice. We will begin with six Greek folk dancing lessons from October 

through early December meeting on some Saturdays. A nominal fee will be charged to cover 
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 Το κλάµπ ιδρύθηκε δεκατρία χρόνια µετά από την κοίµηση του Καρλ 

Γιουγκ, δηλαδή το 1974. 

 Βασικό σκοπό του έχει θέσει το να παρακινήσει το κοινό, στο να δείξει 

ενδιαφέρον στο έργο του Ελβετού ψυχολόγου, καθώς επίσης και την προβολή για 

την περαιτέρω εµβάθυνση και κατανόηση της Ψυχολογίας του Καρλ Γιουγκ. 

 

4. Γιουγκανοί σύνδεσµοι 
 

Λειτουργούν επίσης σε όλο τον κόσµο πολλοί σύνδεσµοι στο όνοµα του 

Καρλ Γκούσταβ Γιουγκ. Οι δυο κυριότεροι από αυτούς του συνδέσµους είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

α. C. G. Jung Society of Austin 

Είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός, που προσφέρει τάξεις, 

µαθήµατα εκδόσεις βιβλίων και κοινωνικές δραστηριότητες σε ανθρώπους, που 

ενδιαφέρονται για τη Γιουγκιανή Ψυχολογία και τα παρεµφερή µαθήµατα. 

 

β. C. G. Jung Society of Claremont 

Είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός, που προσφέρει οµιλίες, 

σεµινάρια και workshops  

 

5. Έργα του Καρλ Γιουγκ 

 

 Ο Ελβετός ψυχολόγος έχει γράψει πολυάριθµα έργα, γύρω από την ψυχή 

και το υποσυνείδητο του ανθρώπου. Τα βασικότερα από αυτά είναι: 

 

1. Αναλυτική Ψυχολογία 

Στη µελέτη του αυτή ο Καρλ Γιουγκ περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες: 

α. την Ψυχολογία του ασυνείδητου (ερωτική θεωρία, προσωπικό και οµαδικό 

ασυνείδητο, αρχέτυπα οµαδικού ασυνείδητου κλπ.) και β. τις σχέσεις ανάµεσα 

στο «εγώ» και το ασυνείδητο (προσωπείο, εξατοµίκευση, άνιµα-άνιµους, 

σεξουαλική θεωρία, προσωπικό-απρόσωπο ασυνείδητο, βασικές αρχές 

θεραπείας). 

 

                                                                                                                    

expenses. The group will be limited to twelve Jung Club members. If there is sufficient interest, 

we will continue, extending our instruction to further Greek and other types of dancing. Focused 

discussions will be included to examine the implications and applications of expressive movement, 

dancing, music and poetry to the practice of active imagination. Eventually there may be no further 

need for instruction and these members could get together for recreation and growth-promoting 

fellowship via dancing at ethnic festivals in the area». 
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 2. Αναλυτική Ψυχολογία και αγωγή του παιδιού  

 Στο δοκίµιο αυτό ο Γιουγκ αναφέρεται στη σηµασία της Αναλυτικής 

Ψυχολογίας για την αγωγή του παιδιού. Επίσης σκιαγραφεί τον χαρακτήρα του 

ταλαντούχου παιδιού, καθώς και προσωπικές παιδικές του αναµνήσεις. 

 

3. Άνθρωπος και ψυχή 

 Το τεύχος αυτό αποτελεί µια συρραφή από διάφορα αποσπάσµατα 

αντιπροσωπευτικά συµβολής του µεγάλου ψυχολόγου στην επιστήµη γενικά. Τα 

σταχυολογήµατα αυτά πάρθηκαν, από µια µεγαλύτερη ογκώδη συλλογή, την 

οποία ετοίµασε η καλύτερη µαθήτρια του Γιουγκ, Γιολάντα Γιακόµπι. 

 

 4. Βασικές αρχές της ψυχοθεραπείας  

 Στο βιβλίο αυτό ο Γιουγκ πραγµατεύεται, όπως το δηλώνει και ο τίτλος, 

διάφορα θέµατα, που είναι συναφή και άπτονται της ψυχοθεραπείας. Τι είναι 

ψυχοθεραπεία, µερικές όψεις της, τα προβλήµατα της, ψυχοθεραπεία και 

κοσµοθεωρία, είναι µερικά από τα βασικά θέµατα, που απασχολούν τον 

συγγραφέα. 

 

 5. Εισαγωγή στην ερµηνεία των ονείρων 

 Στην εργασία του αυτή ο µεγάλος ψυχολόγος προσπαθεί να δώσει µια 

ερµηνεία στα όνειρα, τα οποία θεωρεί ως βασική έκφραση του ασυνείδητου. 

 

 6. Εισαγωγή στην Ψυχολογία 

 Ο συγγραφέας σ’ αυτή την έρευνα µελετά το ασυνείδητο από ιστορικής 

απόψεως, και εµβαθύνει σε κάποια αρχέτυπα και πρότυπα συµπεριφοράς. 

 

 7. Ο ανεξερεύνητος εαυτός 

 Ο Γιουγκ κάνει µια εξερεύνηση στα ενδόµυχα του εαυτού µας σε σχέση 

µε τη θρησκεία, τη Φιλοσοφία και την Ψυχολογία. 

 

 8. Ο γάµος ως ψυχολογική σχέση 

 Το τεύχος αυτό περικλείει τρείς µελέτες των Φρόυντ, Άντλερ και Γιουγκ 

γύρω από τον γάµο, τον έρωτα και την εκλογή του ερωτικού αντικειµένου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αʹ 
Ατοµικότητα, συλλογικότητα και 

πανανθρώπινα «αρχέτυπα» 
 

 Οι Πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως οι Νηπτικοί Πατέρες του 14
ου

 

αιώνα, κάνουν διάκριση µεταξύ ουσίας και ενεργειών του Θεού. Η ουσία του 

Θεού παραµένει για όλα τα κτίσµατα, ορατά και αόρατα, παντελώς απρόσιτη και 

απλησίαστη, ενώ µπορούµε να γνωρίσουµε τον Θεό µόνο µέσα από τις άκτιστες 

ενέργειές Του. Γι’ αυτό καταλήγουν και στην θέση της αποφατικής Θεολογίας 

ότι, εάν εµείς υπάρχουµε, τότε ο Θεός για µας δεν υπάρχει. Αυτό βέβαια 

αναφέρεται στην απροσπέλαστη ουσία του Θεού, και όχι στις ζωτικές ενέργειες 

Του, οι οποίες συγκροτούν και συγκρατούν τη κτίση. 

 Γι’ αυτό και η ορθόδοξη εικονογραφία συµβολίζει την ουσία του Θεού 

στον Παντοκράτορα, που φιλοτεχνείται στον θόλο µιας βυζαντινού ρυθµού 

εκκλησίας µε το µπλε σκούρο στο φόρεµα του Χριστού, που στην τέχνη γενικά 

δείχνει το απόµακρο. Με µια συνειρµική σχέση ζωγραφικής και µουσικής θα 

λέγαµε ότι στην οργανική µουσική θα µπορούσαµε να δείξουµε το απόµακρο  µε 

τον ήχο ενός όµποε ή αγγλικού κόρνου, ενώ στη φωνητική µουσική το απόµακρο 

και απλησίαστο µυστήριο συµβολικά θα το εκφράζαµε µε τις µαλακές και 

ανεπαίσθητες ανδρικές φωνές. Χρειάζεται βέβαια αρκετά ψηλό και λεπτό 

καλλιτεχνικό αισθητήριο, για να νιώσεις αυτές τις λεπτές αποχρώσεις του ήχου. 

Γι’ αυτό και η πάντα πλούσια και γεµάτη φως ελληνική γλώσσα αποδίδει την 

εναλλαγή των δυναµισµών µε τη λέξη «χρωµατισµοί», ενώ η αντίστοιχη της 

αγγλικής είναι η λέξη «dynamics», δηλαδή δυναµισµοί· πολύ φτωχή λέξη, για να 

περιγράψει τη λέξη ήχος, σε σχέση µε το ελληνικό λεκτικό ένστικτο προδίδει ότι 

βλέπει τους ήχους σαν χρώµατα. 

 Μέσα από την πολυετή µου πείρα ως πιανίστας και καθηγητής του πιάνου, 

και προχωρώντας σε µια δεύτερη προέκταση της προηγούµενης σκέψεώς µου, 

είναι η ταύτιση µέσα στο υποσυνείδητο του ανθρώπου γενικά δύο παραµέτρων, 

της εντάσεως και του χρόνου, πόσο δηλαδή αργά η γρήγορα εκτελούµε µια 

µελωδία και πόσο µαλακά ή δυνατά ακούγεται ένας ήχος. Ένας αρχάριος ή 

µαθητευόµενος πιανίστας π.χ., όταν εκτελεί ένα έργο µαλακά, τότε συνήθως έχει 

την τάση να πηγαίνει και πιο αργά. Αντίθετα, όταν βρίσκεται στο απόγειο του 

δυνατού ήχου, ή όπως λέµε στη µουσική µε τη διεθνή ιταλική ορολογία, στο 

«forte, fortissimo ή fortisissimo»,τότε ο άνθρωπος έχει την τάση να πηγαίνει πιο 

γρήγορα. Αυτό βέβαια µερικές φορές είναι και µια εκφραστική και επιτακτική 

ανάγκη, που χρησιµοποιείται κυρίως σε έργα ροµαντικής εποχής, και κυρίως του 

Πολωνού πιανίστα και συνθέτη Φρέντερικ Σοπέν. Πρέπει όµως να ξεχωρίσουµε 

πότε είναι πραγµατικά ανάγκη και πότε είναι µια υπολανθάνουσα τεχνική 

αδυναµία δική µας. 
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 Αυτή η διαπίστωση, που έχουµε κάνει, φαίνεται ξεκάθαρα και στο χώρο 

της γλώσσας, µια και η γλώσσα και η µουσική είναι τόσο αλληλένδετα, σε σηµείο 

που η γλώσσα, στην οποία οµιλεί ένας συνθέτης (Ελληνική, Πολωνική, Αγγλική, 

Ουγγρική κλπ.), να επηρεάζει άµεσα τον τρόπο συνθέσεως του,  στις πιο 

ενδόµυχες και υποσυνείδητες µορφές, χωρίς καν να το αντιλαµβάνεται ο ίδιος. 

Στην Κύπρο όταν λέµε «σιγανά», εννοούµε δύο ενέργειες: µαλακά (ένταση) και 

αργά (ταχύτητα). 

 Υπάρχουν λοιπόν κάποιες γενικές γενετικές αρχές στο D.N.A. του 

κυττάρου µας, οι οποίες βεβαίως υπάρχουν σ’ όλους τους ανθρώπους, αφού είναι 
γενικές και ακαθόριστες δυνάµεις, οι οποίες καθορίζουν οριακά τη ζωή του 

ανθρώπου από τον καιρό που θα γεννηθεί µέχρι τη στιγµή, που θα κλείσει 

οριστικά τα αισθητά µάτια, για να ανοίξουν πλέον οριστικά και ολοκληρωτικά τα 

µάτια της ψυχής. 

 Γι’ αυτό και «κατά τον Jung το ατοµικό "ασυνείδητο" εξαρτάται εκ του 

καθολικού και πανανθρώπινου "ασυνείδητου", που περιέχει τα "αρχέτυπα", τα 

πλέον ενδόµυχα βιώµατα της ανθρωπότητος»
3
. 

 ∆εν είναι µέρος των πλαισίων της παρούσης µελέτης να ασχοληθούµε µε 

τα µηνύµατα, που έχει φορτιστεί δια µέσου των αιώνων κάθε κλίµακα στην 

ευρωπαϊκή  µουσική ή κάθε ήχος ή τρόπος στη βυζαντινή µουσική παράδοση. 

Κάνοντας µια προέκταση του συλλογισµού αυτού, θα µπορούσαµε να 

παρατηρήσουµε ότι ακόµη και κάθε νότα περικλείει µέσα της ένα βαρύ φορτίο, το 

οποίο της έχουν κληροδοτήσει οι αιώνες. 

 Ο κάθε άνθρωπος γεννιέται µε ορισµένα τάλαντα-ταλέντα τα οποία όµως 

δεν είναι µορφοποιηµένα. Η ψυχή είναι σαν µια άγραφη πλάκα (tabula rasa), 

πάνω στην οποία εγγράφονται µηνύµατα από τον καιρό, που ο άνθρωπος θα 

συλληφθεί, µέχρι την κοίµηση του. Μερικά από τα γενικά αυτά τάλαντα είναι η 

ηχητική αποµνηµόνευση δια της ακοής (aural) η δια της οράσεως (sight-reading) 

των ήχων, του ύψους, του ρυθµού, η οπτική αποµνηµόνευση των χρωµάτων, των 

συνδυασµών των χρωµάτων, καθώς και των αναλογιών των διαφόρων 

παραστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

3
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Γιουνγκ Κάρολος, ΘΗΕ, Αθήναι, 1964, τ. 4, στ. 522 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βʹ 
Η µουσική παιδεία του εµβρύου, 

του βρέφους και του παιδιού 

 
Είναι πρωταρχική θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι, άµα τη συλλήψει 

του ο άνθρωπος στην κοιλιά της µητέρας του, δηµιουργείται η ζωή. 

∆ηµιουργείται ένας νέος άνθρωπος µε δηµιουργούµενο σώµα και ολοκληρωµένη 

ψυχή. Το έµβρυο αρχίζει να αντιδρά στους διάφορους ήχους αρκετά νωρίς. 

«Σήµερα γνωρίζουµε ότι το έµβρυο των έξι µηνών µπορεί να αντιδρά στους 

ήχους, που ακούει, µέσα από την κοιλιά της µητέρας του».
4
 

Ακούγοντας η µητέρα ανάλαφρη µουσική, που ξεκουράζει την ψυχή του 

ανθρώπου, ταυτόχρονα αναπαύεται και το έµβρυο. Όταν πάλι µε τη µουσική, που 

εισέρχεται δια της ακοής στην ψυχή του ανθρώπου, η µητέρα ταράζεται, τότε και 

στο έµβρυο γεννιούνται τα ίδια συναισθήµατα. Ίσως είναι και γι’ αυτό, που δεν 

µπορούµε να ανακαλέσουµε στη µνήµη µας την εµβρυική ζωή· λόγω της 

αρµονικής σχέσεως µε το άµεσο περιβάλλον, που είναι στην περίπτωση µας η 

µητρική κοιλιά. 

Ο Γιουγκ θεωρεί ότι το έµβρυο συνέχεται από τα χρωµατοσώµατα του 

D.N.A., όπως θα λέγαµε σήµερα, των προγόνων του. «Η ιστορία της εξέλιξης του 

είδους επαναλαµβάνεται, ως γνωστόν, κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής ανάπτυξης 

του ατόµου. Έτσι ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του ως έµβρυο διατρέχει 

ως ένα βαθµό τις ανατοµικές µορφές της προϊστορίας του. Το έµβρυο δεν είναι 

τίποτα παραπάνω από ένα κοµµάτι του µητρικού σώµατος, και εξαρτάται 

απολύτως απ’ αυτό»
5
. Ότι αισθάνεται ή ακούει η µητέρα, το ίδιο ακριβώς 

αισθάνεται και ακούει το έµβρυο. 

 Τα δύο βασικότερα στοιχεία στον χώρο της µουσικής είναι πρώτα ο ρυθµός 

και ύστερα η µελωδία. Κατά τη βρεφική ηλικία οι γονείς ή τα µεγαλύτερα 

αδέλφια επικοινωνούν µε το βρέφος, για να κοιµηθεί, το τονικό ύψος και ο 

χωρισµός της φωνής των γονέων του, ή ακόµη και το νανούρισµα, είναι από τα 

πιο απλά και σαφή παραδείγµατα»
6
. 

 Μερικοί συνθέτες έχουν συνθέσει έργα, που ονοµάζονται «berceuse» 

(νανούρισµα). Κυρίως είναι απαλά κοµµατάκια, τα οποία σκοπό έχουν να 

µιλήσουν µέσα στην απαλή καρδιά του βρέφους, και να το αποκοιµίσουν ήσυχα. 

Γι’ αυτό τελειώνουν σχεδόν πάντοτε µε ένα calando ή smorzando ή morendo. Και 

οι τρεις αυτοί διεθνείς ιταλικοί µουσικοί όροι σηµαίνουν δύο έννοιες: σταδιακή 

                                           

4
 ΣΑΚΑΛΑΚ, Προβλήµατα, σ. 153. 

5
 ΓΙΟΥΝΓΚ, Αγωγή, σ. 12. 

6
 ΣΑΚΑΛΑΚ, Προβλήµατα, σ. 153. 
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ελάττωση της εντάσεως του τόνου (decrescendo ή diminuendo) και της ταχύτητας 

(ritardando,  ritenuto ή ralletando)
7
. 

 ∆υστυχώς πολλές φορές λόγω άγνοιας, και αυτοί ακόµη οι µουσικοί, 

παραγνωρίζουν ή παραθεωρούν παιδιά, που µπορεί µεν φαινοµενικά και 

εξωτερικά να έχουν κάποιο είδους παραφωνία, αλλά εσωτερικά να µην υπάρχει 

ουσιαστικό πρόβληµα. Προ καιρού µια κοπέλα, γύρω στα τριάντα, ήρθε κοντά 

µου µε κάποιο φόβο, για να µάθει να τραγουδά. Στην ερώτηση της αν µπορεί να 

τοποθετηθεί σωστά η φωνή της η απάντησή µου, προτού καν την ακούσω, ήταν 

θετική. Αντέδρασε όµως, λέγοντας ότι ο θείος της, που δίδασκε µουσική στα 

σχολεία, όταν αυτή φοιτούσε στο δηµοτικό σχολείο, την απέβαλε από τη χορωδία 

λόγω παραφωνίας, που είχε η φωνή της. Όταν την άκουσα, πράγµατι δεν έλεγε 

τίποτα. Όλες οι νότες ήταν µια χαµηλόφωνη άµορφη µάζα ήχου. Αρχίσαµε 

σκληρή δουλειά, και µέσα σε ένα εξάµηνο περίπου η φιλόδοξη νεαρή 

τραγουδούσε σε διάφορα κέντρα. 

 Σίγουρα, αν υπήρχε ειδική εκπαίδευση από τον καιρό που ήταν µικρή, το 

πρόβληµα της δεν θα µεγάλωνε, και θα ήταν πιο εύκολο να ξεριζωθούν τυχόν 

παραφωνίες, που υπήρχαν. Οτιδήποτε γίνει στην παιδική ηλικία, αφήνει τα 

αποτυπώµατα του µέχρι το τέλος της επίγειου ζωής µας. Ο Γιουγκ αναφέρει το 

παράδειγµα µιας επτάχρονης µικρής, που είχε µια φοβερή εµπειρία µε τα άλογα. 

Η ίδια, όταν µεγάλωσε και βρέθηκε κάτω από κάποιες παρόµοιες περιστάσεις, 

έπαθε κρίση, και άρχισε να τρέχει σαν τρελλή
8
. Εάν όµως ακολουθούσε µια 

θεραπευτική αγωγή από µικρή ηλικία, τότε σίγουρα τα πράγµατα δεν θα 

οξύνονταν σε τέτοιο βαθµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

7
 Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Θεωρία, σσ. 27-35  

8
 Βλ. ΓΙΟΥΝΓΚ, Αναλυτική, σσ. 13-18. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γʹ 
Ενσυνείδητα και ασυνείδητα µηνύµατα του ήχου 

 

Ο Καρλ Γιουγκ, µιλώντας για τον ήχο γενικά, θεωρεί ότι έχει δυο πλευρές· 

τη συνειδητή πλευρά, που δηµιουργείται µε την είσοδο της παραστάσεως δια των 

αισθήσεων στο νοητικό µας χώρο, και την ασυνείδητη πλευρά, που φτάνει στο 

ασυνείδητο έµµεσα
9
. 

Οι σύγχρονοι ερευνητές, που µελετούν την επίδραση του ήχου στον 

εγκέφαλο, πιστεύουν ότι µπορούν να ελέγξουν τις εσωτερικές συχνότητες του 

εγκεφάλου µε τις συχνότητες ενός ήχου. «Έτσι η χρήση ήχων µε πολύ χαµηλό 

τονικό ύψος, κάνουν τον εγκέφαλο να συγχρονίσει τα κύµατα του στη συχνότητα 

αυτού του ήχου µε το πολύ χαµηλό τονικό ύψος. Μ’ αυτόν τον τρόπο είναι 

δυνατόν κανείς να αλλάξει τα εγκεφαλικά κύµατα ενός ανθρώπου, 

χρησιµοποιώντας ηχητικά κύµατα»
10

. 

Βλέποντας της ζωή των διαφόρων συνθετών, θα µπορούσαµε να 

παρατηρήσουµε ότι αρκετοί από αυτούς, για να µη γενικεύσουµε τον κανόνα, 

είχαν νευρολογικές παθήσεις, που σιγά σιγά µε την πάροδο του χρόνου, 

µεγάλωναν. Σίγουρα όλοι οι άνθρωποι, άλλος λίγο και άλλος πολύ, έχουν κάποιες 

κληρονοµικές νευρώσεις. Αυτές όµως κάτω από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, είτε 

σµικρύνονται, είτε µεγεθύνονται. 

Ένας χώρος διαβίωσης κλειστός, αποµονωµένος από τον υπόλοιπο κόσµο, 

θα µπορούσε να είναι, αν δεν χρησιµοποιηθεί σωστά, εκκολαπτήριο νευρώσεων. 

Η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου, µε τη σωστή έννοια, είτε µέσα στην αστική 

κοινωνία, είτε µέσα στο ζεστό περιβάλλον του χωριού, είτε τέλος µέσα στο 

κοινόβιο (παρατήρα και τη λέξη: κοινό-βιο) είναι ανασταλτικός και καταλυτικός 

παράγοντας για τις νευρώσεις. 

Η ενασχόληση µε την τέχνη και η αφοσίωση του ανθρώπου σ’ αυτή 

πολλές φορές επιφέρει ως αποτέλεσµα την αύξηση και ένταση της 

εκφραστικότητας του συναισθηµατικού κόσµου. Οπόταν ο άνθρωπος γίνεται 

λιγότερο δεκτικός των εξωτερικών µηνυµάτων και περισσότερο εκφραστής και 

ερµηνευτής του εσωτερικού του κόσµου. 

Οι συνθέτες ως επί το πλείστον περιστρέφονται πάνω σε ένα βασικό θέµα, 

το οποίο τους απασχολεί από την αρχή µέχρι το τέλος του έργου. Αυτό κυρίως 

είναι ένα ρυθµικό µοτίβο, και λιγότερο µια µελωδική γραµµή, που στη µουσική 

ορολογία ονοµάζεται «έµµονη ιδέα». Μέσα στα έργα του µεγάλου Γερµανού 

συνθέτη Λούντβιχ βαν Μπετόβεν µπορεί να βρει κανείς συνεχώς 

επαναλαµβανόµενες ιδέες, που έρχονται και ξαναέρχονται. Αυτό βέβαια δείχνει 

                                           

9
 Βλ. ΓΙΟΥΝΓΚ, Όνειρα, σ. 15. 

10
 ΣΑΚΑΛΑΚ, Προβλήµατα, σ .156. 
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και τον ψυχικό δοµισµό του συνθέτη, που συνεχώς βρίσκεται σε αναβρασµό 

ψυχής, σε διαρκή και αέναη διαµάχη µε τον εαυτό του, σε συνεχείς µεταβολές του 

είναι του, µέχρι να καταλήξει να βρει την επιθυµητή τελειότητα στο έργο του. 

Μέσα από τις συνθέσεις τους και τις επίµονες ιδέες, που είχαν, 

προσπαθούσαν να ερµηνεύσουν τον ασυνείδητο τους εαυτό, και να µεταδώσουν 

στο ακροατήριο τους τα µηνύµατα, που αυτοί ήθελαν αν δώσουν. 

Πολλές φορές οι συνθέτες χρησιµοποιούσαν και χρησιµοποιούν διάφορα 

τρικ, για να παρακινήσουν τον άνθρωπο στο να συµµετάσχει ο ίδιος ενεργά στα 

ακουόµενα. Ένα απ’ αυτά ήταν και η «συνειρµική ανάπλαση του ήχου». (Ας 
σηµειώσουµε ότι η ορολογία αυτή χρησιµοποιείται, εξ όσων γνωρίζουµε, για 

πρώτη φορά στον επιστηµονικό χώρο από τον γράφοντα). Όταν δηλαδή οι 

συνθέτες µέσα στα έργα τους  επαναλαµβάνουν συνεχόµενα πολλές φορές  το ίδιο 

ρυθµικό η/και µελωδικό µοτίβο, σε κάποιες φάσεις και µεταξύ των επαναλήψεων 

παραλείπουν να το επαναλάβουν για µια φορά, βάζοντας παύση ή παύσεις. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα εκείνη τη στιγµή από µέρους του ακροατή νοερή ανάπλαση 

του ρυθµικού η µελωδικού µοτίβου µέσα στη συνείδηση του, χωρίς στην 

πραγµατικότητα να ακούγεται αυτό. 

Σε άµεση σχέση µε αυτό το ψυχικό γεγονός αναφέρει και ο Καρλ Γιουγκ 

τα εξής αξιοσηµείωτα. «Αν παράγετε µια συνεχή νότα στα όρια του ακουστικού 

φάσµατος, θα παρατηρήσετε, όταν την ακούτε, ότι άλλοτε είναι ακουστή και 

άλλοτε µη. Αυτές οι ταλαντεύσεις οφείλονται σε µια περιοδική αύξηση και 

µείωση της προσοχής µας. Η νότα δεν παύει ποτέ να υπάρχει µε τη στατική 

ένταση της. Η ελάττωσή της προσοχής µας είναι εκείνη που προκαλεί τη 

φαινοµενική εξαφάνιση της»
11

. Η συνείδησή µας δηλαδή κοσµείται µε πλήθος 

ικανοτήτων. Μια από αυτές είναι και η συµπλήρωση των ελλειπόντων ή η 

αγνόηση των ακουοµένων, ανάλογα µε την προσοχή µας. Αυτός ο κανόνας 

εφαρµόζεται πολύ συχνά, όχι µόνο στον ήχο και στην αίσθηση της ακοής, αλλά 

και στις προσλαµβανόµενες παραστάσεις δια της οράσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

11
 ΓΙΟΥΝΓΚ, Όνειρα, σ.30. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ʹ 
Η λογική, το συναίσθηµα, η επιθυµία και το ασυνείδητο 

 

 Μέσα στις µελωδικές γραµµές ενός συνθέτη θα µπορούσε να διακρίνει 

ένας καλός ερευνητής στον χώρο της µουσικής, πότε ο συνθέτης εκφράζεται 

περισσότερο δια της λογικής, πότε δια του συναισθήµατος, πότε δια της επιθυµίας 

και πότε δια µέσου του υποσυνειδήτου. Όταν λέµε ότι ένας συνθέτης εκφράζεται 

περισσότερο δια της λογικής, αυτό δεν σηµαίνει ότι οι άλλες λειτουργίες της 

συνειδήσεως παύουν να εργάζονται. Σε µια συγκεκριµένη εκφραστική ενέργεια 

της συνειδήσεως λειτουργούν όλες οι δυνάµεις ή δυνατότητες της ψυχής µας. 

Απλά κάθε φορά υπάρχει µια ποσοτική διαφορά µεταξύ των διαφόρων 

λειτουργιών. Άλλοτε χρησιµοποιούµε περισσότερο το συναίσθηµα, άλλοτε την 

επιθυµία, άλλοτε τη λογική και άλλοτε, χωρίς καν να το γνωρίζουµε, το 

ασυνείδητό µας, το οποίο είναι πάντοτε παρόν, αλλά δύσκολα κάνει αισθητή την 

παρουσία του. 

 Όταν λέµε ότι σε ένα έργο ή κυρίως σε ένα απόσπασµα από µια σύνθεση ο 

δηµιουργός έχει χρησιµοποιήσει περισσότερο τη λογική του, αυτό σηµαίνει ότι η 

µελωδική γραµµή διέπεται από µια συνέπεια και συνοχή, ο ρυθµός από µια 

µαθηµατική ακρίβεια και φυσική ακολουθία, η αρµονική δοµή από µια κλασσική 

επεξεργασία, οι δυναµισµοί από µια λογική συνέπεια, η ενορχήστρωση, αν 

πρόκειται για ορχηστρικό έργο, από διαδοχική και φυσική ακολουθία των 

οργάνων. 

 Οι δυο εποχές, που αντιπροσωπεύουν κυρίως αυτού του είδους τη σύνθεση, 

είναι η µπαρόκ και η κλασσική εποχή, δηλαδή ο 17
ος

 και 18
ος

 αιώνας. Οι δυο πιο 

αντιπροσωπευτικοί συνθέτες της εποχής µπαρόκ είναι ο Γερµανός συνθέτης 

Γιόχαν Σεµπάστιαν Μπαχ (1685-1750) και ο Γκέορκ Φρήτριχ Χαίντελ (1685-

1759). Ο πρώτος αντιπροσωπεύει κυρίως την εκκλησιαστική µουσική της ∆ύσεως 

κατά το δεύτερο µισό του 17
ου

 αιώνος και το πρώτο µισό του 18
ου

. Ο δεύτερος 

είναι ο κύριος εκπρόσωπος της κοσµικής µουσικής κατά την εποχή αυτή. Οι τρεις 

πιο αντιπροσωπευτικού συνθέτες της κλασσικής εποχής είναι ο Αυστριακός 

Τζόζεφ Χάυντ (1732-1809), ο επίσης Αυστριακός Βόλφγκανγκ Αµαντέους 

Μότσαρτ (1756-1791) και ο Γερµανός Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827). 

 Όταν λέµε ότι σε ένα έργο η κυρίως σε ένα απόσπασµα από µια σύνθεση, 

ο δηµιουργός έχει χρησιµοποιήσει περισσότερο το συναίσθηµα του, αυτό 

σηµαίνει ότι η µελωδική γραµµή διέπεται από ένα λυρισµό, ο ρυθµός από µια 

αστάθεια, η αρµονική δοµή από µια µακρινή σχέση των συγχορδιών µεταξύ τους 

και από µετατροπίες σε αποµακρυσµένες κλίµακες, οι δυναµισµοί από µια έντονη 

και απότοµη εναλλαγή, η ενορχήστρωση, αν πρόκειται για ορχηστρικό έργο, από 

απότοµες εναλλαγές των οργάνων, µε πολύ πιο πλούσια ορχήστρα και όργανα. 

 Η εποχή, που αντιπροσωπεύει κυρίως αυτού του είδους τη σύνθεση, είναι 

η «ροµαντική», όπως ονοµάζεται, δηλαδή ο 19
ος

 αιώνας. Οι πιο 
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αντιπροσωπευτικοί συνθέτες της ροµαντικής εποχής είναι ο Πολωνός συνθέτης 

Φρέντερικ Σοπέν (1810-1849), ο Ουγγρικής καταγωγής Φρανς Λιστ (1811-1886), 

ο Γερµανός Ρόµπερτ Σούµαν (1810-1856), ο επίσης Γερµανός Γιοχάνες Μπραµς 

(1833-1897) και πολλοί άλλοι. 

 Όταν λέµε ότι σε ένα έργο ή κυρίως σε ένα απόσπασµα από µια σύνθεση ο 

δηµιουργός έχει χρησιµοποιήσει περισσότερο το επιθυµητικό µέρος της ψυχής 

του, αυτό σηµαίνει ότι η µελωδική γραµµή φτάνει σχεδόν στα όρια της µουσικής 

απαγγελίας, ο ρυθµός καταντά µια έµµονη και επίµονη ιδέα, και παίζει πλέον τον 

σηµαντικότερο ρόλο σε τέτοιου είδους έργα, αφού αυτός είναι και το πρωταρχικό 

στοιχείο, που ξυπνά τα ένστικτα, η αρµονία χρησιµοποιεί τις απλούστερες µορφές 

της, µε έντονα τα αλυσιδωτά σχήµατα, οι δυναµισµοί φτάνουν σε εκρηκτικά όρια, 

η ενορχήστρωση τέλος, αν πρόκειται για ορχηστρικό έργο, φτάνει στην 

απλούστερη της µορφή, χρησιµοποιώντας τα βασικότερα όργανα, και πιο πολύ τα 

κρουστά. 

 Η εποχή, που αντιπροσωπεύει κυρίως αυτού του είδους τη σύνθεση, είναι 

ο 20
ος

 αιώνας, και πιο πολύ η µουσική ροκ. Η κλασσική µουσική του 20
ου

 αιώνα 

δείχνει να έχει τάσεις για µια χειραφέτηση από τις παραδοσιακές µορφές και 

φόρµες µουσικής, και φτάνει στα όρια της σύγχυσης και του αγνωστικισµού. 

 Το ασυνείδητο της ψυχής του ανθρώπου είναι πολύ δύσκολο να 

εκφραστεί, και ακόµη πιο δύσκολο να το ανακαλύψεις. Πολλές φορές ο άνθρωπος 

µε διαφόρους τρόπους και µεθόδους, που µηχανεύεται, προσπαθεί επίµονα να το 

αποκρύψει. Εκεί υπάρχουν όλα τα απωθηµένα από την καθηµερινή ζωή. Όταν ο 

άνθρωπος, σύµφωνα πάντοτε µε το σκεπτικό του ψυχολόγου, περί του οποίου η 

µελέτη, µιλά πολύ, δεν είναι δυνατόν, παρά να αποκαλύψει άθελα του, χωρίς να 

το συνειδητοποιήσει, σε ένα ειδικό ψυχολόγο τα βαθύτερα ενδόµυχα του 

ασυνειδήτου. Πάντοτε περιστρέφεται γύρω από ένα βασικό θέµα και άξονα, και 

προσπαθεί επίµονα να τον αποκαλύψει. 

 Αναφέρει συγκεκριµένα ο Ελβετός ψυχολόγος: «Η µέθοδος (του 

ελεύθερου συνειρµού) συνιστάται στο να επιτρέπουµε στον ασθενή να συνεχίζει 

να µιλάει για τις ονειρικές εικόνες του. Αυτό ακριβώς παραλείπει ο µη ψυχολόγος 

γιατρός. Έχοντας πάντοτε περιορισµένο χρόνο, απεχθάνεται τις φλυαρίες του 

ασθενή για τις ατέλειωτες φαντασιώσεις του. ∆εν ξέρει ότι ο ασθενής του είναι 

έτοιµος να αποκαλύψει τυχαία τα µυστικά του και το συνειδητό υπόβαθρο της 

πάθησης του. Όποιος µιλάει πολλή ώρα θα προδώσει τελικά τον εαυτό του µε ό,τι 

λέει και µε ό,τι αποφεύγει σκόπιµα να πει. Ίσως προσπαθήσει να είναι πολύ 

δύσκολος και να οδηγήσει τον γιατρό και τον εαυτό του µακριά από τα 

πραγµατικά γεγονότα, αλλά µετά από λίγο είναι πολύ εύκολο να δούµε σε ποιο 

σηµείο προσπαθεί να ξεφύγει. Με την προφανώς ασυνάρτητη και παράλογη 

οµιλία του σύρει ασυνείδητα µια γραµµή γύρω από µια ορισµένη περιοχή,  στην 

οποία επιστρέφει συνεχώς µε ανανεωµένες προσπάθειες να την κρύψει. Στις 

περιφράσεις του µάλιστα χρησιµοποιεί πολύ τον συµβολισµό, που προφανώς 
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εξυπηρετεί τον σκοπό του να κρύψει και να αποφύγει. Συγχρόνως όµως δείχνει 

συνεχώς το επίκεντρο της δύσκολης θέσης του»
12

. 

 Το ίδιο ακριβώς ψυχικό γεγονός συµβαίνει και στο υποσυνείδητο του 

συνθέτη. Όταν αρχίσει να συνθέτει, υπάρχει ένα µαγικό πέπλο, το οποίο κρύβει 

από τα νοερά µάτια της ψυχής το πραγµατικό έργο, που θέλει να εκφράσει, και 

αργότερα να αποτυπώσει στο πεντάγραµµο. Όταν όµως σιγά σιγά αρχίσει να 

αυτοσχεδιάζει πάνω στο πιάνο, τότε σαν κρυµµένο αστέρι αρχίζει να διαφαίνεται 

ο πραγµατικός του εαυτός και τα βαθύτερα στρώµατα του ασυνειδήτου. 

 «Εις το υποσυνείδητον εδρεύει και η έµπνευσις του ποιητού και η 

δηµιουργικότης του καλλιτέχνου και η διαίσθησις του φιλοσόφου. Όλαι αυταί αι 

εκδηλώσεις, αι οποίαι συνδέονται µε τας βαθυτέρας επιθυµίας του ανθρώπου, 

όταν αναλυθούν, δεικνύουν εν κοινόν στοιχείον, το όποιον τας συνδέει. Είναι ο 

βαθύς πόθος, ο νόστος µιας ευτυχίας, ο οποίος εχάθη. Η νοσταλγία αυτή 

ικανοποιείται εκ νέου µόνον υπό της θρησκείας»
13

. 

 Ένας καλλιτέχνης, για να συνθέσει έργα, τα οποία θα µείνουν και θα 

αντέξουν διαχρονικά, πρέπει να εκφράζει οπωσδήποτε ολόκληρο το είναι του. Ο 

µουσικός πρέπει να αφήνει όσο πιο ελεύθερο και χαλαρό µπορεί τον εαυτό του, 

χωρίς καµµία απολύτως πίεση χώρου ή χρόνου, για να µπορέσει να συνθέσει 

µελωδίες, οι οποίες να ακολουθούν τη φυσική ροή των πραγµάτων, και όχι την 

«παρά φύσιν». Αφήνοντας ελεύθερο τον ψυχικό του κόσµο ο συνθέτης ή ακόµα 

και ο ερµηνευτής, ατονούν πολλές φορές οι αισθήσεις, και έτσι δίνεται ευκαιρία 

στο υποσυνείδητο να εκφραστεί µέσα στις συνθέσεις. Γι’ αυτό ένας καλός 

µουσικός πρέπει και µπορεί πάντοτε να διακρίνει µέσα στα έργα ενός συνθέτη τα 

ξεσπάσµατα του υποσυνειδήτου και πότε µιλά η λογική, πότε το συναίσθηµα, 

πότε η επιθυµία και πότε το ασυνείδητο. 

 Ο Καρλ Γιουγκ περιγράφει τη διαδικασία, που γίνεται µέχρι να «έρθει» η 

µεγάλη έµπνευση του συνθέτη: «Στοιχεία, που περιέχονται στη συνείδηση, 

χάνουν την ένταση ή την επικαιρότητα τους, και βυθίζονται στο ασυνείδητο. Τη 

διαδικασία αυτή την ονοµάζουµε λήθη. Από το ασυνείδητο πάλι προβάλλουν νέες 

εικόνες και παραστάσεις, και περνούν στην συνείδηση. Στην περίπτωση αυτή 

µιλάµε για εµπνεύσεις και αυθόρµητες ιδέες. Το ασυνείδητο είναι κατά κάποιο 

τρόπο το έδαφος, στο οποίο ριζώνει και από το όποιο τρέφεται η συνείδηση. Γιατί 

η συνείδηση εξελίσσεται, και δεν έρχεται έτοιµη στον κόσµο»
14

. 

 Τελικά ο συνθέτης πρέπει να γνωρίζει, όσο γίνεται καλύτερα, την 

προγενεστέρα µουσική παράδοση, την οποία αφήνει ελεύθερη µέσα του να 

περιπέσει στη «λήθη». Εκείνο που θα εξέλθει από το ασυνείδητο του µετά από 

αρκετό καιρό, αυτό θα είναι πραγµατικά γνήσιο και αυθεντικό. 

                                           

12
 ΓΙΟΥΝΓΚ, Όνειρα, σ. 17. 

13
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Γιουνγκ Κάρολος, ΘΗΕ, Αθήναι, 1964, τ. 4, σ. 522. 

14
 ΓΙΟΥΝΓΚ, Αγωγή, σ. 10. 



 20 

 Η µουσική, από τη µεριά του ακροατή, δηµιουργεί σωµατικές, 

συναισθηµατικές, διανοητικές και πνευµατικές αντιδράσεις. Ο Randall McClellan 

θεωρεί ότι «η µουσική είναι αποτέλεσµα βιολογικών, συναισθηµατικών, 

διανοητικών και πνευµατικών λειτουργιών, και αποτελεί µια εγγενή στον 

άνθρωπο δραστηριότητα. Εποµένως ανταποκρινόµαστε στη µουσική και στα 

τέσσερα αυτά επίπεδα. Η βιολογική αντίδραση σχετίζεται µε σωµατικές 

λειτουργίες, όπως ο ρυθµός, και το βάθος της αναπνοής, ο ρυθµός της καρδιάς 

και άλλα. Η συναισθηµατική απόκριση σχετίζεται µε τη συγκίνηση. Η διανοητική 

απόκριση σχετίζεται µε την αισθητική απόλαυση και διέγερση. Η πνευµατική 

απόκριση είναι υπερπροσωπική µε την έννοια πως αποτελεί µια υπερβατική 

εµπειρία».
15

 

 Ο ακροατής, σε τελική ανάλυση, πρέπει να εισέλθει µέσα στον ίδιο 

συναισθηµατικό κόσµο και στα ίδια βιώµατα, που διακατείχαν τον συνθέτη, όταν 

είχε εµπνευσθεί το συγκεκριµένο έργο, για να µπορέσει να κατανοήσει έτσι 

πλήρως και βιώσει όσο γίνεται τελειότερα το έργο, που ακούει. Εάν δεν το πράξει 

αυτό, τότε ουδέποτε θα κατανοήσει και θα µπορέσει να εισέλθει µέσα στη ζωή 

και το έργο του καλλιτέχνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

15
 McCLELLAN, Θεραπευτικές, σ. 38. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εʹ 
Η φαντασία στη µουσική και στην Ψυχολογία 

 

 Φαντασία είναι, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη η ικανότητα της ψυχής στη 

δηµιουργία εικόνων. Έχουµε δυο ειδών φαντασίες, τη δηµιουργική και την 

αναπλαστική. Η τελευταία αναπαράγει τις διάφορες προσλαµβανόµενες από τις 

αισθήσεις εικόνες, ενώ η πρώτη δηµιουργεί «από µόνη της» παραστάσεις. Η 

φαντασία είναι κύριο και «εκ των εξ ων, ουκ άνευ» χαρακτηριστικό γνώρισµα 

στον χώρο του καλλιτεχνικού στερεώµατος, προκειµένου ο καλλιτέχνης να 

δηµιουργήσει πραγµατικά έργα τέχνης, που να αντέξουν µέσα στον χρόνο. 

 Η φαντασία κινείται µέσα στα ίδια σχεδόν πλαίσια, που κινείται και η 

λειτουργία της µνήµης. Γι’ αυτό και στην επιστήµη της ψυχολογίας είναι 

δύσκολος ο διαχωρισµός των πλαισίων, καθώς και τον ορίων των δυο 

λειτουργιών. «Αι έρευναι της ψυχολογίας του βάθους ετόνισαν ιδιαιτέρως την 

σχέσιν της φαντασίας προς την συναισθηµατικήν ζωήν, εντός της οποίας 

καθίσταται δυσχερεστέρα η διάκρισις φανταστικού και πραγµατικού»
16

. 

 Ένας από τους κύριους και πρωταρχικούς ρόλους της µουσικής, 

θεωρουµένης ως της παγκόσµιας γλώσσας επικοινωνίας µεταξύ των λαών, είναι η 

εξωτερίκευση του εσωτερικού µας κόσµου: «Η µουσική αποτελεί τον µύθο, που 

στήνουµε, για να ερµηνεύσουµε την εσωτερική µας ζωή· είναι ένας µύθος 

νεανικός, ζωντανός και γεµάτος σηµασία, που γεννήθηκε πρόσφατα και που 

βρίσκεται ακόµα στην εφηβεία του»
17

. ∆εν γεννήθηκε όµως πρόσφατα, όπως 

αναφέρει ο Α. Κόπλαντ, αλλά είναι, τόσο αρχαίος, όσο και η γέννηση αυτού του 

κόσµου. 

 Η δηµιουργική φαντασία πρέπει πάντοτε να περνά δια µέσου των 

καναλιών της λογικής, να φιλτράρεται και να ολοκληρώνει την εξωτερική 

παρουσία της µέσα από τις δοµές και τις µορφές εκείνες, που θα την κάνουν 

ικανή να αντέξει στο πέρασµα του χρόνου. Περιγράφοντας κάποτε ο Αυστριακός 

συνθέτης Φράνς Σούµπερτ τη µεγαλοφυΐα του Γερµανού συνθέτη Λούντβιχ φάν 

Μπετόβεν, έλεγε: «Μια υπέροχη ψυχραιµία, που ελέγχει τη φλόγα της 

δηµιουργικής φαντασίας»
18

. 

 Ο Λούντβιχ φαν Μπετόβεν στα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε 

σοβαρό πρόβληµα µε την ακοή του. Αυτό όµως δεν του στερούσε την ικανότητα 

να «ακούει» και να συνθέτει µέσα στη φαντασία του τους ήχους, που είχε 

προηγουµένως, όταν δηλαδή ήταν υγιής και άκουε φυσικά. Γι’ αυτό στη µουσική 

έχουµε δύο αγγλικές ορολογίες, που αποδίδουν πολύ παραστατικά τα δύο είδη 
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ακοής: «mentally» και «naturally». Η τελευταία ορολογία αναφέρεται στον 

φυσικό ήχο, όταν εισέρχεται δια των αυτιών µας στον εγκέφαλο. Ο πρώτος όρος 

οδηγεί τη σκέψη µας στη δηµιουργική ανάπλαση µέσα στη συνείδηση µας των 

ήδη υπαρχουσών µουσικών δοµών (µελωδικών, ρυθµικών, αρµονικών, 

αντιστικτικών κλπ.) υπό νέα µορφολογική µορφή και δοµή. 

 Σε αυτό το επίπεδο καλλιτεχνικής ικανότητας πρέπει να φτάσει και ένας 

καλλιτέχνης: να «ακούει» δηλαδή ο συνθέτης τη µελωδία µέσα στη φαντασία του, 

χωρίς να ακούγεται φυσικά, και να «βλέπει» ο ζωγράφος τις παραστάσεις 

µπροστά του, προτού ακόµη αρχίσει να ζωγραφίζει. Ο µουσικός δηλαδή πρέπει 
να µάθει να «ακούει µε τα µάτια του και να βλέπει µε τα αυτιά του». Όταν 

δηλαδή κάποιος οργανοπαίκτης δει µπροστά του µια παρτιτούρα, πρέπει 

οργανικά και ενστικτωδώς να ακούει µέσα του δια της φαντασίας ολόκληρο το 

έργο. Όταν πάλιν ακούσει µια µελωδία, πρέπει αµέσως να βλέπει µπροστά του 

την παρτιτούρα αυτού, που ακούει. 

 Ο ρωσσικής καταγωγής Αµερικάνος συνθέτης, πιανίστας και µαέστρος 

του αιώνα µας Α. Κόπλαντ δίνει στο βιβλίο του «Μουσική και Φαντασία» έναν 

πρωτότυπο ορισµό του επιτυχηµένου και µεγάλου συνθέτη: «∆εν µπορείς να 

δηµιουργήσεις έναν όµορφο ηχητικό συνδυασµό, παρά µόνο όταν µπορέσεις να 

τον ακούσεις µε τη φαντασία σου προηγουµένως. Όταν αυτός ο ηχητικός 

συνδυασµός, που φαντάζεται κανείς, ακουστεί στην πραγµατικότητα, 

εντυπώνεται πλέον στο µυαλό, και δεν ξεχνιέται»
19

. 

 Ο συνθέτης δηλαδή, που δεν έχει δηµιουργήσει µέσα στη φαντασία του, 

προτού γράψει στο πεντάγραµµο τις µελωδικές, ρυθµικές και αρµονικές γραµµές, 

που πρόκειται να χρησιµοποιήσει σε µια σύνθεση, αυτός ποτέ δεν θα µπορέσει να 

δηµιουργήσει έργα τέχνης, που να αντέξουν στον χρόνο. Και πάνω σ’ αυτό είµαι 

απόλυτα σίγουρος και πεπεισµένος από τη µέχρι τώρα προσωπική µου εµπειρία 

και την εµπειρία τόσων αιώνων, η οποία έχει κληροδοτηθεί σ’ εµάς. Χρέος δικό 

µας είναι να κάνουµε κτήµα µας αυτή την τεράστια παράδοση, είτε ονοµάζεται 

ελληνική µουσική (βυζαντινή, ελαφρό, λαϊκό τραγούδι), είτε ευρωπαϊκή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤʹ 
Η µουσική ως θεραπευτικό µέσο 

 

 Ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα της εποχής µας στον χώρο της 

µουσικής είναι και η χρησιµοποίηση της για θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Με 

αυτού του είδους τη µουσική, που βασίζεται πολύ πάνω στους αυτοσχεδιασµούς, 

ασχολείται κυρίως ο κλάδος της µουσικοθεραπείας. Στα περισσότερα 

Πανεπιστήµια η σπουδή αυτή υπάρχει ως µεταπτυχιακή, και όχι ως προπτυχιακή, 

και απαιτείται κυρίως ήρεµος και ελεγχόµενος χαρακτήρας. «Σήµερα συχνότητες 

και ρυθµοί χρησιµοποιούνται µε σκοπό τη χαλάρωση ενός ατόµου, τη 

καταπολέµηση του στρες και τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών»
20

. 

 Από την αρχαιότητα οι προϊστορικοί και οι µετέπειτα άνθρωποι, 

χρησιµοποιούσαν τη µουσική ως θεραπευτικό όργανο. «Η πιο παλιά µορφή 

µουσικής θεραπείας ήταν πιθανόν µια χωρίς λόγια ψαλµωδία, µονότονη και 

ρυθµική, που ο ρυθµός της βασιζόταν στη διάρκεια της αναπνοής και τον παλµό 

της καρδιάς. Η οµάδα συγκεντρωνόταν γύρω από τον ασθενή, κι έψελνε επί 

ώρες»
21

. 

 Για τον Πλάτωνα υπάρχει µεγάλη αλληλεξάρτηση της τέχνης και κατά 

συνέπεια της µουσικής και της πολιτικής πράξης. «Η πολιτική ευηµερία θα ήταν 

δυνατό να εξασφαλισθεί, εφ’ όσον ορισθεί η θέση και ο ρόλος της τέχνης µέσα 

στην πολιτεία»
22

. Η τέχνη, όπως τη θεωρεί ο Αθηναίος φιλόσοφος, είναι ένα πολύ 

σοβαρό θέµα, για να την εµπιστευτούµε στους καλλιτέχνες. Γι’ αυτό, 

«εγκαθίσταται η απαραίτητη καλλιτεχνική ηθική, που αναπόφευκτα οδηγεί σε µια 

αξιολογία και δεοντολογία του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι»
23

. 

 Η µουσική εκ της φύσεως της ως παγκόσµιας γλώσσας, µπορεί να µιλήσει 

σε οποιονδήποτε. Με τους ήχους της εύκολα σε παρασύρει, σε σαγηνεύει και σε 

προσελκύει κοντά της. Ο Γιουγκ αναφέρει το εξής αξιοµνηµόνευτο περιστατικό: 

«Μια κυρία, που είχε χάσει τελείως την ακοή της, λόγω υστερικής παθήσεως, 

συνήθιζε συχνά να τραγουδά. Κάποτε, καθώς τραγουδούσε, ο ιατρός της κάθισε 

στο πιάνο, χωρίς να τον προσέξει, και τη συνόδευε σιγά σιγά. Περνώντας από µια 

στροφή στην άλλη, έκανε µια ξαφνική αλλαγή του τόνου, και ύστερα απ’ αυτό η 

ασθενής, χωρίς να το καταλάβει, εξακολούθησε να τραγουδά στον αλλαγµένο 

τόνο. Έτσι ακούει, και δεν ακούει… Από ένα µεγάλο αριθµό παροµοίων 

περιστάσεων είχε βγει το συµπέρασµα ότι µόνο η συνείδηση του ασθενούς δεν 
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βλέπει και δεν ακούει, αλλά ότι η λειτουργία των αισθήσεων εργάζεται κατά τα 

άλλα κανονικά»
24

. 

 Από αυτό το παράδειγµα εξάγουµε το συµπέρασµα, όπως αναφέρει και ο 

Κ. Γιουγκ, ότι πολλές φορές µια δυσλειτουργία, που νοµίζουµε ότι έχουµε, 

υπάρχει µόνο στη φαντασία µας, και όχι στην πραγµατικότητα· ότι υπάρχει 

πρόβληµα στον εγκέφαλο ή στην συνείδηση, και όχι στη λειτουργία των 

αισθήσεων. Ακόµη βλέπουµε ότι ο ιατρός της ασθενούς γνώριζε καλά πιάνο, 

αφού αµέσως πήρε ακριβώς τον τόνο, που τραγουδούσε η κυρία, και µετά έκανε 

µετατροπία σε άλλη κλίµακα. Είναι δύσκολο για έναν αρχάριο στον πιάνο να 

παίζει ένα τραγούδι σε διάφορες κλίµακες. Είναι πιθανό επίσης ότι η µετατροπία 

στην τονικότητα, που έκανε ο γιατρός, ήταν ένα ηµιτόνιο ψηλότερα από την 

αρχική κλίµακα. Ο πνευµατικός (και όχι ετυµολογικός) ορισµός της µετατροπίας 

(modulation) στη µουσική είναι: «Η µετάβαση από ένα πλανήτη σε ένα άλλο, η 

µεταφορά από ένα κόσµο σε ένα άλλο καινούργιο και πραγµατικό κόσµο». Αυτή 

την αίσθηση δίνει αλλαγή της τονικότητας στη µουσική. 

 Έτσι και ο γιατρός της ιστορίας µας δεν αρχίζει να παίζει πιάνο σε 

οποιαδήποτε τονικότητα ή κλίµακα, στην οποία γνωρίζει το τραγούδι καλύτερα, 

αλλά προσπαθεί να κατεβεί στο επίπεδο του ασθενή, και να βρει τη δική του 

τονικότητα, στην οποία τραγουδά το τραγούδι. Έπειτα από εκείνη τη κλίµακα, ως 

σοφός, διακριτικός και έµπειρος γιατρός, τον ανασύρει, όχι σε µια τονικότητα, 

που βρίσκεται πολύ µακριά από την πρώτη, αλλά ένα ηµιτόνιο πιο ψηλά από την 

αρχική κλίµακα. Κατά τη γνώµη µου ο γιατρός αυτός θα µπορούσε να συνεχίσει 

και να ανεβάσει την τονικότητα ακόµη ένα ηµιτόνιο. Είµαι σίγουρος ότι η 

ασθενής θα προσαρµοζόταν αµέσως στα νέα δεδοµένα. 

 Επίσης, µια συναφής πραγµατικότητα, που συµβαίνει στη λειτουργική 

πράξη της Εκκλησίας µας, είναι ότι πολλοί ψάλτες σήµερα έχουν εισαγάγει µια 

καινοτοµία στη Θεία Λειτουργία, που δεν υπήρχε παλαιότερα, κατά την ώρα της 

εµµελούς απαγγελίας του αποστόλου. Αρχίζουν το αποστολικό ανάγνωσµα σε 

ένα χαµηλό ίσο και σιγά σιγά ανεβαίνουν ένα ένα ηµιτόνιο προς τα πάνω. Έτσι 

στο τέλος του αποστόλου µπορεί να ξεκίνησε στο ∆ί, αλλά να κατέληξε στον άνω 

Νή. 

 Όπως θα δούµε και σε άλλο κεφάλαιο, η µέθοδος για διόρθωση της 

παραφωνίας είναι η ίδια. «Κατεβαίνει» δηλαδή ο καθηγητής στο επίπεδο, που 

τραγουδά ο παράφωνος µαθητής, και απ’ εκεί αρχίζει και κτίζει. 

 Η τέχνη έχει πάντοτε ως κύριο συστατικό της το πνεύµα, σε αντίθεση µε 

την επιστήµη, που κύριο στοιχείο της είναι η ύλη, το πείραµα, η παρατήρηση και 

το συµπέρασµα. «Κύριος στόχος της τέχνης είναι η πνευµατική επικοινωνία δότη 
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και δέκτη»
25

. Με διάφορους και κατάλληλους συνδυασµούς δηµιουργούµε 

διάφορες νοερές εικόνες, οι οποίες βασικά εκπηγάζουν από τον συναισθηµατικό 

µας κόσµο και τις ποικίλες ψυχολογικές καταστάσεις. 

 Το συναίσθηµα παίζει σηµαντικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου. Το 1987 

επισκέφθηκα τον άγιο Πορφύριο. Την πρώτη φορά, που πήγα, περίµενα αρκετές 

ώρες, αλλά δυστυχώς στάθηκε αδύνατο να τον δω, έστω για να πάρω την ευχή 

του µόνο· ήταν αρκετά άρρωστος και κλινήρης. Το ίδιο συνέβηκε και τη δεύτερη 

φορά. Την Τρίτη φορά, που πήγα, µετά από αρκετή πάλι ώρα αναµονής µε 

δέχθηκε για λίγο. Είναι γνωστό το χάρισµα, που είχε ο γέροντας,  να διαβλέπει 
µέσα στο βάθος της ψυχής οποιουδήποτε τον πλησίαζε. Το ίδιο συνέβη και µαζί 

µου. Τον πλησίασα και πήρα την ευχή του, ενώ αυτός ήταν ξαπλωµένος κλινήρης 

και τυφλός. Τότε όλως παραδόξως και αναπάντεχα µου λέγει: «Εκείνη η κοπέλα 

στην Κύπρο». Έµεινα εγώ άναυδος. Για ποια κοπέλα µιλούσε, αφού δεν είχα υπ’ 

όψη µου καµµιά; «Για ποια κοπέλα µιλάτε, γέροντα», τον ρώτησα σαστισµένος; 

Τότε άρχισε να µου περιγράφει. «Εκείνη η κοπέλα στην Κύπρο». Τότε µέσα από 

το υποσυνείδητο µου κάτι άρχισε να αναδύεται. Εγώ τότε την περιέγραψα και η 

απάντηση του γέροντα ήταν καταφατική. «Ναι, ναι», µου απαντά «αυτή είναι». 

Εν τω µεταξύ όλος αυτός ο διάλογος γινόταν τόσο γρήγορα, που όλες οι 

αντιδράσεις έβγαιναν ενστικτωδώς µέσα από την καρδιά µου. «Πες της να µην 

λυπάται», µου ανταπάντησε, «είναι πολύ εσωστρεφής, πολύ εσωστρεφής, πες της 

να µη λυπάται». Ευχαρίστησα τον γέροντα, και έφυγα ωφεληµένος. Μαζί µου 

ήταν και ένας ιερέας, ο οποίος έπασχε από καρκίνο (δεν γνωρίζω αν ζει σήµερα), 

και µε κατέβασε µε το αυτοκίνητο του στην Αθήνα. Αµέσως τότε τηλεφώνησα 

στην Κύπρο και διηγήθηκα το συµβάν. 

 Η δική µου ερµηνεία στο γεγονός αυτό είναι ότι ο Θεός φώτισε το άγιο 

Πορφύριο να δει από όλα τα προβλήµατα, που µε περιστοίχιζαν εκείνο τον καιρό, 

εκείνο το πρόβληµα, που ήταν πιο καίριο· την εσωστρέφεια, τη µελαγχολία, το 

κλείσιµο στον εαυτό του συγκεκριµένου προσώπου. Αυτό είναι και το γενικότερο 

πρόβληµα της εποχής µας. Γι’ αυτό «όσα από τα συναισθήµατα, που νιώθουµε, 

δεν εκφράζονται, εσωτερικεύονται, δηµιουργώντας ένταση στα ασθενέστερα 

σηµεία του σώµατος. Όταν η ένταση παρατείνεται, εξασθενίζει η φυσική 

ικανότητα αντίστασης, και τότε κάνει την εµφάνιση της η ασθένεια. Γι’ αυτό τον 

λόγο στον δικό µας πολιτισµό κυριαρχεί ένα είδος µουσικής, που προσφέρεται για 

την έκφραση των ατοµικών συναισθηµάτων και διαθέσεων. Η τακτική 

ενασχόληση µε τη µουσική είναι ένα αποτελεσµατικό µέσο αντιµετώπισης του 

συνηθισµένου συναισθηµατικού στρες της καθηµερινής ζωής, ενώ σε στιγµές 

έντονης συναισθηµατικής κρίσης, η µουσική µπορεί να εστιάσει και να 
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κατευθύνει την απελευθέρωση των συναισθηµάτων, οδηγώντας τα στην κάθαρση 

και προσφέροντας ένα µέσο έκφρασης»
26

. 

 Ο συντονισµός των κινήσεων είναι βασική αρχή στη ζωή µας. Αυτό έχει 

χρησιµοποιηθεί από τους «µάγους» στην αρχαιότητα µε τη χρήση τυµπάνων. Στη 

νηπτική Θεολογία επίσης χρησιµοποιείται ο συγχρονισµός της ευχής του Ιησού 

(Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον µε) µε τους κτύπους της καρδιάς. Αυτό βέβαια 

πρέπει να γίνει µε την καθοδήγηση έµπειρου γέροντα, αλλιώς µπορεί να έχει 

επιβλαβείς παρενέργειες, τόσο σωµατικά, όσο και ψυχικά. Η συµπεριφορά µας 

επίσης ρυθµίζεται ασυνείδητα ανάλογα µε τις εποχές του χρόνου και τον καιρό. 

Στον χώρο της µουσικής ο ηχητικός συντονισµός επιτυγχάνεται, όταν ένας 

τραγουδιστής ή τραγουδίστρια µπορεί να σπάσει ένα κρυστάλλινο ποτήρι ή γυαλί. 

Όταν επίσης πατήσουµε το δεξί πεντάλ στο πιάνο, και παίξουµε µια χαµηλή νότα, 

τότε δονούνται και οι λεγόµενοι αρµονικοί φθόγγοι, που παράγονται από αυτή. 

 Ο Ολλανδός επιστήµονας Christian Huygens to 1665 ανακάλυψε πως, αν 

έχουµε ένα δωµάτιο γεµάτο από ρολόγια εκκρεµή, και τα θέσουµε σε λειτουργία, 

µετά από ώρες όλα τα ρολόγια του τοίχου θα κινούνται µε την ίδια φορά. Ένα 

δικό µας πείραµα βέβαια έδειξε το αντίθετο, δοκιµάζοντας το ίδιο πείραµα µε 

ηλεκτρονικούς µετρονόµους αυτή τη φορά. Τοποθετήσαµε τρεις ηλεκτρονικούς 

µετρονόµους τον ένα δίπλα στον άλλο, και τους θέσαµε σε λειτουργία. Κανένας 

ηλεκτρονικός µετρονόµος δεν συγκινήθηκε από τις παλµικές δονήσεις του 

διπλανού του µετρονόµου. ∆εν γνωρίζουµε ποιο θα είναι το αποτέλεσµα, αν 

τοποθετήσουµε µετρονόµους, που κουρδίζονται µε ελατήριο. 

 Είναι σηµαντικό λοιπόν να προσλάβουµε τον παλµό του ασθενούς, και σ’ 

αυτόν ακριβώς να κινηθούµε. Πρέπει η µουσική ή οι αυτοσχεδιασµοί να απηχούν 

πρώτα απ’ όλα τις δονήσεις και τα ρυθµικά σκιρτήµατα του ασυνειδήτου του 

προς θεραπείαν προσώπου. Επίσης βασικός παράγοντας στην εργασία µας αυτή 

είναι και η βαθιά γνώση των αρµονικών φθόγγων, όπως υπάρχουν και 

λειτουργούν µέσα στη φύση, καθώς και πότε πρέπει δια της µουσικής να 

δηµιουργήσουµε ένταση και πότε χαλάρωση. 

 Όµως το κυριότερο θέµα, το οποίο πρέπει να µας απασχολήσει στο 

κεφάλαιο «µουσικοθεραπεία» είναι ο προσδιορισµός και η αναγνώριση του  

βασικού ψυχικού προβλήµατος και της ουσιαστικής νευρωτικής παθήσεως. Το 

«γνώθι σαυτόν» θεωρείται από πολλούς, ένας από τους οποίους είµαι και εγώ, 

ταυτόχρονα και λύση του προβλήµατος. Η ψυχή, αν δούµε το θέµα µε 

πνευµατικούς οφθαλµούς, οµοιάζει προς ένα τέλειο µηχάνηµα. Όπως σε όλα τα 

µηχανήµατα, έτσι και στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχουν και κάποιες 

δυσλειτουργίες. Ένας καλός και πεπειραµένος µηχανικός θα διαλύσει τη µηχανή 
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 McCLELLAN, Θεραπευτικές, σ. 140. 
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εις τα εξ ων συνετέθη, για να µπορέσει να βρει το λάθος, και έτσι να το 

διορθώσει. 

 Το ίδιο συµβαίνει και µε ένα καλό και πεπειραµένο ψυχολόγο. Κατά τον 

Καρλ Γιουγκ, «η κύρια αιτία της νευρώσεως είναι η έλλειψη θρησκευτικότητος 

εν γένει και ιδίως η εκ της συνειδήσεως απώθησις της ιδέας της αθανασίας»
27

. Ο 

άνθρωπος προσπαθεί, κατά τον Γιουγκ, να ξεχάσει ότι υπάρχει ο θάνατος. Όµως, 

εάν, κατά τη διδασκαλία του Ελβετού ψυχολόγου, θεωρήσουµε ότι ο θάνατος δεν 

είναι το τέρµα της λεωφόρου, αλλά, όπως λέγουν οι Πατέρες της Εκκλησίας µας 

εδώ και αιώνες, «η µετάβαση εκ του θανάτου εις την ζωήν», τότε µπορεί εύκολα 

να συνεχίσει τη ζωή του, χωρίς τα βασανιστικά ψυχονευρωτικά συµπλέγµατα. 

 Η ίδια µέθοδος πρέπει να εφαρµόζεται και στη µουσική, προκειµένου να 

διορθώσουµε κάποια λάθη η ατέλειες. Η πρώτη και µεγαλύτερη φάση της 

θεραπείας είναι η σωστή διάγνωση του προβλήµατος. Εάν σκοντάψουµε σε αυτό 

το βασικό σκαλί της πορείας µας, τότε δεν θα µπορέσουµε ποτέ να διορθώσουµε 

οποιοδήποτε πρόβληµα. 

 Επίσης πρέπει να εργαζόµαστε επιστηµονικά και συστηµατικά, αν 

θέλουµε να δούµε φως στην σήραγγα, που µπαίνουµε. Η σωστή ιεράρχηση και 

ταξινόµηση µέσα στον χώρο της λογικής µας των διαφόρων προβληµάτων, καθώς 

και των µεθόδων θεραπείας, είναι από τους βασικότερους παράγοντες, χωρίς τους 

οποίους πραγµατικά είναι αδύνατη η τελεσφόρηση του έργου µας. 

 Οι βασικοί κανόνες και άξονες, πέριξ των οποίων µπορούµε να 

περιστρεφόµαστε, πρέπει να είναι πάντοτε οι ίδιοι. ∆εν µπορεί τη µια στιγµή να 

εφαρµόζουµε τον ένα κανόνα και όταν ξαναβρούµε την ίδια περίπτωση, να 

εφαρµόζουµε άλλο κανόνα. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια στην εργασίας µας. Γι’ 

αυτό και πρέπει να κατατάξουµε τα δεδοµένα µας µε συστηµατικό και 

επιστηµονικό τρόπο, ούτως ώστε να µπορέσουµε να αναχθούµε δια της πράξεως 

στη θεωρία και έτσι να αρχίσουµε να τυποποιούµε και να εξάγουµε τους 

βασικούς κανόνες. 

 Τέλος πιστεύω ακράδαντα ότι ο µεγαλύτερος δάσκαλος για τις µεθόδους 

θεραπείας, που θα χρησιµοποιήσουµε σε κάθε ασθενή, είναι η ίδια η πράξη και η 

εµπειρία. Σίγουρα οι γνώσεις προσθέτουν κάποια θεωρητική κατοχύρωση, αλλά 

πάντοτε η έρευνα, πάνω σε πειραµατική βάση, είναι αυτή, που µπορεί να φέρει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. ∆εν υπάρχουν συνταγές θεραπείας. Η σχέση 

µουσικοθεραπευτή και ασθενή πρέπει να είναι διαλεκτική, αµφίδροµη και να 

είναι έτοιµη να υιοθετήσει οποιεσδήποτε νέες θέσεις, απόψεις ή µεθόδους, που 

µπορούν να προκύψουν από αυτή τη σχέση. Ο κάθε ασθενής είναι µια ξεχωριστή 

προσωπικότητα, και η θεραπεία πρέπει να είναι ξεχωριστή και µοναδική. 

                                           

27
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Γιουνγκ Κάρολος, ΘΗΕ, Αθήναι, 1864, τ. 4, στ. 522. 
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 Ο µουσικοθεραπευτής τελικά πρέπει να είναι ανοικτός σε οτιδήποτε 

καινούργιο, ενηµερωµένος σε σύγχρονες µεθόδους και έτοιµος για οποιαδήποτε  

µεταβολή ή αλλαγή µπορεί να προκύψει µέσα στη δύσκολη πορεία της θεραπείας 

δια της µουσικής. Το παράδειγµα του Καρλ Γιουγκ, που αναφέραµε, αυτό µας 

διδάσκει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζʹ 
Μια αλλιώτικη εµπειρία - Τα αυτιστικά παιδιά 

 

 Όταν ο άνθρωπος ζει σε µικρές κοινωνίες, όπως η Κύπρος, είναι δύσκολο 

να βρεις εφαρµοσµένα επαγγελµατικά προγράµµατα για παιδιά αυτιστικά. 

Αντίθετα, µάλλον είναι κάπως παραµεληµένα ή στην καλύτερη περίπτωση 

λειτουργεί µια απλή περιποίηση. Μια εξόρµηση όµως, που είχαµε πριν από 

µερικά χρόνια στη ∆ανία, µας απέδειξε το αντίθετο. 

 Εγώ, µια οµάδα τριών καθηγητών και µια προχωρηµένη µαθήτρια µας 

είχαµε προσκληθεί από το κρατικό Ωδείο του Χόλστπερο της ∆ανίας, για να 

δώσουµε συναυλία και για να διδάξω εκεί προχωρηµένους µαθητές του πιάνου. 

Μας ξενάγησαν σε όλα τα µνηµεία της πόλεως, και µας έδειξαν τον τρόπο 

λειτουργίας του κρατικού Ωδείου. Μια από τις µέρες, που θα µέναµε εκεί, ήταν 

αφιερωµένη στο να δούµε πως µια καθηγήτρια διδάσκει µουσική και πιάνο σε 

αυτιστικά παιδιά και εφήβους. 

 Κατ’ αρχήν µας έδειξε ένα έφηβο, που έπαιζε πιάνο, και µπορούσε και 

µιλούσε, εκτός από τη µητρική του γλώσσα, και κάποιες λέξεις στα Αγγλικά. Τα 

έργα, που επέλεγε για τον µαθητή αυτό, έπρεπε να ήσαν ένας ρυθµός 

επαναλαµβανόµενος, και να µην υπάρχουν ρυθµικές δυσκολίες και απότοµες 

µεταβολές. Ο νεαρός αυτιστικός µας έπαιξε ένα έργο του Γ. Σ. Μπάχ, και όλοι 

µείναµε έκπληκτοι, τόσο για τα εξαιρετικά τους επιτεύγµατα, αλλά κυρίως για τη 

φροντίδα, που δείχνουν για τα αυτιστικά παιδιά. Η κυβέρνηση τους εφαρµόζει 

αυστηρές και ογκώδεις φορολογίες, αλλά προσφέρονται πολλές υπηρεσίες για 

πάσχοντες δωρεάν. 

 Έπειτα µας οδήγησαν σε µια µεγάλη αίθουσα συναυλιών, όπου υπήρχαν 

γύρω  στα δεκαέξι µικρά αυτιστικά παιδιά. Η καθηγήτρια τότε έδωσε στο καθένα 

από τα παιδιά ένα κρουστό όργανο (τρίγωνα, κύµβαλα, καστανιέτες, ντέφι κλπ.) 

και αφού έδωσε το σύνθηµα, το καθένα άρχισε να παίζει στον ρυθµό, που είχε 

µάθει. ∆υο τυφλά παιδάκια, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι γύρω στα δέκα 

χρόνια, τραγουδούσαν µε συνοδεία πιάνου. Πραγµατικά ήταν κάτι το εξαίσιο. 

 Σηµαντική είναι επίσης η επίδραση της κινήσεως γενικά στη µουσική, 

αλλά και πιο ειδικά στη θεραπεία δια της µουσικής (µουσικοθεραπεία) διαφόρων 

παθήσεων, καθώς και για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Η ρυθµική κίνηση είναι 

αυτή, που καθορίζει ουσιαστικά τον ψυχικό δοµισµό, τόσο της συνείδησης µας, 

όσο και του υποσυνειδήτου. Ας µην ξεχνάµε ότι πολλά υποσυνείδητα µηνύµατα 

διεισδύουν στο ασυνείδητο µε την επανάληψη διαφόρων ρυθµικών µοτίβων. 

 ∆εν πρόκειται εδώ να εισέλθω στο τεράστιο αυτό κεφάλαιο, το πώς 

δηλαδή διεισδύουν σε µια λανθάνουσα κατάσταση στο ασυνείδητο του ανθρώπου 

(και συνήθως του έφηβου) διάφορα µυστικά µηνύµατα, κάποιες εταιρίες ή 

αιρέσεις, συνήθως σατανιστικές, πολύ συχνά δια της µουσικής ρόκ. Αυτό θα 

µπορούσε να γίνει το θέµα µιας άλλης µελέτης. Ειδικά, σήµερα µάλιστα, 
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πρόκειται για κάτι το εξωφρενικό, που γίνεται, χωρίς καν να λαµβάνονται, ούτε 

από την πολιτεία, ούτε όµως και από την ίδια την οικογένεια, τα αναγκαία 

προληπτικά µέτρα. Μένουµε όµως µέχρις εδώ, αφού τα πλαίσια της εργασίας µας 

δεν επιτρέπουν µια επέκταση σ’ αυτό το τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο θα ονόµαζα 

«Η µαγική µουσική του ασυνειδήτου». 

 Αξιολογώντας όλες τις παραµέτρους στον χώρο της τέχνης και επιστήµης 

της µουσικής, θα λέγαµε ότι την πρώτη θέση κατέχει ο ρυθµός. Και χωρίς 

µελωδία µπορείς να γράψεις συνθέσεις (δες την εµµελή απαγγελία του αποστόλου 

και ευαγγελίου στη βυζαντινή µουσική, το ρετσιτατίβο στην όπερα της ∆υτικής 
µουσικής, καθώς και τη µουσική ραπ στη σύγχρονη µουσική). Πως είναι δυνατόν 

όµως να γράψεις µουσική, χωρίς να έχεις κάποιο συγκεκριµένο ρυθµό ή ρυθµικά 

µοτίβα; Πραγµατικά είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Εποµένως βγάζουµε αβίαστα το 

συµπέρασµα ότι το πρώτο και πρωταρχικό στοιχείο στη µουσική είναι ο ρυθµός, 

και όχι οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας (µελωδία, αρµονία κλπ.). 

 Στο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο «Μουσικουθεραπεία» ο D. Ward 

αναφέρει τα εξής αξιοσηµείωτα για την κίνηση: «Ο Carl Orff έδειξε κάτι πολύ 

περισσότερο από ένα περιστασιακό ενδιαφέρον για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι σε κάποια περίπτωση “συγκλονίστηκε” από τη 

δουλειά, που είχε γίνει µε παιδιά µε µειωµένη ακοή στο Straubing. O Orff 

εντυπωσιάστηκε από τον διευθυντή του σχολείου καθηγητή Hofmarksrichter, ο 

οποίος πίστευε ακράδαντα στη µεγάλη αξία της ρυθµικής δραστηριότητας, της 

κίνησης, και ιδιαίτερα των αισθητικών νευµάτων, γι’ αυτά τα παιδιά. Έλεγε: 

“Όλα τα γεγονότα της ζωής είναι ρυθµικά γεγονότα”»
28

. Αυτό το πόρισµα 

µπορούµε να το διαπιστώσουµε, µελετώντας και την ίδια τη φύση, µε πόση 

αρµονία κινείται, και σε ποια τάξη υπάρχουν όλα τα αντικείµενα, που έφτιαξε ο 

Θεός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηʹ 
Η θεραπεία της παραφωνίας 

 
 Μια από τις πιο βασικές και καθοριστικές για την πορεία του Ελβετού 

ψυχίατρου αρχές είναι ότι υπάρχουν δυο βασικοί τύποι ανθρώπων, ο εσωστρεφής 

και ο εξωστρεφής
29

. Ο εσωστρεφής τύπος ανθρώπου είναι αυτός, που συνεχώς 

κλείνεται στον εαυτό του, χωρίς να εκφράζεται µε οποιονδήποτε τρόπο προς τα 

έξω (και κυρίως προς τον συνάνθρωπο του). Ο εξωστρεφής τύπος ανθρώπου είναι 

αυτός, που συνεχώς εκφράζει τον εαυτό του, και πολλές φορές µάλιστα 

αυθόρµητα, χωρίς καν να σκεφτεί τι είναι αυτό, που κάνει ή που πρόκειται να 

πράξει. Οµιλεί πολύ, και είναι τροµερά διαχυτικός. Συνήθως ο εξωστρεφής είναι 

αυτός, που δύσκολα µπορεί να µελετήσει, αλλά αφοµοιώνει και αποµνηµονεύει 

εύκολα. Ο εσωστρεφής βρίσκεται στο άλλο άκρο. Μελετά συνήθως πολύ, χωρίς 

να απολαµβάνει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

 Με βάση αυτή την αρχή του Καρλ Γιουγκ προχωρήσαµε και εµείς, πριν 

από δεκατρία περίπου χρόνια, σε κάποιο δύσκολο εγχείρηµα, το οποίο όµως µας 

έφερε σε αξιοζήλευτα αποτελέσµατα και πορίσµατα, που πραγµατικά αλλάζουν 

τις διεθνείς απόψεις περί του θέµατος, που πραγµατευόµαστε, δηλαδή τη 

διόρθωση ή βελτίωση προς το καλύτερο της «παραφωνίας». Ας σηµειώσουµε εδώ 

ότι η ετυµολογική καταγωγή της λέξεως παραφωνία προέρχεται από την πρόθεση 

παρά και το ουσιαστικό φωνή. ∆ηλαδή τραγουδώ ή παίζω µια νότα σε ένα 

όργανο, όχι στην κανονική της θέση, δηλαδή κοντά στη νότα. Εποµένως ο 

παράφωνος, όταν του τραγουδήσεις τη νότα ντο ή νή, αυτός δεν θα τραγουδήσει 

αυτή τη νότα, αλλά µια άλλη νότα , που βρίσκεται, είτε ψηλότερα, είτε πάλιν 

χαµηλότερα από την αρχική νότα. 

 Μια άλλη  βασική διαπίστωση, προτού ξεκινήσουµε τη µελέτη του 

θέµατος, είναι ότι, όταν εµείς τραγουδούµε πολύ χαµηλή νότα, τότε ο παράφωνος 

ανταπαντά µε µια ψηλή νότα. Όταν πάλιν, αντίθετα, ο καθηγητής τραγουδά  µια 

ψηλή νότα, τότε συνήθως ο παράφωνος µαθητής τραγουδά µια πιο χαµηλή νότα. 

 Κατ’ αρχήν ξεκίνησα από την πρώτη και βασική αρχή όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει, που διέπει την Ψυχολογία του Καρλ Γιουγκ, ότι δηλαδή οι άνθρωποι 

διακρίνονται σε δύο πολύ γενικούς τύπους, τον ενδοστρεφή και τον εξωστρεφή. 

                                           

29
 «Ο ενδοστρεφής άνθρωπος εφαρµόζει την αρχή «ένδον βλέπε», ζη ζωήν εσωτερικήν, διέπεται 

υπό του υποκειµενικού παράγοντος, είναι ως επί το πλείστον ακοινώνητος, επιφυλακτικός, 

σιωπηρός, σοβαρός, ευαίσθητος, επιδιώκει την απαλλαγήν από την κυριαρχίαν των εξωτερικών 

γεγονότων, είναι εγωκεντρικός, ασχολείται διαρκώς πέρι την εσωτερικήν αυτού κατάστασιν και 

έχει θεωρητικάς τάσεις. Αντιθέτως, ο εξωστρεφής είναι κοινωνικός, έχει προσαρµοστικάς 
ικανότητας, παρασύρεται υπο του περιβάλλοντος, και απορροφάται υπό των εξωτερικών 

συνθηκών και της εξωτερικής πραγµατικότητος· ηθικοί νόµοι τούτου είναι αι απαιτήσεις της 

κοινωνίας». ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Γιουνγκ Κάρολος, ΘΗΕ, Αθήναι, 1964, τ. 4, στ. 523. 
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Κατά την περίοδο 1988-1992 δίδαξα µουσική, ως αναπληρωτής, σε διάφορα 

Γυµνάσια σε όλη την Κύπρο. Εκεί είχα την ευκαιρία να κάνω διάφορα πειράµατα 

και παρατηρήσεις µε παιδιά ηλικίας δώδεκα µε δεκαέξι χρόνων. Τα παιδιά, στα 

οποία εφάρµοσα τη µέθοδο αυτή και στους µαθητές, οι οποίοι έκαναν ιδιαίτερο 

µάθηµα τραγουδιού κοντά µου. Τα αποτελέσµατα ήταν θαυµάσια και 

αξιοζήλευτα. 

 Το τι συµβαίνει συνήθως στον χώρο της µουσικής είναι ότι, όταν κάποιος 

είναι «παράφωνος», δεν τον δέχονται καθόλου ως µαθητή, ούτε οι καθηγητές, 

ούτε οι σχολές µουσικής, είτε πρόκειται για καθηγητές ή σχολές ευρωπαϊκής 
µουσικής, είτε για βυζαντινής, αλλά τον αποπέµπουν. ∆ικός µου στόχος ήταν να 

παίρνω ως µαθητές για ιδιαίτερο µάθηµα παιδιά και ενήλικες, που είχαν φωνητικά 

προβλήµατα, και ακολούθως να προσπαθώ να τους εξερευνώ µε κάθε 

λεπτοµέρεια, για να µπορέσω έτσι να ανακαλύψω που βρίσκεται το φωνητικό 

τους πρόβληµα, και τελικά να το διορθώσω, όσο αυτό είναι το κατορθωτό και 

δυνατό µέσα στα ανθρώπινα πλαίσια της µουσικής επιστήµης. 

 Στο Γυµνάσιο Λευκάρων, όπου είχα και την ευθύνη της προετοιµασίας 

της χορωδίας, έκανα κάποιες διαπιστώσεις, και ακολούθως κατέταξα τα παιδιά, 

αγόρια και κορίτσια, σε τρείς γενικές κατηγορίες, ανάλογα µε τις φωνητικές τους 

ικανότητες. Στην πρώτη κατηγορία άνηκαν παιδιά, τα οποία τραγουδούσαν µόνο 

πολύ χαµηλά, και  δεν έβγαινε η φωνή τους στις ψηλές νότες. Αυτή ήταν και η 

πιο µεγάλη σε ποσότητα παιδιών. Στη δεύτερη κατηγορία άνηκαν µαθητές, που 

ήταν υψίφωνοι, και δεν µπορούσαν να κατεβούν στα χαµηλά. Η Τρίτη κατηγορία 

παιδιών ήταν εκείνη, που τραγουδούσαν σωστά και ορθόφωνα. 

 Χωρίς να είναι απόλυτη και γενικού κύρους αυτή η διαπίστωση, διέκρινα 

ότι τα χαµηλόφωνα παιδιά ήταν και εσωστρεφή, ενώ τα υψίφωνα πιο  εξωστρεφή. 

Τα ενδοστρεφή παιδιά δύσκολα παράγουν σωστό ήχο δια της αναπνοής, και έτσι 

δυστυχώς, αν ο καθηγητής δεν προσέξει από την αρχή τα παιδιά αυτά και τα 

ενθαρρύνει να βγάλουν προς τα έξω τη φωνή τους, ελλοχεύει ο µεγάλος κίνδυνος 

να µην µπορέσουν ποτέ να τραγουδήσουν σωστά, έστω και µια µικρή µελωδική 

γραµµή. 

 Θέλοντας πραγµατικά να βοηθήσω τα παιδιά να τραγουδήσουν σωστά, 

διαπίστωσα ότι µπορούσα δια της αναπνοής και δια της εντάσεως της φωνής να 

προσδιορίσω το ύψος του φθόγγου, στο οποίο τραγουδούσαν. Έτσι βγήκα 

αβίαστα στο συµπέρασµα ότι η ένταση και το ύψος του φθόγγου είναι δύο 

έννοιες, που κινούνται παράλληλα. Όσο πιο δυνατά τραγουδάς ή ψάλλεις 

(ένταση), τόσο πιο ψηλά (ύψος) ανεβαίνεις. Αντίθετα όσο πιο µαλακά (ένταση) 

ψάλλεις ή τραγουδάς, τόσο πιο χαµηλά (ύψος) κατεβαίνεις. 

 Γι’ αυτό χώρισα τα παιδιά της χορωδίας σε τρεις οµάδες. Στα αριστερά 

µου τοποθέτησα τους χαµηλόφωνους, στα δεξιά τους υψίφωνους και στο κέντρο 

τους ορθόφωνους. Στους µεν χαµηλόφωνους (και ενδοστρεφείς) έλεγα πάντοτε να 

τραγουδούν πολύ δυνατά, ενώ στους υψίφωνους (και εξωστρεφείς) να 
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µαλακώσουν τις φωνές τους, και να τραγουδούν πιο απαλά. Και έτσι βγήκε, όσο 

το δυνατό, καλύτερο αποτέλεσµα, πέρα από κάθε προσδοκία. 

 Μιλήσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο ότι ο άνθρωπος έχει την τάση να 

ταυτίζει τον χρόνο (αργά-γρήγορα) µε την ένταση (δυνατά-σιγά). Μια παρόµοια 

διαπίστωση, που έχουµε κάνει στον χώρο της φωνητικής µουσικής (κλασσικού 

τραγουδιού, βυζαντινής µουσικής), είναι ότι ο άνθρωπος ταυτίζει, όπως έχουµε 

ήδη αναφέρει, και δύο άλλες παραµέτρους, την ένταση (δυνατά-σιγανά) µε το 

ύψος (χαµηλά-ψηλά). Όσο πιο µαλακά τραγουδά, τόσο πιο χαµηλά σε ύψος 

πηγαίνει. Αντίθετα, όσο πιο δυνατά ψάλλει, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνει στο ύψος 
των φθόγγων. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, που διαφόρων ειδών 

χορωδίες, βυζαντινές ή µη, ή σολίστες ξεκινούν από ένα ύψος, και καταλήγουν σε 

άλλο. Αλλά αυτό είναι θέµα, που θα µας απασχολήσει µέσα στα πλαίσια κάποιας 

άλλης εκτενέστερης µελέτης. 

 Η εφαρµογή αυτής της αρχής, που, όπως είπαµε, ξεκίνησε από τη βασική 

διαπίστωση του Καρλ Γιουγκ, είχε καλύτερα αποτελέσµατα στο ιδιαίτερο 

µάθηµα, παρά στο οµαδικό, που πραγµατοποιείται στο σχολείο. Συνήθως οι 

µαθητές, όταν έρχονται για πρώτη φορά να κάνουν µάθηµα φωνητικής-

ορθοφωνίας, στα πρώτα µαθήµατα πατούν ένα φθόγγο µόνο, και αυτός είναι ο 

βασικός φθόγγος της οµιλίας τους. Συνήθως αυτός ο ήχος που βγάζουν, είναι 

πολύ χαµηλός. Εγώ πάντοτε έπαιρνα αυτό τον φθόγγο ως βάση των ασκήσεων 

µου, αφού µόνο αυτόν  ήξερε να τραγουδά, και από εκεί άρχιζα απλές ασκήσεις, 

κυρίως προς τα πάνω, λέγοντας στον µαθητή κάθε φορά, αν ήθελα να ανεβεί πιο  

ψηλά: «τραγούδα πιο δυνατά». ∆εν είναι σωστό να λες σε ένα παράφωνο: 

«τραγούδα πιο ψηλά», αλλά «τραγούδα πιο δυνατά». Ούτε πάλιν είναι σωστό να 

του λέγεις: «τραγούδα πιο χαµηλά», αλλά «τραγούδα πιο µαλακά». Πρέπει ο 

έµπειρος καθηγητής να ξέρη να µιλά στη γλώσσα, που ο µαθητής καταλαβαίνει 

και αντιλαµβάνεται, και όχι χρησιµοποιώντας τη δική του επιστηµονική 

ορολογία. «Τοις πάσι γέγονα τα πάντα», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «ίνα πάντως 

τίνας σώσω» (Α ʹ Κορ. Θ ʹ , 22), που σηµαίνει ότι πρέπει να προσαρµοζόµαστε µε 

τις εκάστοτε περιστάσεις. 

 Οι δυο έννοιες – χαµηλά και µαλακά – στο χώρο της Κυπριακής 

διαλέκτου προδίδουν τη συνειρµική αλληλοπεριχώρηση, που έχουν. Ο όρος: 

«χαµηλά» εµπερικλείει δύο έννοιες: το µαλακά (ένταση) και πιο αργά (ταχύτητα). 

Συµπέρασµα: Μέσα στην ανθρώπινη φύση και ουσία οι έννοιες α. ένταση-

τονικότητα (ύψος) και β. ένταση-ταχύτητα είναι παράλληλες. 

 Όµως, καθήκον κάθε σωστού και ώριµου καλλιτέχνη είναι να 

αποσυνδέσει τις δυο έννοιες µεταξύ τους. Υπάρχουν πλείστες όσες φορές, που 

πρέπει να εκτελέσουµε ένα έργο µαλακά, άλλ’ όµως να είναι πολύ γρήγορα. Η 

πάλιν υπάρχουν άλλες τόσες φορές, που πρέπει να εκτελέσουµε ένα έργο 

γρήγορα, αλλά να είναι πάλιν µαλακά. Αυτό βεβαία είναι θέµα, το οποίο δεν θα 

απασχολήσει και την παρούσα µελέτη. Είναι τεράστιο το κεφάλαιο για την 
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ψυχική και τεχνική προετοιµασία του καλλιτέχνη, ούτως ώστε να φθάσει στο 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 

 Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις «εσωτερικής ακοής». Με τον όρο αυτό 

εννοούµε κάποιο άτοµο, που ακούει πολύ καλά, και ξεχωρίζει τη διαφορά του 

ύψους και τη διάρκεια των φθόγγων, αλλά δεν µπορεί να τραγουδήσει σωστά. 

Κάποιος νεαρός κιθαρίστας, πριν από δώδεκα περίπου χρόνια, ήρθε κοντά µου να 

µάθει τραγούδι, όµως ήταν τελείως παράφωνός. Όταν όµως έπαιζε στην κιθάρα 

τραγούδια, που τα άκουγε στο ραδιόφωνο, τότε το εκτελούσε τέλεια. Αυτό 

αποδεικνύει ότι το ακουστικό του αισθητήριο ήταν άψογο, αλλά οι φωνητικές του 

χορδές δεν τον βοηθούσαν, ούτως ώστε να παραγάγει τον σωστό φθόγγο. Αυτό το 

φαινόµενο ονοµάζουµε «εσωτερική ακοή». Οι πιο πολλοί «παράφωνοι» ακούνε 

σωστά, αλλά δεν µπορούν να εκφρασθούν σωστά. Παραλλήλισε ακόµη τη 

µουσική µε τη γλώσσα. Πολλοί είναι, που ακούνε σωστά, αλλά έχουν 

προβλήµατα δυσλεξίας, όταν πάνε να εκφραστούν. 

 Τελικά ο καλός καθηγητής, για να µπορέσει να διορθώσει την παραφωνία, 

πρέπει, όπως ο καλός γιατρός, να κάνει σωστή διάγνωση, να εντοπίσει µε 

µαθηµατική ακρίβεια που βρίσκεται το λάθος, και τότε να εφαρµόσει  την 

ανάλογη µέθοδο προς θεραπεία. Όσο δύσκολο είναι να κάνεις σωστή διάγνωση 

του προβλήµατος, άλλο τόσο εύκολο είναι να εφαρµόσεις τον ενδεδειγµένο τρόπο 

και την ενδεδειγµένη µέθοδο, προκειµένου να θεραπεύσει κανείς τον ασθενή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θʹ 
Μουσική: o εξευγενισµός της ψυχής ή … 

 
 Ένας από τους κύριους σκοπούς της µουσικής παιδείας, όπως όλοι πολύ 

καλά γνωρίζουµε, είναι να εξευγενίσει τον εσωτερικό κόσµο του ανθρώπου. 

Πραγµατικά, όπως αναφέρει και ο Καρλ Γιουγκ, µιλώντας για τον πολιτισµό, «µε 

κανένα τρόπο δεν είναι µόνο η ζωώδης φύση, που έρχεται σε αντίθεση µε τον 

εξαναγκασµό του πολιτισµού»
30

. Ο πολιτισµός δηλαδή µε όλες του τις εκφάνσεις 

έρχεται σε αντίθεση µε τα κατώτερα ζωώδη ένστικτα του ανθρώπου, τα οποία και 

προσπαθεί µε τον δικό του τρόπο να «εξευγενίσει». 

 Μια από τις κύριες εκφάνσεις του πολιτισµού είναι και η µουσική, η οποία 

είναι γενικά αποδεκτή, ως πανανθρώπινη γλώσσα. ∆εν χωρίζει ποτέ τους 

ανθρώπους, αλλά αντίθετα τους ενώνει σε µια κοινωνία προσώπων. Ποια όµως 

µουσική είναι, που εξευγενίζει τον άνθρωπο; Η rock, η pop, η jazz, η λαϊκή, η 

ελαφρά µουσική, η δηµοτική, η κλασσική ή η βυζαντινή; Ποιο είναι το κριτήριο, 

µε το οποίο µπορούµε κάθε φορά να µετρούµε τα διάφορα στοιχεία στη µουσική; 

 Ξεκινώντας ακριβώς από τη βασική αρχή, που διέπει το έργο του Ελβετού 

ψυχολόγου, ότι δηλαδή ο πολιτισµός εξευγενίζει τα ζωώδη ένστικτα του 

ανθρώπου, θα λέγαµε ότι η «σωστή» µουσική είναι αυτή, που εξευγενίζει τον 

άνθρωπο, και όχι αυτή, που την διεγείρει, αυτή, που τον αναπαύει και τον 

ξεκουράζει, και όχι αυτή, που προκαλεί έξαψη στα κατώτερα και ζωώδη ένστικτα 

του. Ποια όµως είναι η µουσική, που διεγείρει τον άνθρωπο; 

 Σίγουρα, βλέποντας µέσα στην ιστορία της µουσικής, καθώς και µέσα στη 

µορφολογία και στις βασικές δοµές της µουσικής γενικά, θα λέγαµε ότι η 

µουσική, που διεγείρει τα κατώτερα ένστικτα του ανθρώπου, είναι αυτή, που έχει 

έντονα ρυθµικά και επαναλαµβανόµενα στοιχεία, ενώ η µουσική, που ηρεµεί την 

ψυχή του ανθρώπου, είναι αυτή, που κρατεί κάποιες σχετικές ισορροπίες µεταξύ 

ρυθµού και µελωδίας, και που κυρίαρχο στοιχείο της είναι η οµοιόµορφη 

µελωδική γραµµή, µε ρυθµικές, µελωδικές, αρµονικές κλπ, ερωταπαντήσεις. 

 Αν ρίξουµε τώρα µια µατιά µέσα στην ασκητική γραµµατεία, θα δούµε ότι 

ο Ιωάννης Σιναΐτης, ο επονοµαζόµενος της Κλίµακας, θεωρεί ότι η µουσική, και 

ειδικώτερα η ψαλµωδία, είναι αντίθετη µε τη λύπη και εσωστρέφεια της ψυχής. 

«Ου µελωδήσουσιν οι τοιουτοί ποτε, ουδέ αλαλάξουσιν εν ύµνοις προς εαυτούς· 

λυµαντικά γαρ τά τοιαυτα του πένθους καθέστηκεν»
31

. 

 Εποµένως πρώτο φάρµακο και συνταγή  για τη θεραπεία της 

ενδοστρέφειας και της λύπης µας δίνει ο Ιωάννης Σιναΐτης την ψαλµωδία η την 

ενασχόληση µε τη µουσική, και ειδικότερα µε τη φωνητική µουσική. Στην 
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 ΓΙΟΥΝΓΚ, Αναλυτική, σ. 20. 
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 ΙΩΑΝΝΗΣ, Κλίµαξ, Λόγος Ζ ʹ, Περί χαροποιού πένθος, σ. 152. 
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οργανική µουσική το ηχείο του οργάνου βρίσκεται έξω από το σώµα µας, ενώ στη 

φωνητική µουσική το ηχείο βρίσκεται µέσα στο σώµα µας. Γι’ αυτό είναι πολύ 

σηµαντικό τα παιδιά από την πρώτη στιγµή, που κάνουν τα πρώτα βήµατα τους 

για ένταξη στην κοινωνική ζωή, από την ηλικία των τριών ή τεσσάρων χρονών, 

να ασχολούνται µε τη µουσική, και ειδικότερα µε το τραγούδι. Αυτό τους δίνει 

ευκαιρία να εκφράσουν τις διάφορες συναισθηµατικές και άλλες καταστάσεις, 

που ζουν µέσα στην παιδική ψυχή τους. 

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες λειτουργεί το «µουσικό σχολείο». Εκεί τα 

παιδιά, προτού ακόµη αρχίσουν κάποιο εξειδικευµένο όργανο, εντάσσονται δια 

δύο χρόνια σε παιδική χορωδία, οπόταν διαµορφώνεται η φωνή τους, αλλά εκτός 

από αυτό, διαπλάθεται και εξωτερικεύεται ο χαρακτήρας τους, πράγµα το οποίο 

είναι πολύ σηµαντικό για τη µετέπειτα ένταξη τους στη κοινωνική ζωή, καθώς 

και στην επικοινωνία τους µε τον συνάνθρωπο. 

 Στο ωδείο που εργάζοµαι, έχουµε ένα µικρό κοριτσάκι, το οποίο, όταν 

ήταν πολύ µικρό, ήταν πολύ ντροπαλό και ενδοστρεφές. Αυτό είχε ως συνέπεια 

να µην µπορεί να παραχθεί ήχος φυσιολογικός και σωστός από τη φωνή του. 

Ακόµη, όταν προσπάθησε να ενταχθεί στην παιδική χορωδία τους δήµου της 

περιοχής της, δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή. Ακόµη, προσπαθώντας να κάνει 

µαθήµατα και σε µια πεπειραµένη καθηγήτρια τραγουδιού στο ωδείο, δεν έγινε 

αποδεκτή. Τότε ήταν, που την ανέλαβε µια έµπειρη καθηγήτρια µας, που 

ακολουθεί τη µέθοδο, που έχουµε εισαγάγει για διόρθωση της παραφωνίας, και 

έτσι σιγά σιγά άρχισε να τοποθετείται η φωνή της. Προτού ακόµη διορθωθεί η 

παραφωνία, που είχε, έγινε αποδεκτή και στη χορωδία του ωδείου, παρά την 

παραφωνία, που υπήρχε στη φωνή της. 

 Το σηµαντικότερο ήταν ότι µε τη διόρθωση της παραφωνίας άρχισε το 

κοριτσάκι να γίνεται και πιο ελεύθερο, να εξωτερικεύει τις σκέψεις και τα 

συναισθήµατα της και να εντάσσεται οργανικά στο κοινωνικό σύνολο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιʹ 
Η πηγαία και καρδιακή µουσική 

 

 Κατ’ αρχήν πρέπει να συµφωνήσουµε ότι µε τον όρο «ανατολική 

µουσική» εννοούµε τη µουσική, που αναπτύχθηκε κυρίως στις ανατολικές χώρες 

της Ευρώπης και στη δυτικές της Ασίας. Με τον όρο «δυτική µουσική» εννοούµε 

τη µουσική, που αναπτύχθηκε πιο πολύ στην Ευρώπη, και κυρίως µετά την 

αναγέννηση. Η βυζαντινή µουσική, ή, όπως και σωστά καλείται, «ψαλτική 

τέχνη», ανήκει λόγω της φύσεως και της δοµής της στην «καθ’ ηµάς Ανατολή». 

Θα ενεργούσαµε πιο σωστά, αν κατατάσσαµε την ψαλτική µας τέχνη στην 

«Ελληνική µουσική». 

 Αναµφίβολα η µουσική παίζει βασικό ρόλο, τόσο στη διαπαιδαγώγηση 

κάθε ηλικίας, όσο και στην καταπολέµηση των νευρώσεων, που δηµιουργεί η 

εποχή µας, όπως έχουµε ήδη µιλήσει και σε προηγούµενα κεφάλαια. Αφού λοιπόν 

η µουσική παίρνει ένα από τους πιο πρωταγωνιστικούς ρόλους στη ζωή µας, ήταν 

φυσικό ότι µετά από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό,  

αλλά κυρίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες, να υπάρχει το πρόβληµα για το ποιο 

από τα δύο κυριότερα είδη  µουσικής πρέπει να ακούµε. 

 Ο οµότιµος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κύριος Χρήστος Βάντσος, µιλώντας για τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης, και πιο ειδικά για το ραδιόφωνο, αναφέρει τα εξής: «Αν 

µάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι στο ραδιόφωνο κυριαρχούν η µουσική, οι 

ειδήσεις και οι οµιλίες, η Εκκλησία και στους τρεις αυτούς τοµείς έχει να 

παρουσιάσει ότι  πολυτιµότερο έχει. Στο θέµα της µουσικής έχει την βυζαντινή  

µουσική, η οποία, είτε µε τις Θείες Λειτουργίες, που µεταδίδονται, είτε µε 

ξεχωριστές µουσικές εκποµπές, που συνδυάζονται µε κάποιο σχόλιο, συγκινεί τον 

κάθε Έλληνα, και κυρίως τον νέο»
32

. 

 Ο λόγος, που η βυζαντινή µουσική συγκινεί τον κάθε Έλληνα, είναι διότι 

έχει την πηγή και προέλευση της µέσα από την καρδία του λαού. Λειτουργεί 

ακριβώς όπως τη δηµοτική µουσική. Εποµένως, εξάγουµε αβίαστα το 

συµπέρασµα ότι «ό,τι προέρχεται από την καρδιά του λαού ή από την καρδιά του 

συνθέτη, αυτό είναι πηγαίο και αυτό πρέπει να ακούµε». 

 Σχεδόν όµως όλα τα έργα της κλασσικής µουσικής – και κλασσική 

µουσική δεν εννοώ µόνο της κλασσικής περιόδου, αλλά της µπαρόκ, κλασσικής, 

ροµαντικής και σύγχρονης – είναι πηγαία και αυθόρµητα. Εξ άλλου η κλασσική 

µουσική δεν είναι απόκτηµα κανενός λαού. Ανήκει σε όλο τον κόσµο. Ποιος 

µπορεί να πει ότι είναι δική του αποκλειστικά; 
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 Τέλος πολλοί είναι οι συνθέτες, που συνένωσαν τη δηµοτική µουσική 

διαφόρων χορών µε την κλασσική, όπως ο Νίκος Σκαλκώτας στην Ελλάδα 

(Ελληνικοί χοροί), ο Άντον Ντβόρζακ στην Βοηµία (Σλαβικοί χοροί), ο Φρανς 

Λιστ στην Ουγγαρία (Ούγγρικοι χοροί) και πολλοί άλλοι. 

 Ο Καρλ Γιουγκ πολλές φορές έβαζε τους ασθενείς του να ζωγραφίζουν 

αυτά, που έβλεπαν στα όνειρα τους. Ο λόγος, που το έκανε αυτό, ήταν, για να µη 

µείνουν παθητικοί δέκτες κάποιων καταστάσεων, αλλά να ενεργοποιηθούν και 

δραστηριοποιηθούν στο να αναπλάθουν δια του χρώµατος τα όνειρα τους
33

. 

Αυτό, που βλέπει στα όνειρα του ένας άνθρωπος, γνώστης κάποιου οργάνου, θα 

µπορούσε να το αναπλάσει δια της µουσικής, µέσω των απλών ή έντεχνων 

αυτοσχεδιασµών. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η παραγωγή πηγαίας και 

αυθόρµητης µουσικής. 

 Θα λέγαµε λοιπόν ότι όλα τα είδη µουσικής είναι κατάλληλα, για να 

διαπαιδαγωγούµαστε, ακούγοντας τα, νοουµένου ότι πληρούν τους όρους της 

καταλληλότητας (δεν είναι δηλαδή µουσική, που, αντί να ηρεµεί, εξάπτει τα 

κατώτερα πάθη). 

 Επίσης, θεωρούµε ότι κάθε µορφή µουσικής, που εκπηγάζει από την 

καρδιά του ανθρώπου και δια των ατραπών της λογικής παίρνει µορφή και οµιλεί 

στην καρδιά του συνανθρώπου µας, πρέπει να γίνεται αποδεκτή, υπό την 

προϋπόθεση να συγκινεί, όπως αναφέρει ο Χρ. Βάντσος, κάθε ελληνική ψυχή. 

 Γενικεύοντας το αξιοσηµείωτο παράδειγµα, που µας δίνει ο Καρλ Γιουγκ 

στο βιβλίο του «Αναλυτική Ψυχολογία»
34

, θα µπορούσαµε να πούµε ότι «µια 

µελωδία ή ένα µουσικό έργο, το οποίο, ακούγοντας το επιφανειακά, προσωρινά 

σε ενοχλεί, µπορεί να ανακαλύψεις τελικά, µέσα από κάποιες διαδικασίες και 

τυχαία περιστατικά, ότι αυτό είναι πραγµατικά, που αγαπάς, και εκφράζει το 

υποσυνείδητο σου είναι»· αρκεί να θελήσει ο άνθρωπος να αφήσει ελεύθερο τον 

εαυτό του, πέρα από κάποιες παρελθοντολογικές δεσµευτικές «απαγορεύσεις». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

33
 Βλ. ΓΙΟΥΓΚ, Ψυχοθεραπεία, σσ. 67-70. 

34
 ΓΙΟΥΓΚ, Αναλυτική, σσ. 15-17.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑʹ 
Ο επιτυχηµένος καθηγητής 

 

 Στο βιβλίο του Καρλ Γιουγκ «Αναλυτική Ψυχολογία και αγωγή του 

παιδιού», στο κεφάλαιο «Ο ταλαντούχος», ο Ελβετός ψυχολόγος κάνει µια 

διάκριση µεταξύ του αµερικάνικου  και ευρωπαϊκού τρόπου σκέψεως τότε που 

έγραφε τη µελέτη του. Οι Ευρωπαίοι, όπως αναφέρει ο Καρλ Γιουγκ, βλέπουν την 

αρνητική πλευρά του θέµατος, ενώ οι Αµερικάνοι βλέπουν πάντοτε ένα θέµα από 

τη θετική του πλευρά. Και αν υπάρχουν κάποια σκοτεινά σηµεία, τότε οι 

Αµερικάνοι προσπαθούν, όχι δια της απαγορεύσεως, αλλά δια της προτροπής, του 

φιλότιµου και της αναπτύξεως της καλής θελήσεως, να παρακινήσουν τον 

άνθρωπο προς τον σωστό δρόµο. 

 Το ίδιο πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται και στον χώρο της µουσικής. Ένας 

καλός δάσκαλος της µουσικής ή στη φωνή ή σε ένα όργανο δεν πρέπει να 

επιπλήττει, ούτε να βλέπει τα αρνητικά στοιχεία στον µαθητή, αλλά συνεχώς να 

του λέγει: «µπράβο», «πολύ ωραία», «υπέροχα», και εάν υπάρχουν κάποιες 

ατέλειες ή παρατηρήσεις προς βελτίωση, τότε να υποδεικνύουµε µε καλό τρόπο 

τα λάθη: «Μπράβο, πολύ καλά·  πρόσεξε, όµως αυτό εδώ κλπ.». 

 Ο καθηγητής, που από την αρχή θα αρχίσει παρατηρήσεις, έχασε τον 

µαθητή, και δεν πρόκειται να κερδίσει το παιχνίδι. Ακόµη και όταν ο µαθητής 

είναι αδιάβαστος, ή προχωρεί µε πολύ αργούς ρυθµούς , ή δεν συγκεντρώνεται 

στο µάθηµα, ακόµη και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει µε διάφορους τρόπους να 

υποδεικνύουµε τα λάθη, χωρίς όµως να επιτιθέµεθα κατ’ ευθείαν στον µαθητή. 

«Όταν κερδίσεις τον µαθητή, τότε µπορείς να τον κάνεις ό,τι θέλεις»
35

. 

 

                                           

35
 Ο Καρλ Γιουγκ αναφέρει τα εξής επιγραµµατικά για τον τρόπο σκέψεως των ανθρώπων των 

δύο ηπείρων: «Η Αµερική απαιτεί και αναπτύσσει την εξυπνάδα, ενώ η Ευρώπη κοιτάζει συνεχώς 

προς τα πίσω, να δει αν την προλαβαίνουν και οι ανόητοι. Ακόµα χειρότερα: η ευρωπαϊκή ήπειρος 
θεωρεί δεδοµένη την κακία και την ανοησία των ατόµων, γι’ αυτό και φωνάζει σε όλους το 

αυταρχικό και επίµονο "Απαγορεύεται... ", ενώ η Αµερική αντίθετα στρέφεται στην καλή τους 

θέληση». ΓΙΟΥΝΓΚ, Αγωγή, σ. 119. Θεωρούµε χρήσιµο εδώ να παραθέσουµε κάποια 

αποσπάσµατα από κάποια µελέτη µας γύρω από το πιάνο, που είχαµε εκδώσει το 1999: «Ένας 

καλός καθηγητής είναι αυτός, που διακρίνει πότε πρέπει να χρησιµοποιεί τη ράβδο και πότε τη 

βακτηρία, πότε δηλαδή πρέπει να ενθαρρύνεις και πότε να επιπλήττεις τον µαθητή σου. Πρόσεξε, 
όταν αρχίζεις το µάθηµα και ο µαθητής φαίνεται ότι έκανε κάποια καλή προσπάθεια και µελέτησε 

κάπως, να τον επαινείς, και να του σηµειώνεις τα καλά σηµεία, στα οποία είχε βελτίωση. Με 

αυτόν τον τρόπο θα τον έχεις πάντα κοντά σου, και θα τον διαπλάθεις όπως εσύ θέλεις, γιατί ήδη 

έχεις καταλάβει τη θέλησή του. Ύστερα όµως πρέπει µε κάθε αυστηρότητα, η οποία πηγάζει όµως 

από την αληθινή αγάπη για τη µουσική, να τον νουθετείς και να διορθώνεις έστω και την 

παραµικρή λεπτοµέρεια. Εξ άλλου, µην ξεχνάς ότι τα µεγάλα λάθη ξεκινούν από τις µικρές 

ασήµαντες λεπτοµέρειες. Στο τέλος του µαθήµατος πάλι, να τον ενθαρρύνεις και να του δείχνεις 

την ικανοποίησή σου για την πρόοδο, που σηµειώνει». ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Πιάνο, σσ. 53-54. 
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 Ο Ελβετός ψυχολόγος, σκιαγραφώντας τα στοιχεία, που απαρτίζουν τον 

χαρακτήρα ενός ταλαντούχου παιδιού, µεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής: «Το 

ταλαντούχο παιδί µπορεί να ξεχωρίζει αρνητικά, να αφαιρείται τακτικά, να έχει το 

µυαλό του αλλού, να τεµπελιάζει, να αδιαφορεί για το µάθηµα, να είναι 

απρόσεκτο, άτακτο, ιδιότροπο. Μπορεί ακόµα να δίνει την εντύπωση του 

κοιµισµένου και νωθρού παιδιού. Αν στηριζόµαστε µόνο στις εξωτερικές 

εντυπώσεις, θα διαπιστώσουµε ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσουµε 

το προικισµένο από το καθυστερηµένο παιδί»
36

. 

 Ο Νίκος Σκαλκώτας έπαιζε βιολί σε µια ορχήστρα, και σε µια πρόβα 

ξαφνικά ο µαέστρος διέταξε να σταµατήσουν όλοι. Αµέσως τότε έγινε διακοπή, 

για να ακούσουν τον µαέστρο τι θα τους έλεγε, αλλά ο Σκαλκώτας συνέχιζε να 

παίζει βιολί, αφού η σκέψη του και γενικά όλος ο εαυτός του ήταν δοσµένος στη 

µουσική. Ο µαέστρος τότε, εκνευρισµένος και πειραγµένος από αυτό το γεγονός, 

τον έδιωξε από την ορχήστρα. Αυτό όµως έγινε αιτία, για να φύγει από την 

Ελλάδα ο Σκαλκώτας και να παρακολουθήσει µαθήµατα σύνθεσης στον Άρνολντ 

Σέµπερκ, εισηγητή του δωδεκαφθογγισµού
37

. 

 Πριν από κάποια χρόνια, ήρθε σε µένα ένα αγόρι δεκατριών χρόνων, για 

να µάθει πιάνο. Πραγµατικά έµεινα έκπληκτος, όταν είδα ότι το παιδί αυτό, χωρίς 

να έχει διδαχθεί τίποτα γύρω από το πιάνο, εκτελούσε σονάτες του  Μπετόβεν εξ 

ακοής σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό. Φυσικά του έλειπε η τεχνική υποστήριξη 

και άλλα κεφάλαια της τεχνικής και ερµηνείας του πιάνου, όπως δακτυλισµοί, 

σωστή τεχνική και άλλα. 

 Αρχίσαµε λοιπόν από την αρχή να µαθαίνουµε ταυτόχρονα τις πιο απλές 

κλίµακες µέχρι και τις πιο δύσκολες, αλλά ταυτόχρονα και έργα µεγάλων 

συνθετών, όπως Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σοπέν, Μπαχ, Σκαρλάττι και άλλων. Μέσα 

σε τέσσερεις µήνες ετοιµάστηκε, και έδωσε τις εξετάσεις του Grade 8 του 

Guildhall School of Music & Drama. Όλοι µείναµε έκπληκτοι µπροστά στη 

δεξιοτεχνία αυτού του παιδιού. Έλαβε µέρος και σε ανώτερα µαθήµατα πιάνου, 

όπου και εκεί τον καταχειροκροτούσαν. Σε πολύ λίγο διάστηµα έδωσε και τις 

εξετάσεις του Recital τις οποίες πέρασε µε High Honours και σε ένα χρόνο πήρε 

το τελικό δίπλωµα LGSMD. 

 Εάν αυτό το παιδί έπεφτε σε χέρια ανθρώπων ανίδεων για το πώς πρέπει 

να µεταχειρίζεται κανείς ένα ταλαντούχο παιδί, τότε κυριολεκτικά θα τον έθαβαν 

πνευµατικά και θα του δηµιουργούσαν ανεπανόρθωτα λάθη, κρατώντας τον για 

πολλά χρόνια σε χαµηλά επίπεδα και προχωρώντας, όπως λένε οι Άγγλοι: «Step 

by step». Γνωρίζω «καθηγητές», οι οποίοι κρατούν τα παιδιά για πολλά χρόνια 

στις ίδιες τάξεις του πιάνου, µε το πρόσχηµα ότι θα τα εµπεδώσουν καλύτερα·  και 

                                           

36
 ΓΙΟΥΝΓΚ, Αγωγή, σ. 122. 

37
 Για περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Έλληνα δωδεκαφθογγιστή βλέπε στο 

SADIE, Grove, σσ. 361-364. 
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έτσι µε αυτή τη µέθοδο, που χρησιµοποιούν, σβήνουν και την τελευταία φλόγα 

ενθουσιασµού, που µπορεί να µείνει µέσα στην ψυχή του µαθητή. 

 Το ταλαντούχο αυτό παιδί, όπως λέει και ο Καρλ Γιουγκ, πρέπει να έχει 

την ανάλογη παιδεία, που σίγουρα είναι διαφορετική από εκείνη των 

«φυσιολογικών» παιδιών. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και µε την αγωγή, που πρέπει 

να δίνουµε για τα καθυστερηµένα ή αυτιστικά παιδιά: «αργά και σταθερά για τα 

καθυστερηµένα παιδιά (όποιος βιάζεται σκοντάφτει) και γοργά και ανάλαφρα για 

τα ταλαντούχα παιδιά (το γοργόν και χάριν έχει)». 

 Βασικός κανόνας στην ορθόδοξη πνευµατικότητα και ζωή, αλλά και µέσα 

από το απόσταγµα της πατερικής διδασκαλίας και παραδόσεως, είναι ότι εκείνα 

που διδάσκεις πρέπει και να τα εφαρµόζει κανείς σε κάποιο βαθµό. Αυτό µας 

δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος µε το παράδειγµά Του. Στην ίδια ακριβώς συχνότητα 

συντονίζει και ο Γιουγκ τη διδασκαλία του. Σε µια διάλεξή του, στην οποία 

εξαίρει τη σηµασία της Αναλυτικής Ψυχολογίας για την αγωγή του παιδιού, 

αναφέρει τα εξής: «Ο δάσκαλος λοιπόν, ως προσωπικότητα, έχει το λεπτό 

καθήκον, αφενός να µην καταπιέζει το παιδί µε την εξουσία του, αφετέρου όµως 

να αντιπροσωπεύει γι’ αυτό τη µορφή ακριβώς της εξουσίας, που πρέπει να είναι 

ο ώριµος άνθρωπος απέναντι στον ανώριµο. Μια τέτοια σχέση δεν µπορεί να 

δηµιουργηθεί τεχνητά, έστω κι αν υπάρχουν οι καλύτερες προθέσεις του κόσµου. 

Ο µόνος τρόπος είναι να πηγάζει φυσικά από την πεποίθηση ότι ο δάσκαλος, ως 

άνθρωπος και ως πολίτης, κάνει απλά το καθήκον του. Πρέπει ο ίδιος να είναι 

ένας σωστός και υγιής άνθρωπος. Αυτή είναι η καλύτερη διδακτική µέθοδος: το 

καλό παράδειγµα. Ακόµα και η πιο τέλεια µέθοδος δεν σηµαίνει απολύτως 

τίποτα, όταν ο άνθρωπος, που την εφαρµόζει, δεν βρίσκεται µε την αξία της 

προσωπικότητάς του πέρα και πάνω απ’ αυτή»
38

. 

 Παράλληλα µε το έµπρακτο παράδειγµα όµως ο καλός καθηγητής 

ενδείκνυται να έχει και µια αρετή, που θεωρείται από τον Ιωάννη της Κλίµακος η 

ανώτερη από όλες·  την αρετή της διακρίσεως. Γι’ αυτό και ο άγιος την τοποθετεί 

στην κορυφή της πυραµίδας των αρετών. Ο διακριτικός δάσκαλος, επέχοντας 

θέση καλού πατέρα, κατά τον Γιουγκ, άλλοτε επαινεί και παρακινεί και άλλοτε 

νουθετεί και επιπλήττει. «Το παιδί αντιµετωπίζει φυσικά τον δάσκαλο µε την 

προσαρµοστικότητα, που διδάχθηκε από τον πατέρα του. Προβάλλει πάνω του 

την εικόνα του πατέρα, όπως είναι ο ψυχολογικός όρος, µε στόχο να αφοµοιώσει 

µε τη βοήθεια της την προσωπικότητα του δασκάλου. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι 

απαραίτητο να δίνει ο δάσκαλος στο παιδί την ευκαιρία µιας προσωπικής σχέσης, 

µιας πρόσβασης στο άτοµό του»
39

. 

                                           

38
 ΓΙΟΥΝΓΚ, Αγωγή, σ. 16. 

39
 Όπ.π., σ. 17. 
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 Τελειώνουµε την παρούσα εργασία, ερανιζόµεθα ένα απόσπασµα από µια 

µελέτη, που δηµοσιεύσαµε πριν από δύο χρόνια, ειδικά για καθηγητές πιάνου, 

που πιστεύουµε είναι ενδεικτικό του τρόπου, µε τον οποίο πρέπει ένας καθηγητής 

να µεταχειρίζεται τον µαθητή του. Εξ άλλου ο ψαλµωδός λέγει: «Η ράβδος σου 

και η βακτηρία σου, αυταί µε παρεκάλεσαν» (ψαλµ. κβ΄, στ. 4). «Ο τρόπος της 

διδασκαλίας πρέπει να είναι ευχάριστος και ανάλαφρος, και όχι µε υπερβολική 

αυστηρότητα, για να µπορέσεις να καταλάβεις την ψυχή του µαθητή, και να τον 

κερδίσεις µε την αγάπη σου. Εάν όµως παρ’ ελπίδα δεν φέρει αποτέλεσµα αυτή η 

µέθοδος,  τότε υπάρχει και η µέθοδος του φόβου. Ο καλύτερος τρόπος 
διδασκαλίας είναι ένας συνδυασµός και των δύο µεθόδων, δηλαδή και να κρατάει 

τον µαθητή σε κάποια απόσταση, αλλά και να τον έχεις φίλο σου. Ο διακριτικός 

καθηγητής θα επικεντρώσει την προσοχή του στον µαθητή κάθε φορά πάνω σε 

ένα µόνο θέµα, για να µπορέσει να το αναλύσει διεξοδικά, µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Πολλές φορές ο δάσκαλος µπορεί να πει κάτι στον µαθητή, και ο 

µαθητής να µην είναι σε θέση να το καταλάβει απόλυτα. Θα έρθει µία ώρα κατά 

την οποία, χωρίς να καταλάβει το πώς, θα βρεθεί µέσα του η λύση στο πρόβληµά 

του. Ωφελείται πιο πολύ ο µαθητής, εάν το κάνει, έστω και εάν προσωρινά δεν 

µπορεί να το κατανοήσει, παρά να προσπαθήσει δια της στείρας και άγονης 

λογικής να το ερµηνεύσει.»
40

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

40
 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ, Πιάνο, σ. 54-55. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Περαίνοντας την παρούσα εργασία, εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα. 

 

1. ότι ο Καρλ Γιουγκ, αν και µαθητής του Σίγκµουντ Φρόυντ, εν τούτοις 

από κάποια στιγµή και µετά διαχώρισε τη θέση του από αυτόν, λόγω της θεωρίας 

του περί «πανσεξουαλισµού». Είναι ο θεµελιωτής της Αναλυτικής Ψυχολογίας, 

και εφάρµοσε τη λεγόµενη «ψυχαναλυτική µέθοδο». Υπάρχουν κυρίως στην 

Αµερική πολλά Γιουγκιανά ιδρύµατα, σχολές, ινστιτούτα και σύνδεσµοι, που 

σκοπό έχουν την προβολή του έργου του Ελβετού ψυχολόγου. 

∆ιαπιστώσαµε επίσης ότι ο ήχος έχει µεγάλη σχέση και συνάφεια µε το 

χρώµα. Ακούγοντας κάποιους ήχους, πρέπει να φαντάζεται κανείς χρώµατα, και 

βλέποντας κάποιους χρωµατισµούς, να ακούει νοερά (mentally) µελωδίες. Η 

ένταση του ήχου επίσης έχει µεγάλη και αλληλένδετη σχέση µε την ταχύτητα του 

και το αντίθετο. Τέλος υπάρχουν κάποιες γενικές ακουστικές αρχές, που έχουν 

καθοριστεί µέσα στους αιώνες, τις οποίες ο Καρλ Γιουγκ ονοµάζει αρχέτυπα. 

Το έµβρυο των έξι µηνών στην κοιλιά της µητέρας του αντιδρά στους 

διαφόρους εξωτερικούς ήχους. Οι γονείς επικοινωνούν µε το βρέφος µε διάφορα 

ρυθµικά και µελωδικά µοτίβα. Το µικρό παιδί συνήθως έχει την τάση να 

τραγουδά χαµηλόφωνα, λόγω της εσωστρέφειάς του. Χρέος του µουσικού είναι 

να ενθαρρύνει το παιδί να αρχίσει να βγάζει προς τα έξω τη φωνή του, δηλαδή να 

µη παραµένει εσωστρεφές. 

 

2. ότι οι συνθέτες συνήθως έχουν κάποιου είδους νευρώσεις. Ο λόγος 

είναι ότι, προκειµένου να συνθέσει κανείς, αφήνει ελεύθερη τη φαντασία του, και 

έτσι αυξάνεται η εκφραστικότητά του. Επίσης κυριαρχούν συνεχώς µέσα του 

κάποιες έµµονες ιδέες ή οδηγητικά µοτίβα, τα οποία επανέρχονται και 

επανεµφανίζονται επανειληµµένα µέσα στο έργο του. 

Πάντοτε µέσα σε µια σύνθεση αναµειγνύονται όλα τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα της ψυχής του ανθρώπου. Ανάλογα όµως µε τη σύνθεση κυριαρχεί 

άλλοτε το συναίσθηµα, άλλοτε η λογική και άλλοτε το επιθυµητικό. Ο συνθέτης 

πρέπει να αφήνει όλα τα δεδοµένα να περιέλθουν µέσα στο ασυνείδητό του σε 

µια λήθη, και αργότερα να επανεµφανισθούν υπό νέα µορφή. Ο ακροατής πρέπει 

πάντοτε να εισέρχεται στα βιώµατα του συνθέτη. 

 

3. ότι φαντασία είναι η ικανότητα της ψυχής να δηµιουργεί εικόνες. Ο 

συνθέτης πρέπει δια της δηµιουργικής φαντασίας του να συνθέτει µελωδίες, αφού 

περάσει δια µέσου των καναλιών της λογικής. Ο συνθέτης πρέπει να µάθει να 

ακούει µε τα µάτια του (όταν βλέπει την παρτιτούρα) και να βλέπει µε τα αυτιά 

του (όταν ακούει µια µελωδία). 
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Οι αρχαίοι έλληνες χρησιµοποίησαν τη µουσική, προκειµένου να 

θεραπεύσουν τον ασθενή. Ο ιατρός πρέπει να µάθει να «κατεβαίνει» στο επίπεδο 

του ασθενή και να µιλά στη γλώσσα του. 

Η εσωστρέφεια είναι ο βασικότερος παράγοντας όλων των νευρώσεων, 

αφού δεν εκφράζεται ο εσωτερικός κόσµος του ανθρώπου. Ο συντονισµός των 

κινήσεων είναι µια πολύ βασική αρχή, που διέπει όλες τις φάσεις της ζωής µας. Ο 

θεραπευτής πρέπει να προσέξει ότι κάθε ασθενής είναι µια ξεχωριστή 

προσωπικότητα και ότι κάθε φορά πρέπει να χρησιµοποιεί διαφορετική µέθοδο 

θεραπείας. 
 

4. ότι ο πολιτισµός, και γενικά οι τέχνες, εξευγενίζουν τα ανώτερα 

αισθήµατα του ανθρώπου. Υπάρχει όµως και µουσική, που διεγείρει τα κατώτερα 

ένστικτα του ανθρώπου. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της µουσικής είναι το 

έντονο ρυθµικό στοιχείο. Η ψαλµωδία θεωρείται όπλο κατά της λύπης και 

εσωστρέφειας. 

 

5. ότι θέτει κανείς το ερώτηµα: ποια µουσική πρέπει να ακούει κανείς, την 

ελληνική (παραδοσιακή, βυζαντινή κλπ.) ή τη δυτική; Η απάντηση, που δίνουµε, 

µε βάση τα πορίσµατα της ψυχολογίας του Ελβετού ψυχολόγου, είναι ότι πρέπει 

να ακούει οποιαδήποτε µουσική είναι πηγαία από την καρδιά του συνθέτη, και 

απευθύνεται στην καρδιά του ακροατή. Ο Καρλ Γιουγκ πολλές φορές έβαζε τους 

ασθενείς του να ζωγραφίζουν τα όνειρά τους. Το ίδιο µπορεί να κάνει και 

κάποιος, που ασχολείται µε τη µουσική. Να ερµηνεύει τα όνειρά του µέσα από 

τους ήχους. 

 

6. Τελικά συµπεραίνουµε ότι ο καθηγητής πρέπει πάντοτε να είναι φιλικός 

µε τον µαθητή, και να τον ενθαρρύνει, για να µπορέσει να γίνει φίλος µαζί του. 

Πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα αν παρουσιαστεί κάποιο ταλαντούχο παιδί να το 

προωθήσει κατάλληλα. Ο καθηγητής πρέπει να είναι το καλό παράδειγµα στον 

µαθητή, όχι µόνο µε λόγια, αλλά κυρίως µε πράξεις. Άλλοτε πρέπει να 

χρησιµοποιεί την παιδαγωγική ράβδο και άλλοτε τη βακτηρία. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Ο Χριστόδουλος Βασιλειάδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1965. Είναι 

διδάκτωρ της θεολογίας (Α.Π.Θ.) και υποψήφιος διδάκτωρ µουσικής 

(ΠΑ.ΜΑΚ.). Έχει παρακολουθήσει µαθήµατα πιάνου στο Morley College του 

Λονδίνου και είναι διπλωµατούχος στην ωδική, πιάνο, βυζαντινή µουσική, 

αρµονία, αντίστιξη, ενοργάνωση και παραδοσιακό βιολί. 

 

Έχει διδάξει θρησκευτικά και µουσική στη µέση εκπαίδευση. ∆ιετέλεσε 

εξεταστής µουσικής σε διάφορα ωδεία, καλλιτεχνικός διευθυντής και µαέστρος 

της χορωδίας Συνδέσµων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59, πιανίστας στη χορωδία 

δήµου Αγλαντζιάς και ως βιολιστής µέλος της ορχήστρας εγχόρδων «Θέµη 

Χριστοδούλου». Έχει παρουσιαστεί σε διάφορες συναυλίες σε Ευρώπη, Ρωσία 

και Αµερική. ∆ιετέλεσε αντιπρόσωπος των εξετάσεων Guildhall School of Music 

& Drama και των Trinity Guildhall για την Κύπρο και Ελλάδα, διευθυντής του 

Λυρικού Ωδείου Κύπρου και της σχολής παραδοσιακής µουσικής του 

ραδιοτηλεοπτικού σταθµού «ο Λόγος» και παραγωγός µουσικών, θεολογικών και 

άλλων εκποµπών στο ραδιοφωνικό σταθµό «ο Λόγος». Έχει συµµετάσχει ως 

εισηγητής σε διεθνή συνέδρια στην Κύπρο και Ελλάδα. 

 

Έχει εκδώσει διάφορα βιβλία γύρω από την ορθόδοξη θεολογία, τη 

βυζαντινή και ευρωπαϊκή µουσική και την ορθόδοξη εικονογραφία. Έχει 

κυκλοφορήσει διάφορους ψηφιακούς δίσκους στους οποίους συµµετέχει ως 

συνθέτης, ερµηνευτής και ενορχηστρωτής. Έχει φιλοτεχνήσει επίσης εκατοντάδες 

ορθόδοξες εικόνες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

 

Είναι καθηγητής στη Μουσική Ακαδηµία ARTE (τριτοβάθµια 

εκπαίδευση), καθηγητής βυζαντινής µουσικής και ανωτέρων θεωρητικών στο 

Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, καθηγητής πιάνου, βιολιού, βυζαντινής µουσικής και 

ανώτερων θεωρητικών στο Ελληνικό Ωδείο Αρχαγγέλου, αντιπρόσωπος των 

εξετάσεων Rockschool για την Κύπρο, διευθυντής των Ελληνικών Εξετάσεων 

Μουσικής Χ.Β. καθώς και των εκδόσεων Αγία Ταϊσία, καθηγητής στη σχολή 

βυζαντινής µουσικής Ιεράς Μονής Κύκκου, µέλος του βυζαντινού χορού 

ιεροψαλτών της Ιεράς Μονής Κύκκου και µαέστρος της χορωδίας Αγωνιστική 

Κύπρος. 
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΓΙΑ ΤΑΪΣΙΑ 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
 

A) Θεολογικά 

1. Τυπική διάταξη της καθ’ ηµέραν ακολουθίας (Βοήθηµα για την εκµάθηση της 
τυπικής διατάξεως της Εκκλησίας). 

2. Η συµβολή της εκκλησιαστικής µουσικής στο ποιµαντικό έργο της Εκκλησίας 
(∆ιδακτορική διατριβή). 

3. Ανω σχώµεν τας καρδίας - ∆εκατέσσερα κείµενα για την Ορθόδοξη πνευµατική ζωή. 

4. Αθησαύριστες επιστολές του διδασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης Οικονόµου 

Χαραλάµπους. 
 

Β) Αγιογραφία - ∆οκίµια Σύγχρονου Στοχασµού - Ιστορικά 

1. Η Τεχνική της Αγιογραφίας (∆ιάφοροι τρόποι φιλοτεχνήσεως των Αγίων Εικόνων). 

2. Αναµνήσεις από τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. των Θεοδόση Παπαχριστοδούλου, Μιχάλη 

Ρωσσίδη και Βασίλη Βασιλειάδη.  

3. Χριστόδουλος Γ. Βαλιαντής - Βιογραφία. 

4. Ανδρέας Καΐµης, Αναµνήσεις από τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, τον αγώνα της 

Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59 και την εισβολή του 1974. 

5. Στέλιος Βασιλειάδης, Αναµνήσεις από τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 

6. Πελοπίδας Βασιλειάδης, Αναµνήσεις από τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 

7. Ηρωικές µορφές της Κυπερούντας 
 

Γ) Ψαλτική τέχνη, Εκκλησιαστική Μουσική 

1. Ο Μέγας Παρακλητικός Κανών. 

2. Ισοκράτηµα - Μελοποίηση Ύµνων. 
 

∆) Ευρωπαϊκή Μουσική 

1. ∆έκα Παραλλαγές για Πιάνο Ερ. 1 (Σύνθεση: 1988-89. Εκτύπωση: 1996).  

2. Αναµνήσεις Ερ. 2.  

3. ∆ιάλογοι Ερ. 3 (Εκτύπωση 2011).  

4. ∆εκαοκτώ παραλλαγές για βιολί Ερ. 4 (Σύνθεση: 1988-89. Εκτύπωση: 1996).  

5. Μνήµες Αναδυόµενες (Μουσική: Χριστόδουλος Βασιλειάδης. Ποίηση: Ρούλα 

Ιωαννίδου-Σταύρου).  

6. Εκ δεξιών και εξ αριστερών - το πιάνο (∆οκίµιο πάνω σε κεφαλαιώδη θέµατα του 

οργάνου αυτού).  

7. From left and right - the piano. 

8. Προς Κύριον - Μελωδίες Ευλαβείας (Μελοποιηµένα ποιήµατα Γέροντος Γερµανού 

Σταυροβουνιώτου σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή µουσική σηµειογραφία). 

9. Θεωρία της Μουσικής (Συνοπτικός και συστηµατικός τρόπος παρουσιάσεως της 
Θεωρίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής). 

10. Συνοπτικό Λεξικό Συνθετών – Βασικές Φόρµες Μουσικής. 
11. Το Καράβι της Κερύνειας (για τετράφωνη χορωδία). 

12. Μουσική ανθοδέσµη. 


