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Ο ΜΑΓΙΚΟ ΑΤΛΟ 
Δοξαςίεσ, παραδόςεισ και πραγματικότθτεσ γφρω από τισ επιδράςεισ και τθν 
κεραπευτικι δφναμθ τϊν ξυλίνων πνευςτϊν 
 
Οι διάφορεσ μορφζσ αυλοφ είναι τα όργανα που κατεξοχιν χρθςιμοποίθςε απο τα 
αρχαία χρόνια ο άνκρωποσ για να εκφράςει τα ςυναιςκιματα του. Πάνω ςτο πρϊτο 
καλάμι που ζκοψε και ςτο πρϊτο ξφλο που χάραξε φφςθξε μζςα το πνεφμα του που 
μορφοποιικθκε ςε μουςικό ιχο. Οι αυλοί ιςαν τα πιο ςθμαντικά όργανα τϊν 
Αρχαίων Ελλινων και ςυνδζκθκαν με τθν λατρεία και το πνεφμα τοφ Διονφςου που 
χαρακτθρίηονταν από πάκοσ, ορμθτικότθτα και υπερβολι ςτθν ζκφραςθ. χεδόν 
πάντα παίηονταν ςε ηευγάρια ( δίαυλοσ θ δίδυμοσ θ δικάλαμοσ αυλόσ ) ο κακζνασ 
με το δικό του επιςτόμιο. Ο ίδιοσ αυλθτισ κρατοφςε ζναν αυλό ςε κάκε χζρι και 
φυςοφςε ταυτόγχρονα και τοφσ δφο μαηί. Ο ζνασ αυλόσ ζπαιηε τθν αρμονία ( ζτςι 
ονόμαηαν οι αρχαίοι αυτό που λζμε ςιμερα μελωδία ), ενϊ ο άλλοσ αυλόσ ζπαιηε 
κάποιο είδοσ ετεροφωνικισ ςυνοδείασ θ ςυνθκζςτερα κάποια ςτακερι νότα, αυτό 
που κά λζγαμε ςιμερα ιςοκράτθμα. Ο κεόσ Πάνασ κρατά χαρακτθριςτικά τόν αυλό-
ζναν πρόδρομο τθσ ςθμερινισ βουκολικισ φλογζρασ που ποιμαίνει και κατα-
πραφνει. Θ ςθμαςία του ιχου των αυλϊν ςτθν αρχαιότθτα τονίηεται απο τον 
Πλάτωνα ςτο ζργο του Κρίτων οπου και αναφζρει ότι οι νόμοι τθσ πολιτείασ πρζπει 
να ζχουν τον παιδευτικό χαρακτιρα τισ μουςικισ τοφ αυλοφ. Αναφζρεται ότι ο 
διάςθμοσ αυλθτισ Ιςμθνίασ βλζποντασ τθν πόλθ τϊν Θθβϊν να ζχει γίνει ςωρόσ 
απο ερείπια ςκζφκθκε να γονατίςει με τον αυλό του μπροςτά ςτα πόδια τοφ Μεγά-
λου Αλεξάνδρου και να παίξει μία κλιβερι μελωδία που κα απζπνεε απόγνωςθ και 
κα ικζτευε για οίκτο, μιπωσ με τον αυλό και τοφσ μελωδικοφσ κρινουσ μπορζςει να 
αποςπάςει το ζλεοσ του ςτρατθγοφ. Όμωσ ο Αλζξανδροσ δεν κάμφκθκε και διζταξε 
το ςτρατό του να καταςκάψει τα Επτάπυλα τείχθ και τθν πόλθ τϊν Θθβϊν ολό-
κλθρθ. Ψυχορραγοφςε ο Ιςμθνίασ και όμωσ ζπαιηε αιμόφυρτοσ χορευτικοφσ ρυκ-
μοφσ για τοφσ Θθβαίουσ. Ετςι ο ιχοσ τϊν διδφμων αυλϊν του Ιςμθνία ςυνόδευε τθν 
καταςτροφι τϊν Θθβϊν όπωσ ακριβϊσ και όταν καταςκευάηονταν τα τείχθ τθσ 
πόλθσ, θ λφρα τοφ Αμφίωνοσ τα ζκτιηε με τθν μελωδία τθσ . 
O αυλόσ εξακολουκεί ναι είναι δεμζνοσ με τθν παράδοςθ τοφ ελλθνικοφ λαοφ ςτουσ 
βυηαντινοφσ αλλά και ςτοφσ νεϊτερουσ χρόνουσ και εμφανίηεται με διάφορεσ 
ονομαςίεσ όπωσ ηουρνάσ, καραμοφηα, πίπιηα. Ο πρόγονοσ του ςθμερινοφ πλαγί-
αυλου (γνωςτοφ ςαν φλάουτου, flauto traverso) κατάγεται απο τισ χϊρεσ τθσ 
ανατολισ και ζχει περιςςότερο ςχζςθ με το γνωςτό μασ νζι-το νζι το γλυκφ το 
πράον που ςχολιάηει και ο Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντθσ. 



ε πολλζσ απο τίσ παραδόςεισ τθσ ανατολισ αποδίδεται κεραπευτικι δφναμθ και 
ξεχωριςτζσ ιδιότθτεσ ςτα διάφορα είδθ αυλοφ όπωσ πχ το ιαπωνζηικο ςακουχάςι 
από καλάμι μπαμποφ ι το ινδικό φλάουτο. ε πολλζσ απο αυτζσ τίσ χϊρεσ τισ 
Ανατολισ ο ιχοσ του αυλοφ ςυνδζεται με το φίδι. Σο φίδι είναι το ηϊο που παίηει-ςε 
όλεσ τίσ εκνικζσ παραδόςεισ-ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ του ανκρϊπου από τον 
Κιπο τισ Εδζμ μζχρι τίσ τελετζσ τϊν ναϊν, ςτθν μυκολογία και ςε πολλά άλλα 
κζματα και πάντα αντιπροςϊπευε τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνείδθςθσ. τον άνκρωπο θ 
ςπονδυλικι ςτιλθ είναι μία υπενκφμιςθ τοφ φιδιοφ ποφ κακϊσ ςτζκεται αρκετά ςε 
κάκετθ ςτάςθ, αναγκάηει τθν ςυνείδθςθ να αναπτυχκεί. Ζτςι ο αυλόσ, το φίδι και θ 
ανάπτυξθ τισ ανκρϊπινθσ ςυνείδθςθσ ςυνδζονται πολφ ςτενά. Οι γθτευτζσ τϊν 
φιδιϊν αντιλιφκθκαν τθν επίδραςθ τοφ ιχου πάνω ςτο ηϊο αυτό που τόςο μοιάηει 
με τθν ςπονδυλικι μασ ςτιλθ. Θ επίδραςθ του ιχου είναι μοναδικι. Σο φίδι 
αναγκάηεται να εγκαταλείψει τθν οριηόντια ςτάςθ του και να ανυψωκεί τρζμοντασ 
ςε μία τζλεια κάκετθ ςτάςθ, ανάλογα με τίσ μελωδίεσ του αυλοφ που μαγεφουν το 
ςϊμα. Θ ανφψωςθ του φιδιοφ είναι ζνα επικίνδυνο παιχνίδι που περιγράφεται 
πολφ καλά ςε ανατολικά κείμενα ιερατικισ ςοφίασ. Οι ςωλινεσ πολλϊν αυλϊν 
μποροφν να ζχουν τόςο χαμθλό τόνο ϊςτε μόνον ο κραδαςμόσ να γίνεται αιςκθτόσ, 
ωριςμζνεσ δε χαμθλζσ νότεσ πρζπει να μζνουν ςιωπθλζσ, γιατί οι κραδαςμοί που 
παράγουν μποροφν να γκρεμίςουν τοίχουσ και να καταςτρζψουν κτίρια. Ζτςι θ 
δφναμθ τοφ ιχου που αιχμαλωτίηεται ςτοφσ ξφλινουσ αυλοφσ-ςωλινεσ μπορεί να 
διακζτει πολφ μεγάλθ ενζργεια. φμφωνα με τθν ινδικι παράδοςθ θ απλι φλογζρα 
με τίσ επτά τρφπεσ που ςυνδζεται ςτενά με τθν καταςκευι τισ ανκρϊπινθσ ςπον-
δυλικισ ςτιλθσ αντιπροςωπεφει τα επτά μείηονα τςάκρα δθλαδι επίπεδα ενερ-
γείασ-αρμονίασ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
τον δυτικό κόςμο κατα τθν διάρκεια του μεςαίωνα αλλά και ςτθν περίοδο τθσ 
αναγζννθςθσ κεωρείτο ότι ο ιχοσ του αυλοφ μπορεί να κεραπεφει τοφσ αφόρθτουσ 
πόνουσ τισ ποδάγρασ, τίσ επιλθπτικζσ κρίςεισ αλλά πολλζσ φορζσ και το κοινό 
κρυολόγθμα υπιρχαν μάλιςτα μουςικά κομμάτια για φλάουτο (ςε φρφγιο τρόπο) 
που εδίδονταν ςε αςκενείσ υπό μορφι ιατρικισ ςυνταγισ.  



Όλεσ αυτζσ οι αρχαίεσ παραδόςεισ και δοξαςίεσ γφρω από τθν κεραπευτικι και 
μαγικι δφναμθ τϊν ξφλινων πνευςτϊν εκφράηονται ακόμθ και ςτθν περίφθμθ 
όπερα του W. A. Mozart με τίτλο ο Μαγικόσ Αυλόσ (Die Zauberflote) όπου ο ιρωασ 
Σαμίνο χρθςιμοποιεί τθν δφναμθ του φλάουτου για να απελευκερϊςει τθν 
αγαπθμζνθ του Παμίνα που κρατά ο ιερζασ Ηαράςτρο (χαρακτθριςτικι άρια …Πόςο 
μεγάλθ είναι θ δφναμθ ςου φλάουτο μου, γφρω ςου μαηεφονται ακόμθ και τα άγρια 
κθρία με χαρά).  
Αναφζρεται ότι ζνασ γάλλοσ μθχανικόσ, ο κακθγθτισ Gavraud, o οποίοσ είχε πακια-
ςτεί με το φαινόμενο τοφ ιχου και του είχε κεντρίςει το ενδιαφζρον θ μεγάλθ 
γκάμα χαμθλϊν ςυχνοτιτων που μπορεί να παράγει θ ςφυρίχτρα τθσ γαλλικισ 
αςτυνομίασ, καταςκεφαςε ζνα γιγάντιο ομοίωμά τθσ μικουσ 2 μζτρων , που λειτου-
ργοφςε με πεπιεςμζνο αζρα. Ο άτυχοσ τεχνικόσ που τθν δοκίμαςε πρϊτοσ πζκανε 
ακαριαία και θ νεκροψία ζδειξε πϊσ τα εςωτερικά του όργανα είχαν υποςτεί πλιρθ 
ριξθ εξαιτίασ του ιχου . 
ε μία πρωτοποριακι μελζτθ που ζγινε πρόςφατα (1998-1999) ςτο Ωνάςειο 
Καρδιοχειρουργικό Κζντρο βρζκθκε ότι θ μουςικι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με 
ςκοπό τθν χαλάρωςθ και τθν μείωςθ του ψυχοςωματικοφ ςτρζσ ακόμθ και ςε 
αςκενείσ που νοςθλεφονται ςε καρδιολογικι μονάδα εντατικισ κεραπείασ. Θ επί-
δραςθ τισ χαλαρωτικισ μουςικισ ςτον εγκζφαλο μασ μπορεί να μεταφράηεται 
ευεργετικά ςε μείωςθ τϊν καρδιακϊν παλμϊν αλλά και τθσ αρτθριακισ πίεςθσ. 
τθν μελζτθ αυτιν που δοκιμάςκθκε ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μουςικϊν θχοχρωμά-
των θ ςυντριπτικι πλειοψθφία τϊν αςκενϊν που μετείχαν (95%) κεωρεί ότι ο ιχοσ 
του φλάουτου αποτελεί ζνα από τα πλζον χαλαρωτικά - κεραπευτικά θχοχρϊματα. 
Όλεσ λοιπόν οι αρχαίεσ παραδόςεισ & μυκολογίεσ ςυγκλίνουν πάνω ςτό ηιτθμα τϊν 
κεραπευτικϊν δυνατοτιτων τοφ αυλοφ. τίσ απόψεισ αυτζσ ζρχονται να προςτε-
κοφν και ςφγχρονα επιςτθμονικά ςτοιχεία, μζςω τισ επιςτιμθσ τισ μουςικο-
κεραπείασ, που ενιςχφουν αντικειμενικά τθν χριςθ τοφ ξφλινου πνευςτοφ ωσ 
μαγικοφ αυλοφ. 
 
θμ. Για το κείμενο αυτό χρθςιμοποιικθκε υλικό από εκπομπι ςτο Γϋ Πρόγραμμα 
τθσ ΕΡΑ ( Μαγικόσ Αυλόσ) κατά τθν περίοδο 1999-2001. Ζχει δθμοςιευκεί ςτο περιο-
δικό τθσ ΕΡΣ Ραδιοτθλεόραςθ, τεφχοσ τθσ 15 Ιανουαρίου 2000. 
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https://youtu.be/w0uD4WJWaq0

