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Κεφάλαιο 1 

Επιδράσεις της μουσικής 

1.1 Ιστορικά 

 

Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογική και φυσιολογική 

κατάσταση του ατόμου έχει αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και 

μελέτης από πολύ νωρίς στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Ο 

Πυθαγόρας, ο πρώτος αναγνωρισμένος θεωρητικός της μουσικής, 

περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική μπορεί να επιδρά στη 

συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου και το πώς η χρήση κατάλληλων 

μελωδιών μπορεί να συμβάλει στην ψυχική υγεία. 

Ο Πλάτωνας υποστήριζε ότι η μουσική έχει ηθοπλαστική δύναμη και 

υποδείκνυε το ρόλο της στην ανατροφή μιας γενναίας και ηρωικής 

προσωπικότητας- στηρίγματος του κράτους. Θεωρούσε ότι οι ρυθμοί και οι 

τόνοι, επιδρώντας στη σκέψη, την κάνουν αντίστοιχη με αυτούς τους ίδιους, 

γι’ αυτό η καλύτερη φύλαξη του κράτους είναι η «σοβαρή και με καλό 

ρυθμό» μουσική, η σεμνή και η απλή και όχι η «θηλυπρεπής ή άγρια». 

Κατά τη γνώμη του Πλάτωνα, η μουσική της απόλαυσης 

αποσταθεροποιούσε τη σύνδεση του ατόμου και της κοινωνίας και αυτό 

αποτελούσε την αρχή της ηθικής και σωματικής κατάπτωσης, που οδηγεί σε 

διαφόρων ειδών ασθένειες (Shaboutin, 2005). 
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Στο έργο του Πολιτικά, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι (Shaboutin, 

2005):  

Η ικανότητα της μουσικής να επιδρά στις ψυχικές καταστάσεις των 

ακροατών είναι συνδεδεμένη με την προσομοίωση με τον ένα ή τον 

άλλο χαρακτήρα (…) οι μουσικοί τόνοι διαφέρουν ουσιαστικά ο ένας 

από τον άλλο, ώστε κατά την ακρόασή τους εμφανίζεται σε μας 

διαφόρων ειδών διάθεση, και δε συμπεριφερόμαστε καθόλου κατά 

τον ίδιο τρόπο σε κάθε έναν από αυτούς, έτσι, παραδείγματος χάρη, 

ακούγοντας τους μουσικούς τόνους του ενός είδους δοκιμάζουμε μια 

διάθεση περισσότερο συμπονετική και θλιμμένη, ακούγοντας τους 

τόνους ενός άλλου είδους, τους λιγότερο αυστηρούς, απαλύνεται η 

διάθεσή μας, άλλοι μουσικοί τόνοι μας προκαλούν κατά βάση μια 

μέση ισορροπημένη διάθεση. Την τελευταία ιδιότητα την κατέχει 

προφανώς μόνο ένα είδος τόνου, συγκεκριμένα ο δωρικός τρόπος. Σε 

ότι αφορά τον φρυγικό τόνο, αυτός επιδρά σε μας με διεγερτικό 

τρόπο.(σελ.20-21) 

Αλλά και ο Ιπποκράτης συνιστούσε θεραπείες με μουσική και τεκμηρίωνε 

τις ποικίλες επιδράσεις της στους ανθρώπους (Shaboutin, 2005).  

Είναι πολυάριθμες οι αναφορές για τις επιδράσεις της μουσικής, που 

συναντά κανείς όχι μόνο σε αρχαία ελληνικά κείμενα αλλά και σε κείμενα 

από την αρχαία Ρώμη μέχρι την εποχή της Αναγέννησης και αργότερα από 

το Μεσαίωνα μέχρι και σήμερα και τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το 

δυτικό πολιτισμό (Shaboutin, 2005). Οι σωματικές επιδράσεις της 

μουσικής άρχισαν ουσιαστικά να μελετώνται από τα τέλη του 19ου αιώνα, με 



 - 7 - 

την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών και της Φυσιολογίας, οπότε έγιναν 

εφικτές και οι πειραματικές μετρήσεις. 

 

1.2 Σωματικές επιδράσεις της μουσικής 

 

Όταν η μουσική εισχωρήσει στα αυτιά του ανθρώπου, οι ήχοι 

μετατρέπονται σε ερεθίσματα που ταξιδεύουν από τα ακουστικά νεύρα στο 

θάλαμο του εγκεφάλου, τον σταθμό αναμετάδοσης των συναισθημάτων και 

των αισθήσεων. Όταν διεγερθεί ο θάλαμος, δραστηριοποιεί το φλοιό του 

εγκεφάλου, ο οποίος με τη σειρά του εκπέμπει ερεθίσματα στον θάλαμο, 

οπότε δημιουργείται ένα κύκλωμα δονήσεων που ενισχύεται όσο διαρκεί η 

μουσική. Κατά την ακρόαση μουσικής μπορεί να εκδηλωθούν εξωτερικές 

σωματικές αντιδράσεις που μπορεί να έχουν τη μορφή ρυθμικού 

χτυπήματος του ποδιού, λικνίσματος, κουνήματος του κεφαλιού ή 

ρυθμικών κινήσεων των χεριών. Μέσα στον εγκέφαλο ο θάλαμος, ο 

υποθάλαμος, η παρεγκεφαλίδα και τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, παίζουν 

ενεργό ρόλο στην επεξεργασία των μουσικών τόνων και των ρυθμών, 

μετατρέποντάς τους σε αναγνωρίσιμες μουσικές δομές και προσδίδοντάς 

τους διανοητικό και συναισθηματικό νόημα. Ο υποθάλαμος που συνδέεται 

μέσω νευρικών οδών με το θάλαμο, ρυθμίζει το μεταβολισμό, τον ύπνο, την 

αφύπνιση και άλλες σωματικές λειτουργίες. Μέσω αυτού, τα ερεθίσματα της 

μουσικής μεταφέρονται στα άλλα εγκεφαλικά κέντρα. Γύρω από το θάλαμο 

βρίσκεται το κέντρο των αισθημάτων, που λειτουργεί σε αλληλεπίδραση με 
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το ενδοκρινικό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την αναπνοή, 

τον παλμό, την κυκλοφορία του αίματος και τις εκκρίσεις των διαφόρων 

αδένων (McClellan, 1991). 

Η μελέτη, επομένως, των σωματικών αντιδράσεων προέρχεται και 

βασίζεται στη φυσιολογία, την ανατομία, τη νευρολογία και τη βιοχημεία 

και περιλαμβάνει μετρήσεις σε πολλές σωματικές αντιδράσεις, όπως 

κινητικές, μυϊκές, χημικές και άλλες, επικεντρωμένες σε εγκεφαλικές 

λειτουργίες. Σήμερα, η ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας έχει 

βοηθήσει πολύ στο να επεκταθούν οι έρευνες, ωστόσο τα αποτελέσματα 

ορισμένων από τις πρώτες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν δεν 

διαφοροποιούνται από τα σημερινά στα βασικά τους σημεία. Για 

παράδειγμα, έρευνες του Dogiel (που αναφέρει ο Diserens, 1923) 

αναφέρουν ότι τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ζώα, ανταποκρίνονται σε 

μουσικά και ακουστικά ερεθίσματα, αντίστοιχα, με μεταβολές στην 

κυκλοφορία του αίματος, την αρτηριακή πίεση και την καρδιακή συστολή. 

(Σακαλάκ, 2004) 

Οι Gabrielsson και Lindström (2001), στο τέλος της δεκαετίας του 

΄80, πραγματοποίησαν μία μελέτη σχετικά με τις αντιδράσεις ατόμων που 

βίωσαν μία ισχυρή μουσική εμπειρία. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 

έδειξαν ότι η πιο συχνή αντίδραση ήταν τα δάκρυα (από βούρκωμα μέχρι 

ασυγκράτητο κλάμα). Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η αντίδραση 

σχετιζόταν με θετικά συναισθήματα αν και υπήρχαν παραδείγματα όπου τα 

δάκρυα συνδεόταν με αίσθημα λύπης ή θλίψης. Αμέσως μετά σε συχνότητα 
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ακολουθούσαν το ρίγος και το ανατρίχιασμα, η αίσθηση θερμότητας, η 

εφίδρωση, το αίσθημα κρύου, η μυϊκή χαλάρωση, η αλλαγή της αναπνοής, 

η αύξηση του καρδιακού ρυθμού, η αίσθηση βάρους στο στήθος, διάφορες 

στομαχικές αντιδράσεις, μυϊκή ένταση, τρόμος, κόμπος στο λαιμό, ζαλάδα, 

πόνος, ξηροστομία. 

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα η μουσική συνοπτικά επηρεάζει 

(Σακαλάκ, 2004): 

• τον καρδιακό ρυθμό και το σφυγμό 

• την ηλεκτροδερματική αντίδραση (αναφερόμενη και ως 

γαλβανική δερματική αντίδραση) 

• το ρυθμό της αναπνοής 

• την αρτηριακή πίεση 

• την μυϊκή ένταση και το μυϊκό τόνο 

• τον όγκο του αίματος 

• τη δερματική θερμοκρασία 

• τη γαστρική κίνηση 

• τα ανακλαστικά της κόρης του ματιού 

• την οξυγόνωση του αίματος 

• τις ορμονικές εκκρίσεις   
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1.3 Ψυχολογικές επιδράσεις της μουσικής 

 

1.3.1 Συναισθηματικές αντιδράσεις 

 

Σύμφωνα με τον London (2002), αισθανόμαστε ένα συναίσθημα ως 

αντίδραση σε μια κατάσταση και το συναίσθημά μας κατευθύνεται προς 

κάποιο αντικείμενο-στόχο, δηλαδή έναν άνθρωπο, ένα αντικείμενο, ή ένα 

γεγονός, το οποίο διαδραματίζει έναν αιτιώδη ρόλο στο να προκαλέσει μια 

συναισθηματική κατάσταση. Τα συναισθήματα θεωρούνται γενικά ως 

«αρκετά συνοπτικές αντιδράσεις»  (Juslin & Zentner, 2002:6), έχουν 

δηλαδή σύντομη διάρκεια. 

Από την άλλη πλευρά, οι διαθέσεις αποτελούν «συναισθηματικές 

καταστάσεις χαμηλής υποκειμενικής έντασης αλλά σχετικά μακροχρόνιας 

διάρκειας, συχνά χωρίς προφανή αιτία» (Juslin & Zentner, 2002:6-7). 

Επομένως, οι διαθέσεις διαφέρουν από τα συναισθήματα τόσο ως προς τη 

διάρκειά τους όσο και ως προς την έλλειψη προφανούς αιτίας στις 

διαθέσεις.  

Η δημιουργία συναισθημάτων από τη μουσική είναι ένα μεγάλο θέμα 

το οποίο συζητείται έντονα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι περισσότερες 

έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην αντίληψη των ακροατών για τη 

συναισθηματική έκφραση και όχι στη δημιουργία συγκεκριμένων 

συναισθηματικών αντιδράσεων (Gabrielsson, 2001˙ Juslin, 2001˙ Juslin & 

Zentner, 2002). Ένας σημαντικός λόγος για αυτό είναι ότι ο τρόπος που 
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βιώνονται οι συναισθηματικές αντιδράσεις είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο 

και δεν μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό. Όπως επισημαίνει και ο 

Hanslick (1854) «παρακολουθώντας την πορεία που ακολουθεί μια μελωδία 

για να επιδράσει στη διάθεσή μας, βρίσκουμε ότι ο δρόμος της από το 

παλλόμενο όργανο έως το ακουστικό νεύρο έχει επαρκώς εξηγηθεί από τη 

Φυσιολογία. Η νευρική διαδικασία δια της οποίας το αίσθημα του ήχου 

γίνεται συναίσθημα παραμένει ανεξήγητη» (Hanslick, 1854/2001:94-95). 

Παρόλα αυτά, υπάρχει σήμερα μια διαδεδομένη πεποίθηση ότι η μουσική 

κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα 

στους ακροατές (Scherer & Zentner, 2001).  

Οι Sloboda και Juslin (2001) θεωρούν ότι τα συναισθήματα που 

προκαλεί η ακρόαση μουσικής είναι δύο ειδών: (α) τα συναισθήματα που 

αφορούν την αισθητική αξία της μουσικής, δηλαδή το τι αντιλαμβάνεται 

κανείς ως ωραίο στη μουσική και (β) τα συναισθήματα που παράγονται ή 

εκφράζονται από τη μουσική, λίγο ή πολύ ανεξάρτητα από την αισθητική 

της αξία. Ωστόσο, οι δύο κατηγορίες δεν είναι ανεξάρτητες η μία από την 

άλλη και όπως επισημαίνουν, είναι σημαντικό να γίνεται από τους 

ερευνητές μια σύνδεση των δύο ειδών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το 

δυνατό καλύτερη κατανόηση των ψυχολογικών πτυχών της μουσικής και 

των συναισθημάτων. 

Οι ίδιοι επίσης αναφέρουν ότι φαίνεται να υπάρχει κάποια συσχέτιση 

(αναφερόμενη και ως εσωτερικό συναίσθημα) ανάμεσα στην ένταση των 

συναισθημάτων που βιώνονται εξαιτίας της μουσικής και σε συγκεκριμένα 
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δομικά χαρακτηριστικά της μουσικής. Αυτή η ένταση μεταβάλλεται 

συνεχώς κατά το σταδιακό «ξετύλιγμα» της μουσικής. 

Τα δομικά χαρακτηριστικά που φάνηκαν να σχετίζονται με τη 

δημιουργία συναισθηματικών αντιδράσεων είναι οι συγκοπές, οι εναρμόνιες 

μετατροπίες, οι μελωδικές αποτσιατούρες και άλλες μουσικοθεωρητικές 

έννοιες οι οποίες αναφέρονται στη δημιουργία και τη διατήρηση ή διακοπή 

των μουσικών προσδοκιών. Θεωρείται «ότι οι μουσικές προσδοκίες μπορούν 

να αυξήσουν τη συναισθηματική αντίδραση ακόμα και σε οικεία μουσική» 

(Sloboda & Juslin, 2001:92) 

Εντούτοις, όπως επεσήμαναν οι Juslin και Zentner (2002), οι 

περισσότερες μελέτες έχουν ερευνήσει τη διάθεση στη μουσική, ενώ η κύρια 

παραδοχή σήμερα, είναι ότι η μουσική μπορεί να εκφράσει απλά 

συναισθήματα και διαθέσεις. Σύμφωνα δε με τη «θεωρία της διέγερσης», η 

μουσική προκαλεί συναισθήματα στους ακροατές ανάλογα με αυτά που η 

ίδια εκφράζει. Αυτό που βεβαιώνει το ότι η μουσική είναι για παράδειγμα 

θλιμμένη είναι η αιτιολογική της δύναμη στο να επιδρά με τις σχετικές 

αντιδράσεις στον ακροατή (Davies, 2001). Η διέγερση (arousal) κατά τον 

Becker (2001), είναι καθαρά μια καθολική αντίδραση στη μουσική 

ακρόαση, η οποία συνδυασμένη με μια εστιασμένη και ενσυνείδητη 

προσοχή, μπορεί να συνεισφέρει σε ακραίες καταστάσεις συναισθήματος. 

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μουσικές 

παράμετροι που διαμορφώνουν κάθε συναίσθημα, όπως αυτές 
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καθορίστηκαν από ένα πείραμα των Gabrielsson και Juslin το 1996 

(Bresin & Friberg, 2000). 

 

Συναίσθημα Μουσικά χαρακτηριστικά 

Φ
όβ

ος
 

Τέμπο: Ακανόνιστο 

Ηχητικό επίπεδο: Χαμηλό 

Άρθρωση: Κυρίως staccato ή non-legato 

Χρονικές αποκλίσεις: Μεγάλες 

                                 Δομικές αναδιοργανώσεις 

                                 Τελική επιτάχυνση (όχι πάντα) 

Θ
υμ

ός
 

Τέμπο: Πολύ γρήγορο 

Ηχητικό επίπεδο: Δυνατό 

Άρθρωση: Κυρίως non-legato 

Χρονικές αποκλίσεις: Συνηθισμένες 

                                Δομικές αναδιοργανώσεις 

                                Αυξημένη αντίθεση ανάμεσα σε  

μεγάλες και μικρές αξίες 

Χ
αρ

ά 

Τέμπο: Γρήγορο 

Ηχητικό επίπεδο: Συνηθισμένο ή δυνατό 

Άρθρωση: Staccato 

Χρονικές αποκλίσεις: Συνηθισμένες 
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Θ
λί
ψ
η 

Τέμπο: Αργό 

Ηχητικό επίπεδο: Χαμηλό 

Άρθρωση: Legato 

Χρονικές αποκλίσεις: Συνηθισμένες 

Τελικό ritardando 

Σο
βα

ρό
τη
τα

 

Τέμπο: Αργό ή συνηθισμένο 

Ηχητικό επίπεδο: Συνηθισμένο ή δυνατό 

Άρθρωση: Κυρίως legato  

Χρονικές αποκλίσεις: Σχετικά μικρές 

Τελικό ritardando 

Τρ
υφ

ερ
ότ
ητ
α 

Τέμπο: Αργό 

Ηχητικό επίπεδο: Κυρίως χαμηλό 

Άρθρωση: Legato 

Χρονικές αποκλίσεις: Μειωμένες αντιθέσεις ανάμεσα σε  

μικρές και μεγάλες αξίες 

Τελικό ritardando 

 

Πίνακας 1.1 Τα μουσικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τα 

συναισθήματα σε εκτελέσεις πιάνου (τροποποίηση από Bresin & Friberg, 

2000). 
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1.3.2 Διανοητική επίδραση 

 

Ορισμένα είδη μουσικής φαίνεται να επηρεάζουν τη διανοητική 

κατάσταση ενός ατόμου αν και παραμένει αδιευκρίνιστος ο ακριβής τρόπος 

με τον οποίο συμβαίνει αυτό. 

Η χρήση ορισμένων ειδών μουσικής σε θρησκευτικές και θεραπευτικές 

τελετουργίες προκειμένου να οδηγηθεί κανείς σε κατάσταση έκστασης είναι 

γνωστή από την αρχαιότητα. Η έκσταση μπορεί να προκληθεί όταν παίζονται 

ταυτόχρονα πολλά επαναλαμβανόμενα ρυθμικά μοτίβα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Αξιοποίηση μουσικής με τα παραπάνω χαρακτηριστικά για 

πνευματικούς σκοπούς γίνεται στην Τουρκία, την Αφρική, την Ινδονησία, 

από ορισμένους πολιτισμούς των Η.Π.Α. και της Καραϊβικής και σε όσα 

μέρη του κόσμου επιβιώνουν ακόμα σαμανιστικές κοινωνίες. Εντούτοις, 

μουσική που μπορεί να οδηγήσει σε έκσταση συναντάται σε όλους τους 

πολιτισμούς. Συνήθως στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση τυμπάνων 

καθώς η έκσταση και τα συνοδευτικά της χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, 

οφείλεται στην επίδραση της ρυθμικής χρήσης κρουστών στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα. Η διέγερση που προκαλούν επηρεάζει πολλές 

αισθητηριακές και κινητικές περιοχές του εγκεφάλου (οι οποίες μένουν 

ανεπηρέαστες υπό φυσιολογικές συνθήκες) και επιφέρει τις παρακάτω 

αλλαγές στη συμπεριφορά όσων συμμετέχουν σε τέτοιου είδους τελετουργίες 

(McClellan, 1991): 

1. Οπτικές και ακουστικές εντυπώσεις χρωμάτων, κίνησης και ήχου. 
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2. Σωματική κίνηση όπως λίκνισμα, περιδίνηση, αναπηδήσεις, 

τρεμούλιασμα και συσπάσεις. 

3. Ασυνήθεις ενοράσεις ή παραισθήσεις. 

4. Αύξηση του ρυθμού της αναπνοής, γρήγορο καρδιακό ρυθμό, έντονη 

εφίδρωση και αναποδογύρισμα των ματιών. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η παρόρμηση για χορό. Η χορευτική μουσική 

συνήθως περιλαμβάνει έναν συνδυασμό διαφόρων ρυθμών από κρουστά, οι 

οποίοι συνοδεύουν το βασικό ρυθμό και αντικατοπτρίζονται στις κινήσεις 

των χορευτών. Αυτού του είδους η αισθητηριακή διέγερση οδηγεί στην 

έκσταση. Η μουσική που χρησιμοποιείται στις τελετές αυτού του είδους 

επιλέγεται με βάση την ικανότητά της να προκαλεί τις αναγκαίες σωματικές 

και πνευματικές αντιδράσεις (McClellan, 1991). 

 Θεωρείται ότι η μουσική κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί 

να επηρεάσει διάφορες διανοητικές καταστάσεις, όπως φαίνεται στον πίνακα 

1.2 που ακολουθεί (Krippner, 1972).  

 

Διανοητική 

κατάσταση 

Χαρακτηριστικά Επίδραση της 

μουσικής 

Συνήθης 

κατάσταση 

εγρήγορσης  

Λογική σκέψη, ορθολογισμός, 

επιδίωξη στόχων, στοχασμός 

Μπορεί να επαναφέρει 

στην κατάσταση αυτή ή 

να βοηθήσει τη 

διατήρησή της 
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Ύπνος Μικρή διανοητική 

δραστηριότητα 

Μπορεί να προκαλέσει, 

να εμποδίσει ή να 

τερματίσει τον ύπνο 

Υπερδιέγερση Παρατεταμένη κατάσταση 

αυξημένης ετοιμότητας κατά τη 

διάρκεια της εγρήγορσης, 

αποτέλεσμα δραστηριοτήτων 

που απαιτούν έντονη 

συγκέντρωση ή καταστάσεων 

που απειλούν την επιβίωση. 

Μπορεί να αποτρέψει ή 

να παρατείνει αυτή την 

κατάσταση (εξαρτάται 

από το είδος της 

μουσικής και τις 

περιστάσεις) 

Ευφορία Έντονα συναισθήματα και 

παράφορες συγκινήσεις, 

ευχάριστες και θετικές 

Μπορεί να προκαλέσει ή 

να εντείνει τέτοιες 

καταστάσεις 

Υστερία Έντονα συναισθήματα και 

παράφορες συγκινήσεις, 

συνήθως αρνητικού και 

καταστροφικού χαρακτήρα 

Μπορεί να την 

κατευνάσει (όπως 

υποστηρίχθηκε και από 

τον Πυθαγόρα) 

Αποδόμηση Έλλειψη συνοχής μεταξύ 

σημαντικών τομέων ή όψεων της 

προσωπικότητας. Συγγενείς 

καταστάσεις η ψύχωση, η 

αποπροσωποποίηση, η αμνησία. 

Μπορεί να προλάβει την 

εμφάνισή της ή να 

βοηθήσει να ξεπεραστεί. 

Ωστόσο, ορισμένα είδη 

μουσικής μπορεί να 
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προκαλέσουν ή να 

εντείνουν αυτή την 

κατάσταση 

Έκσταση Διέγερση, συγκέντρωση της 

προσοχής σε ένα ερέθισμα 

Μπορεί να την 

προκαλέσει. (Στο δυτικό 

πολιτισμό στη μουσική 

του είδους εντάσσεται η 

ροκ, η χορευτική, η 

γκόσπελ και η 

πρωτοποριακή 

μινιμαλιστική μουσική) 

 

Πίνακας 1.2 Η επίδραση της μουσικής σε διάφορες διανοητικές καταστάσεις 

(τροποποίηση από McClellan, 1991) 

 

1.3.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδραση της μουσικής και 

το μέγεθος της επίδρασης 

 

Οι παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο 

επιδρά η μουσική σε ένα άτομο αλλά και το μέγεθος αυτής της επίδρασης, 

περιλαμβάνουν μουσικές μεταβλητές, προσωπικούς παράγοντες και 

παράγοντες που σχετίζονται με τις εξωτερικές συνθήκες και προσδιορίζουν 

τη συγκεκριμένη κατάσταση ακρόασης. 
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Από έρευνα των Gabrielsson και Lindström (2001) προέκυψε ότι οι 

αντιδράσεις μπορούν να προέλθουν από οποιοδήποτε είδος μουσικής και 

μάλιστα οι συναισθηματικές επιδράσεις δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με 

το είδος της μουσικής από το οποίο πηγάζουν. Τα μουσικά χαρακτηριστικά 

που φαίνεται να επιδρούν συχνότερα είναι η ένταση (π.χ. crescendo, 

diminuendo), το τέμπο (π.χ. accelerando), οι τρόποι (π.χ. μετάβαση από 

ελάσσονα σε μείζονα), η πυκνή υφή, ο ρυθμός, η μελωδία και η αρμονία. 

Ειδικότερα, ο Sloboda (2000), σύμφωνα με δική του μελέτη, αναφέρει ότι 

δάκρυα και κόμπος στο λαιμό προκαλούνται από μελωδικές 

αποτσιατούρες, ρίγος από ξαφνικές αλλαγές στην αρμονία και η 

παρατηρούμενη αύξηση του καρδιακού ρυθμού συνδέεται με την 

επιτάχυνση και τις συγκοπές.   

Στους προσωπικούς παράγοντες, εκτός από τις δημογραφικές 

μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το 

επάγγελμα, περιλαμβάνονται και ένα πλήθος άλλων μεταβλητών, όπως η 

φυσική κατάσταση και διάφοροι γνωσιακοί παράγοντες. Στους τελευταίους 

περιλαμβάνονται οι προσδοκίες, η προσήλωση, η ευαισθησία, η 

δεκτικότητα, οι θετικές ή αρνητικές αναμνήσεις σε σχέση με τη μουσική, η 

εξοικείωση με το μουσικό κομμάτι ή το μουσικό είδος γενικότερα καθώς και 

οι τεχνικές γνώσεις σε σχέση με τη μουσική (Gabrielsson, 2001). Όπως 

αναφέρει η Πρίνου-Πολυχρονιάδου (1989), 

Η επίδραση που ασκεί η μουσική στην ψυχολογία του ανθρώπου, 
είναι πιο έντονη όταν πρόκειται για άτομα με αδύνατη μουσική 
μόρφωση. Αντίθετα ένα άτομο με μουσική καλλιέργεια και πλατιά 
γνώση τη μουσικής και της τεχνικής της, έχει μια κριτική 
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προδιάθεση απέναντι σε κάθε νέα ακρόαση που τον κάνει να 
αναπτύσσει αντιστάσεις και να μην αφήνεται εύκολα στη 
συγκινησιακή επίδραση της μουσικής (σελ. 40). 
Η εξοικείωση φαίνεται να έχει εξέχουσα θέση μεταξύ των παραγόντων 

καθώς επηρεάζει την προτίμηση και συνακόλουθα το μέγεθος της 

επίδρασης. Ο Hargreaves (1986) μελέτησε την επίδραση της εξοικείωσης 

στην προτίμηση και πρότεινε ότι αυτή ακολουθεί το σχήμα κωδωνοειδούς 

καμπύλης. 

Εξοικείωση/χρόνος

Ικανοποίηση

Σχήμα 1. Υποθετική καμπύλη που συνδέει την προτίμηση με την 

εξοικείωση/χρόνο (Hargreaves, 1986) 

 

Ο Hargreaves (1986) θεωρεί, όπως φαίνεται και από την καμπύλη, ότι η 

προτίμηση σε ένα εντελώς νέο ερέθισμα είναι αρχικά αρνητική. Καθώς το 

ερέθισμα γίνεται πιο οικείο, η προτίμηση γίνεται σταδιακά όλο και πιο 

θετική, φτάνοντας το αποκορύφωμα σε ένα βέλτιστο βαθμό εξοικείωσης και 

στη συνέχεια η αύξηση της εξοικείωσης συνεπάγεται τη μείωση της 

προτίμησης, η οποία καταλήγει αρνητική σε πολύ υψηλά επίπεδα 

εξοικείωσης. 
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Σύμφωνα με τον McClellan (1991), η συνεχής ακρόαση του ίδιου 

είδους μουσικής ή η ενεργός συμμετοχή στη δημιουργία και την εκτέλεσή 

της ενισχύει την επίδρασή της και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια 

μόνιμη αλλαγή στο άτομο, επηρεάζοντας τη σχέση του με τον έξω κόσμο –τα 

γεγονότα, τους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον. Μετά από μια 

παρατεταμένη χρονική περίοδο ενασχόλησης μπορεί τα χαρακτηριστικά της 

μουσικής να αρχίσουν να αντικατοπτρίζονται στις κινήσεις, την ομιλία και 

την αντίληψη που υπάρχει για το χρόνο, αντανακλώντας την εσωτερική 

επίδραση της μουσικής με την οποία ασχολείται. Εξίσου σημαντικό ρόλο 

στο μέγεθος της επίδρασης παίζει η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου 

κατά την ακρόαση καθώς και διάφορα στοιχεία της προσωπικότητάς του, 

όπως η ιδιοσυγκρασία και η ωριμότητα (Gabrielsson, 2001). 

Ο Farnsworth (1969) υποστηρίζει ότι η επίδραση της μουσικής είναι 

μεγαλύτερη όταν αυτή έχει κάποιο νόημα για τον ακροατή. Δηλαδή, «μια 

δεδομένη σύνθεση μπορεί να προκαλέσει μια σειρά επιδράσεων σε ένα 

άτομο που ασχολείται με τη μουσική και τελείως διαφορετικές σε κάποιο 

άλλο που δεν έχει μουσική κλίση, ή ακόμα, η επίδρασή της μπορεί να 

διαφέρει από τη μια φορά στην άλλη, στο ίδιο άτομο. Δεν υπάρχει καμία 

σύνθεση που να εξασφαλίζει πως θα προκαλέσει ακριβώς ίδιες ή έστω 

παρόμοιες σωματικές μεταβολές στα μέλη ενός πληθυσμού» (Farnsworth, 

1969:213). 

Εκτός από τους προσωπικούς, καθοριστικοί είναι και οι φυσικοί 

παράγοντες. Για παράδειγμα, οι ακουστικές συνθήκες, η ζωντανή ή 
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ηχογραφημένη μουσική, ο χώρος (εσωτερικός ή εξωτερικός), η θέση του 

ακροατή σε σχέση με τους εκτελεστές ή ανάμεσα σε άλλους ακροατές, η 

εποχή, οι καιρικές συνθήκες κ.α. Οι κοινωνικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την επίδραση της μουσικής (π.χ. μέγεθος και συμπεριφορά του 

κοινού), καθώς και οι ιδιαίτερες περιστάσεις θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνονται υπόψη.  

Όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ακόμη και αν η σχετική συμβολή του 

καθενός διαφέρει, κανείς από αυτούς δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ακόμη 

και σε περιπτώσεις που οι μουσικοί παράγοντες φαίνεται να έχουν την πιο 

καθοριστική επίδραση, υπάρχουν πάντα επιρροές τόσο από τους 

προσωπικούς παράγοντες όσο και από τις επικρατούσες εξωτερικές 

συνθήκες.  
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Κεφάλαιο 2 

Εξαρτησιογόνες ουσίες 

 

2.1 Γενικά για τις ψυχοτρόπες ουσίες 

 

Με τον όρο ψυχοτρόπες ουσίες εννοούμε «όλες εκείνες τις χημικές ουσίες 

που προκαλούν μεταβολές στο επίπεδο της νοητικής σφαίρας, του 

συναισθήματος ή της συμπεριφοράς ενός ατόμου και που έχουν 

εξαρτησιογόνες ιδιότητες» (Μαρσέλος, 1997:19). Η εμπειρική χρήση 

διαφόρων ευφραντικών προϊόντων και φαρμάκων είναι τόσο παλιά όσο και η 

ιστορία της ανθρωπότητας και συνδέεται εξελικτικά με αυτή, ασκώντας 

ποικίλες και σημαντικές επιρροές. Η θεραπευτική εφαρμογή βοτάνων ήταν 

γνωστή στο ανθρώπινο γένος και ιδιαίτερης εκτίμησης έχαιραν τα φυτά που 

περιείχαν ψυχοδραστικά συστατικά, επειδή υπήρχε η αντίληψη ότι αυτά 

κατά τεκμήριο θα ήταν αποτελεσματικότερα και στην θεραπεία. Θεωρείται 

βέβαιο ότι και ο υγιής άνθρωπος πάντα προσπάθησε να μεταβάλει την 

ψυχική του διάθεση όποτε του δινόταν κάποιο μέσο για το σκοπό αυτό, 

δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιο βότανο. Μερικές φορές τα 

μέσα αυτά είχαν σχέση με ορισμένες συλλογικές, μυστικιστικές 

τελετουργίες, όπως συνέβαινε στην αρχαία Ελλάδα με τα Διονύσια, τα 

Ελευσίνια Μυστήρια και γενικώς με τις νεκρομαντικές τελετές. Με την 
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πάροδο του χρόνου διαμορφώνεται ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα 

βότανα που χρησιμοποιούνται για αφενός θεραπευτικούς και αφετέρου 

τελετουργικούς σκοπούς. 

Η πρώτη επιστημονική καταγραφή των βοτάνων που περιέχουν 

ψυχοτρόπες ουσίες έγινε στα τέλη του 18ου αιώνα, από τον Κάρολο Λινναίο, 

στην διατριβή του με τίτλο Inebriantia, δηλαδή “Μεθυστικά” ή 

“Ευφραντικά”. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, εκτός από την απομόνωση της 

μορφίνης από το όπιο, που έγινε το 1803 από τον Sertüner, παρουσιάζεται 

μία γενικότερη ανάπτυξη της Οργανικής Χημείας, η οποία επιτρέπει την 

απομόνωση και άλλων δραστικών συστατικών. Από την άλλη μεριά, η 

πρόοδος της Ψυχιατρικής οδηγεί ορισμένους ερευνητές σε παρατηρήσεις 

πάνω στην επίδραση αυτών των ουσιών. 

 Κατά τον 20ό αιώνα, παρατηρείται μία εκρηκτική αύξηση των 

ψυχοτρόπων ουσιών, οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται και δοκιμάζονται 

κλινικά, στην αρχή ως πειραματικά και κατόπιν ως θεραπευτικά φάρμακα 

διαφόρων παθήσεων. Πολλές από αυτές τις ουσίες καταλήγουν σε παράνομη 

χρήση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα σχετικά απλής χημικής 

σύνθεσης. Κοινός παρονομαστής στη δράση των ψυχοτρόπων ουσιών είναι η 

εγκατάσταση εξάρτησης, δηλαδή η τάση για επαναλαμβανόμενη χρήση 

τους. Οι ουσίες που γίνονται αντικείμενο κατάχρησης ασκούν πάντα κάποια 

ευχάριστη επίδραση στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου γεγονός που 

οδηγεί και στην τάση για επαναληπτική χρήση. 

Είναι σημαντικό να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών χρήση, 
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κατάχρηση και εξάρτηση, καθώς ακόμη και αν συχνά συνυπάρχουν δε 

συμπίπτουν κατ’ ανάγκη (Μαρσέλος, 1997˙ Χριστοδούλου, 2004 ). 

 

2.2 Εξάρτηση από ουσία 

 

Το 1964 η Παγκόσμια Οργάνωση υγείας κατέληξε ότι ο όρος 

«εθισμός» δεν ήταν πλέον επιστημονικός και συνέστησε την αντικατάστασή 

του με τον όρο φαρμακευτική εξάρτηση. Η λέξη «εθισμός» έχει αποκτήσει 

μια χαρακτηριστική, άτοπη και υποτιμητική απόχρωση, που δεν αντιστοιχεί 

στην έννοια της κατάχρησης ουσίας ως ιατρικής διαταραχής. Επιπλέον, το 

γεγονός ότι έχει εκλαϊκευθεί στην κοινή χρήση σε εκφράσεις όπως «TV 

εθισμός» ή «εθισμός στα χρήματα», έχει βοηθήσει στην αποφυγή της λέξης 

στην επίσημα καθιερωμένη ονοματολογία (Kaplan & Sadock, 2000). 

Ωστόσο, «θα πρέπει να υπάρχει κάποιο νευροχημικό και νευροανατομικό 

υπόστρωμα κοινό μεταξύ όλων των εθισμών, είτε των εθισμών από ουσίες 

είτε άλλων εθισμών (π.χ. χαρτοπαιξία, κλοπή, διατροφή). Αυτοί οι 

διαφορετικοί εθισμοί ίσως έχουν όμοιες επιδράσεις στη λειτουργία 

συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αμοιβή, 

όπως η κοιλιακή περιοχή της καλύπτρας, ο υπομέλας τόπος και ο 

επικλινής πυρήνας»(Kaplan & Sadock, 2000:570).  

  Η έννοια της εξάρτησης από ουσία έχει λάβει πολλές ερμηνείες, τόσο 

στην επίσημη όσο και στην καθημερινή πρακτική. «Αναφέρεται στην 

κατάσταση κατά την οποία το άτομο χρειάζεται την ουσία για να 
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λειτουργήσει σε κανονικά όρια και περιλαμβάνει συμπτώματα γνωσιακά, 

συμπεριφορικά και φυσιολογικά» (Χριστοδούλου, 2004:221). Στον πίνακα 

2.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κριτήρια διάγνωσης της εξάρτησης 

όπως αυτά ορίζονται από το DSM-IV 1.  

 

Παθολογικό πρότυπο χρήσης ουσιών που οδηγεί σε κλινικά σημαντική 

έκπτωση ή ενόχληση, όπως εκδηλώνεται με τρία τουλάχιστον από τα 

παρακάτω, που συμβαίνουν στην ίδια 12μηνη χρονική περίοδο. 

1. Ανοχή, που εκδηλώνεται είτε με ανάγκη για σημαντικά αυξημένες 

ποσότητες της ουσίας, προκειμένου να επιτευχθεί η τοξίκωση ή το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, είτε με σημαντική μείωση του αποτελέσματος με τη 

συνέχιση της χρήσης της ίδιας ποσότητας της ουσίας. 

2. Στέρηση, που εκδηλώνεται με το χαρακτηριστικό για την ουσία στερητικό 

σύνδρομο ή με τη λήψη της ίδιας ή παρόμοιας ουσίας για την ανακούφιση 

ή αποφυγή στερητικών συμπτωμάτων. 

3. Η ουσία συχνά λαμβάνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες ή για μεγαλύτερες 

περιόδους, σε σχέση με την πρόθεση του ατόμου  

4. Υπάρχει έμμονη επιθυμία ή ανεπιτυχείς προσπάθειες να διακοπεί ή να  

ελεγχθεί η χρήση της ουσίας 

5. Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου δαπανάται από το άτομο σε 

δραστηριότητες για να προμηθευτεί την ουσία, να τη χρησιμοποιήσει ή για 

                                                                 
1 DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders): Το σύστημα 
ταξινόμησης των διαγνώσεων της ψυχοπαθολογίας που χρησιμοποιείται σήμερα σε όλο το 
δυτικό κόσμο (American Psychiatric Association, 1994) 
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να ανανήψει από τα αποτελέσματά της 

6. Εγκατάλειψη ή μείωση σημαντικών κοινωνικών, επαγγελματικών ή 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εξαιτίας της χρήσης της ουσίας 

7. Συνέχιση της χρήσης της ουσίας, παρά την επίγνωση από το άτομο ότι 

έχει επίμονο ή υποτροπιάζον σωματικό ή ψυχολογικό πρόβλημα, το οποίο 

έχει πιθανώς προκληθεί ή επιδεινωθεί από την ουσία. 

 

Πίνακας 2.1. Εξάρτηση από ουσίες (Από το DSM-IV) 

 

Δύο έννοιες έχουν βασικά χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τον ορισμό 

της εξάρτησης – η συμπεριφεριολογική ή ψυχολογική και η σωματική 

εξάρτηση. Η πρώτη δίνει έμφαση στις δραστηριότητες αναζήτησης της 

ουσίας και τη συνδεόμενη παρουσία προτύπων παθολογικής χρήσης, ενώ η 

σωματική εξάρτηση δίνει έμφαση στις σωματικές (δηλαδή στις 

φυσιολογικές) επιδράσεις της επαναλαμβανόμενης χρήσης της ουσίας.  

Η ψυχολογική εξάρτηση, αναφερόμενη επίσης ως «έξη», 

χαρακτηρίζεται από τη συνεχή και αδιάκοπη σφοδρή επιθυμία για την 

ουσία, προκειμένου να αποφεύγεται μια δυσφορική κατάσταση (Kaplan & 

Sadock, 2000). Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της είναι η 

επιθυμία συνεχούς χρήσης ή κατάχρησης του φαρμάκου, που μπορεί να 

γίνεται και κατά διαλείμματα, με την έννοια της περιστασιακής  

κατάχρησης και η απουσία ή μικρή τάση για αύξηση της δόσης. Αποτελεί 

ψυχική μόνο εξάρτηση από κάποια ευχάριστη ενέργεια της ουσίας και τα 
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δυσάρεστα επακόλουθα, αν υπάρχουν, αφορούν κυρίως το χρήστη. Η 

ένταση της ψυχολογικής εξάρτησης ποικίλλει ανάλογα με τη 

χρησιμοποιούμενη ουσία και την προσωπικότητα του ατόμου (Μαρσέλος, 

1997). 

 

2.3 Κατάχρηση ουσίας 

Η κατάχρηση αποτελεί παθολογικό τρόπο λήψης της ουσίας με αρνητικά 

επακόλουθα. Σύμφωνα με το DSM-IV χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

τουλάχιστον ενός συγκεκριμένου συμπτώματος που υποδεικνύει ότι η 

χρήση της ουσίας δημιουργεί προβλήματα στη ζωή του 

ατόμου(Χριστοδούλου, 2004) (Πίνακας 2.2). 

 

Ένα παθολογικό πρότυπο χρήσης ουσίας που οδηγεί σε κλινικά σημαντική 

έκπτωση ή ενόχληση, όπως εκδηλώνεται με τουλάχιστον ένα από τα 

ακόλουθα, τα οποία συμβαίνουν μέσα σε μία 12μηνη περίοδο και δεν 

πληρούν τα κριτήρια της εξάρτησης: 

1. Υποτροπιάζουσα  χρήση  ουσίας  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  αποτυχία  στην 

εκπλήρωση  βασικών  υποχρεώσεων  του  ρόλου  στην  εργασία,  στο  σχολείο  ή 

στο σπίτι. 

2. Υποτροπιάζουσα  χρήση  ουσίας  σε  καταστάσεις,  στις  οποίες  είναι  σωματικά 

επικίνδυνο. 
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3. Υποτροπιάζοντα προβλήματα με το νόμο συνδεόμενα με τη χρήση ουσιών. 

4. Συνεχιζόμενη χρήση της ουσίας παρά την ύπαρξη μόνιμων ή υποτροπιαζόντων 

κοινωνικών  ή  διαπροσωπικών  προβλημάτων  που  προκαλούνται  ή 

επιδεινώνονται από τις επιδράσεις της ουσίας. 

 

Πίνακας 2.2. Κατάχρηση ουσίας (Από το DSM-IV) 

 

2.4 Ουσίες με εξαρτησιογόνο δράση 

 

Οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση και κατάχρηση κατατάσσονται σε 

ομάδες με βάση την ένταση της ψυχολογικής εξάρτησης, την εγκατάσταση ή 

όχι σωματικής εξάρτησης, καθώς και την εμφάνιση ή όχι ανοχής 

(Μαρσέλος, 1997). Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζονται οι σημαντικότερες 

επιδράσεις της χρήσης για κάθε ομάδα αυτών των ουσιών. 

 

Ουσία 

 

Επιδράσεις στη 

συμπεριφορά 

Σωματικές 

επιδράσεις 

Οπιούχα και οπιοειδή 

(π.χ. όπιο, μορφίνη, 

μεθαδόνη) 

Ευφορία, υπνηλία, 

ανορεξία, μειωμένη 

ερωτική ενόρμηση, 

υποδραστηριότητα, 

Μύση, κνησμός, ναυτία 

βραδυκαρδία, 

δυσκοιλιότητα 
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αλλαγή στην 

προσωπικότητα 

 

Ψυχοδιεγερτικά (π.χ. 

αμφεταμίνη, κοκαΐνη) 

Υπερεγρήγορση, 

λογόρροια, ευφορία, 

υπερδραστηριότητα, 

ευερεθιστότητα, 

επιθετικότητα, 

διέγερση, παρανοειδείς 

τάσεις, ανικανότητα, 

οπτικές και απτικές 

ψευδαισθήσεις 

 

Μυδρίαση, τρόμος, 

ξηροστομία, 

ταχυκαρδία, υπέρταση, 

απώλεια βάρους, 

αρρυθμίες, πυρετός, 

σπασμοί 

Κατασταλτικά του ΚΝΣ 

(π.χ. ηρεμιστικά, 

υπνωτικά, 

βαρβιτουρικά) 

Υπνηλία, σύγχυση, 

έλλειψη συγκέντρωσης 

 

Εφίδρωση, αταξία, 

υπόταση, σπασμοί, 

ντελίριο, μύση 

Άλλα εισπνεόμενα: 

οξείδιο του αζώτου 

Ευφορία, υπνηλία, 

σύγχυση 

 

Αταξία, αναλγησία, 

αναπνευστική 

καταστολή, υπόταση 

Αλκοόλ Φτωχή κρίση, 

λογόρροια, αλλαγή της 

Νυσταγμός, εξέρυθρο 

πρόσωπο, αταξία, 
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διάθεσης, 

επιθετικότητα, 

διαταραγμένη προσοχή, 

αμνησία 

 

δυσαρθρική ομιλία 

Ψευδαισθησιογόνα (π.χ. 

LSD, μεσκαλίνη) 

Διάρκεια 8-12 ώρες με 

αναβίωση μετά από 

αποχή: οπτικές 

ψευδαισθήσεις, 

παρανοειδής ιδεασμός, 

ψευδής αίσθηση 

επιτευγμάτων και 

δύναμης, αυτοκτονικές 

ή ανθρωποκτονικές 

τάσεις, 

αποπροσωποποίηση,  

αποπραγματοποίηση 

 

Μυδρίαση, αταξία, 

ταχυκαρδία, υπέρταση 

Πτητικοί 

υδρογονάνθρακες και 

παράγωγα του 

πετρελαίου (π.χ. κόλλα, 

Ευφορία, δυσαρθρική 

ομιλία, ψευδαισθήσεις, 

ψυχώσεις 

Αταξία, ταχυκαρδία, 

μόνιμες εγκεφαλικές 

βλάβες 
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βενζίνη)  

Καφεΐνη Σε μικρές δόσεις (100 

mg) ήπια ευφορία, σε 

μεγαλύτερες (300 mg) 

αυξημένο άγχος, 

δυσφορία, νευρικότητα, 

έξαψη  

Μυϊκές συσπάσεις, 

αϋπνία, διούρηση, 

ασύνδετη ροή της 

σκέψης και της 

ομιλίας, ταχυκαρδία 

Κανναβινοειδή Έκπτωση συντονισμού 

κινήσεων, ευφορία, 

άγχος, έκπτωση της 

κρίσης 

Αυξημένη όρεξη, 

ξηροστομία, 

ταχυκαρδία, αύξηση 

αρτηριακής πίεσης 

 Τόνωση της 

δραστηριότητας, 

χαλάρωση, μείωση 

αρνητικών 

συναισθημάτων 

έντασης, άγχους, θυμού 

 

 

Πίνακας 3. Εξαρτησιογόνες ουσίες (Τροποποίηση από Kaplan & Sadock, 

2000) 
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2.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδραση των ουσιών 

 

Οι επιδράσεις της χρήσης ουσιών και οι συνακόλουθες διαταραχές 

είναι το αποτέλεσμα της δράσης πολλών παραγόντων στο δίπολο άτομο-

ουσία και μάλιστα διαφορετικής συμμετοχής του κάθε παράγοντα σε κάθε 

άτομο. Έτσι, η αλληλεπίδραση των ιδιοτήτων μιας ουσίας με την 

προσωπικότητα του ατόμου που τη λαμβάνει πρέπει να εξετάζεται σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα της 

ουσίας και η κοινωνική αποδοχή συμβάλουν σημαντικά στην αρχική, 

δοκιμαστική χρήση, ωστόσο και άλλοι παράγοντες, όπως οι γενετικοί2 ή η 

βιολογική προδιάθεση3 είναι βασικοί στην εγκατάσταση εξάρτησης. Οι 

παράγοντες κινδύνου που καθιστούν το άτομο λιγότερο ή περισσότερο 

επιρρεπές στη χρήση ουσιών περιλαμβάνουν τον τύπο της προσωπικότητας, 

ο οποίος απορρέει τόσο από γενετικά χαρακτηριστικά όσο και από πρώιμες 

επιδράσεις του περιβάλλοντος, την ηλικία, το άγχος και τη συνυπάρχουσα 

ψυχοπαθολογία (Χριστοδούλου, 2004). Επιπλέον, αν αναλογιστεί κανείς ότι 

οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται από πληθώρα κοινωνικών παραμέτρων 

(όπως διαθεσιμότητα της ουσίας, κοινωνικός εξοστρακισμός, κτλ) γίνεται 

αντιληπτό ότι δεν είναι απολύτως ασφαλής καμία πρόβλεψη ως προς τις 

ακριβείς επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.    

 
                                                                 
2 Η γενετική συμμετοχή στην εξάρτηση έχει εκτιμηθεί σε ποσοστό 50-70% αν και δεν 
έχουν πιστοποιηθεί ακόμη υποψήφια γονίδια που να συνδέονται άμεσα με τη χρήση 
ουσιών (Χριστοδούλου, 2004). 
3 Τα παιδιά των αλκοολικών έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν αλκοολικοί και 
τοξικομανείς σε σύγκριση με τα παιδιά μη αλκοολικών γονέων (Χριστοδούλου, 2004). 
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2.6 Άλλα είδη εξαρτήσεων 

 

Ορισμένες διαταραχές, συγκεκριμένα εκείνες που επίσημα 

ταξινομούνται από το DSM-IV ως διαταραχές ελέγχου παρόρμησης μη 

ταξινομούμενες σε άλλη κατηγορία, έχουν περιγραφεί ως συμπεριφοριστικές 

εξαρτήσεις (American Psychiatric Association, 2000). Αυτές 

περιλαμβάνουν την παθολογική χαρτοπαιξία, την κλεπτομανία και την 

πυρομανία. Επίσης, έχουν προταθεί διαγνωστικά κριτήρια για την 

παθολογική χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, την παθολογική σεξουαλική 

συμπεριφορά και την ψυχαναγκαστική αγορά πραγμάτων. Παρόλο που 

υπάρχει κάποια αμφισβήτηση όσον αφορά την ακριβή κατηγοριοποίηση 

των παραπάνω διαταραχών, βάσιμα στοιχεία υποστηρίζουν 

φαινομενολογικές, κλινικές, επιδημιολογικές και βιολογικές συνδέσεις 

μεταξύ των συμπεριφοριστικών και των εξαρτήσεων που σχετίζονται με 

χρήση ουσιών. Τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ αυτών των δύο είναι: 

1. η επαναληπτική ή παθολογική εμμονή στη συμπεριφορά παρά τις 

δυσμενείς επιπτώσεις 

2. η μειωμένη ικανότητα ελέγχου της προβληματικής συμπεριφοράς 

3. η έντονη παρόρμηση ή έμμονη επιθυμία πριν υποπέσει στην 

προβληματική συμπεριφορά και 

4. ηδονιστικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

προβληματικής συμπεριφοράς. 
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Αυτά τα χαρακτηριστικά οδήγησαν στο χαρακτηρισμό αυτών των 

διαταραχών ως «εξαρτήσεις χωρίς την εξαρτησιογόνο ουσία» (Grant & 

Potenza, 2005). 

 Οι κλινικές ομοιότητες μεταξύ των δύο ειδών εξαρτήσεων γίνονται 

περισσότερο φανερές στα διαγνωστικά κριτήρια για την παθολογική 

χαρτοπαιξία (American Psychiatric Association, 2000). Αυτά 

περιλαμβάνουν την ανοχή, τη στέρηση, τις επανειλημμένα ανεπιτυχείς 

προσπάθειες να διακοπεί ή να ελεγχθεί η συμπεριφορά και η αποτυχία 

στην εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεων (Blanco, Moreyra, Nunes, Saiz- 

Ruiz, & Ibanez, 2001). Τα επιδημιολογικά δεδομένα επίσης υποδεικνύουν 

μια συσχέτιση μεταξύ των συμπεριφοριστικών και των εξαρτήσεων από 

ουσία λόγω της υψηλής συχνότητας συνύπαρξης αυτών (Potenza, Fiellin, 

Heninger, Rounsaville, & Mazure, 2002). Επιπλέον, δεδομένα που 

προκύπτουν από βιολογικές αναλύσεις παρέχουν περαιτέρω στοιχεία που 

υποστηρίζουν αυτή τη συσχέτιση. Για παράδειγμα, υπάρχουν δεδομένα 

ταυτοποίησης κοινών γενετικών στοιχείων που ευθύνονται τόσο για τον 

αλκοολισμό όσο και για τις διαταραχές χαρτοπαιξίας (Slutske et al., 2000) 

καθώς και όμοιες αλλαγές της εγκεφαλικής δραστηριότητας κατά την 

εκδήλωση σφοδρής επιθυμίας για χαρτοπαιξία και για χρήση κοκαΐνης 

(Potenza et al., 2002).  
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Κεφάλαιο 3 
 
 
3.1 Η αλληλεπίδραση της μουσικής και των ψυχοτρόπων ουσιών 
κατά τον 20ό αιώνα 
 
 

Οι ψυχοτρόπες ουσίες έχουν χρησιμοποιηθεί και εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται για ποικίλους λόγους, αποτελώντας αναπόσπαστο 

κομμάτι σχεδόν όλων των πολιτισμών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό έχει καταστεί παράνομη η χρήση τους για 

λόγους διαφορετικούς από αυτούς που προτείνει η ιατρική πρακτική. 

Εντούτοις, διακινούνται και χρησιμοποιούνται ευρέως, για ψυχαγωγικούς 

ιδίως λόγους, με την πλειοψηφία των χρηστών να προέρχεται συνήθως από 

τις νεαρότερες ηλικιακές κλάσεις. Οι ψυχοτρόπες ουσίες που 

χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς σκοπούς περιλαμβάνουν τα 

διεγερτικά, τα ψευδαισθησιογόνα, τα υπνωτικά και τα αναλγητικά φάρμακα 

και αναφέρονται συνολικά ως «ψυχαγωγικά ναρκωτικά» στην καθημερινή 

πρακτική (Radenkova – Saeva, 2008). Ιστορικά δε, η χρήση ορισμένων από 

αυτές τις ουσίες έχει συνδεθεί στενά με συγκεκριμένα είδη μουσικής, στα 

πλαίσια των εκάστοτε πολιτισμών και υποπολιτισμών, αποτελώντας βασικό 

συστατικό τους. Τα είδη της μουσικής που έχουν σχετιστεί με τη χρήση 

ψυχοτρόπων ουσιών, ως μέρος ενός τρόπου ψυχαγωγίας, περιλαμβάνουν 

είδη της δημοφιλούς μουσικής κάθε ιστορικής περιόδου. 

Το γεγονός αυτό καταμαρτυρείται ήδη από τις δεκαετίες του 1910 και 

1920 με την εμφάνιση της Blues μουσικής, ενός από τα πρώτα είδη της 
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αμερικάνικης δημοφιλούς μουσικής. Εμφανίστηκε στις αφροαμερικανικές 

κοινότητες των νότιων επαρχιακών περιοχών των Ηνωμένων Πολιτειών 

(Jones, 1963). Η μαριχουάνα (παράγωγο της κάνναβης) υπήρξε το 

κεντρικό, αν και όχι αποκλειστικό, «ψυχαγωγικό ναρκωτικό» εκλογής 

μεταξύ τόσο των μουσικών της blues όσο και των θαυμαστών τους (Murguía,  

Tackett-Gibson, Lessem, 2007).  

Από την άλλη πλευρά, στη μουσική σκηνή της jazz, που εμφανίστηκε 

στα τέλη του 1920 στις αστικές περιοχές των Η.Π.Α και απευθυνόταν σε 

ακροατές της μέσης τάξης, το «ψυχαγωγικό ναρκωτικό» εκλογής υπήρξε 

παραδοσιακά η ηρωίνη (Jones, 1963). Επιπλέον, η ήδη διαδεδομένη χρήση 

της κάνναβης έγινε δημοφιλής και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των 

διακεκριμένων μουσικών της εποχής, όπως ο Louis Armstrong, που 

συνέδεσαν τον τρόπο ζωής τους με τη χρήση αυτών των ουσιών (Radenkova 

– Saeva, 2008). Σύμφωνα με τον ψυχίατρο Winick (1959), οι μουσικοί της 

jazz των δεκαετιών του 1920 και 1930 χρησιμοποιούσαν την κάνναβη 

καθώς η ευφορία που τους προκαλούσε φαινόταν να τους βοηθά ώστε να 

εκφράζονται με ζωντάνια και ένταση αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους 

(Fachner, 2006). 

Τη δεκαετία του ’60, παρατηρείται η πρώτη μεγάλη εξάπλωση της 

παρουσίας των «ψυχαγωγικών ναρκωτικών» μεταξύ των νέων που άκουγαν 

και δημιουργούσαν rock μουσική. Το αλκοόλ, η κάνναβη, οι αμφεταμίνες 

και τα παραισθησιογόνα, όπως το LSD, έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή. Η χρήση 

του LSD υπήρξε ιδιαίτερα διαδεδομένη και συνδέθηκε κυρίως με το κίνημα 
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των χίπις στις Η.Π.Α και στη δυτική Ευρώπη, αποτελώντας σύμβολο της 

«ψυχεδελικής κουλτούρας» και επηρεάζοντας σημαντικά τη δημοφιλή 

μουσική της εποχής4. Η rock μουσική των αρχών του 1960 θεωρούνταν ότι 

ήταν τυποποιημένη και απλοϊκή. Εμπνευσμένοι από τις εμπειρίες που τους 

προσέφερε η χρήση LSD, οι μουσικοί άρχισαν να δημιουργούν πιο 

περίπλοκες μουσικές συνθέσεις και να προσθέτουν περισσότερα ηχητικά 

εφέ5. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία του ψυχεδελικού rock που είναι 

εμπνευσμένο από τις παραισθησιογόνες ουσίες και επιχειρεί να αναπαράγει 

τις επαγόμενες από τις ουσίες αυτές καταστάσεις, μέσω της χρήσης 

επεξεργασμένων ήχων της κιθάρας όπως overdrive, amplified feedback και 

droning guitar motifs επηρεασμένα από τη μουσική της ανατολής6. Όπως 

αναφέρει ο Lenson (1998), η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ήταν σύνηθες 

φαινόμενο στη μουσική σκηνή της rock στα τέλη της δεκαετίας του ’60, 

καθώς προσέφεραν μία ξεχωριστή εμπειρία, ως προς το πώς βίωναν τα 

αυτοσχεδιαστικά μέρη ενός μουσικού κομματιού, τόσο ο καλλιτέχνης όσο 

και το κοινό. Το ψυχεδελικό rock συνέχισε να εξελίσσεται και μετά τη 

δεκαετία του 1960 επηρεάζοντας πλήθος άλλων μουσικών ειδών όπως το 

heavy metal και το progressive rock, αλλά και αργότερα την punk 

μουσική, το trip hop και την acid house dance. 

Οι αμφεταμίνες υπήρξαν δημοφιλείς, ήδη από το 1960,  σε πολλές 

νεανικές υποκουλτούρες, ως «ψυχαγωγικό ναρκωτικό» και 

                                                                 
4 http://el.wikipedia.org/wiki/LSD 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine 
6 http://www.britannica.com/psychedelic/textonly/psychedelic.html 
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χρησιμοποιούνταν ευρέως από mods, skinheads, punks και goths σε 

ολονύχτιους soul και ska χορούς και punk συναυλίες7. Η χρήση της 

κοκαΐνης, από την άλλη πλευρά, συνδέθηκε στενά με τις disco κατά τις 

δεκαετίες του 1970 και του 1980. Ο συνδυασμός του διεγερτικού αυτού με 

τη δυνατή χορευτική μουσική και τα πολύχρωμα φωτορυθμικά θεωρούνταν 

ότι δημιουργούσε μία έντονη, ευφορική ψυχική κατάσταση8. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990 το MDMA 

με τη μορφή του «ecstasy» χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στη Μ. Βρετανία και 

σε άλλα μέρη της Ευρώπης, αποτελώντας αναπόσπαστο στοιχείο της «ρέιβ 

κουλτούρας». Το «ecstasy» συνδέθηκε με τα ρέιβ πάρτι ως «ψυχαγωγικό 

ναρκωτικό», που «ταιριάζει» στον δυνατό και επαναλαμβανόμενο ρυθμό της 

ηλεκτρονικής μουσικής, καθώς προκαλεί υπερδιέγερση παρατείνοντας την 

χορευτική ικανότητα. Η λέξη ρέιβ προέρχεται από το αγγλικό ρήμα rave 

που σημαίνει παραληρώ και δεν εκφράζει απλώς ένα είδος μουσικής, αλλά 

μια κατάσταση όπου κυριαρχεί η δυνατή ηλεκτρονική μουσική (μέχρι και 

140 dB) και ο χορός υπό τους ήχους της trance, progressive, 

techno/trans, jungle, intelligent drum n' bass και house μουσικής. Αυτά, 

σε συνδυασμό με τα strobes, τα lasers και τις οθόνες προβολής animation 

αλλά και τη χρήση διεγερτικών ουσιών προκαλούν αύξηση στην ένταση των 

αισθήσεων και προκαλούν έντονη μεταβολή στη φυσική και ψυχική 

κατάσταση του ατόμου (Μποζανίνου, 2000).   

                                                                 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine 
8 http://www.britannica.com/psychedelic/textonly/psychedelic.html 
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 Πρόσφατα, Ιταλοί ερευνητές μελέτησαν και υπολόγισαν την 

αθροιστική επίδραση του ήχου και του «ecstasy» στον εγκέφαλο 

πειραματόζωων. Χορήγησαν σε ποντίκια μία μικρή δόση «ecstasy», ανίκανη 

να προκαλέσει την παραμικρή νευρολογική επίδραση, και στη συνέχεια 

υπέβαλαν τα ίδια ποντίκια σε ακρόαση ήχου 95 dB, τη μέγιστη που 

επιτρέπεται στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Αμέσως διαπιστώθηκε 

ενίσχυση της επίδρασης του «ecstasy» και όταν αύξησαν την αρχική δόση 

του ecstasy, η μετέπειτα ακρόαση του ήχου προκάλεσε ενίσχυση της 

επίδρασης που διήρκεσε πέντε ολόκληρες ημέρες (Iannone, 2006). Αυτό 

εξηγεί γιατί ορισμένα είδη ψυχοδιεγερτικών ουσιών καταναλώνονται σε 

ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες σε περιστάσεις όπως ρέιβ-πάρτι, όπου 

προφανώς η μουσική ενισχύει την επίδρασή τους. 

Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με την επίδραση της 

κάνναβης στην αντίληψη της μουσικής (Fachner, 2006). Τα αποτελέσματα 

αυτών έδειξαν ότι η χρήση κάνναβης επηρεάζει την αντίληψη του χρόνου 

και της έντασης της μουσικής, αυξάνει τη δεκτικότητα και την ευαισθησία 

και προκαλεί μία προτίμηση για υψηλότερων συχνοτήτων ήχους. Αυτό 

βοηθά στην κατανόηση της λειτουργικής αξίας των ηχητικών μετατονίσεων 

(sound modulators) και των resounding και echoing εφέ στο ψυχεδελικό 

rock αλλά και των διευρυμένων μετρικών δομών που χρησιμοποιούνται στη 

reggae-dub, ώστε να δημιουργούνται τέτοιου είδους εφέ (Fachner, 2002). 

Για το λόγο αυτό επίσης είναι διαδεδομένη η χρήση εξοπλισμού ειδικών 

μουσικών εφέ που επιτρέπει στους μουσικούς να παράγουν μουσική την 
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οποία ένα άτομο υπό την επήρεια παραισθησιογόνων ουσιών θα ήθελε να 

ακούσει (Böhm, 1999). Επιπλέον, μετά τη χρήση κάνναβης ο ρυθμός 

γίνεται πιο έντονα και ευδιάκριτα αντιληπτός και συνήθως δημιουργείται η 

υποκειμενική εντύπωση, ακόμα και σε μουσικούς, ότι αντιλαμβάνονται το 

ρυθμό και τους τόνους καλύτερα (Aldrich, 1944). 

  
 

3.2 Η μουσική ως «ψυχαγωγικό ναρκωτικό» 

 

Πολύ πρόσφατα άρχισε να διακινείται μέσω διαδικτύου ένα νέο 

«προϊόν», το οποίο προωθείται ως «μουσικό» ή «ηχητικό ναρκωτικό» με την 

ονομασία i-Doser. Η φιλοσοφία του i-Doser στηρίζεται στις αλλαγές που 

μπορεί να επιφέρει η χρήση συγκεκριμένων ήχων στην ψυχική κατάσταση 

του ανθρώπου. Πρόκειται για ένα σύνολο ήχων το οποίο λειτουργεί ως 

προσομοιωτής χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, έχοντας την ίδια επίδραση και 

τα ίδια αποτελέσματα που έχει η χρήση τους στην πραγματικότητα. Η 

επίδραση αυτή οφείλεται σε υποηχητικά κύματα (συχνότητας 3-30Hertz) τα 

οποία επηρεάζουν την εγκεφαλική λειτουργία προκαλώντας διάφορες 

αντιδράσεις. Για παράδειγμα, τα κύματα άλφα (τα οποία κυμαίνονται από 7 

έως 13 Hertz) έχουν χαλαρωτική δράση, όμως υπάρχουν και άλλα που 

προκαλούν αντιθέτως υπερδιέγερση και ευφορία (κύματα β, 13 έως 60 Hz). 

Τα ηχητικά αυτά κύματα έχουν ενσωματωθεί με ειδική επεξεργασία σε 

κοινά μουσικά αρχεία .mp3 και πωλούνται ως αρχεία .drg που με ένα 
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ειδικό πρόγραμμα, που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο, μπορούν να 

αποσυμπιεστούν και να χρησιμοποιηθούν όπως όλα τα μουσικά αρχεία. Τα 

υποηχητικά κύματα είναι συνήθως ενσωματωμένα σε ατμοσφαιρική 

μουσική ώστε να ακούγονται ευχάριστα9. 

Τα i-Dosers διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία ανάλογη με αυτήν των 

αληθινών ψυχοτρόπων ουσιών και σε πολύ χαμηλό κόστος. Υπάρχουν 

ακόμη και δοκιμαστικές «δόσεις» που διατίθενται δωρεάν για δοκιμή. 

Χαρακτηριστικό επίσης των μουσικών αυτών «ναρκωτικών» είναι ότι κάθε 

«δόση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Η επίσημη ιστοσελίδα που 

τα διανείμει παρουσιάζει τα διάφορα είδη ανάλογα με την ψυχοτρόπο ουσία 

την επίδραση της οποίας προσομοιώνουν και συνήθως διατίθενται σε 

συλλογές των τεσσάρων ή πέντε «δόσεων- μουσικών κομματιών» στην τιμή 

των 15€ περίπου.  

Για παράδειγμα, υπάρχει συλλογή διεγερτικών 

«δόσεων», που προσομοιώνουν την επίδραση της 

κάνναβης, του οπίου και της κοκαΐνης, οι οποίες 

προκαλούν ευφορία, γαλήνη, παραισθήσεις, ανάλογα 

με τη χρησιμοποιούμενη δόση, συλλογή δόσεων που 

προκαλεί διέγερση, τόνωση της δραστηριότητας και ένταση των 

συναισθημάτων, συλλογή που βοηθά στην αυτοσυγκέντρωση, και ένα 

πλήθος άλλων ανάλογα με το επιθυμούμενο αποτέλεσμα. Η εταιρία 

                                                                 
9 http://www.vcdc.gr/forum/viewtopic.php?t=13794, http://www.kolonaki-
press.com/idozer-to-psifiako-narkotiko.html 
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διανομής θεωρεί ότι είναι ασφαλή και ποιοτικά ελεγχόμενα και προτείνει 

τρόπους για την αποδοτικότερη χρήση τους, όπως διάθεση τουλάχιστον δύο 

ωρών και ήρεμο περιβάλλον. Αν και τα υποηχητικά κύματα έχουν 

χρησιμοποιηθεί παλαιότερα από τις αρχές ως μέσα καταστολής, πιθανοί 

κίνδυνοι για την υγεία μέχρι σήμερα δεν έχουν διαπιστωθεί10. Ωστόσο, 

καθώς ο χρόνος παρουσίας των i-Dosers είναι ελάχιστος, και δεν 

διαφαίνεται να έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης, 

απαιτείται περαιτέρω μελέτη του ζητήματος προκειμένου να διασταυρωθεί η 

αξιοπιστία και εγκυρότητα των πληροφοριών, να αποφευχθεί άκριτη 

δημοσιοποίηση  τέτοιων πληροφοριών, και να ελεγχθεί η πρόσβαση σε αυτά 

και η χρήση από άτομα για τα οποία θα ήταν πιθανόν επικίνδυνα.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 http://www.i-doser.com 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Τόσο η μουσική όσο και οι ψυχοτρόπες ουσίες έχουν χρησιμοποιηθεί 

και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρύτατα για ψυχαγωγικούς 

σκοπούς. Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών διώκεται νομικά και καταδικάζεται 

κοινωνικά για ποικίλους λόγους (ατομικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, 

κοινωνικούς) και ως βασική αιτία παρουσιάζεται συνήθως η ευκολία με την 

οποία μπορεί να εγκατασταθεί η εξάρτηση και οι συνακόλουθες αρνητικές 

επιπτώσεις. Οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η επιπόλαια χρήση των ουσιών 

αυτών έχουν επισημανθεί και διαπιστωθεί επανειλημμένα. Η χρήση της 

μουσικής, όμως, ακόμη και σε συνδυασμό με τη χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών, δεν επισύρει νομικά καμία κατηγορία, καθώς δεν θεωρείται γενικά 

επιβλαβής και δεν έχει αποδειχθεί ως τώρα ότι μπορεί να έχει 

εξαρτησιογόνες ιδιότητες.    

Από την άλλη πλευρά, η έννοια της εξάρτησης έχει κατά κάποιο 

τρόπο εκφυλιστεί λόγω της ανακριβούς και επιπόλαιας χρήσης της για την 

περιγραφή οποιασδήποτε σχεδόν μορφής επαναλαμβανόμενης 

συμπεριφοράς ή της έντονης επιθυμίας, αγάπης ή και αφοσίωσης σε κάτι. 

Συνεπώς, δεν είναι πλέον ξεκάθαρο το τι σημαίνει να είναι κανείς 

εξαρτημένος και καθώς η λέξη χρησιμοποιείται με αυτόν τον ασαφή και 

αδιάκριτο τρόπο, όλοι σχεδόν θα μπορούσαν να θεωρηθούν εξαρτημένοι 

από κάτι. Ωστόσο, ο όρος έτσι όπως χρησιμοποιείται στην ψυχιατρική 

υπαινίσσεται την ύπαρξη βιολογικού και ψυχοπαθολογικού υπόβαθρου και 
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γι’ αυτό αναφέρεται ως διαταραχή. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν 

επιστημονικά δεδομένα τα οποία να αποδεικνύουν ότι η μουσική έχει 

εξαρτησιογόνες ιδιότητες και ούτε έχουν πραγματοποιηθεί σοβαρές μελέτες 

γύρω από αυτό. Εξυπακούεται, λοιπόν, ότι δεν μπορεί να στηριχτεί κανείς 

μόνο στις φαινομενολογικές συνδέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων των 

εξαρτησιογόνων ουσιών και των ιδιοτήτων της μουσικής ώστε να αποφανθεί 

για το αν η μουσική έχει πράγματι εξαρτησιογόνες ιδιότητες. Θα πρέπει να 

υπάρξουν επιπλέον τουλάχιστον κλινικά και βιολογικά στοιχεία που να 

στηρίζουν αυτή την άποψη. Εντούτοις, οι ομοιότητες μεταξύ των επιδράσεων 

της μουσικής και των εξαρτησιογόνων ουσιών παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω 

διερεύνηση, θέτοντας ίσως υπό αμφισβήτηση τη βεβαιότητα με την οποία η 

μουσική αντιμετωπίζεται ως «ασφαλές» ψυχαγωγικό μέσο.    

Συνοπτικά, οι ομοιότητες ως προς τις σωματικές επιδράσεις 

περιλαμβάνουν το πώς τόσο η μουσική όσο και οι εξαρτησιογόνες ουσίες 

επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό και το σφυγμό, το ρυθμό της αναπνοής, 

την αρτηριακή πίεση, την μυϊκή ένταση και το μυϊκό τόνο, τα ανακλαστικά 

της κόρης του ματιού, τη γαστρική κίνηση και μπορεί να προκαλέσουν 

εφίδρωση, τρόμο, ξηροστομία, ζαλάδα. Επιπλέον, τόσο η μουσική όσο και 

οι εξαρτησιογόνες ουσίες μπορούν να επιφέρουν υπνηλία, χαλάρωση, 

σύγχυση, ψευδαισθήσεις, δυσφορία αλλά και να προκαλέσουν 

υπερδιέγερση, αίσθημα ευφορίας, αλλαγή της διάθεσης και να μειώσουν τα 

αρνητικά συναισθήματα έντασης και άγχους.  
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  Παρόλ’ αυτά, παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα σχετικά με 

το αν η μουσική, δεδομένου ότι μπορεί να έχει επιδράσεις που 

προσομοιάζουν τις ευχάριστες επιδράσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών, 

μπορεί να οδηγήσει κάποιον στο να τη χρησιμοποιεί ψυχαναγκαστικά σε 

σημείο που να αποτελέσει παθολογική εμμονή και να θεωρηθεί 

προβληματική συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά, η πρόσφατη εμφάνιση 

του idoser καθιστά ίσως αναγκαία αυτή τη διερεύνηση, ειδικά εάν 

αποδειχθεί ότι έχει πράγματι αυτές τις επιδράσεις και δεν πρόκειται για 

placebo. Ανεξάρτητα πάντως από αυτό, θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον, αν 

όχι και χρήσιμο, να δοθούν απαντήσεις στο πώς ακριβώς μπορεί η μουσική 

να αλληλεπιδρά με τη φυσιολογία του ανθρώπου και τι επιπτώσεις μπορούν 

να έχουν αυτές οι αλληλεπιδράσεις στον τρόπο με τον οποίο βιώνει κανείς 

τη μουσική. Εξάλλου, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας 

ζωής που μας επηρεάζει ποικιλοτρόπως, η μουσική δεν φαίνεται να έχει 

τραβήξει ακόμη τη δέουσα προσοχή της επιστημονικής κοινότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 47 - 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Aldrich, C. K. (1944). The effect of synthetic marihuana-like compound 
on musical talent. Public Health Report, 59, p. 431-435. 

 
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC. 
 
Becker, M. (2001). Anthropological perspectives on music and emotion. In 

Juslin, P. N., & Sloboda, J. A. (2001). Music and Emotion: Theory and 
research. Oxford: Oxford University Press. 

 
Blanco, C., Moreyra, P., Nunes, E., Saiz- Ruiz, J., & Ibanez, A. (2001). 

Pathological gambling: Addiction or compulsion? Semin Clin 
Neuropsychiatry, 6, p. 167-176. 

 
Böhm, T. (1999). What Is Psychedelic Rock? Populäre Musik auf dem 

Prüfstand , 24, p. 7-25. Karben: Coda. 
 
Bresin, R. & Friberg, A. (2000). Emotional coloring of computer 

controlled music performance. Computer Music Journal, 24(4), p. 46-63.  
 
Davies, S. (2001). Philosophical perspectives on music’s expressiveness. 

In Juslin, P. N., & Sloboda, J. A. (2001). Music and Emotion: Theory and 
research. Oxford: Oxford University Press. 

 
Diserens, C. M. (1923). Reactions to musical stimuli. Psychological 

Bulletin, 20, p. 173-199 
 
Fachner, J. (2002). Topographic EEG changes accompanying cannabis-

induced alteration of music perception - Cannabis as a hearing aid? 
Journal of Cannabis Therapeutics, 2(2), p. 3-36. 

 
Fachner, J. (2006). Music and drug induced altered states. London: 

Jessica Kingsley. 
 
Farnsworth, P. P. (1969). The social psychology of music. Iowa: The Iowa 

State University Press.  
 
Gabrielsson,  A. (2001). Emotions in strong experiences with music. In 

Juslin, P. N., & Sloboda, J. A. (2001). Music and Emotion: Theory and 
research. Oxford: Oxford University Press. 

 



 - 48 - 

Gabrielsson, A. & Lindström, E. (2001). The influence of musical 
structure on emotional expression. In Juslin, P. N., & Sloboda, J. A. 
(2001). Music and Emotion: Theory and research. Oxford: Oxford 
University Press. 

 
Grant, J. E. & Potenza, M. N. (2005). Pathological Gambling and Other 

“Behavioral” Addictions. New York: The Guilford Press. 

Hanslick, E. (1854/2003). Vom Musikalisch-Schönen. Μτφρ. Τσάτσος 
Μάρκος. Για το μουσικά ωραίο. Αθήνα. Εκδ. Εξάντας. 

 
Hargreaves, D. (1986/2004). Η αναπτυξιακή ψυχολογία της μουσικής. 
Μτφρ. Έφη Μακροπούλου. Αθήνα: Εκδ. Fagotto. 

 
Iannone et al. (2006). Electrocortical effects of MDMA are potentiated by 

acoustic stimulation in rats. BMC Neuroscience, 7(13) (16 February 
2006). Retrieved from http://www.biomedcentral.com/1471-
2202/7/13. 

 
Jones, L. (1963). Blues People. New York. Morrow 
 
Juslin, P. N. (2001). Communicating emotion in music performance: a 

review and a theoretical framework. In Juslin, P. N., & Sloboda, J. A. 
(2001). Music and Emotion: Theory and research. Oxford: Oxford 
University Press. 

 
Juslin, P. N., Sloboda, J. A. (2001). Music and Emotion: Theory and 

research. Oxford: Oxford University Press. 
 
Juslin, P. N. & Zentner, M. R. (2002). Current trends in the study of 

music and emotion. Musicae Scientiae special issue 2001-2002, p. 3-15. 
 
Kaplan, Η. Ι., Sadock, Β. J., & Grebb, J. A. (2000). Kaplan and Sadock’s 
Ψυχιατρική. Μτφρ. Κώστας Γκοτζαμάνης. Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας. 

 
Krippner, S. (1972). Altered states of consciousness. New York: Anchor 

Books. 
 
London, J. (2002). Some theories of emotion on music and their 

implications for research in music psychology. Musicae Scientiae special 
issue 2001-2002, p. 23-36. 

 
McClellan, R. (1991). Οι θεραπευτικές δυνάμεις της μουσικής. Αθήνα: 

Fagotto.  
     



 - 49 - 

Murguía, E., Tackett-Gibson, M., Lessem, A. (2007) Real Drugs in a 
Virtual World: Drug Discourse and Community Online. Lanham: 
Lexington Books. 

 
Μαρσέλος, M. (1997). Εξαρτησιογόνες Ουσίες. Αθήνα: Εκδ. Τυπωθήτω. 
 

Μποζανίνου, Τ. (2000, Φεβρουαρίου 20). Οι σέρφερ του στυλ. Εφημερίδα 
Το ΒΗΜΑ, σελ. 23 

 
Potenza, M. N., Fiellin, D., Heninger, G. A., Rounsaville, B. J., & Mazure, 

C. M. (2002). Gambling: An addictive behavior with health and primary 
care implications. J Gen Intern Med, 17, 721-732. 

 
Πρίνου-Πολυχρονιάδου, Λ. (1989). Μουσική και Ψυχολογία, Εισαγωγή στη 
μουσικοθεραπεία. Αθήνα: Εκδ. Θυμάρι. 

Radenkova – Saeva, J. (2008). Recreational Drugs and Its Impact On 
Music Literature and Art. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 
22(2). Retrieved from http://www.diagnosisp.com 

 
Scherer, K. R., & Zentner, M. R. (2001). In Juslin, P. N., & Sloboda, J. A. 

(2001). Music and Emotion: Theory and research. Oxford: Oxford 
University Press. p. 361-392. 

 
Shaboutin, S. (2005). Ιατρικές δυνάμεις της μουσικής. Αθήνα: Εκδ. PLS. 
    
Sloboda, J. A. (2000). Individual differences in music performance. 

Trends in Cognitive Sciences, 4(10). 
 
 
Slutske, W. S., Eisen, S., True, W. R., Lyons, M. J., Goldberg, J., & 

Tsuang, M. (2000). Common genetic vulnerability for pathological 
gambling and alcohol dependence in men. Arch Gen Psychiatry, 57, 
666-673. 

 
Σακαλάκ, Η. (2004). Μουσικές βιταμίνες. Αθήνα: Εκδ. Fagotto.     
 
Χριστοδούλου, Γ. Ν. κ.ά. (2004). Ψυχιατρική. Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές 
Εκδόσεις ΜΕΠΕ. 

 
Winick , C. (1959). The Use of Drugs by Jazz Musicians. Social Problems, 

7, p.  240-253. 
 
 



 - 50 - 

Διαδίκτυο 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine Πρόσβαση στις 20 
Σεπτεμβρίου 2008. 
 
http://www.britannica.com/psychedelic/textonly/psychedelic.html 
Πρόσβαση στις 20 Σεπτεμβρίου 2008. 
 
http://el.wikipedia.org/wiki/LSD Πρόσβαση στις 20 Σεπτεμβρίου 2008. 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine Πρόσβαση στις 20 
Σεπτεμβρίου 2008. 
 
http://www.britannica.com/psychedelic/textonly/psychedelic.html 
Πρόσβαση στις 20 Σεπτεμβρίου 2008. 
 
http://www.vcdc.gr/forum/viewtopic.php?t=13794 Πρόσβαση στις 19 
Σεπτεμβρίου 2008. 
 
http://www.kolonaki-press.com/idozer-to-psifiako-narkotiko.html 
Πρόσβαση στις 19 Σεπτεμβρίου 2008. 
 
http://www.i-doser.com Πρόσβαση στις 22 Σεπτεμβρίου 2008. 
 


