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Η PYE εκπαιδεύει τους ανθρώπους σ' ολόκληρο τον κόσμο να  εντείνουν τον αντίκτυπο της 

εργασίας τους με ομάδες, χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Δημιουργικής Κοινότητάς μας: ένα 

πλαίσιο πρακτικών ενδυνάμωσης των τεχνών και εργαλεία διευκόλυνσης της ομάδας που 

αναπτύχθηκε από την Peggy Taylor και τον Charlie Murphy.   

 

Μέσω του προγράμματος MUSIC DARE, θα μοιραστούμε δραστηριότητες που δημιουργούν τις 

συνθήκες για μετασχηματιστική ή θεραπευτική εργασία με ομάδες χρησιμοποιώντας τη δύναμη 

του ρυθμού, της αρμονίας, της κίνησης του σώματος και επιστρατεύοντας τη φαντασία.   

 

Αυτές οι σημειώσεις εξηγούν το υπόβαθρο της εργασίας μας και τη μεθοδολογία μας για το 

σχεδιασμό προγραμμάτων που ξυπνάνε τη δημιουργικότητα και τη μουσικότητα των ανθρώπων 

και οικοδομούν την ασφάλεια και την κοινότητα σε μια ομάδα.  

 

‘Ο αείμνηστος παιδαγωγός κοινωνικής εργασίας και λόγιος Henry W. Maier μίλησε για το ρόλο 

ου παίζει ο ρυθμός στην ενίσχυση της συνοχής της ομάδας. «Έχετε προσέξει ότι όταν οι 

άνθρωποι τρέχουν χορεύουν ή πετάνε ένα φρίσμπι σε ίδιο ρυθμό μεταξύ τους, φαίνεται να 

βιώνουν ένα στιγμιαίο δέσιμο και την αίσθηση της ενότητας; Σε αυτές και σε άλλες στιγμές της 

ενασχόλησης με κοινό ρυθμό, ανακαλύπτουν μια έλξη ο ένας για τον άλλον ανεξάρτητα από το 

αν έχει υπάρξει μια προηγούμενη αίσθηση στοργής. Στην πραγματικότητα, είναι σχεδόν αδύνατο 

να αντιπαθήσουν ένα άτομο ενώ είναι ρυθμικά 'συγχρονισμένοι'. Οι ρυθμικές αλληλεπιδράσεις 

δένουν τους ανθρώπους.  Η ρυθμικότητα παρέχει μια 'κόλλα' για την καθιέρωση ανθρώπινων 

συνδέσεων»... από τη δική μας εμπειρία, που υποστηρίζεται από επιστημονικά στοιχεία, 

μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ενθουσιωδώς ότι το τραγούδι, ο χορός και ο ρυθμός ανήκουν στα 

μέρη που συγκεντρώνονται άνθρωποι. Προξενούν ευτυχία - σωματική και ψυχική!’
i
  

 

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Η PYE έκανε τα πρώτα της βήματα στα μέσα της δεκαετίας του '90 με ένα απλό όραμα. 

Φανταστήκαμε έναν κόσμο όπου ο καθένας, ανεξαρτήτως ηλικίας, θρησκεύματος και 

κουλτούρας θα έχει στη διάθεσή του τα εργαλεία και την ενθάρρυνση για να αξιοποιήσει το 

δημιουργικό του δυναμικό.    H PYE δραστηριοποιείται σε 12 χώρες και 5 ηπείρους.  Μέσω του 

αυξανόμενου δικτύου συντονιστών και οργανισμών-εταίρων, αγγίζουμε τη ζωή περίπου 250.000 

νέων το χρόνο.  

Το μοντέλο μας, που ονομάζεται Μοντέλο Δημιουργικής Κοινότητας, συνδυάζει τις εκφραστικές 

τέχνες, τη βιωματική μάθηση και τη δημιουργική διευκόλυνση για την παροχή  μαθησιακών 

εμπειριών που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή εφήβων και ενηλίκων   Αυτό το μοντέλο 

χρησιμοποιείται διεθνώς σε σχολεία και προγράμματα για τη νεολαία και άλλα πλαίσια για την 

οικοδόμηση ενός ασφαλούς χώρου όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους 
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και να ιδωθούν και να ακουστούν. Προσφέρουμε το μοντέλο και τις δραστηριότητές μας στο 

πρόγραμμα Music Dare επειδή πιστεύουμε ότι είναι ένας ισχυρός τρόπος εργασίας σε ομάδες και 

θα μπορούσε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο της θεραπευτικής εργασίας με άτομα 

που αναρρώνουν από τον εθισμό.  

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ηλεκτρονικά στον ψηφιακό μας χώρο, που αποτελεί σημείο 

συνάντησης ανθρώπων από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ασχολούνται με την ενδυνάμωση μέσα από 

την τέχνη, συζητούν τα σχέδιά τους και μαθαίνουν νέες πρακτικές. Επισκεφθείτε μας 

στοwww.pyeglobal.org για να μάθετε πού να συνδεθείτε. 

 

ΣΤΟΧΟΙ & ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 Να εξερευνήσετε τη σχέση σας με τη δημιουργικότητα 

 Να μάθετε νέους τρόπους για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης 

 Να μάθετε δραστηριότητες με βάση την τέχνη που ενισχύουν τη μάθηση και οικοδομούν 

την εμπιστοσύνη της ομάδας 

 Να ανακαλύψετε τρόπους αξιοποίησης διαφόρων μορφών της τέχνης στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος 

 Να περάσετε καλά! 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΟΜΑΔΑ 

 Αποφεύγετε να μειώνετε τον εαυτό σας ή τους άλλους 

 Να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες 

 Να ακούτε προσεκτικά  

 Να συμμετέχετε πλήρως 

 Να είστε πρόθυμοι να μοιραστείτε τις σκέψεις σας 

  

http://www.pyeglobal.org/
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ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ; 
 

 

ΠΡΟΞΕΝΟΥΝ ΧΑΡΑ: Η δημιουργική έκφραση σε ένα περιβάλλον χωρίς επικρίσεις 

απλά και μόνο έχει πλάκα. Οι ανησυχίες για το παρελθόν ή το μέλλον εξαφανίζονται και 

ζούμε μόνο την κάθε στιγμή. Όταν εκφραζόμαστε χωρίς να επιδιώκουμε την τελειότητα, 

βιώνουμε ευτυχία ανεξαρτήτως συνθηκών.   
 

ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν τα οφέλη της δημιουργικής 

έκφρασης για την υγεία. Αξιοσημείωτο είναι το έργο του Δρ Τζέιμς Pennebaker, που διαπίστωσε 

ότι όταν το άτομο γράφει με συναίσθημα για τις εμπειρίες της ζωής του αυξάνεται η λειτουργία 

του ανοσοποιητικού και μειώνεται η εξάρτηση από την υγειονομική περίθαλψη. 

 

Οι κοινότητες με πλούσια εκμάθηση τεχνών περιλαμβάνονται οι τέχνες δίνουν την ευκαιρία σε 

όλους να ακτινοβολήσουν, να γίνουν ορατοί και να κερδίσουν την αλληλοεκτίμηση. Όταν οι 

άνθρωποι παίρνουν δημιουργικά ρίσκα και λαμβάνουν θετικά σχόλια από τους ομότιμους και 

τους μέντορές τους, η αυτοπεποίθησή τους απογειώνεται. Η αυτοεκτίμηση αναπτύσσεται με 

απόλυτα φυσικό τρόπο όταν αξιοποιούμε επανειλημμένα τις ευκαιρίες για δημιουργικό ρίσκο. 

 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ: Οι νευροεπιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο 

εγκέφαλός μας διαθέτει κατοπτρικούς νευρώνες οι οποίοι  ενεργοποιούνται όταν παρατηρούμε τα 

συναισθήματα κάποιου άλλου. Οι νέοι συμπάσχουν όταν ακούν άλλους νέους να εκφράζουν τα 

ειλικρινή τους συναισθήματα μέσω της ποίησης, της μουσικής και άλλων τεχνών. 

 

ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: Η δημιουργική έκφραση μάς φέρνει σε επαφή με τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Μας συναρπάζει γιατί μας φέρνει στα δημιουργικά μας άκρα. 

Δημιουργεί μια αίσθηση ζωντάνιας καθώς φέρνει τη φαντασία μας στο προσκήνιο. Οι άνθρωποι 

είμαστε φτιαγμένοι να προσπαθούμε να βρούμε το νόημα της ζωής μας και αυτό γίνεται κυρίως 

στον εσωτερικό κόσμο της φαντασίας μας όπου συνεργάζεται η καρδιά και το μυαλό.   

 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΑΦΗ: Ο Daniel Goleman, συγγραφέας μιας σειράς 

δημοφιλών βιβλίων για την κοινωνική και τη συναισθηματική ευφυΐα, ισχυρίζεται ότι το βασικό 

καθήκον ενός ηγέτη είναι να συντονιστεί συναισθηματικά με την ομάδα του. Η δημιουργική 

έκφραση γκρεμίζει τους τοίχους και οικοδομεί εμπιστοσύνη, συνδέοντάς μας μέσα από τα 

πολιτισμικά, θρησκευτικά, κοινωνικοοικονομικά και γενεαλογικά χάσματα. 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΙΣΚΩΝ: Οι νέοι 

λατρεύουν τα ρίσκα. Οι τέχνες προσφέρουν μια περιπέτεια χωρίς σωστές ή λάθος απαντήσεις και 

μια διέξοδο για να αναλάβουμε θετικά ρίσκα χωρίς σωματικό κίνδυνο.  

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΤΙΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 21
ου

 ΑΙΩΝΑ: Μέσα από τις τέχνες 

μαθαίνουμε πώς να βλέπουμε τη γενική εικόνα, να συνθέτουμε πληροφορίες, να συμβιώνουμε με 

τα παράδοξα, να συνεργαζόμαστε με τους άλλους, να αφηγούμαστε την ιστορία μας και πολλά, 

πολλά ακόμα. Αυτές είναι δεξιότητες του δεξιού τμήματος του εγκεφάλου που, σύμφωνα με 

διακεκριμένους στοχαστές, έχουν θεμελιώδη σημασία για την επιτυχία στον σύγχρονο κόσμο. 
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ 

 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ 
Η δημιουργικότητα είναι μια από τις πρωτεύουσες ανθρώπινες ικανότητες και τη 

χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Ωστόσο, πολλοί από εμάς δεν πιστεύουμε ότι είμαστε δημιουργικοί. 

Ίσως αυτό οφείλεται διότι η δημιουργικότητα έχει ταυτιστεί υπερβολικά με τη δημιουργία τέχνης 

– τουλάχιστον στη δυτική κουλτούρα. Από πολύ νωρίς, οι γονείς και οι δάσκαλοι ξεχωρίζουν τα 

παιδιά με «καλλιτεχνικές ανησυχίες» και τα ωθούν προς την «δημιουργική» κατεύθυνση. Οι 

υπόλοιποι, μεγαλώνοντας, εντασσόμαστε στην τεράστια κατηγορία ενηλίκων που πιστεύουν ότι 

δεν είναι δημιουργικοί.   

 

Η δημιουργικότητα είναι απλά η ικανότητα να επινοούμε πράγματα και να τα υλοποιούμε. 

Δραστηριότητες όπως η προετοιμασία του πρωινού, το φύτεμα ενός κήπου ή η κατάρτιση του 

προϋπολογισμού ενός οργανισμού είναι όλες δημιουργικές πράξεις. Οι περισσότεροι από εμάς 

εκφράζουμε τη δημιουργικότητά μας με μικρούς και μεγάλους τρόπους στην καθημερινότητά 

μας.   

 

Η δημιουργικότητα ασφαλώς συνδέεται και με την καλλιτεχνική έκφραση και πιστεύουμε ότι ο 

καθένας μας έχει κληρονομικό δικαίωμα να εκφράζεται μέσα από τις τέχνες χωρίς να πρέπει να 

είναι καλός σε αυτό. Σε πολλούς παραδοσιακούς πολιτισμούς ο χορός, το τραγούδι, η μουσική, οι 

οπτικές τέχνες και το θέατρο είναι συνυφασμένα με την καθημερινότητα. Με το να 

εκφραζόμαστε δημιουργικά χωρίς να επιδιώκουμε την τελειότητα οδηγούμαστε σε μια 

κατάσταση ρευστότητας. Όπως λέει ο ψυχολόγος Rollo May, «Η αυτοέκφραση τις περισσότερες 

φορές συνοδεύεται από ένα αίσθημα ανείπωτης χαράς». 

 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 

ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ 
Δεν χρειάζεται να είστε έμπειρος ζωγράφος για να χρησιμοποιήσετε δραστηριότητες εικαστικών 

τεχνών με τους νέους ή έμπειρος ηθοποιός για να οργανώσετε θεατρικά παιχνίδια. Δεν χρειάζεται 

καν να είστε έμπειρος συγγραφέας για να φέρετε τους νέους σε επαφή με τη δημιουργική γραφή. 

Το μόνο που χρειάζεστε είναι δραστηριότητες που είναι εύκολο να οργανωθούν, και το θάρρος 

να τις παρουσιάσετε. Καθώς βελτιώνετε τις ικανότητές σας στον συντονισμό δραστηριοτήτων με 

όχημα τις τέχνες, η ενθουσιώδης ανταπόκριση των συμμετεχόντων θα ενισχύσει τη θέλησή σας 

να διεισδύσετε πιο βαθιά σε αυτό το ρόλο. Και πριν το καταλάβετε καλά-καλά, θα αναζητάτε 

ολοένα και περισσότερες δραστηριότητες για να τις χρησιμοποιήσετε στις ομάδες σας.  

 

Ακόμη, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι στερείτε ευκαιρίες από τους επαγγελματίες δασκάλους 

των τεχνών μόνο και μόνο επειδή κι εσείς εργάζεστε με τις τέχνες. Το αντίθετο μάλιστα: 

διαπιστώσαμε ότι, όταν οι δάσκαλοι και οι οργανωτές δραστηριοτήτων για νέους χρησιμοποιούν 

οι ίδιοι πρακτικές που βασίζονται στις τέχνες, είναι πιο πρόθυμοι να συνεργαστούν με δασκάλους 

των τεχνών. Και για να δανειστούμε τα λόγια ενός οργανωτή δραστηριοτήτων για νέους: «Από 

τότε που ξεκίνησα να χρησιμοποιώ τις τέχνες με τους νέους μου, άρχισα να νιώθω λιγότερο δέος 

μπροστά στους καλλιτέχνες. Άρχισα να εμπιστεύομαι περισσότερο τη δική μου δημιουργικότητα 

και κατάφερα να μιλήσω τη δική τους γλώσσα». 

 

ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΜΙΤΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΝ 
 Όταν παίζουμε με τα μωρά, τι κάνουμε; Όταν το μωρό χαμογελάει, χαμογελάμε. Όταν 

κατσουφιάζει, κατσουφιάζουμε κι εμείς. Καθώς αντανακλούμε τις πράξεις του μωρού, το 
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αίσθημα της αγάπης κυριολεκτικά ξεχειλίζει μέσα μας ενώ το μωρό απολαμβάνει αγάπη, 

επικοινωνία και αποδοχή. Σύμφωνα με μελέτες, τα μωρά που δεν τυγχάνουν προσοχής, τελικά 

δεν καταφέρνουν να αναπτυχθούν. Καθώς μεγαλώνουμε, επίσης χρειαζόμαστε προσοχή και 

αποδοχή. Το παραμελημένο παιδί ή ο παραμελημένος ενήλικας υποφέρει και συχνά είτε 

εγκαταλείπει την προσπάθεια είτε επαναστατεί.  

 

Σε πολιτισμούς όπου οι τέχνες έχουν πρωτεύοντα ρόλο, οι άνθρωποι λαμβάνουν την προσοχή και 

την αποδοχή της κοινότητας μέσω της συμμετοχής τους στις τέχνες. Μέσα από τα κρουστά, τον 

χορό, το τραγούδι ή την αφήγηση, όλοι συμμετέχουν στο παιχνίδι. Στον δυτικό πολιτισμό, 

ωστόσο, η παράσταση αποτελεί προνόμιο όσων μπορούν να ερμηνεύσουν ένα ρόλο, να 

τραγουδήσουν ή να χορέψουν καλά. Οι παραστάσεις αφορούν τη μαεστρία και συνοδεύονται από 

αυστηρότατη κριτική. Ασφαλώς και υπάρχει χώρος για τις καλές τέχνες, όχι όμως σε βάρος των 

συμμετοχικών τεχνών.  

 

Όταν ενθαρρύνετε έναν νέο άτομο να αναλάβει ένα δημιουργικό ρίσκο επινοώντας κάτι και 

δείχνοντάς το στους άλλους, του δίνετε την ευκαιρία να προβληθεί και να ακουστεί. Ο κύκλος 

της επιβεβαίωσης που αναπτύσσεται με την ανάληψη ρίσκων και την «εκτέλεση» οικοδομεί 

αυτοπεποίθηση και δίνει το θάρρος ανοίγματος προς τα έξω.  

 

 

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 
«Σκοπός της τέχνης δεν είναι να αναπαριστά την εξωτερική όψη των πραγμάτων, αλλά την 

εσωτερική τους σημασία», έγραφε ο Αριστοτέλης. Κάθε φορά που εκφραζόμαστε δημιουργικά 

διεισδύουμε στον εσωτερικό κόσμο της φαντασίας. Μέσα σε αυτό το εσωτερικό βασίλειο 

βρίσκουμε το νόημα της ζωής μας. Εδώ βρίσκονται ριζωμένα τα κίνητρα που μας βοηθούν να 

πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή μας.   

 

Οι νέοι είναι ικανοί για βαθιά σκέψη και μεγάλη συμπόνια. Η δημιουργική έκφραση –σε ένα 

πλαίσιο χωρίς κριτική– καλλιεργεί το έδαφος αυτό. Στα σεμινάρια ενδυνάμωσης/τεχνών 

διαπιστώνουμε συχνά ότι οι πιο προβληματικοί νέοι συρρέουν στο πεδίο της τέχνης όπου έχουν 

την ευκαιρία ιδιωτικής έκφρασης. Καθώς δημιουργούν αντικείμενα με νόημα χρησιμοποιώντας 

χαρτί και παστέλ, κόλλα και εικόνες από περιοδικά, μπογιές και γκλίτερ, είναι σαν να βλέπεις τον 

κατακερματισμένο εσωτερικό τους κόσμο να αποκτά συνοχή. Όπως είχε πει κάποτε ο Karl 

Paulnak, πιανίστας και μαέστρος στο Ωδείο της Βοστώνης, «Η μουσική [και θα μπορούσαμε να 

προσθέσουμε όλες τις τέχνες] έχει τον τρόπο να βρίσκει τα μεγάλα, αόρατα κινούμενα κομμάτια 

μέσα στην καρδιά και την ψυχή μας και να μας βοηθά να ανακαλύψουμε τη θέση των πραγμάτων 

μέσα μας». 
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ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ – ΦΣΔ 
 
Συχνά μας κάνουν ερωτήσεις όπως: «Πώς θα πείσω τους νέους να συμμετάσχουν»; «Πώς θα 

χειριστώ τους πιο απαιτητικούς συμμετέχοντες»; ή «Πώς θα κρατήσω αμείωτο το ενδιαφέρον 

όλων»; Η πρώτη μας πρόταση είναι να χρησιμοποιήσετε δραστηριότητες που επιστρατεύουν τη 

φαντασία. Ιδού ένα βασικό μοντέλο διαμόρφωσης ομάδας που σας καθοδηγεί για το τι να κάνετε 

στην αρχή του προγράμματος και πού να ανατρέξετε όταν τα επίπεδα ενέργειας της ομάδας 

πέφτουν. 

 

«ΦΣΔ» σημαίνει: 

 
 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ 
Όταν κάνετε τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν σε μια δραστηριότητα που επικαλείται τη 

φαντασία τους, τους κάνετε γνωστό το ότι είναι ευπρόσδεκτο όλο τους το είναι—η 

προσωπικότητά τους, οι ιδιοτροπίες τους και οι ιδέες τους. Αυτό οδηγεί στο Σ: 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Όταν ενεργοποιείται η φαντασία των ατόμων, είναι απλούστατα πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν. 

Κι έτσι προχωράμε στο Δ:  

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

Όταν τα άτομα συμμετέχουν εμπλέκοντας και τη φαντασία τους, τείνουν να δεσμεύονται στη 

διαδικασία ή στο πρόγραμμα. Μόλις οι συμμετέχοντες δεσμευτούν και συμμετέχουν πλήρως, 

βρίσκεστε καθοδόν προς την επιτυχία.  

 

Κρατήστε το μοντέλο ΦΣΔ κατά νου στη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, 

μαθήματος ή μιας κατασκήνωσης. Μόλις δείτε ότι τα επίπεδα ενέργειας της ομάδας πέφτουν, 

περάστε σε μια δραστηριότητα που επιστρατεύει τη φαντασία. Έτσι, ο κύκλος της Φαντασίας, 

της Συμμετοχής και της Δέσμευσης ξεκινά πάλι από την αρχή.  

ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧ
Η 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΜΨΥΧΩΣΗ 

 
 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ 

Συστήνουμε να ξεκινήσετε το χρόνο σας μαζί ως ομάδα με μια κοινή ρυθμική δραστηριότητα. 

Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες παύουν να χρησιμοποιούν το μυαλό τους και δίνουν χώρο 

στο σώμα τους. Τα ρυθμικά παιχνίδια έχουν τεράστια οφέλη όσον αφορά στη συγκέντρωση της 

ενέργειας και στο συντονισμό των μελών μεταξύ τους.  

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ 
Χρησιμοποιώντας εκ των προτέρων συμφωνημένους τρόπους για να προσελκύσετε την προσοχή 

της ομάδας εξοικονομείτε χρόνο και αποφεύγετε τους εκνευρισμούς και τις φωνές, κάτι που 

μπορεί να είναι δυσάρεστο για όλους. Ακολουθούν κάποιες αποτελεσματικές μέθοδοι.  

 Σηκώστε το χέρι σας, κλείστε το στόμα σας: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 

φανταστούν ότι έχουν μια κλωστή δεμένη στο σαγόνι τους. Κάθε φορά που τραβούν την 

άκρη της κλωστής και σηκώνουν το χέρι τους, αυτομάτως το στόμα τους κλείνει. Όταν ο 

αρχηγός σηκώνει το χέρι του, όλοι κάνουν το ίδιο. Τα στόματα κλείνουν και επικρατεί 

ησυχία.   

 Εάν μ' ακούτε, χτυπήστε μια φορά παλαμάκια: Φωνάξτε δυνατά: «Εάν μ' ακούτε, 

χτυπήστε μια φορά παλαμάκια». Μερικοί συμμετέχοντες θα χτυπήσουν παλαμάκια. «Εάν 

μ' ακούτε, χτυπήστε δυο φορές παλαμάκια». Τώρα θα χτυπήσουν παλαμάκια 

περισσότεροι. «Εάν μ' ακούτε, χτυπήστε τρεις φορές παλαμάκια». Τώρα πλέον όλοι θα 

πρέπει να χτυπούν παλαμάκια. Μην ξεχάσετε να πείτε, «Ευχαριστώ» και μετά να 

συνεχίσετε. 

 Και ακούστηκε ένα σσσσσς: Φωνάξτε στην ομάδα «Και ακούστηκε ένα σσσσσς»! Όλοι 

θα απαντήσουν με ένα παρατεταμένο «Σσσσσσσσσσσσς» και μετά θα σιωπήσουν.   

 

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ 
Όταν οργανώνετε μια δραστηριότητα, αποφύγετε να δίνετε χαρτιά με έτοιμες εικόνες που πρέπει 

να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες με τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Επίσης, 

αποφύγετε να δώσετε προετοιμασμένες εικόνες όπως αυτοκόλλητα για τη διακόσμηση του έργου 

τους. Το λευκό χαρτί μπορεί να τους σαστίσει προς στιγμή, αλλά τα αποτελέσματα θα είναι 

άκρως δημιουργικότερα. Ποτέ δεν παύουν να μας εκπλήσσουν τα έργα που μπορούν να 

δημιουργήσουν ακόμη και οι πιο άπειροι εικαστικοί καλλιτέχνες.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΡΙΣΚΑ 
Είτε μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, είτε μέσα από μια δραστηριότητα που προϋποθέτει κίνηση ή 

με τη δημιουργική γραφή, όταν δίνετε σε καθέναν την ευκαιρία να αναλάβει ένα ρίσκο, να 

τραβήξει την προσοχή και να κερδίσει την εκτίμηση της ομάδας, δημιουργείτε θετική ενέργεια 

που ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου.  

 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΡΓΑ 
Ξεκινήστε με μια δραστηριότητα που προϋποθέτει ένα εντελώς μη-απειλητικό δημιουργικό 

ρίσκο. Προοδευτικά, αυξήσετε το επίπεδο ρίσκου που αναλαμβάνουν με τις ανάλογες 

δραστηριότητες. Προθερμαίνοντας την ομάδα σταδιακά, οι συμμετέχοντες θα αισθάνονται πιο 

ελεύθεροι να εκφραστούν όσο περνάει η ώρα. Εάν τα επίπεδα ενέργειας της ομάδας πέσουν, 

είναι πιθανό ότι ανεβάσατε το επίπεδο ρίσκου πολύ απότομα. 
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ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΑΣ 
Να είστε ξεκάθαροι για την πρόθεσή σας όταν επιλέγετε δραστηριότητες. Εάν θέλετε να 

γνωριστούν μεταξύ τους τα μέλη της ομάδας, για παράδειγμα, επιλέξτε παιχνίδια ονομάτων που 

χρησιμοποιούν τρικ απομνημόνευσης όπως ο ρυθμός, η επανάληψη και η συνειρμική σκέψη. 

Εξασκηθείτε εντοπίζοντας τα οφέλη της κάθε δραστηριότητας που χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια, 

θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να συνταιριάξετε δραστηριότητες για να επιτύχετε τον στόχο σας.  

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ 
Σύμφωνα με μελέτες, η μέγιστη διάρκεια προσοχής κυμαίνεται μεταξύ 12 και 20 λεπτών. Οι νέοι 

στα σχολεία αναγκάζονται να παραμένουν στα θρανία τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα είτε να αφαιρούνται είτε να αντιδρούν. Η κίνηση του σώματος μειώνει 

τις αντιστάσεις και βοηθά τους συμμετέχοντες να σταματήσουν να σκέφτονται και να έρθουν σε 

επαφή με τα συναισθήματα και τη διαίσθησή τους.   

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ  
Όταν οι συμμετέχοντες καλούνται να αντιγράψουν τις κινήσεις ο ένας του άλλου, δυο πράγματα 

συμβαίνουν: Όλοι αυξάνουν το κινητικό τους λεξιλόγιο, πιθανώς κινούμενοι με τρόπους που δεν 

είχαν ξαναδοκιμάσει ποτέ. Το άτομο του οποίου αντιγράφονται οι κινήσεις νιώθει ικανοποίηση 

από το γεγονός ότι η δημιουργική του ιδέα αντανακλάται από την ομάδα.   

 

ΔΩΣΤΕ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Τίποτα δεν τελματώνει περισσότερο μια ομάδα από τις βαρετές, μακροσκελείς οδηγίες. Δίνετε 

σαφείς και σύντομες οδηγίες, υποθέτοντας ότι οι άλλοι θα σας καταλάβουν. Αναπαραστήστε 

πρώτα οι ίδιοι τη δραστηριότητα, όπου είναι δυνατόν. Εάν δεν την καταλάβουν, θα το 

καταλάβετε. Καλό είναι να ζητείτε από τους συμμετέχοντες να πάρουν θέσεις πριν δώσετε 

οδηγίες για τη δραστηριότητα.  

 

ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 
Μην υποθέτετε ότι όλοι θα δείξουν τον ίδιο ενθουσιασμό με εσάς για κάθε δραστηριότητα. Ένας 

καλός τρόπος να κάμψετε τις αντιστάσεις είναι να τις σεβαστείτε λέγοντας: «Το παραδέχομαι ότι 

αυτή η δραστηριότητα μπορεί να ακούγεται χαζή, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε μια 

προσπάθεια να την δοκιμάσετε». Όταν αναγνωρίζεται ο παράγοντας της αντίστασης, είναι πιο 

πιθανό να καμφθεί. 

 

ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
Όταν εκτελείτε μια σειρά δημιουργικών δραστηριοτήτων, κινηθείτε μεταξύ όλης της ομάδας, με 

κύκλους 8-10 ατόμων, με ομάδες 3-4 ατόμων και με ζευγάρια. Έτσι αλλάζει η ενέργεια και 

αυξάνονται οι πιθανότητες συμμετοχής. Τα συνεσταλμένα άτομα μπορεί να αισθάνονται πιο 

άνετα σε μικρότερες ομάδες, όταν όμως μπουν στο κλίμα, μπορεί να είναι έτοιμα να αναλάβουν 

το ρίσκο και μπροστά σε όλον τον κόσμο.  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος βρείτε τρόπους με μικρό ρίσκο ώστε κάθε συμμετέχων να 

εκτελέσει ένα μικρό έργο ενώπιον των υπόλοιπων. Την πρώτη βραδιά των εκπαιδευτικών 

κατασκηνώσεων π.χ. ζητούμε από τις «οικογενειακές» ομάδες –ομάδες περισυλλογής που 

συναντιούνται στη διάρκεια της εβδομάδας– να επινοήσουν ένα όνομα για την ομάδα τους, να 

ζητωκραυγάσουν και να το εκτελέσουν για όλη την ομάδα. Έχει πλάκα, δεν είναι ιδιαίτερα 

αγχωτικό και έτσι όλοι μπαίνουν στη διαδικασία να αναλαμβάνουν ρίσκα και να εκτίθενται.
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ΒΑΛΤΕ ΚΑΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

 
Η αρχή είναι το σημαντικότερο κομμάτι οποιουδήποτε προγράμματος. Εάν ξεκινήσετε καλά, 

κατά πάσα πιθανότητα θα πετύχετε. Εάν όχι, θα προσπαθήστε να αναπληρώσετε το κενό σε όλη 

τη διάρκεια του προγράμματος. Πρώτο σας μέλημα είναι να δημιουργήσετε μια ασφαλή 

ατμόσφαιρα για τους συμμετέχοντες. Υποθέστε ότι θα αισθάνονται άβολα και ότι θα χρειαστεί να 

κερδίσετε την εμπιστοσύνη τους. Να τι πρέπει να έχετε κατά νου: 

 

Προετοιμάστε τον χώρο. Την πρώτη φορά που οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε μια αίθουσα 

εργαστηρίου, προσέχουν τα πάντα. Μήπως η αίθουσα είναι ακατάστατη και κρύα; Ή είναι ζεστή 

και δεκτική; Οι οργανωτές δραστηριοτήτων για νέους συχνά αναγκάζονται να εργαστούν σε 

πολύ ακατάλληλα μέρη, αλλά με φροντίδα και ευρηματικότητα μπορείτε να κάνετε ακόμα και το 

πιο αφιλόξενο μέρος ευχάριστο. Ξεκινήστε δημιουργώντας όσο περισσότερο ελεύθερο χώρο 

μπορείτε. Εάν μπορείτε να βγάλετε από το δωμάτιο τυχόν επιπλέον τραπέζια, κουτιά κλπ. θα 

ήταν τέλεια. Εάν όχι, δείτε αν μπορείτε να τα στοιβάξετε με τάξη. Ίσως χρειαστεί να σηκώσετε 

βαριά αντικείμενα, αλλά αξίζει τον κόπο. Αφού κάνετε χώρο, σειρά έχει το καθάρισμα. Ένα 

περιποιημένο και καθαρό πάτωμα ή χαλί θα κάνει μεγάλη διαφορά. 

 

Φτιάξτε πολύχρωμες πινακίδες: Φροντίστε να έχετε χρόνο για να φτιάξετε πολύχρωμες 

πινακίδες που θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες στην αίθουσα, θα σηματοδοτούν το τραπέζι  

εγγραφών και θα καλωσορίζουν τον κόσμο. Οι πολύχρωμες πινακίδες λένε στους συμμετέχοντες 

«Νοιαζόμαστε για εσάς». Για να εξασφαλίσουμε σήμανση υψηλής ποιότητας, ζητούμε από τους 

εθελοντές που πιστεύουν ότι φτιάχνουν καλές πινακίδες να τεθούν επικεφαλής. Μόλις 

σχεδιαστούν οι πινακίδες, οι υπόλοιποι εθελοντές μπορούν να προσθέσουν χρώματα. Εάν οι νέοι 

φτάσουν πριν από την έναρξη του προγράμματος, η συμμετοχή στη δημιουργία των πινακίδων 

θα τους βοηθήσει να αισθανθούν άνετα αλλά και χρήσιμοι.  

 

Τοποθετήστε καρέκλες σε κύκλο: Έτσι όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ισότητα στην ομάδα και μια 

κοινή αίσθηση ισχύος. 

 

Χαιρετίστε τους συμμετέχοντες καθώς φτάνουν: Συστηθείτε αμέσως και αρχίστε να 

γνωρίζεστε με τους συμμετέχοντες. Αυτό θα τους κάνει να νοιώσουν ότι έχουν αξία και θα 

χαλαρώσουν και θα αντισταθμίσει το τρακ που ενδέχεται να νιώθετε πριν από το πρόγραμμα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΕΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΩΝ  
 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 10-15 λεπτά 

 

Σκοπός: «Σπάει» τον πάγο, φαντασία, δημιουργικό ρίσκο 

 

Υλικά: Κάρτες, κόλλα σε υγρή μορφή ή σε στικ, ψαλίδι, νήμα ή σπάγκος, διάφορα πολύχρωμα 

υλικά όπως γκλίτερ, κόλλα με γκλίτερ, μαρκαδόροι, λαδοπαστέλ, κραγιόνια, φτερά. Εάν δεν 

έχετε πρόσβαση σε τέτοια υλικά, χρησιμοποιήστε παλιές περιοδικά, κομμάτια χαρτιού, φύλλα, 

κλωνάρια, μολύβια-οτιδήποτε μπορείτε να βρείτε. 

Οδηγίες: Η δραστηριότητα αυτή σπάει τόσο αποτελεσματικά τον πάγο ώστε την 

χρησιμοποιούμε σε όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης και τα προγράμματα για τη νεολαία. 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φτιάξουν μια δημιουργική καρτέλα με το όνομά τους από 

χαρτόνι και διάφορα υλικά. Όταν ολοκληρωθούν οι καρτέλες, τρυπήστε τις σε δυο σημεία, 

περάστε λίγο νήμα ή σπάγκο μέσα από τις τρύπες και κρεμάστε τις στο λαιμό τους. Γύρω από το 

τραπέζι με τις καρτέλες ονομάτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να ξεκινήσουν να γνωρίζονται 

συνομιλώντας μεταξύ τους.  

 

Συμβουλές: Αποφύγετε τη χρήση αυτοκόλλητων και άλλων προκατασκευασμένων εικόνων 

καθώς περιορίζουν τη φαντασία. 

 

  

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
 

 

Σκοπός: απομνημόνευση ονομάτων, χαλάρωση, αντανάκλαση, δημιουργικό ρίσκο 

 

Οδηγίες: Τα παιχνίδια ονομάτων με μοτίβο είναι εξαιρετικά για την απομνημόνευση ονομάτων 

διότι περιλαμβάνουν επανάληψη, ρυθμό και κίνηση του σώματος. Σε κάποιες εκδοχές 

περιλαμβάνουν και συνειρμική σκέψη, που είναι άλλο ένα τρικ απομνημόνευσης. Στις παρακάτω 

οδηγίες περιγράφεται το βασικό μοτίβο του παιχνιδιού ονομάτων, χρησιμοποιώντας σε αυτή την 

περίπτωση τον ρυθμό.  

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν κύκλους των 8-12 ατόμων. Ζητήστε από έναν 

εθελοντή σε κάθε ομάδα να πάρει τη θέση του αρχηγού (άτομο A). Ακολουθήστε τον κύκλο 

αριστερόστροφα.  

 

Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σας ακολουθήσουν στον παρακάτω ρυθμό σε 4 χρόνους. 

 1ος χρόνος: χτυπήστε τα γόνατά σας με τα χέρια σας 

 2ος χρόνος: χτυπήστε παλαμάκια 

 3ος χρόνος: χτυπήστε τα δάχτυλά του δεξιού χεριού 

 4ος χρόνος:  χτυπήστε τα δάχτυλα του αριστερού χεριού\ 
 

Μόλις πιάσετε τον ρυθμό, μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι ονομάτων ως εξής.  

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΤΙΒΑ 10 λεπτά για ομάδες των 10 ατόμων 
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 Το άτομο A λέει το όνομά του τη στιγμή που οι άλλοι χτυπούν τα δάχτυλά τους 

 Η ομάδα επαναλαμβάνει το όνομά του την επόμενη φορά που χτυπούν τα δάχτυλά τους 

 Το άτομο B λέει το όνομά του την επόμενη φορά που θα χτυπήσουν τα δάχτυλα 

 Η ομάδα επαναλαμβάνει το όνομά του τη στιγμή που χτυπούν τα δάχτυλα 

 Η ομάδα μετά λέει το όνομα του Α με το χτύπημα των δαχτύλων κι έπειτα το όνομα του 

Β με το χτύπημα των δαχτύλων 

 Το άτομο Γ λέει το όνομά του με το χτύπημα των δαχτύλων 

 Η ομάδα επαναλαμβάνει το όνομά του 

 Μετά η ομάδα λέει το όνομα του Α, το όνομα του Β και το όνομα του Γ 

 Το άτομο Δ λέει το όνομά του και ούτως καθεξής.  

 Συνεχίστε το ίδιο μοτίβο μέχρι να συμπληρωθεί ο κύκλος. 

 

Μόλις ολοκληρώσετε τον κύκλο, μπορείτε να ξεκινήσετε ανάποδα τον κύκλο λέγοντας το όνομα 

του κάθε ατόμου μια φορά με το χτύπημα των δαχτύλων. Μπορείτε μετά να αλλάξετε θέση στα 

μέλη της ομάδας και να ξεκινήσετε τον κύκλο λέγοντας το όνομα του καθενός μια φορά με το 

χτύπημα των δαχτύλων.  

  

Παραλλαγές: Ο ρυθμός μπορεί να αντικατασταθεί με διάφορες εναλλακτικές λύσεις. 

Ακολουθούν κάποιες ιδέες. Μπορείτε επίσης να επινοήσετε δικές σας ιδέες. Ακολουθήστε το 

μοτίβο που περιγράφεται παραπάνω. 

 
1. Όνομα και επίθετο: Κάθε συμμετέχων επινοεί ένα επίθετο που ξεκινά με τον ίδιο ήχο 

όπως το όνομά του. Για παράδειγμα: Χαρούμενος Χάρης ή Καταπληκτική Κατερίνα. Ο 

αρχηγός αρχίζει προφέροντας το επίθετο και το όνομα μαζί και συνοδεύοντας τα λόγια 

του με μια κίνηση του σώματος. Η ομάδα επαναλαμβάνει το επίθετο, το όνομα και την 

κίνηση του αρχηγού, και κάνει το ίδιο για τα υπόλοιπα άτομα. 

2. Όνομα και κίνηση: Η αρχηγός λέει το όνομά της και παράλληλα κάνει μια κίνηση. Η 

ομάδα επαναλαμβάνει το όνομα και την κίνησή της και κάνει το ίδιο για τα υπόλοιπα 

άτομα. 

3. Όνομα, συναίσθημα και κίνηση: Ο αρχηγός λέει το όνομά του, εκφράζει το 

συναίσθημα που βιώνει εκείνη τη στιγμή και κάνει μια κίνηση για να αναπαραστήσει το 

συγκεκριμένο συναίσθημα. Η ομάδα επαναλαμβάνει το όνομά του, το συναίσθημα και 

την κίνηση και συνεχίζει με το επόμενο άτομο.  

Συμβουλές: Φροντίστε να αναπαραστήσετε πρώτα εσείς αυτή τη δραστηριότητα. Καλό 

είναι να υπάρχει ένα άτομο που ξέρει τη δραστηριότητα σε κάθε κύκλο. 

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 10 λεπτά για ομάδες των 8-12 ατόμων 

 
Σκοπός: χαλάρωση, αντανάκλαση, δημιουργικό ρίσκο, απομνημόνευση ονομάτων 

 

Οδηγίες: Αυτό είναι ένα καλό εναρκτήριο παιχνίδι γιατί χαλαρώνει τους συμμετέχοντες και 

προκαλεί πολύ γέλιο. Ξεκινήστε προειδοποιώντας τους συμμετέχοντες ότι κάποιο σημείο της 

δραστηριότητας μπορεί να τους φανεί λίγο χαζό, αλλά ενθαρρύνετέ τους να συμμετάσχουν έτσι 

κι αλλιώς. Δείξτε πρώτα μόνος σας τη δραστηριότητα. Βεβαιωθείτε ότι το περπάτημα που 

χρησιμοποιείτε είναι δημιουργικό αλλά και αρκετά εύκολο ώστε να το ακολουθήσουν οι 

υπόλοιποι. 

 

 Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν κύκλους των 8-12 ατόμων.  

 Η πρώτη μπαίνει στο κέντρο του κύκλου με ένα περπάτημα που η ίδια έχει επινοήσει. Το 

περπάτημα μπορεί να είναι απλό ή περίπλοκο. Θα μπορούσε π.χ. να πηδήξει στο κέντρο 
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του κύκλου αντί να περπατήσει. Μόλις βρεθεί στο κέντρο, κοιτάζει γύρω-γύρω τον 

κύκλο και λέει: «Γεια σας, είμαι η τάδε». Έπειτα επιστρέφει στην άκρη του κύκλου με το 

ίδιο περπάτημα.  

 Μετά, η υπόλοιπη ομάδα περπατά μαζί στο κέντρο του κύκλου αντιγράφοντας το 

περπάτημα της πρώτης. Μόλις βρεθούν στο κέντρο, στρέφονται προς την πρώτη, που 

στέκεται στην άκρη του κύκλου, και λένε όλοι μαζί: «Γεια σου, τάδε. Είσαι ξεχωριστή»! 

Στη συνέχεια, όλοι μαζί επιστρέφουν στο εξωτερικό του κύκλου με το ίδιο περπάτημα.  

 Επαναλάβετε το ίδιο μια φορά ακολουθώντας τον κύκλο αριστερόστροφα. 

 

Συμβουλές: Ναι, το ξέρουμε ότι ακούγεται λίγο σαχλό, όμως τελικά οι συμμετέχοντες 

λατρεύουν αυτή τη δραστηριότητα, οπότε πάρτε κι εσείς ένα ρίσκο και δοκιμάστε τη.  

 
 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 
 

Οι περισσότεροι νέοι λατρεύουν τη συγγραφή μόλις συνειδητοποιήσουν πόσα μπορεί να 

προσφέρει στη ζωή τους και μόλις μάθουν μερικές εύκολες τεχνικές για να απελευθερώσουν τη 

σκέψη τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να χρησιμοποιήσετε τεχνικές δημιουργικής γραφής για να 

βελτιώσετε τα προγράμματά σας. Κάποιοι από αυτούς είναι οι εξής: 

 

1. Έναρξη συζήτησης: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν ελεύθερα για ένα 

θέμα πριν το συζητήσουν με την ομάδα τους. Έτσι ρέουν ιδέες και συναισθήματα και η 

ομαδική συζήτηση ξεκινά από ένα βαθύτερο επίπεδο. 

2. Δημιουργία ιδεών: Εάν ασχολείστε με κάτι δημιουργικό, όπως είναι η επινόηση ενός 

έργου για εκτέλεση, ξεκινήστε ζητώντας από όλους τους συμμετέχοντες να γράψουν 

ελεύθερα για οποιοδήποτε θέμα και μετά να μοιραστούν τμήματα ιδεών που προέκυψαν. 

3. Ανταλλαγή εμπειριών ζωής: Μπορείτε, στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου, να ζητήσετε από 

τους συμμετέχοντες να επινοήσουν μια μεταφορά που αντιπροσωπεύει τη ζωή τους, να 

χρησιμοποιήσουν αυτή τη μεταφορά σαν αρχική φράση ελεύθερης γραφής και μετά 

ζητήστε τους να ανταλλάξουν τα γραπτά τους.  

4. Προβληματισμός: Η ελεύθερη γραφή στο τέλος μιας δραστηριότητας δίνει στους 

συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναλογιστούν αυτά που έχουν μάθει. Η ελεύθερη γραφή 

συμβάλλει στην αποκάλυψη των συναισθημάτων και στην εξεύρεση του νήματος που 

συνδέει φαινομενικά τυχαίες σκέψεις.  

5. Οραματισμός: Η ελεύθερη γραφή επιτρέπει στη φαντασία να πετάξει σε κατευθύνσεις 

που δεν είχαν άλλοτε εξερευνηθεί. Κρατώντας τον εσωτερικό τους κριτή σε απόσταση, 

οι συμμετέχοντες κάνουν νέες σκέψεις και τους έρχονται ιδέες που θα τους 

καταπλήξουν.  

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

 
«Το ανθρώπινο είδος σκέφτεται με μεταφορές και μαθαίνει από ιστορίες», έγραψε κάποτε η 

Mary Catherine Bateson. Πιστεύουμε ότι αρχίζοντας με μεταφορές καταφέρνουμε να 

εμβαθύνουμε στη ζωή μας μέσω της συγγραφής. Η μεταφορά είναι η γλώσσα που συνδέει το 

μυαλό με την καρδιά. Λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ λογικής και συναισθήματος, φαντασίας και 

αισθητηριακής εμπειρίας. Έχει τόσο ζωτικό ρόλο στον τρόπο που σκεφτόμαστε και 

νοηματοδοτούμε τη ζωή μας ώστε η γλώσσα που χρησιμοποιούμε βρίθει από μεταφορές. 
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Ο χρυσός κανόνας της καλής συγγραφής είναι «δείξτε μην πείτε». Αυτό σημαίνει, περιγράψτε για 

παράδειγμα, πώς αντικατοπτρίζεται ένα συναίσθημα στο πρόσωπο του πρωταγωνιστή χωρίς να 

αποκαλύπτετε το ίδιο το συναίσθημά του. Η φαντασία μας θα συμπληρώσει τα κενά. Παρομοίως, 

εάν ζητήσετε από κάποιον να σκεφτεί μια μεταφορά για να χαρακτηρίσει τη ζωή του, η εικόνα 

που θα δημιουργήσει με τις λέξεις του θα αναπαριστά τη συνολική υπόστασή της κατάστασής 

του. Ακολουθεί ένα παράδειγμα από το έργο του Charlie Murphy όταν ήταν δάσκαλος τεχνών 

πριν από πολλά χρόνια. Ως εισαγωγή σε μια άσκηση δημιουργικής γραφής, ζήτησε από τους 

νέους να διακοσμήσουν το εξώφυλλο των ημερολογίων τους. Τον εντυπωσίασε ιδιαίτερα η 

ζωγραφιά που δημιούργησε μια νεαρή γυναίκα: ένα ντελικάτο φτερό ανάμεσα σε απειλητικά 

σύννεφα. Όταν τη ρώτησε σχετικά, εκείνη του απάντησε: «Το φτερό αντιπροσωπεύει την 

κληρονομιά μου. Είμαι Ινδιάνα. Τα σύννεφα αντιπροσωπεύουν μια ανεμοθύελλα. Είμαι ένα 

φτερό μέσα στην ανεμοθύελλα»! Τόσο δυνατή μεταφορά χρησιμοποίησε για να αναπαραστήσει 

τη ζωή της.  

 

Συχνά ζητούμε από τους νέους να βρουν μεταφορές που αντιπροσωπεύουν τη ζωή τους ώστε να 

τις χρησιμοποιήσουν ως την αρχική φράση στη διαδικασία της ελεύθερης γραφής. Αντί να 

υπεισέλθουμε στους ορισμούς της μεταφοράς, μοιραζόμαστε εικόνες που δημιούργησαν άλλοι 

νέοι. Κάποιες από τις πιο αγαπητές είναι: 

 

 Είμαι ένα φτερό μέσα στην ανεμοθύελλα 

 Είμαι ένα αυτοκίνητο στην πέμπτη ταχύτητα με πατημένο το χειρόφρενο 

 Μέσα μου υπάρχει ένα στάδιο 10.000 ατόμων που είναι έτοιμοι να σηκωθούν και να 

ζητωκραυγάσουν 

 

Αφού δώσουμε αυτά τα παραδείγματα μεταφορών, ζητάμε από κάθε άτομο να βρει μια δική του. 

Τους ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσουν τη φύση σαν βιβλιοθήκη μεταφορών. Τους 

υπενθυμίζουμε ότι δεν χρειάζεται να βρουν την ιδανική μεταφορά. Φτάνει απλώς να βγάζει 

νόημα. Με λίγη ενθάρρυνση όλοι βρίσκουν τη δική τους μεταφορά. Κάποτε ένα αγόρι σε ένα 

εργαστήρι δημιουργικής γραφής δυσκολευόταν πολύ να επικοινωνήσει με τους γύρω του. Όταν 

τον βοηθήσαμε να βρει τη δική του μεταφορά, χτύπησε με δύναμη το πόδι του κάτω και είπε, 

«Έχω στερέψει από ιδέες. Είμαι ένα φύλλο που κρέμεται μόνο του από ένα δέντρο». Κι αυτό 

ήταν: είχε βρει την τέλεια μεταφορά.  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΡΑΦΗ 5-10 λεπτά 

 

Σκοπός: σύνδεση του λόγου με τη γραφή, διευκόλυνση της γραφής, αποκάλυψη των σκέψεων 

 

Οδηγίες:  Παρουσιάζουμε την ελεύθερη γραφή ως μια δραστηριότητα που όλων των ειδών οι 

άνθρωποι χρησιμοποιούν για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, από καταξιωμένους 

συγγραφείς μέχρι ανθρώπους που μετά δυσκολίας μπορούν να γράψουν. 

 

 Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φανταστούν ενώ γράφουν ότι οι σκέψεις τους 

ξεχύνονται από το μυαλό τους σαν ένα ποτάμι, ρέουν στο χέρι τους και μετά κυλούν 

μέσα από το στυλό, στη σελίδα. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να καταγράψουν τις 

σκέψεις τους χωρίς να σταματήσουν να γράφουν. Εάν σταματήσουν κάπου, πρέπει απλά 

να γράψουν ό,τι τους έρχεται στο νου εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, «Δεν ξέρω τι να 

πω και αυτό με αγχώνει». Συνεχίζοντας την επικέντρωσή τους στη σελίδα, θα ανοίξει η 

πόρτα στην επόμενη σκέψη και θα προχωρήσουν. Αυτό το γραπτό αποτυπώνει το ρεύμα 

της συνείδησης.  
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 Εσείς θα τους χρονομετρήσετε: πείτε τους πότε θα ξεκινήσουν, δώστε τους περιθώριο 

περίπου 5 λεπτά και μετά πείτε τους να αφήσουν κάτω το στυλό τους. 

 Πείτε στους συμμετέχοντες να μην ανησυχούν για τα ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη. 

Το γραπτό τους μπορεί να αποτελείται από μια μεγάλη πρόταση ή πολλές μικρότερες. 

Δεν έχει σημασία. Οτιδήποτε γράφεται στο χαρτί είναι σωστό.  

 Δεν πρέπει να ξαναδιαβάσουν αυτό που έγραψαν ή να διαγράψουν ό,τι δεν τους αρέσει, 

αλλά πρέπει απλά να αφεθούν στη ροή της γραφής.  

 Επίσης, μπορούν να παρεμβάλουν και λέξεις σε άλλη γλώσσα ή να γράψουν στη μητρική 

τους. 

 Ενθαρρύνετέ τους να φανταστούν ότι η πένα τους είναι ένα πινέλο που ζωγραφίζει 

εικόνες και περιγραφές στη σελίδα. Καλέστε τους να αναλάβουν κάποια ρίσκα 

γράφοντας. 

 Διαβεβαιώστε τους πως ό,τι γράψουν είναι μόνο για αυτούς. Δεν θα τους ζητηθεί να 

διαβάσουν ολόκληρο το γραπτό τους σε κανέναν.  

 Πείτε τους ότι είναι δύσκολο να κάνουν λάθος. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να 

κοιτάξουν το χέρι τους. Εάν κινείται, το κάνουν σωστά.  

 Πείτε «Εμπρός, μαρς...» και ξεκινήστε.  

 Τριάντα δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο χρόνος, ενημερώστε τους.  

 

Συμβουλές: Θυμηθείτε να τους υπενθυμίσετε ότι τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη είναι 

επουσιώδη και ότι δεν θα χρειαστεί να διαβάσουν φωναχτά αυτά που έγραψαν. 

 

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ  40 λεπτά ή παραπάνω  

 

Σκοπός: οικοδόμηση ομάδας, δημιουργική έκφραση, προσωπική παρουσία 

 

Υλικά: χαρτί, στυλό, ταινία, υλικά για χρήση στην εκτέλεση ενός έργου όπως κασκόλ και 

κρουστά 

 

Οδηγίες: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα για να εξερευνήσετε ένα θέμα. 

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βραδινή δραστηριότητα για μια μεγάλη ομάδα. Ξεκινήστε 

ζητώντας από όλους τους συμμετέχοντες να βρουν μια μεταφορά για ένα θέμα που έχετε ορίσει. 

Θα μπορούσε να είναι μια μεταφορά που εκφράζει τη ζωή σας ως 15χρονου, τη ζωή σας ως 

οργανωτή δραστηριοτήτων για νέους ή δασκάλου ή φορέα κοινωνικής αλλαγής, τη σχέση σας με 

τη δημιουργικότητα. Όποιο θέμα ταιριάζει στην ομάδα. 

 

 Μόλις βρουν όλοι μια μεταφορά, ζητήστε από κάποιους εθελοντές να γράφουν τις 

μεταφορές σε χαρτί χαρτοπίνακα ενώ οι συμμετέχοντες λένε φωναχτά τις μεταφορές 

τους. Εάν κάποιοι δεν βρήκαν μεταφορές, ζητήστε τους να προσπαθήσουν όταν θα έρθει 

ξανά η σειρά τους. 

 Μετά την καταγραφή όλων των μεταφορών στο χαρτί, σχηματίστε ομάδες των 4 ή 5 

ατόμων.  

 Στη συνέχεια κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει μια μεταφορά την οποία θα χρησιμοποιήσει 

κάθε παίκτης στη μικρή ομάδα ως αρχική φράση για ελεύθερη γραφή. Αφού επιλέξει 

κάθε ομάδα τη μεταφορά της, κάθε παίκτης της ομάδας την γράφει στο επάνω μέρος μιας 

λευκής σελίδας χαρτιού.  

 Ακολουθεί μια άσκηση γραφής σχετικά με τη συγκεκριμένη μεταφορά για περίπου 5 

λεπτά. Περιγράψτε την ελεύθερη γραφή σαν το ξεφλούδισμα ενός κρεμμυδιού: σιγά-σιγά 

φτάνετε σε βαθύτερα νοήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά.  
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 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της γραφής, ζητήστε από τον καθένα να διαβάσει αυτό 

που έχει γράψει και να υπογραμμίσει 2 ή 3 φράσεις που του αρέσουν για κάποιο λόγο. 

Μπορεί να είναι ο ήχος των λέξεων ή το νόημα ή κάτι άλλο.   

 Μοιράστε λωρίδες χαρτιού σε κάθε ομάδα. Κάθε παίκτης γράφει τις υπογραμμισμένες 

φράσεις του σε ξεχωριστές λωρίδες.  

 Στη συνέχεια, ζητήστε από τα μέλη της κάθε ομάδας να τοποθετήσουν όλες τις λωρίδες 

μαζί για να φτιάξουν ένα ποίημα.  

 Μόλις ενωθούν τα επιμέρους κομμάτια του ποιήματος, ζητήστε τους να βρουν ένα τρόπο 

να αναπαραστήσουν το ποίημα για την υπόλοιπη ομάδα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

τουλάχιστον τρεις μορφές τέχνης, π.χ. απαγγελία του ποιήματος, αυτοσχεδιασμό με χορό 

ή κινήσεις, κρουστά, φωνητικά, εικαστικές τέχνες και άλλα. 

 Στήστε τη σκηνή για την εκτέλεση του έργου και ετοιμαστείτε για εκπλήξεις! 

 

Συμβουλές: Οι συμμετέχοντες θα λατρέψουν αυτή τη δραστηριότητα. Συνήθως είναι πολύ 

περήφανοι για τα ποιήματα που φτιάχνουν και απολαμβάνουν την εκτέλεση του έργου. Συχνά 

τους υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για μια γρήγορη και βιαστική εκτέλεση και όχι κάτι σπουδαίο. 

Ταυτόχρονα, τους ζητάμε να προσποιηθούν ότι έχουν κάνει 6 μήνες πρόβες και ότι αυτό είναι το 

μεγάλο ντεμπούτο τους. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ 
 

 

 

 

 
Σκοπός: φαντασία, ρυθμός, δημιουργικό ρίσκο, αντανάκλαση, καθοδήγηση 

Οδηγίες: Αυτό το παιχνίδι είναι ιδανική δραστηριότητα έναρξης ή λήξης. Αποκαλύπτει τα 

κρυφά χορευτικά ταλέντα κάποιων συμμετεχόντων, δίνει σε άλλους την ευκαιρία να αισθανθούν 

πιο άνετα με τον χορό και δίνει σε όλους την ευκαιρία να καθοδηγήσουν τους υπόλοιπους. Έχουν 

υπάρξει φορές που οι κύκλοι του χορού αποτελούνταν από μόνο 5 άτομα και άλλες φορές που 

αποτελούνταν από μέχρι και 125! 

 Ζητήστε από την ομάδα να σχηματίσει κύκλο. 

 Ενημερώστε την ομάδα ότι θα βάλετε κάποιο είδος χορευτικής μουσικής και θα θέλατε 

να προσφερθεί κάποιος εθελοντικά να καθοδηγήσει πρώτος τους υπόλοιπους.  

 Όταν ξεκινήσει η μουσική, το άτομο Α θα εκτελέσει μια επαναλαμβανόμενη χορευτική 

κίνηση για 10-15 δευτερόλεπτα. Όλα τα άτομα του κύκλου θα επαναλάβουν την ίδια 

χορευτική κίνηση. 

 Έπειτα το Α δίνει τη σειρά του στον διπλανό του από τα δεξιά (Β). Το άτομο Β επινοεί 

μια νέα χορευτική κίνηση την οποία εκτελεί για 10-15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια 

δίνει τη σειρά του στο Γ.  

 Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν όλοι στον κύκλο έχουν πάρει τη θέση του καθοδηγητή.  

 

Συμβουλές: Μερικά άτομα θα αισθανθούν πολύ άβολα όταν τους ανακοινώσετε ότι θα πρέπει 

όλα να επιδείξουν ένα χορευτικό βήμα. Είναι σημαντικό να διευκρινίσετε ότι οι κινήσεις τους 

μπορεί να είναι πολύ απλές όπως το να κουνούν τα χέρια τους με το ρυθμό της μουσικής, 

αριστερά και δεξιά. Απλά θα πρέπει να το κάνουν σαν να θεωρούν ότι πρόκειται για την 

καλύτερη χορευτική κίνηση στον κόσμο.  

 

 Πρόσθετες πηγές 
 

 

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της PYE για βίντεο και περισσότερους πόρους στο 

www.pyeglobal.org! 

 

Το ‘Catch the Fire’ των Peggy Taylor και Charlie Murphy  

διατίθεται από το www.amazon.co.uk 

 

  

                                                 
i
 Κεφάλαιο 15, σ 246 ‘‘Catch the Fire’ by Peggy Taylor and Charlie Murphy, New Society Publishers 

(2014) 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 5-15 λεπτά 

http://www.pyeglobal.org/


                                             
 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of 

the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein” 

                                                                 
  

GREEK REPUBLIC 

3d H.R. Administration (Macedonia) 
G.H.T. “G. PAPANIKOLAOU” – P.H.T. 

Organic Unit Psychiatric Hospital of 
Thessaloniki 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MUS.I.C.D.A.RE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΩ 
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O ΡΥΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗΣ  

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «ΑΡΓΩ» 

Παναγιώτης Γεωργάκας -  Στέλιος Γκιουζέπας - Κατερίνα Παπαγεωργίου – Θεανώ Χατζούδη – 

Βούλα Γιαννακάκη 

 

 

Αντί προλόγου 

Η αποδοχή της εξάρτησης ως ουσιαστική κατάργηση της ελευθερίας της βούλησης και της 

συναισθηματικής έκφρασης του ατόμου, επιβάλει την αναγνώριση της απεξάρτησης ως την πλήρη 

απελευθέρωση των συναισθημάτων, της κριτικής ικανότητας και της σκέψης του. 

Η αντιμετώπιση του σώματος και του πνεύματος ως των δύο συστατικών της ανθρώπινης φύσης, 

αποδίδει έναν ψυχοβιολογικό χαρακτήρα στην εξάρτηση, επιβάλλοντας ταυτόχρονα την ψυχοσωματική 

απομάκρυνση από αυτήν. 

Η ανάγκη της συμμετοχής του σώματος στην απεξαρτητική διαδικασία, απαιτεί και το σεβασμό 

διάφορων λειτουργιών της φύσης (ρυθμός, περιοδικότητα κλπ). Επομένως η εξωλεκτική επικοινωνία 

συνιστά ένα θεμελιώδες στοιχείο της απεξάρτησης. 

Η εξωλεκτική επικοινωνία είτε χρησιμοποιώντας τη σωματική έκφραση, είτε τη φαντασίωση, βοηθά 

το άτομο να εκφράζεται αυθεντικά, απαλλάσσοντάς το από τη λογοκρισία της λογικής. 

 Η έκφραση μέσω του ρυθμού - και ιδιαίτερα με τη χρήση κρουστών - προβάλλει ως ιδιαίτερα 

αποτελεσματική «θεραπευτική» διαδικασία. Ενώ όμως η εξάρτηση είναι μία ατομική επιλογή, η 

απεξάρτηση αποτελεί μία συλλογική προσπάθεια. Η υλοποίηση λοιπόν «θεραπευτικών» ομάδων έκφρασης 

μέσω του ρυθμού, πρέπει να εντάσσεται σε ένα γενικότερο απεξαρτητικό σχεδιασμό ανάπλασης των 

σχέσεων του εξαρτημένου με τον εαυτό του και τους άλλους. ¨Ένα τέτοιο πλαίσιο αποτελεί και το 

Πρόγραμμα Εναλλακτικής «Θεραπείας» Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης. 
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Εξάρτηση-Εξαρτημένος-Απεξάρτηση 

 

Τι είναι η Εξάρτηση        

Κάθε προσπάθεια διατύπωσης ενός κατανοητού ορισμού της Εξάρτησης υφίσταται διαρκείς 

αμφισβητήσεις, εφόσον υπάρχουν έντονες αντιθέσεις τόσο για το περιεχόμενο, όσο και για τη διατύπωση 

του. Από άλλους συγχέεται με τη χρήση (έστω και περιστασιακή) ή την κατάχρηση ενός εξαρτησιογόνου 

παράγοντα. Από άλλους ταυτίζεται αποκλειστικά με την εξάρτηση από εθιστικές ουσίες.  Από άλλους 

διαμορφώνεται με φιλολογική και από άλλους με επιστημονική προσέγγιση.  

Ανάλογη είναι και η απόπειρα αιτιολόγησης του φαινομένου της εξάρτησης. Διάφοροι ερευνητές 

με αντίθετους προσανατολισμούς κατά καιρούς διατύπωσαν   θεωρίες και απόψεις, οι οποίες προκάλεσαν 

έντονες διαφωνίες, γιατί ο καθένας υποστήριζε τις δικές του «αιτιολογικές απόψεις», δίνοντας έμφαση σε 

παράγοντες γενετικούς, βιολογικούς, ψυχολογικούς ή κοινωνικούς Λιάππας (1991). Οι διαμάχες αυτές 

οδήγησαν σε ένα αδιέξοδο που ονομάσθηκε «αιτιολογικός σοβινισμός» Miller (1980). Η κατάσταση αυτή 

έχει μεταβληθεί σημαντικά. Υποστηρίζεται πλέον, ότι «θα πρέπει να βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας πάνω 

σ’ ένα θέμα στο οποίο φαίνεται ότι πολλαπλά και διαφορετικά επίπεδα πιθανής ερμηνείας παίζουν 

σημαντικό ρόλο» Farey (1977).  

Μία απλή, αλλά ταυτόχρονα περιεκτική ερμηνεία, ορίζει ότι η «Εξάρτηση» συνιστά μία ακραία 

δεσμευτική σχέση μεταξύ ενός ατόμου και μίας ουσίας, μίας δραστηριότητας ή ενός άλλου προσώπου, που 

παρότι αυτό αναγνωρίζει ότι του «κάνει» κακό και επιθυμεί να την διακόψει, αδυνατεί να το επιτύχει. Σε 

επίπεδο συναισθηματικής ισορροπίας και ψυχικής οικονομίας (και αποκλειστικά σε αυτό) είναι το ίδιο 

επιβαρυντικό για ένα άτομο να είναι εξαρτημένο από την εργασία του και τον πλούτο που αυτή του 

προσφέρει ή να εξαρτάται από το αλκοόλ. Είναι το ίδιο καταστροφικό για μία γυναίκα να έχει σχέση μ΄ 

έναν άνδρα που την προσβάλει, τη μειώνει, την εξευτελίζει, αλλά αδυνατεί να διακόψει αυτό το δεσμό, 

όπως για κάποια άλλη γυναίκα η εξάρτηση από μία ουσία. Επιβαρυντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

εξαρτήσεων υπάρχουν μόνο σε επίπεδο νομιμότητας, κόστους ή κοινωνικής αποδοχής. Ο εξαρτησιογόνος 

παράγοντας λοιπόν, δεν είναι αυτός που θα πρέπει κυρίαρχα να μας αφορά, αλλά η εξάρτηση αυτή καθ΄ 

αυτή - ως καταστροφικό πρόβλημα ή φαινόμενο -. Η εξάρτηση από παράνομες ουσίες αποτελεί βέβαια την 

πλέον ακραία και καταστροφική μορφή τους, επειδή συνδέει τη χρήση μιας παράνομης εθιστικής ουσίας 

με την παραβατικότητα, την περιθωριοποίηση, τη στράτευση στο οργανωμένο έγκλημα και τη βιολογική 

εξαθλίωση.   

Η εξάρτηση δεν χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο ατομικά. Τον χαρακτηρίζει ως προς τις σχέσεις του 

με τους άλλους σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο. Συνιστά μία έλλειψη ικανοτήτων για διαμόρφωση 

στέρεων και ικανοποιητικών σχέσεων με τον εαυτό και τους άλλους, που οδηγεί στην καταναγκαστική 

χρήση εξαρτητικών δυνατοτήτων (αλκοόλ, διαδίκτυο, όπιο, χασίς κλπ) με στόχο την αναπλήρωση  αυτής  

της  έλλειψης.  Η εξάρτηση αναδεικνύεται ως μία εσφαλμένη επιλογή «φυγής από τα προβλήματα της 

καθημερινότητας». Σε μία συγκεκριμένη στιγμή, υπό την επιρροή άγνωστων συνήθως παραγόντων, 

κοινωνικά, οικογενειακά και προσωπικά στοιχεία συνδυάζονται, οδηγώντας το άτομο σε μία κοινωνική κι 

αισθηματική δυσλειτουργία, η οποία αντανακλάται ως μία διαρκής δυσχέρεια σχέσεων. Αυτή με τη σειρά 

της του δημιουργεί αφόρητα αισθηματικά ελλείμματα. Προσπαθώντας να τα αποφύγει, επιλέγει τη χρήση 

των διαφόρων εξαρτησιογόνων παραγόντων ως μία αποτελεσματική μέθοδο. Σαν τελικό αποτέλεσμα 

προκύπτει η ανελευθερία της βούλησης και της συναισθηματικής έκφρασης του ατόμου. Αποτελεί 

ουσιαστικά την έκφραση μίας ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής δυσλειτουργίας με πλατιά και 

βαθιά οικονομική, νομική και «θεραπευτική προέκταση». Ο δρόμος προς αυτήν είναι μία μακροχρόνια 

δυναμική διεργασία, εξατομικευμένη για τον κάθε χρήστη. Ποικίλες εσωτερικές, διαπροσωπικές και 

περιβαλλοντικές επιδράσεις καθορίζουν την πορεία και την εξέλιξη του εξαρτημένου.  
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Η εξάρτηση δε μπορεί να θεωρηθεί ασθένεια με την κλασική έννοια του όρου. Παρά το ότι 

εμπεριέχει νοσογόνα στοιχεία, εμπλουτίζεται και επηρεάζεται καταλυτικά από ένα πλήθος ετερογενών 

προσωπικών, οικογενειακών κοινωνικών, πολιτισμικών, πολιτικών και οικονομικών  δεδομένων, τα οποία 

αναιρούν τους παραδοσιακούς όρους "ασθένεια", "νόσος", "αρρώστια". Η κάθε σχετιζόμενη με την 

εξάρτηση παθολογική κατάσταση είναι αποτέλεσμα της και όχι αίτιο της (π.χ. ο αλκοολισμός οδηγεί σε 

μία σειρά βαρύτατων παθήσεων, χωρίς ο ίδιος να είναι ασθένεια). Ούτε είναι πρόβλημα γονιδιακής 

κληρονομιάς, εφόσον ένα τέτοιο πρόβλημα ποτέ δεν «θεραπεύεται» πλήρως, ενώ είναι εκατομμύρια όσοι 

κατόρθωσαν να απεξαρτηθούν. 

Οι εξαρτήσεις ως ατομική ή κοινωνική δραστηριότητα ιστορικά καταγράφηκαν πριν από χιλιάδες 

χρόνια. Η ηδονιστική χρήση εθιστικών ουσιών, ο αλκοολισμός, τα τυχερά παιχνίδια, σε κάποιες 

περιπτώσεις απέκτησαν τη μορφή «εθνικής συνήθειας» για ορισμένους λαούς, οι οποίοι όμως άκμασαν και 

παρήγαγαν πολιτισμό, χωρίς αυτή η συνήθεια να αποτελέσει εμπόδιο στην εξέλιξη τους. Η μετάλλαξη των 

εξαρτήσεων σε επαχθές κοινωνικό πρόβλημα είναι παράγωγο οικονομικών εξελίξεων και κοινωνικών 

ζυμώσεων. Η μαζική βιομηχανική παραγωγή σε συνδυασμό με τις βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, η 

αποικιοκρατία, οι πόλεμοι, η κατάργηση παραδοσιακών μορφών παραγωγής, η άνιση κατανομή του 

χρήματος, η ένταξη των γυναικών και των ανηλίκων στο εργατικό δυναμικό, συνιστούν μία σειρά 

παραμέτρων που αλλοίωσαν την κοινωνική δομή και δημιούργησαν τις συνθήκες διαμόρφωσης μίας 

καταστροφικής εικόνας των εξαρτήσεων. Πέρα από τη μεταβολή της οικογενειακής δομής και λειτουργίας 

ή τις υπάρχουσες δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, ο σημερινός άνθρωπος 

βιώνει την προοδευτική καταστροφή της φύσης, την αύξηση των επιθυμιών πάνω από το όριο των 

αναγκών, την δυσχέρεια των συναισθηματικών επαφών, το προβάδισμα του τεχνητού έναντι του φυσικού, 

την ενθάρρυνση της υπερκατανάλωσης και του πλουτισμού. Η κοινωνία προσπαθώντας να καλύψει τις 

αδυναμίες της, επινοεί πολύπλοκα εκπαιδευτικά συστήματα που και αυτά είναι υποτελή στους σκοπούς 

του ατομικού ή συλλογικού κέρδους. Η τεχνική εξέλιξη αδιαφορεί για τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου 

και το μέλλον του. Η δυναστεία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης απαξιώνει το ρόλο των φύσει και θέσει 

παιδαγωγών. Η συρρίκνωση των ιδανικών στη σημερινή εποχή, σε συνδυασμό με την υποτονική μορφή 

των κοινωνικών αγώνων. Η κόπωση, ο συμβιβασμός και  η αφομοίωση των πολιτών από  ένα σύστημα 

που πιστεύει κυρίαρχα στην αξία του χρήματος, σε συνδυασμό με τις ανώφελες θυσίες που καταβάλουν οι 

νέοι δεν εξασφαλίζουν τη βεβαιότητα ενός καλύτερου αύριο, κυρίως σε επίπεδο επαγγελματικής 

απασχόλησης. Η δυσαναλογία μεταξύ των προσπαθειών των νέων ατόμων ν΄ αποκτήσουν τ΄ απαραίτητα 

προσόντα για μία μελλοντική κοινωνική - οικονομική επιτυχία και των πραγματικών δυνατοτήτων μίας 

αναδρομικής (έστω) ανταμοιβής των κόπων τους, δημιουργεί αναξιοπιστία για τις ειλικρινείς προθέσεις 

της κοινωνίας και του κράτους, καταργεί τους αυριανούς στόχους, δηλητηριάζει τον ενθουσιασμό, 

ζωγραφίζοντας μία σκοτεινή προοπτική της ζωής και υποθάλποντας  μία τάση μηδενισμού. Τέλος οι 

ανέχεια, η εκμετάλλευση, η προσφυγική και οικολογική κρίση, οι οικονομικές αναταράξεις, η ανισότητα 

και η βία συνθέτουν ένα τοπίο ανάπτυξης παραβατικών, εξαρτητικών και αντικοινωνικών 

συμπεριφορών(Edwards Griffith 2010 – Ετήσια Έκθεση Ο.Η.Ε. 2014). 

Το πρόβλημα των εξαρτήσεων προβάλλει περισσότερο ως δυστυχής εξέλιξη της συνολικής 

πορείας του πολιτισμού μας και λιγότερο ως αποτέλεσμα του τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας σε τοπικό, 

εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. (Jean Bergeret 1982). Είναι αυτονόητο, ότι ο εξαρτημένος αντιδρά στο 

κοινωνικοπολιτικό του περιβάλλον με συμπεριφορές ανάλογες  με τη φύση αυτού του περιβάλλοντος. 

Μπροστά σε τέτοιες δυσκολίες, όσα άτομα δε διαθέτουν επαρκείς εφεδρείες ψυχικών δυνάμεων, 

αδυνατούν να αντιδράσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στις υπάρχουσες συγκυρίες, οδηγούμενα σε 

μία σειρά ψευτοεπαναστάσεων και στην τελική περιθωριοποίηση. Τους δημιουργείται η πίστη ότι η 

ευτυχία τους μπορεί να αποτελέσει προϊόν εξωτερικών και μαγικών δυνάμεων, και εξαρτώνται από αυτές. 

Η άκριτη όμως αποδοχή της άποψης ότι η προσωπικότητα του εξαρτημένου αποτελεί λογική 

κατάληξη των ατελειών και των αρνητικών χαρακτηριστικών μίας συγκεκριμένης εικόνας ή λειτουργίας 

της κοινωνίας, μπορεί να οδηγήσει σε μία νομιμοποίηση των επιλογών του εξαρτημένου, ως στοιχείων 

ιδεολογικής αντιπαράθεσης στο επικρατούν κοινωνικό σύστημα και στην ανάδειξη του σε «κοινωνικό 

επαναστάτη».  
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Ποιος είναι ο Εξαρτημένος 

Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να καταγράφει, να ανακαλεί και να συνθέτει γνώσεις ή εμπειρίες, 

διαμορφώνοντας αποτελεσματικές για  την προσαρμογή του συμπεριφορές. Με την επίδραση κοινωνικών 

επιρροών και γενετικών παραγόντων, οδηγείται στο σχηματισμό ενός συστήματος αξιών, τάσεων, 

επιθυμιών, διαθέσεων, συμπεριφορών, ξεχωριστό για κάθε άτομο, το οποίο συνιστά την προσωπικότητα 

του. Τα σχήματα συμπεριφοράς αναπτύσσονται σταδιακά μέσα από διεργασίες ψυχοβιολογικής και 

βιοκοινωνικής ωρίμανσης.  

Συναισθηματικά προβλήματα που σχετίζονται με την προσωπικότητα ενός ατόμου και πιθανότατα 

συνδέονται με γενετικούς παράγοντες ή επιρροές, που δέχτηκε  στην παιδική του ηλικία, φαίνεται να 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός μελλοντικού εξαρτημένου(Madden 1979).  Η διερεύνηση 

της πιθανότητας ύπαρξης ενός «εθιστικού τύπου προσωπικότητας», ελάχιστα βοήθησε στην καλύτερη 

κατανόηση του προβλήματος (Hofman 1983). Πολλοί ερευνητές συνέδεσαν την πρόκληση της εξάρτησης 

με ψυχολογικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι επέδρασαν στην παιδική ηλικία 

του ατόμου. Οι περισσότερες μελέτες αυτού του τύπου στηρίχτηκαν σε υλικό που προερχόταν από 

αναδρομικού τύπου αυτοεκτιμήσεις εξαρτημένων ή στα αποτελέσματα ψυχομετρικών  δοκιμασιών 

προσωπικότητας (Nerviano - Gross 1983, Gossop - Eywenck 1980). Τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα 

υποστηρίζουν την ύπαρξη διαταραχών στους χρήστες, οι οποίες οφείλονται στη χαμηλή τους 

αυτοεκτίμηση, στην απόρριψη από την οικογένεια, στην κακή σχολική επίδοση, στις αβαθείς φιλοδοξίες 

για το μέλλον, στην αντικοινωνική συμπεριφορά, στον παράνομο τρόπο ζωής και φαίνεται να παίζουν 

σημαντικό ρόλο στο θέμα της εξάρτησης(Bukstein 1989 - Gandossy  1980).  Το αναπάντητο ερώτημα που 

αναδύεται συνήθως είναι ποιες από αυτές τις συμπεριφορές προϋπάρχουν και ποιες είναι αποτέλεσμα της 

εξάρτησης; 

      Ο Εξαρτημένος είναι ένα άτομο που αδυνατώντας να αντιμετωπίσει δυσκολίες ή να 

διαχειρισθεί επώδυνα συναισθήματα προσπαθεί να τα αποφύγει. Αυτά όμως αποτελούν συστατικά της 

καθημερινότητας του, της υποκειμενικής του πραγματικότητας, που δυστυχώς δεν μπορεί να την αλλάξει. 

Έτσι η μόνη λύση, που πιστεύει ότι του απομένει, είναι να περάσει σε έναν πλασματικό κόσμο, που 

πρόθυμα του προσφέρουν οι διάφοροι εξαρτησιογόνοι παράγοντες. Ο εξαρτημένος έχει μία ακαταμάχητη 

επιθυμία να έρθει σε επαφή με τον εξαρτητικό παράγοντα, παρότι αναγνωρίζει τα δυσμενή αποτελέσματα 

αυτής της επαφής. Μιας επαφής που τις περισσότερες φορές αποτελεί προσπάθεια απαλλαγής από 

οδυνηρά συναισθήματα θλίψης, άγχους, απογοήτευσης, ενοχών. Ο εξαρτημένος είναι στην ουσία θύμα, 

που βιώνει ταυτόχρονα το καταστροφικό του πάθος και την περιθωριοποίησή του, σε συνδυασμό με την 

κοινωνική αναλγησία και την κρατική αδιαφορία. Αυτές οι συνθήκες τον οδηγούν στην περιθωριοποίηση 

και τη συνειδητή αδιαφορία για τις καθημερινές του ανάγκες. 

 

Τι είναι η Απεξάρτηση 

Η απεξάρτηση συνιστά αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας, η οποία οδηγεί τον απεξαρτημένο σε ένα 

άλλο πλαίσιο «υγιών» σχέσεων, το οποίο ανατρέπει τις προηγούμενες σχέσεις που τον χαρακτήριζαν στο 

πλαίσιο της εξάρτησης. Ουσιαστικά η απεξάρτηση αποτελεί μία συνισταμένη  αλλαγών του πρώην 

εξαρτημένου σε διάφορα επίπεδα. Αλλάζουν οι ικανότητες για έκφραση και επικοινωνία. Αυτές οδηγούν 

σε αλλαγές των σχέσεων του με το περιβάλλον του. Σχέσεις που με τη σειρά τους δημιουργούν τις 

απαραίτητες δυνατότητες αξιοποίησης αυτών των αλλαγών, οδηγώντας τον στην λειτουργία του ως 

«ελεύθερο πρόσωπο». Η απεξάρτηση μπορεί να θεωρηθεί ως μία διαχρονική δυναμική διαδικασία έλξης 

του ατόμου από τον καταναγκασμό της χρήσης στην ελευθερία της βούλησης, της κρίσης και του 

συναισθήματος.  Μία διαδικασία που τη συνθέτουν επί μέρους συμβουλευτικές, υποστηρικτικές, 

σωφρονιστικές, «θεραπευτικές» και άλλες λειτουργίες.  

Η συνολική κατεύθυνση της απεξαρτητικής προσπάθειας στοχεύει στην αναδόμηση της 

συμπεριφοράς (αλλαγή στάσεων ζωής και συμπεριφορών) του εξαρτημένου. Στην ενίσχυση των 

κοινωνικών του δεξιοτήτων και στην εκπαίδευση διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. Στη χρήση 
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εναλλακτικών μορφών έκφρασης και επικοινωνίας(σωματικής ή εξωλεκτικής). Στην αναγνώριση της 

ψυχοβιολογικής διάστασης της εξάρτησης, άρα και της αναγκαιότητας της ψυχοσωματικής απομάκρυνσης 

από αυτή. Στη συνεργασία με την οικογένεια και τα «σημαντικά» του πρόσωπα των και τέλος στην έναρξη 

των προσπαθειών για την κοινωνική του ενσωμάτωση και την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

Η απεξάρτηση σηματοδοτεί μία πλήρη αλλαγή στάσης ζωής του εξαρτημένου ατόμου σ΄ όλα τα 

επίπεδα κι όλες τις εκφάνσεις της. Μορφές ψυχαγωγίας, χώροι διασκέδασης, τρόποι επικοινωνίας, επιλογές 

ενδυμασίας, φίλων, και συμπεριφορών είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν γιατί διαφορετικά η 

διαδικασία απεξάρτησης παραμένει ημιτελής περιοριζόμενη απλώς στη διακοπή της χρήσης του 

εξαρτησιογόνου παράγοντα. Η ζωή του εξαρτημένου, όπως και κάθε άλλου ανθρώπου μπορεί να 

παρομοιασθεί με ένα παζλ.  Ένα παζλ, που αναπαριστά την υποκειμενική πραγματικότητα της ζωής του. 

Ένα παζλ το οποίο σχηματίζεται από ένα συγκεκριμένο αριθμό ψηφίδων που εκπροσωπούν αντικειμενικά 

ή υποκειμενικά χαρακτηριστικά του βίου του(οικογενειακή ατμόσφαιρα, προσωπικά δεδομένα, γονεικά 

πρότυπα, οικονομική κατάσταση, εκπαίδευση, εργασία, συναισθήματα κ.α.). Αν δεχθούμε, ότι μία από τις 

κεντρικές και μεγαλύτερες ψηφίδες είναι αυτή που αντιπροσωπεύει την εξάρτηση του, η απομάκρυνση της, 

χωρίς καμία αλλαγή της συνολικής εικόνας της ζωής του, συνιστά απλώς διακοπή της χρήσης του 

εξαρτησιογόνου παράγοντα και δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο συναισθηματικό κενό. Η ανάγκη 

διαμόρφωσης μίας άλλης στάσης ζωής,  σηματοδοτείται με ένα ανακάτωμα των ψηφίδων, εκ των οποίων 

κάποιες θα αντικατασταθούν, κάποιες θα διατηρηθούν, κάποιες άλλες θ΄ αποκτηθούν, με τη δική του 

πάντα έγκριση. 

 Εξωλεκτική Επικοινωνία 

Η επικοινωνία συχνά ταυτίζεται με το λόγο. Το μεγαλύτερο μέρος όμως, της επικοινωνίας 

πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση λέξεων. Με τη «μη λεκτική επικοινωνία", η οποία αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της καθημερινής μας ζωής, καθώς κάθε άτομο χωριστά έχει το δικό του τρόπο 

να στέλνει και να λαμβάνει μη λεκτικά μηνύματα (Θεοδωράκης και συν, 1998). Η μη λεκτική 

επικοινωνία είναι μία δράση που μιλάει πιο δυνατά από τις λέξεις (Pease, 1991). Οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται από κάποιο μήνυμα μόνο το 7% λεκτικά, ενώ το υπόλοιπο 93% το λαμβάνουν μέσω της 

μη λεκτικής οδού(Άλμπερτ Μιχράμπιαν). Κατά τη διάρκεια των κοινωνικών μας συναναστροφών, μόνο 

το 30-35% πραγματοποιείται λεκτικά, ενώ το υπόλοιπο 65% μη λεκτικά(Birdwhistell). Οι περισσότεροι 

ερευνητές, σήμερα, συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας πραγματοποιείται μη λεκτικά, 

αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που αυτή έχει στην ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεών(Pease, 

1991).  

Ενώ με τα λεκτικά μηνύματα κυρίως μεταδίδεται «κάποιο» περιεχόμενο, με τα μη λεκτικά 

εκφράζονται και μεταφέρονται συναισθήματα, στάσεις, συνήθειες, πεποιθήσεις και εμπειρία, που πολύ 

δύσκολα να εκφραστούν με λέξεις (Argyle, 1975). Στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά, αν κατανοήσει κανείς 

τον ιδιαίτερο κι ιδιόμορφο επικοινωνιακό κώδικα των εξαρτημένων, τον οποίο χρησιμοποιούν τόσο στις 

μεταξύ τους σχέσεις, όσο και στις επαφές τους με τον κοινωνικό ιστό. Οι εξαρτημένοι «λένε πολλά», 

συνήθως  χωρίς περιεχόμενο και αποσκοπώντας μέσω αυτού να εξασφαλίσουν τα μεγαλύτερο δυνατό 

όφελος με το μικρότερο για αυτούς κόστος. Αντίθετα οι ουσιαστικές τους συνομιλίες επιτελούνται κυρίως 

εξωλεκτικά.  

Τρόποι έκφρασης της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι η στάση του σώματος, η σωματική επαφή, η 

χρήση του χώρου, κοινό συστατικό των οποίων αποτελεί το σώμα(Hargie & Marshall, 1983). Η μη 

λεκτική επικοινωνία συναποτελείται από τη «Σωματική(«Γλώσσα του Σώματος» - όπου αυτό κατέχει 

κυρίαρχη θέση), αλλά και από τον «Φαντασιακή»(Δ. Κωτσάκης 2008).  

Χαρακτηριστική μορφή τέτοιας εξωλεκτικής έκφρασης – με ιδιαίτερα μάλιστα «θεραπευτικά» 

αποτελέσματα – αποτελεί η έκφραση μέσω της Μουσικής και μάλιστα μέσω ενώ συγκεκριμένου 

συστατικού της, του Ρυθμού». 

Η Μουσικοθεραπεία - όπως και η Δραματοθεραπεία - συνιστούν «Θεραπευτικές» διαδικασίες. 

Τόσο η μουσική, όσο και το δράμα είναι μορφές τέχνης, που πέρα από την παιδαγωγική τους χρησιμότητα 
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έχουν και «θεραπευτική» αξία. Η Μουσικοθεραπεία χρησιμοποιεί την κίνηση, το ρυθμό, το σώμα, τη 

φωνή(ακόμη και τη ζωγραφική, τα χρώματα,  τον πηλό). Γενικότερα μέσα που ο «θεραπευόμενος δεν 

φοβάται γιατί δεν αντιδρούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο που αυτός θέλει. Συστατικά 

της Μουσικοθεραπείας είναι η αρμονία, ο ρυθμός, η κίνηση, ο χρόνος(που εμπεριέχεται στο 

ρυθμό).(Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου,Ρ. 1999). 

Η μουσική είναι αλληλουχία ήχων. Ο ήχος γεννά εικόνες που μπορούν να δραματοποιηθούν. Η 

μουσική δεν συλλαμβάνεται με τη λογική αλλά βιώνεται. Με τον τρόπο αυτό βοηθά να αναδειχθεί το 

αυθεντικότερο μέρος του ανθρώπου, χωρίς να λογοκρίνεται από το συνειδητό και τη λογική(Ευδοκίμου-

Παπαγεωργίου,Ρ. 1999). Στη μουσική το σώμα και η φωνή τίθενται σε κίνηση και αρχικά δονούνται με 

ατομικές ιδιοσυχνότητες. Ως ήχος έχει την ιδιότητα της ιδιοσυχνότητας και η συχνότητα της έχει την 

ικανότητα να συντονίζεται με την ατομική συχνότητα, τη συχνότητα δηλαδή κάθε μεμονωμένου ατόμου. 

(Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου,Ρ. 1999). 

Η μουσική, το σύμπαν, ο άνθρωπος, ανταμώνουν σε ένα ακόμη σημείο εκτός του ήχου ή της 

συμβολοποίησης. Αυτό το σημείο είναι ο ρυθμός. Η λέξη «ρυθμός» εμπεριέχει εκτός από την έννοια της 

συνεχόμενης κίνησης και την έννοια της περιοδικότητα, της επανάληψης. Τέτοια χαρακτηριστικά 

συναντάμε και στη φύση (εναλλαγή της ημέρας με τη νύκτα, διαδοχή των εποχών), ρυθμικά 

επαναλαμβανόμενες περίοδοι που είναι όμοιες, αλλά ποτέ ίδιες. Για αυτό το λόγο τα ρυθμικά φαινόμενα 

δεν μπορούν να συλληφθούν μόνο εγκεφαλικά και χρειάζεται να «βιωθούν». Ο ρυθμός είναι συστατικό της 

ίδιας της ζωής. Η ικανότητα δημιουργίας μουσικών ήχων και ρυθμού σχετίζονται άμεσα με το 

συναισθηματικό και σωματικό έλεγχο. Συνεπώς θεωρείται θετική η συνύπαρξη του σε μία ομαδική 

«θεραπευτική»  διαδικασία, όπου η ροή και η περιοδικότητα στην κίνηση ή στο λόγο είναι κυρίαρχα 

στοιχεία, εφόσον βοηθά την ομάδα να προσαρμοστεί σε ένα δικό της ρυθμό και αναπτύσσει στα μέλη της 

το συναίσθημα του ανήκειν. (Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου,Ρ. 1999). 

Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός θεωρείται ένα σημαντικό, «θεραπευτικό εργαλείο»,(Miller, 2001)  

το οποίο μπορεί να  διευκολύνει τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. Απελευθερώνει τη 

συναισθηματική έκφραση και οδηγεί σε μειωμένη αίσθηση αποξένωσης, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση 

και δημιουργώντας αυξημένο το αίσθημα αποδοχής από την ομάδα» (Gallagher & Steele 2002, Ghetti 

2004, Scovel & Gardstrom 2002, Winkelman 2003), ενώ την ίδια στιγμή προσφέρει την ευκαιρία   για 

ανίχνευση και διαχείριση της  δυσπροσαρμοστικής  συμπεριφοράς, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον 

(Dijkstra & Hakvoort 2004, Smeijsters 1993, 2005). 

Επιπλέον, ο μουσικός αυτοσχεδιασμός στη θεραπεία, βοηθά στην  ενεργοποίηση  και την 

προώθηση της  καλής λειτουργίας των επικοινωνιακών ικανοτήτων (νευρο-ψυχο-βιολογικές ικανότητες) 

(Pavlicevic 2000, Pavlicevic & Ansdell 2008, Stige 2002 Trevarthen & Malloch 2000) ενώ  την ίδια 

ώρα διευκολύνει την αναδόμηση  της κοινωνικής ταυτότητας (Stern 2004). 

Οι  ομάδες κρουστών οργάνων αποτελούν  μια θεραπευτική πρακτική, που συναντάται σε πολλούς 

πολιτισμούς και προγράμματα απεξάρτησης και έχουν συμπεριληφθεί τα τελευταία χρόνια ως μια 

πρόσθετη μορφή «θεραπείας» (Friedman 2001, Gallagher 1998, Mikenas 1999). Έρευνες  έχουν δείξει ότι 

η κρούση έχει μια ψυχοσωματική επίδραση, βελτιώνοντας και κινητοποιώντας την αίσθηση του 

συντονισμού, της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας. Επίσης, βοηθά στην βελτίωση των κοινωνικών 

σχέσεων και στη συναισθηματική μάθηση (Winkelman, 2003).  

Διάφοροι Μουσικοθεραπευτές έχουν υπογραμμίσει την ικανότητα της ομάδας κρουστών να 

προκαλεί ευχάριστες εμπειρίες, να διευκολύνει την απελευθέρωση του συναισθηματικού τραύματος, 

μειώνοντας τον εγωκεντρισμό και την απομόνωση,  τα συναισθήματα βίας και συγκρούσεων, μέσω της 

αυτο-έκφρασης και της  εμπειρίας των συναισθημάτων χωρίς τη χρήση ουσιών, χτίζοντας σχέσεις 

εμπιστοσύνης, και προωθώντας πρότυπα συμπεριφοράς που διευκολύνουν τη διαδικασία αποκατάστασης 

(Winkelman, 2003). 
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       ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

           Η ομάδα έκφρασης μέσω του ρυθμού στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ»  

 

             Tο Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» είναι ένα ανοιχτό, δωρεάν και ελεύθερο ουσιών πρόγραμμα απεξάρτησης. 

Λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, τα μέλη του έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται, 

να εκπαιδεύονται, να διαχειρίζονται μόνοι τους τον ελεύθερο χρόνο τους. 

Στη φάση της κοινότητας λειτουργούν πολλές ομάδες με διαφορετικό περιεχόμενο. 

Ψυχοθεραπευτικές ομάδες, βιωμάτων, προγραμματισμού και διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, εργαστήρια 

κατασκευών, ομάδες εξωλεκτικής επικοινωνίας, ομάδες άθλησης. 

Δημιούργησε την ομάδα έκφρασης μέσω του ρυθμού  προσδοκώντας να αποτελέσει ένα μέσο 

έκφρασης, επικοινωνίας και δημιουργίας.  

Επιλέχθηκαν τα κρουστά και όχι κάποια άλλα μουσικά όργανα γιατί ο ρυθμός είναι ένα φαινόμενο 

συνδεδεμένο με την ανθρώπινη ύπαρξη. Υπάρχει στο χώρο και στο χρόνο. Από την εμβρυική φάση 

ερχόμαστε σε επαφή με τους χτύπους της καρδιάς της μητέρας μας και καθώς γεννιόμαστε και 

μεγαλώνουμε η ρυθμικότητα υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Αποτελεί χαρακτηριστικό της σωματικής 

έκφρασης λεκτικής (ποίηση, τραγούδι) και εξωλεκτικής επικοινωνίας (κίνηση, χορός) και βοηθά στην 

έκφραση των συναισθημάτων απαλλαγμένη από τη λογοκρισία της λογικής.  

Η συγκεκριμένη ομάδα προσπαθεί να  ενισχύσει τις δυνατότητες των μελών της για εξωλεκτική 

επικοινωνία, θεωρώντας ότι η επαφή των απεξαρτώμενων ατόμων με τα κρουστά και τη συγκεκριμένη 

μορφή έκφρασης, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο στη μέθοδο της απεξαρτητικής 

διαδικασίας.  

 

Σύνδεση της ομάδας με τη λειτουργία και τις γενικές αρχές του Προγράμματος 

Η ομάδα κρουστών λειτουργεί σαν αναπόσπαστο «κομμάτι» του Προγράμματος, συνδέοντας τη 

λειτουργία και το περιεχόμενό της με τη φιλοσοφία και την ιδεολογία του, παροτρύνοντας τα μέλη να 

ενεργοποιηθούν και να μην αποτελούν παθητικούς δέκτες της όλης διαδικασίας. 

Οι συντονιστές λειτουργούν διευκολυντικά προτείνοντας και όχι «διδάσκοντας» ή «εντέλλοντας». 

Προσπαθούν να είναι σε ένα ανοιχτό διάλογο με τα μέλη στο πως θα διαμορφωθεί τόσο η λειτουργία όσο 

και το περιεχόμενο της ομάδας. Έτσι μαθαίνουν να σχετίζονται σε ένα πλαίσιο όπου προωθούνται οι 

βασικές αρχές του Προγράμματος, οι αρχές της «ελευθερίας του προσώπου» και όχι του εγωισμού, της 

«συλλογικότητας» και όχι του ολοκληρωτισμού και της «δημιουργικότητας» προσανατολισμένης όχι μόνο 

σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα αλλά σε μία πορεία ενδιαφέροντος, συμμετοχής, συνεργασίας.  

Στόχος λοιπόν για τα μέλη του «ΑΡΓΩ» είναι να κατακτήσουν την προσωπική τους ελευθερία με 

μέσο τη συλλογικότητα, και να είναι δημιουργικοί στην προσωπική, στην επαγγελματική και στην 

κοινωνική τους ζωή.   

 

Τα κρουστά ως ομάδα επιλογής 

Τα μέλη κατά τη διάρκεια της 12μηνης παραμονής τους στη θεραπευτική κοινότητα έχουν τη 

δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή ανάμεσα σε τρεις ομάδες επιλογής: τα κρουστά, το ραδιόφωνο και το 

«Μαύρο Θέατρο». Στόχος είναι να κινητοποιηθούν -ανάλογα με την ομάδα που θα επιλέξουν- να 
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αναπτύξουν τη δημιουργική έκφραση και επικοινωνία. Έτσι σε ένα πιο ελεύθερο και χαλαρό περιβάλλον 

ομάδων που τα «θεραπευτικά εργαλεία» είναι: το θέατρο, το ραδιόφωνο, τα κρουστά, αναδύονται ιδιαίτερα 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα μέλη τα οποία στη συνέχεια αξιοποιούνται σε μία κατεύθυνση ενίσχυσης 

της απεξαρτητικής τους προσπάθειας.  

Η Ομάδα Κρουστών του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»  δημιουργήθηκε το 2007 προσδοκώντας να 

αποτελέσει ένα μέσο έκφρασης, δημιουργίας, επικοινωνίας. Αποτελείται από 8 έως 12 άτομα.  

 

Χώρος – Χρόνος  

Λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ηχητική μόνωση και διάφορα  κρουστά όργανα. 

Πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και έχει συνολική διάρκεια 90 λεπτά. 

 

Οι στόχοι της ομάδας  

 η  ανάπτυξη του αισθήματος  του «ανήκειν»  σε μια ομάδα και η δημιουργία των         

προϋποθέσεων σύνδεσης με τον εαυτό και τους άλλους 

 η ανάπτυξη της λεκτικής και μη λεκτικής δεξιότητας επικοινωνίας 

 η μείωση εγωκεντρισμού και αποξένωσης 

 η ανάπτυξη της ικανότητας αυτο-έκφρασης 

 η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης 

 η ανάπτυξη σωματικής και συναισθηματικής αντίληψης 

 η έκφραση  καταπιεσμένων συναισθημάτων 

 η προαγωγή συναισθηματικής υγείας, με την  απελευθέρωση δυσάρεστων συναισθημάτων 

 η ανάπτυξη του αισθήματος του σεβασμού, της συμμετοχής και των  διαπροσωπικών  

 σχέσεων 

 η μείωση του στρες 

 ο εντοπισμός προσωπικών τους χαρακτηριστικών όπως: ανασφάλεια,  

εγωισμός, ένταση κλπ. 

 το γεγονός ότι ως μέλη ενός συνόλου μπορούν να νιώσουν αποδεκτοί , να αντιληφθούν  

τον τρόπο που επικοινωνούν με τους υπόλοιπους, να θέσουν κοινούς στόχους και να  

συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

 η έκθεση του  εαυτού με τη συμμετοχή σε ένα κοινωνικό δρώμενο ή ένα φεστιβάλ 

 η επαφή με συναισθήματα ίσως πρωτόγνωρα όπως αποδοχή, αναγνώριση, δημιουργικό  

άγχος 

 

Δομή   

Με την έναρξη της ομάδας όλοι καλούνται να εκφράσουν με τι διάθεση έρχονται, λόγω του 

γεγονότος ότι μπορεί να έχει προηγηθεί μια συναισθηματική φόρτιση από προηγούμενες θεραπευτικές 

διαδικασίες.  

Αρχικά προτείνονται ασκήσεις προθέρμανσης που περιλαμβάνουν ρυθμικά παιχνίδια με ή χωρίς 

κρουστά. Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας κάθονται σχηματίζοντας ένα κύκλο(βλ. σχήμα). Επιλέγουν το 

κρουστό με το οποίο αισθάνονται άνετα να εκφραστούν, μέσα από μια ποικιλία οργάνων που 

περιλαμβάνει, τύμπανα, congas, djembe, τουμπερλέκια μαράκες, ξυλόφωνα, ταμπουρίνα,   κουδούνια, 

καμπάσες, ντέφια. 
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Δίνονται κάποιες βασικές οδηγίες χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιήσουν τα κρουστά -ειδικά στην αρχή-, με απλό τρόπο για να νιώσουν ότι τα καταφέρνουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο τέλος κάθε συνεδρίας αφιερώνεται χρόνος ώστε, να εκφραστούν δυσκολίες, σκέψεις 

προβληματισμοί, ιδέες, συναισθήματα. Δίνεται μια σύντομη ανατροφοδότηση για τη διαδικασία της 

ομάδας αλλά και για το κάθε μέλος ατομικά. Είναι σημαντικό να μπορεί ο καθένας να εκφράσει αν είναι 

ικανοποιημένος με τον τρόπο που λειτούργησε, και αν είχε δυσκολία με τον εαυτό του ή με τους άλλους. 

Οι εμψυχωτές βοηθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να συνδέσουν τα μέλη τα όσα εκφράζουν, με την 

συνολική απεξαρτητική τους προσπάθεια.  

Οι δύο βασικοί άξονες στους οποίους στηρίζεται η υλοποίηση της ομάδας είναι: 

Δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού 

 Οι συντονιστές ζητούν από τους συμμετέχοντες να δείξουν πώς αισθάνονται, παίζοντας 

ένα ρυθμό αυθόρμητα. Τους ενθαρρύνουν  να αυτοσχεδιάσουν. Κάθε μέλος είναι ελεύθερο να "μιλήσει" με 

ένα ρυθμικό τρόπο. Κανείς δεν αναλαμβάνει να οδηγήσει, να κατευθύνει  ή να διδάξει την υπόλοιπη ομάδα 

αλλά προσπαθεί να εκφραστεί, αρχικά ατομικά, με στόχο στη συνέχεια να συναντηθεί με τους ρυθμούς 

των υπολοίπων και να ενωθεί μαζί τους σε ένα συντονισμένο ρυθμικό αποτέλεσμα. Οι δραστηριότητες 

μπορούν να έχουν τη μορφή ενός απλού σταθερού μοτίβου ή ρυθμικής φράσης, με παραλλαγές σε ένταση 

και ρυθμό. Επίσης μπορούν να επεκταθούν σε ρυθμικούς διαλόγους εντός της ομάδας με ερωτήσεις και 

απαντήσεις. Με αυτό τον τρόπο η ομάδα δραστηριοποιείται στην δημιουργία αυτοσχεδιαστικών ρυθμών 

που δίνει  ένα αίσθημα επιτυχίας και ολοκλήρωσης. 

 Εκτός από τους ρυθμικούς αυτοσχεδιασμούς μια άλλη δραστηριότητα που προτείνεται 

είναι ένα ηχητικό «ταξίδι» όπου τα μέλη καλούνται με κλειστά μάτια να δημιουργήσουν ήχους με όποιο 

τρόπο σκεφτούν (λεκτικά και μη-λεκτικά), χρησιμοποιώντας είτε το σώμα τους είτε οτιδήποτε υπάρχει στο 

χώρο. Καλούνται να απελευθερώσουν τη φαντασία τους και να δημιουργήσουν εικόνες, να ταξιδέψουν 
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μέσα στους ήχους που παράγουν οι ίδιοι. Το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί κάθε φορά η ομάδα 

δημιουργεί διαφορετικούς «δρόμους» και επιλέγει η ίδια πότε και με ποιο τρόπο θα σταματήσει. Η 

δραστηριότητα ξεκινάει από απόλυτη σιωπή και ολοκληρώνεται με απόλυτη σιωπή. 

 Από τις αγαπημένες δραστηριότητες είναι και η «καταιγίδα». Τα μέλη χρησιμοποιούν τα 

κρουστά για να αναπαραστήσουν πως ξεκινάει, πως κορυφώνεται, και πως σταματάει μια καταιγίδα. Ο 

εμψυχωτής αφηγείται δίνοντας αρχικά κάποιες οδηγίες για τον τρόπο που εξελίσσεται και η ομάδα 

καλείται να δει όλη τη διαδικασία με τα μάτια της φαντασίας της. Το ξεκίνημά της, με αέρα που 

δυναμώνει, τις πρώτες ψιχάλες που γίνονται σταδιακά έντονη βροχή, τις αστραπές και τις βροντές, 

φτάνοντας στην κορύφωσή της. Είναι πολύ καλή άσκηση για να εκφραστεί ένταση, θυμός και γενικά 

έντονα συναισθήματα. Η ομάδα αποφασίζει πότε θα ξεκινήσει σταδιακά να μειώσει την ένταση της 

καταιγίδας ώσπου να σταματήσει τελείως. Χρησιμοποιούμε κυρίως κρουστά με μεμβράνη, γκονγκ, 

πιατίνια. Προτείνουμε να έχουν κλειστά μάτια έτσι ώστε να εντοπιστούν περισσότερο στις αισθήσεις της 

ακοής, της αφής και σε ότι σκέψεις, εικόνες, συναισθήματα αυτές δημιουργούν. 

 Δομημένες Δραστηριότητες ρυθμικών μοτίβων  

Το δεύτερο επίπεδο είναι βασισμένο σε ρυθμικές φράσεις που είναι μικρές και πολύ δομημένες. 

Κάθε μέλος έχει ένα προκαθορισμένο ρυθμό που αντιστοιχεί στο δικό του κρουστό, και είναι μέρους ενός 

δομημένου ρυθμικού μοτίβου όπου ο καθένας έχει το ρόλο του.  Συνήθως ορίζεται ένας επικεφαλής-

μαέστρος, ο οποίος έχει   τον πρωταγωνιστικό ρόλο και  μπορεί να δρα αυτοσχεδιαστικά μέσα στα ήδη 

δομημένα μοτίβα ή και να σηματοδοτήσει  το επόμενο μέρος του μουσικού κομματιού. Μερικές φορές 

όταν κάποιο μέλος της ομάδας γνωρίζει κάποιο μουσικό όργανο μπορεί να ενταχθεί και να εμπλουτίσει το 

αποτέλεσμα μιας δημιουργίας. 

Αφού τα μέλη, καταφέρουν να μπορέσουν να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους 

καλούνται να δημιουργήσουν ρυθμούς. Αυτή η διαδικασία τους δίνει τη δυνατότητα, να βγουν   από την 

εσωστρέφεια της  χρήσης  και τους κινητοποιεί να ξεπεράσουν τη δυσκολία της επικοινωνίας και της 

έκθεσής τους μπροστά σε ευρύ κοινό, όπου και όταν χρειαστεί. 

 

Συντονισμός 

Οι συνεδρίες εμψυχώνονται με τη μέθοδο της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας(Non 

Directivite Intervenante). Πρόκειται για θεωρία κατανόησης των ανθρώπινων λειτουργιών σε ψυχολογικό, 

θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο και συγχρόνως μέθοδο διευκόλυνσης της πορείας μάθησης και ανάπτυξης. 

Αναφέρεται τόσο σε διεργασίες ζωής, αγωγής και εκπαίδευσης, όσο και σε διεργασίες αντιμετώπισης 

δυσκολιών και ψυχοθεραπείας. 

Οι συντονιστές είναι γνώστες της απεξαρτητικής διαδικασίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

των εξαρτημένων και έχουν  πρακτική και βιωματική εκπαίδευση στη χρήση των κρουστών.  

Ο ρόλος τους επικεντρώνεται στην εμψύχωση της  ομάδας, στην ενίσχυση των κινήτρων για 

δημιουργική έκφραση και στη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος όπου οι συμμετέχοντες 

παρακινούνται να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και προτάσεις. Έτσι δίνεται η δυνατότητα η ομάδα να 

συνδιαμορφώνεται και οι συντονιστές να παρεμβαίνουν και όχι να κατευθύνουν τη διαδικασία.  Επίσης 

ενθαρρύνουν τα μέλη να παρουσιάσουν το δημιουργικό έργο τους στο ευρύ κοινό. 

 Όλη αυτή η διαδικασία δεν δίνει κίνητρο μόνο για ψυχική και συναισθηματική ανακούφιση μέσα 

από κρουστά, αλλά ταυτόχρονα για  δημιουργική έκφραση, και επικοινωνία. Μέσα στο πλαίσιο της ομάδας 

το μέλος μαθαίνει πώς να επικοινωνεί με μέσο τα κρουστά -χωρίς να μιλά - , να ακούει και να συντονίζεται 

με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να συνεργάζεται και να δημιουργεί. 
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Αποτίμηση της ομάδας 

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής ενός μέλους στην ομάδα κρουστών το ζητούμενο είναι, να 

μπορέσουν τα μέλη να εντοπίσουν προσωπικά τους χαρακτηριστικά (όπως  εγωισμό, ανασφάλεια κ.α.), να 

νιώσουν αποδεκτοί, να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν με τους άλλους, να θέσουν 

κοινούς στόχους και να συνεργαστούν για την επίτευξή τους, να ξεπεράσουν τη συστολή της  έκθεσης  

«του εαυτού», και του δημιουργικού τους έργου, σε ανοιχτό ακροατήριο. Τέλος η ομάδα προσπαθεί να 

δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματα του δημιουργικού 

άγχους, της αποδοχής και της αναγνώρισης.   

Ως πιθανή αξιολόγηση-αποτίμηση για την ομάδα θα μπορούσαν να παρατεθούν οι παρακάτω 

εκφράσεις μελών: 

 «δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να τα καταφέρω!» 

 «μου άρεσε πολύ η συνεργασία μας!» 

 «μου ήταν αδιανόητο να εμφανιστώ μπροστά σε κοινό!» 

 «ένοιωσα ότι αφού μπόρεσα να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου!» 

 «ανακάλυψα άλλο ένα πράγμα που με έκανε να νοιώσω όμορφα!» 

 «αν και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα, παρ΄ όλα αυτά το διασκέδασα 

απίστευτα!» 

 «θα ήθελα πολύ να το ξανακάνω!» 

 «Μπόρεσα να εκφράσω πράγματα για τον εαυτό μου χωρίς να το καταλάβω» 

 

Κατά τη διάρκεια  λειτουργίας της ομάδας κρουστών όλα τα τελευταία χρόνια, αυτό που έχει 

παρατηρηθεί είναι ότι, όσα μέλη συμμετείχαν σε αυτή, φάνηκε να κατανοούν την αξία της έκφρασης των 

συναισθημάτων, των σκέψεων και των ιδεών,  μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής και συνεργασίας. Τόσο κατά 

τη διάρκεια της συμμετοχής τους, όσο και κατά τον αποχαιρετισμό της ομάδας, τα μέλη εξέφρασαν ότι, 

αυτό που τους βοήθησε να ξεπεράσουν τη δυσκολία της ενασχόλησής τους με κάτι το οποίο δεν γνώριζαν, 

ήταν η ελευθερία και η αποδοχή που τους έδωσε η ίδια η ομάδα. Πολλές φορές υπήρχε εκνευρισμός και 

ενόχληση στην ομάδα  όταν κάποια μέλη της,  αδυνατούσαν να συντονιστούν ή χτυπούσαν άρρυθμα το 

κρουστό τους δημιουργώντας θόρυβο ή φασαρία. Αυτό σε πρώτη φάση επέφερε την αντίδραση της 

επίκρισης. Στη συνέχεια η αντίληψη ότι αυτό δεν ήταν βοηθητικό ούτε για τους ίδιους ούτε για την ομάδα, 

άρχισε σταδιακά να αλλάζει τη  στάση τους με τρόπο που να μπορούν να παραχωρούν «χώρο» σε αυτούς 

που δυσκολεύονταν. Με αυτό τον τρόπο αναπτύχθηκε  σταδιακά ένα κλίμα συνεργασίας που οδηγούσε 

στην αυτό-οριοθέτηση, και αυτορρύθμιση της ομάδας.  
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Tι είναι το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» 

 

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ είναι ένα ελεύθερο ουσιών 

(στεγνό), εξωτερικής διαμονής (ανοιχτό) θεραπευτικό πρόγραμμα. Ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

(Ε.Σ.Υ.) και συγκεκριμένα στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.  Ασχολείται με τις εξαρτήσεις από κάθε νόμιμη ή παράνομη ουσία και 

προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους. 

  

 Είναι το 1ο Πρόγραμμα Εξωτερικής Θεραπείας, το οποίο λειτούργησε στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, τον Μάιο του 1998 

 Πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου 2161/93 Αρθρ.6, σύμφωνα με τις οποίες ένα Πρόγραμμα 

θεωρείται εγκεκριμένο Πρόγραμμα Απεξάρτησης (έγκριση του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και 

έγκριση σκοπιμότητας από αρμόδιο Υφυπουργείο Υγείας) 

 Έχει εμβέλεια από τη Λάρισα ως τα όρια των Νομών Σερρών και Καβάλας 

 Προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν  

 Προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς καμιά διάκριση αναφορικά με φυλή, φύλο, εθνικότητα, 

σεξουαλική προτίμηση, φυσική ή νοητική στέρηση, πολιτική ή θρησκευτική πεποίθηση, 

οικονομική και νομική κατάσταση 

 Είναι ένα ελεύθερο ουσιών πρόγραμμα. Στο ΑΡΓΩ δεν υπάρχει η χορήγηση υποκατάστατων 

καθ’ όλη την διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας. Ο εξαρτημένος δεν αντιμετωπίζεται ως 

ασθενής, αλλά ως πρόσωπο που ενθαρρύνεται να αναλάβει τις υπευθυνότητες του, να 

υιοθετήσει ένα νέο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, καθώς και ένα νέο αξιακό σύστημα με 

στόχο μια νέα ζωή, ελεύθερη από κάθε είδους εξάρτηση  

 

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής «Θεραπείας» Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», χαρακτηρίζεται από μία 

πρωτοποριακή «θεραπευτική» φιλοσοφία, της οποίας η φυσιογνωμία και το περιεχόμενο είναι 

αναγνωρισμένα τόσο στο εξωτερικό. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας «Θεραπευτικών» 

Κοινοτήτων – EFTC και του Προγράμματος Ecett, το οποίο ως ευρωπαϊκός αξιόπιστος αξιολογητής 

«καλών πρακτικών» απεξάρτησης, έχει βαθμολογήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των «θεραπευτικών» 

ομάδων που εφαρμόζονται στo Πρόγραμμα με άριστα. Είναι ενταγμένο στην ευρωπαϊκή βάση καλών 

πρακτικών “Exchange on Drug Demand Reduction Action”  EDDRA του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 

για τα Ναρκωτικά – “European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction” EMCCDA  

Χαίρει εκτίμησης, τόσο στο εξωτερικό (έχει αδελφοποιηθεί με τα Προγράμματα Herzogsagmuhle  και 

Hauς Rohling της Βαυαρίας – παρέχοντας μάλιστα, τα τελευταία έξι χρόνια, εκπαίδευση για την 

αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο προσωπικό που απασχολούν τα συγκεκριμένα Προγράμματα), όσο και 

στο εσωτερικό της χώρας (δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, όσες δραστηριότητες 
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εγκρίθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών υποτροφιών σχετικά με τις δράσεις ERASMUS και Leonardo 

DaVintsi στο Ψ.Ν.Θ. αφορούσαν το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»). 

Εξάρτηση - Απεξάρτηση   

Στο Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» δεν αναγνωρίζουμε την 

εξάρτηση ως ασθένεια και ως μια ατομική ιδιότητα. Βασικό γνώρισμά της είναι η υποταγή της βούλησης 

και του συναισθήματος στον εξαρτησιογόνο παράγοντα που υποκαθιστά την έλλειψη προσωπικών 

ικανοτήτων για την πραγμάτωση των σχέσεων. Δεν χαρακτηρίζει λοιπόν έναν άνθρωπο ατομικά, αλλά 

συνολικά ως προς τις σχέσεις του με τον «εαυτό» του και τους «άλλους», σε έναν κοινωνικό χώρο. 

Η απεξάρτηση συνιστά την πλήρη έλξη του ατόμου από την ανελευθερία της βούλησης και του 

συναισθήματος, στην απόλυτη απελευθέρωση της συναισθηματικής έκφρασης και της κριτικής του 

ικανότητας. Η απεξάρτηση συνιστά αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας, η οποία οδηγεί σε ένα άλλο πλαίσιο 

«υγιών» σχέσεων, που ανατρέπει τις προηγούμενες σχέσεις εξάρτησης. 

Αναλυτικά, η απεξάρτηση αποτελεί τη συνισταμένη  αλλαγών σε τέσσερα επίπεδα: 

1. αλλαγές στις σχέσεις στο κοινωνικό σύνολο, όπου ο εξαρτημένος ανήκει,  

2. που επιφέρουν αλλαγές στις υποκειμενικές του ικανότητες για έκφραση και επικοινωνία, 

3. οι οποίες σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις φυσικές και κοινωνικές αντικειμενικές δυνατότητες 

του κοινωνικού του χώρου 

4. οδηγούν σε μία αρμονική ανάπτυξη ικανοτήτων - δυνατοτήτων για την δημιουργία σχέσεων και 

του επιτρέπουν τη συγκρότηση του, ως «ελεύθερο πρόσωπο». 

Γενικές Αρχές του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» 

 

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ»  είναι ένα αυτοκαθοριζόμενο 

Πρόγραμμα. Οι όροι του αυτοκαθορισμού είναι δύο: η αυτοτέλεια και η αυτονομία.  

Η α υ τ ο τ έ λ ε ι α  υφίσταται ως αμοιβαία ελευθερία των μελών και του προσωπικού του Προγράμματος 

να ενταχθούν σε αυτό ή να αποχωρήσουν.  

Η α υ τ ο ν ο μ ί α  αντίστοιχα υφίσταται ως δυνατότητα του Προγράμματος να διαμορφώνει το ίδιο, χωρίς 

εξωτερικές επεμβάσεις, τον κανόνα λειτουργίας του.  

Μολονότι το Πρόγραμμα εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ιεραρχικής διοίκησης, υιοθέτησε ένα ομαδοκεντρικό 

σύστημα οριζόντιας εσωτερικής λειτουργίας με εξασφαλισμένη την ισοτιμία των μελών του. Εντός αυτού 

οι εργαζόμενοι, ορίζουν τους στόχους, τους σκοπούς, τις δράσεις τους, αποφασίζοντας, αν είναι δυνατόν 

ομόφωνα ή σε αντίθετη περίπτωση πλειοψηφικά, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να εφαρμόζουν όσα 

αποφασίζονται.  

Με τον ίδιο τρόπο προστατεύεται η επιστημονική τους αυτοτέλεια, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η 

ενίσχυση του συλλογικού στόχου, μέσω και της εξωτερικής εποπτείας - η ομάδα συγκροτεί τον 

απεξαρτητικό της σχεδιασμό και οι θεραπευτές – συντονιστές προσαρμόζουν την επιστημονική τους 

εξειδίκευση ή τη βιωματική τους γνώση σ΄ αυτόν με τη διαδικασία της εξωτερικής εποπτείας -.  

Σε μία τέτοια οργανωτική διάρθρωση, καμιά ειδικότητα δεν υπερέχει κάποιας άλλης, κανένας τίτλος δε 

δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του να παρεμβαίνει στον τρόπο που ο καθένας εξασκεί το έργο του ή να 

επιβάλει τις απόψεις του. Όλοι υπηρετούν τις αρχές του προγράμματος και τις συλλογικές αποφάσεις.  
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Φιλοσοφία  - Θεραπευτικοί Στόχοι του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» 

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: την ελευθερία του προσώπου, τη 

συλλογικότητα και τη δημιουργικότητα. 

Η ελευθερία του προσώπου είναι η ελεύθερη και χωρίς καταναγκασμό συνάντηση με τον άλλο. Η 

ελευθερία του προσώπου δεν είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό, αλλά έχει ως αναγκαία συνθήκη τη 

συλλογικότητα. 

Η συλλογικότητα προσφέρει τους κοινωνικούς όρους άσκησης της ελευθερίας του προσώπου.  

Η δημιουργικότητα υπάρχει ως προς την ελευθερία του προσώπου και τη συλλογικότητα, σε όλους τους 

τομείς της ζωής, με έμφαση στην προσωπική ζωή και την εργασία.   

Με αυτή  την έννοια: 

 η ελευθερία του προσώπου είναι ο σκοπός 

 η συλλογικότητα είναι η προϋπόθεση 

 η δημιουργικότητα είναι το μέσο επίτευξης της απεξάρτησης. 

Το Πνεύμα Λειτουργίας του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» 

 

Η λειτουργία του Προγράμματος σύμφωνα με τις βασικές  αρχές του διέπεται από το πνεύμα που ορίζουν:  

 οι ισότιμες σχέσεις (ελευθερία του προσώπου), 

 η συνεργασία (συλλογικότητα), 

 η αυτενέργεια (δημιουργικότητα), 

 η ανάληψη ευθύνης.  

Με την ανάληψη ευθύνης στο πνεύμα των ισότιμων σχέσεων, της συνεργασίας και της αυτενέργειας, 

σύμφωνα με τις τρεις θεμελιώδεις αρχές, της ελευθερίας του προσώπου, της συλλογικότητας και της 

δημιουργικότητας, συγκροτούνται μια σειρά από κανόνες της Κοινότητας. Μέσω αυτών επιδιώκεται η 

αποτροπή εμφάνισης φαινομένων όπως ο «εγωισμός» και ο «ολοκληρωτισμός». Ο εγωισμός πλήττει τη 

συλλογικότητα, τοποθετώντας το Εγώ πάνω από το Εμείς. Είναι ένα ακραίο αρνητικό όριο επιβολής της 

ελευθερίας του προσώπου στη συλλογικότητα. Αντίστοιχα ο ολοκληρωτισμός καταργεί την ελευθερία του 

προσώπου, μετατρέποντας το πρόσωπο σε ένα άτομο υποταγμένο στο σύνολο. Είναι το αντίστροφο 

αρνητικό όριο, Αυτό της επιβολής της συλλογικότητας στην ελευθερία του προσώπου.  

Βασικοί θεραπευτικοί στόχοι του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» είναι:  

 

 Σωματική αποτοξίνωση και πλήρης αποχή από την χρήση ουσιών 

 Ψυχική απεξάρτηση 

 Αναδόμηση συμπεριφοράς (αλλαγή στάσεων ζωής και συμπεριφορών) 

 Εγκατάλειψη της παραβατικής συμπεριφοράς 

 Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων 
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 Διαχείριση του ελεύθερου χρόνου 

 Εναλλακτική έκφραση και επικοινωνία (σωματική ή εξωλεκτική) 

 Αντιμετώπιση της ψυχοβιολογικής διάστασης της εξάρτησης (ατομική άθληση, ομαδική άθληση, 

ομάδες «γνωριμίας σώματος») 

 Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός  

 Υποστήριξη για την επίλυση νομικών ζητημάτων και εκκρεμοτήτων 

 Συνεργασία με την οικογένεια και τα «σημαντικά» πρόσωπα 

 

Σχέση του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» με τις διάφορες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της εξάρτησης:  

Διαχρονικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών εμφανίστηκαν 

αρκετές προσεγγίσεις. Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά σε αυτές, περιγράφοντας τις βασικές αρχές, 

στάσεις, αντιλήψεις, τη βασική ιδεολογία τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και τη σχέση, 

συνάφεια ή την αντίθεση και τις διαφορές που προκύπτουν με το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»  

1. Η Προσέγγιση της Υποκατάστασης     

Ιστορικά, οι πρώτες προσπάθειες θεραπείας των εξαρτημένων χαρακτηρίζονταν από την τάση να 

αντιμετωπίζεται η εξάρτηση από μια ψυχοτρόπο ουσία με τη χορήγηση μιας άλλης φαρμακευτικής 

ουσίας  

Βασική αρχή των προγραμμάτων υποκατάστασης: η εξάρτηση είναι ασθένεια, νόσος και ο 

εξαρτημένος έχει την ανάγκη μιας ουσίας για την αντιμετώπιση του προβλήματός του. 

Ιστορική αναδρομή της υποκατάστασης φαρμακευτικών ουσιών (όπιο αρχές 19
ου

 αιώνα, κωδείνη 

1832, μορφίνη 1856, κοκαΐνη, ηρωίνη 1898 Bayer, δεκαετία 20-30 βαρβιτουρικά, δεκαετία 50 

ψυχοφάρμακα, μεθαδόνη 1967, βουπρενορφίνη (subotex), βουπρενορφίνη και ναλοξόνη 

(suboxone), υποκατάσταση κοκαΐνης) 

Dole & Nyswander 1967 

2. Το κίνημα των Ανωνύμων Αλκοολικών/Ναρκομανών  

Βασική αρχή η έννοια της αλληλοβοήθειας/αυτοβοήθειας. Με τον όρο αυτοβοήθεια  εννοείται η 

ενεργοποίηση των πολιτών με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών ή παρεμφερών προβλημάτων 

τους, μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Βασικά χαρακτηριστικά της 

αυτοβοήθειας είναι η ύπαρξη ενός κοινού προβλήματος, η αυτενέργεια και η ανάληψη της 

προσωπικής ευθύνης, ο προσανατολισμός στην εμπειρική γνώση, η ύπαρξη ενός συστήματος 

αξιών, η έμφαση στην προσωπική και κοινωνική αλλαγή και η απουσία επαγγελματιών.  

Α.Α. 1935 Βill W. Dr. Bob / N.A. 1947 στο Lexington του Kentucky 

3. Το κίνημα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων       

Βασικά χαρακτηριστικά των Θεραπευτικών Κοινοτήτων: κλειστές, εσωτερικής παραμονής 

κοινότητες, με αυστηρή, ξεκάθαρη και κάθετη ιεραρχία για τα μέλη και το προσωπικό, βασικός 

άξονας λειτουργίας και φιλοσοφία τους αποτελεί η έννοια της αυτοβοήθειας, βασικό εργαλείο τους 

η αντιπαραθετική ομάδα (encounter group) αλλά και η συμπεριφορικού τύπου τεχνικές (προνόμια, 

επισημάνσεις, διορισμοί, «κάνε σαν να»)  

1958 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας το SYNANON από τον C. Dederich  

1963 Daytop στη Νέα Υόρκη, D.Deitch 

1983 Θ.Κ. Ιθάκη, 1987 ΚΕ.Θ.Ε.Α.  
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4. Προγράμματα Απεξάρτησης με έμφαση στη ψυχοθεραπεία 

Βασική επιρροή αποτελεί η εμπειρία της Δημοκρατικού τύπου Θεραπευτικής Κοινότητας για 

ψυχικά πάσχοντες του Maxwell Jones που διαφέρει από τις Ιεραρχικού τύπου Θεραπευτικές 

Κοινότητες για εξαρτημένους. Βασικά χαρακτηριστικά η έμφαση στη θεραπεία, ψυχοθεραπεία και 

όχι στην έννοια της αυτοβοήθειας, η έλλειψη ιεραρχίας, κλειστού ή ανοικτού τύπου, εσωτερικής ή 

εξωτερικής παραμονής   

18ΑΝΩ Ομαδική – αναλυτική προσέγγιση 

Προγράμματα απεξάρτησης με βάση τη συμπεριφορική προσέγγιση.  

Προγράμματα απεξάρτησης με βάση τη συστημική προσέγγιση, οικογενειακή θεραπεία.  

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ΠΟΥ και ΠΩΣ τοποθετείτε η Ανοικτή Κοινότητα ΑΡΓΩ απέναντι σε 

αυτές τις 4 βασικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης του ζητήματος της κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών: 

1. Σε σχέση με την υποκατάσταση: 

Η Ανοικτή Κοινότητα ΑΡΓΩ δεν συμφωνεί με τη λογική της υποκατάστασης. Είναι ένα ελεύθερο 

ουσιών πρόγραμμα, δηλαδή δε χορηγεί καμία ουσία, σε καμία από τις φάσεις του. Αντί της 

σχέσης του προσώπου με μια ουσία, σχέση πολλές φορές εξάρτησης, ακόμα και υποδούλωσης 

μέσα στην ίδια τη θεραπευτική διαδικασία, το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» επιδιώκει και επιζητά την 

ελευθερία του προσώπου, μέσα σε μία συλλογικότητα, διαμέσου της δημιουργικότητας.  

2. Σε σχέση με το κίνημα των Ανωνύμων Αλκοολικών/Ναρκομανών  

Το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» υιοθετεί την κεντρική αρχή της αυτοβοήθειας και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της, πλην ενός. Η ύπαρξη ενός κοινού προβλήματος, η αυτενέργεια και η 

ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, ο προσανατολισμός στην εμπειρική γνώση, η ύπαρξη ενός 

συστήματος αξιών, η έμφαση στην προσωπική και κοινωνική αλλαγή αποτελούν σημαντική 

παρακαταθήκη για τη στάση και τη φιλοσοφία που προσπαθεί να διαμορφώσει σήμερα το 

Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ». Η βασική διαφορά αφορά στην απουσία επαγγελματιών στην προσέγγιση 

των Ανωνύμων. Αντίθετα, στο Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» πλάι στην εμπειρική γνώση, που καταθέτουν 

οι λεγόμενοι «ειδικοί θεραπευτές», πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, έρχεται να προστεθεί και 

η εξειδικευμένη γνώση από λειτουργούς ψυχικής υγείας και μη (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί 

λειτουργοί, εργοθεραπευτές, γυμναστές). Βασική αρχή που επιζητά να πετύχει το Π.Ε.Θ.Ε.Α. 

«ΑΡΓΩ» είναι η ισοτιμία ανάμεσα στην εξειδικευμένη, την ειδική και στην εμπειρική γνώση. Η 

μια πορεύεται πλάι στην άλλη, δίπλα στην άλλη και καμία δεν έχει θέση αρχής πάνω στην άλλη. 

Μέσα στο Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» η εμπειρική και η θεωρητική γνώση αναπτύσσονται παράλληλα 

και συνδέονται κυκλικά. Στόχος λοιπόν είναι η οριζόντια οργάνωση του προσωπικού, των 

συντονιστών να διέπει τη λειτουργία της Ανοικτής Κοινότητας ΑΡΓΩ, τόσο σε γνωστικό, όσο και 

σε διοικητικό επίπεδο.    

3. Σε σχέση με το κίνημα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων 

Σε σχέση με το κίνημα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και τα βασικά χαρακτηριστικά τους το 

Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» υιοθετεί την κεντρική αρχή της έννοιας της κοινότητας, της κοινότητας 

προσώπων.  

Αντί όμως μιας κλειστής κοινότητας, αποκομμένης από το κοινωνικό γίγνεσθαι προκρίνει μια 

ανοικτή κοινότητα, μέσα στην κοινωνία, καθώς σε καμία περίπτωση η κοινότητα δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει την κοινωνία.   

Αντί μιας κοινότητας με ξεκάθαρη και αυστηρή ιεραρχία για τα μέλη της προκρίνει μια κοινότητα 

μη ιεραρχική, μια κοινότητα με ισοτιμία σχέσεων μεταξύ των μελών της, του προσωπικού της, 

αλλά και μεταξύ μελών και προσωπικού, μια κοινότητα που αποτελεί ένα χώρο μαθητείας των 

σχέσεων ελευθερίας. 
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Πολύ συζήτηση γίνεται για το βασικό εργαλείο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, την 

αντιπαραθετική ομάδα (encounter group). Η αντιπαραθετική ομάδα στη λειτουργία της 

Θεραπευτικής Κοινότητας έχει 3 βασικούς στόχους:  

α) είναι η  μοναδική στιγμή στην οποία καταλύεται η αυστηρή και ξεκάθαρη ιεραρχία της 

Θεραπευτικής Κοινότητας. 

β) είναι η μοναδική στιγμή στην οποία επιτρέπεται η συναισθηματική εκφόρτιση και εκτόνωση   

γ) είναι η ομάδα η οποία αντιμετωπίζει τα ζητήματα παραβατικότητας και συγκρούσεων μεταξύ 

των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας 

Στο Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» και ειδικότερα στην Ανοικτή Κοινότητα ΑΡΓΩ υπάρχει και λειτουργεί 

ομάδα αντιπαράθεσης. Στην Ανοικτή Κοινότητα ΑΡΓΩ όμως δεν υπάρχει καμία ιεραρχία για να 

καταλυθεί μέσα σε αυτήν την ομάδα. Βασικός στόχος της ομάδας αντιπαράθεσης λοιπόν είναι η 

αντιμετώπιση της παραβατικότητας και των συγκρούσεων μεταξύ των μελών. Βασική επιδίωξη 

όμως είναι να καλλιεργηθεί ένα κλίμα αντιπαράθεσης με ουσιαστικά επιχειρήματα, ένας διάλογος, 

αντί του αντιλόγου, ένας διάλογος αντί μόνο της στείρας και πολλές φορές αρκετά σκληρής 

συναισθηματικής αντιπαράθεσης και εκφόρτισης των μελών. (Ο όρος encounter στα αγγλικά 

επιδέχεται 2 μεταφράσεις: συναντώ, αλλά και αντιπαρατίθεμαι σε κάτι, κάποιον. Το κίνημα των 

Θ.Κ. εστίασε στην έννοια της αντιπαράθεσης, ενώ  η Ανοικτή Κοινότητα ΑΡΓΩ εστιάζει 

περισσότερο στην έννοια της συνάντησης / C.Rogers). Για όλους τους παραπάνω λόγους στο 

Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» η ομάδα αντιπαράθεσης έχει μετονομαστεί σε ομάδα επίλυσης 

προβλημάτων. 

 

4. Σε σχέση με τα Προγράμματα Απεξάρτησης με έμφαση στη ψυχοθεραπεία 

Στο Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ »δε χρησιμοποιούμε τον όρο θεραπεία με την έννοια που προσδίδει σε 

αυτόν η ιατροκεντρική αντίληψη. Στόχος του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» είναι η δημιουργία μιας 

κοινότητας προσώπων με έμφαση στη σχέση και στην επικοινωνία μεταξύ των μελών του, στην 

καλλιέργεια ενός τρόπου και μιας στάσης ζωής. Η Ανοικτή Κοινότητα είναι ένας χώρος μαθητείας 

των σχέσεων ελευθερίας. Η εμπειρία και η βίωση αυτής της κοινότητας πιστεύουμε ότι είναι 

θεραπευτική, τόσο για τα απεξαρτώμενα άτομα, όσο και για όλους όσους γευτούν αυτό το βίωμα, 

αυτήν την εμπειρία. Κατά αυτήν την έννοια η κοινότητα δεν είναι θεραπευτική με την 

ιατρικεντρική αντίληψη και έννοια, έχει όμως θεραπευτικές διαστάσεις, δέχεται επιρροή από 

θεραπευτικές προσεγγίσεις διατηρώντας μια κριτική στάση απέναντι σε αυτές και προκρίνει την 

μερική κριτική ένταξη, ενσωμάτωση θεραπευτικών μεθόδων και πρακτικών.        

Έτσι στο Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» υιοθετούμε (μέσω ενός διαρκούς διαλόγου) θεραπευτικές 

προσεγγίσεις όπως : 

 η συστημική θεώρηση, η οποία εισάγει στο Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» την έννοια της σχέσης 

 η ανθρωπιστική θεώρηση, η οποία εισάγει στο Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» την έννοια του 

προσώπου 

Αντίστοιχα, στην καθημερινότητα του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ», υπάρχει μια μερική κριτική ένταξη 

και ενσωμάτωση θεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών όπως η οικογενειακή θεραπεία, το 

ψυχόδραμα, το φωτόγραμμα, η παρεμβαίνουσα μη κατευθυντικότητα κ.α.   

Από όλα όσα αναφέραμε παραπάνω γίνεται κατανοητό πως το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» βρίσκεται σε 

μια διαρκή συζήτηση, σχέση και κριτική στάση με τις περισσότερες προσεγγίσεις αντιμετώπισης 

του ζητήματος κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών και με αρκετές θεραπευτικές προσεγγίσεις. 

Στόχος είναι να προσφέρει στο κάθε μέλος του το βίωμα μιας συλλογικότητας, που διαμέσου της 

δημιουργικότητας θα οδηγήσει στον τελικό στόχο της ελευθερίας του προσώπου. 

Η λειτουργία  λοιπόν της ομάδας κρουστών καλείται να ενταχθεί στη γενικότερη φιλοσοφία και 

μεθοδολογία που έχει το πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» για την απεξάρτηση και να αποτελέσει ένα από τα 

«εργαλεία για την επίτευξη του στόχου του. 
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1. ΚΙΝΗΤΡΟ 

 

Τίποτα δεν είναι δυνατό χωρίς την πρόθεση του ασθενούς, χωρίς το αίτημά του, χωρίς κίνητρο ή εάν η 

άρνηση της κατάχρησης του αλκοόλ είναι ακόμα παρούσα. Η παραπάνω πρόταση ισχύει για κάθε 

είδος ψυχοθεραπείας. Είτε ονομάζεται πρόθεση, είτε κίνητρο, η παρουσία του είναι θεμελιώδης για να 

εξασφαλίσει τη δέσμευση του ασθενούς στη ψυχο-θεραπευτική διαδικασία. Πως όμως μπορούμε να 

ορίσουμε το κίνητρο; Στο τομέα της αποτοξίνωσης, για να μπορεί κανείς να ελπίζει σε αλλαγή θα 

πρέπει να υφίσταται το κίνητρο για αλλαγή, η θέληση να παρατήσει την ουσία και να επιλέξει μια 

διαφορετική ζωή.  

Δεν είναι λοιπόν άξιο απορίας γιατί ενδιαφερόμαστε για αυτή την έννοια και την εργαλειακή της 

χρήση για τη βελτίωση και τη προσαρμογή της θεραπευτικής υποστήριξης. 

Υπάρχει συχνά μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ του κινήτρου και της άρνησης: όσο υψηλότερο 

είναι το κίνητρο για την αλλαγή, τόσο ευκολότερο είναι για τον/την ασθενή να μιλήσει για τον 

αλκοολισμό του. Όσο μεγαλύτερη είναι η άρνηση και η αποποίηση του αλκοολισμού, παρά τα 

προφανή προβλήματα, είναι λιγότερο πιθανό ο εμπλεκόμενος να επιλέξει να αλλάξει τις συνήθειές 

του.   

Βαθμιαία αφήσαμε πίσω μας την αρχή που είχε ριζωθεί βαθιά στις μονάδες αποκατάστασης, σύμφωνα 

με την οποία: «Εάν ο εξαρτημένος δεν έχει κίνητρο, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα» ή «εάν 

δεν παραδεχθεί την κατάχρηση, δεν πρόκειται να αλλάξει». Η αλλαγή σε αυτή τη θεώρηση, προέκυψε 

από τα πορίσματα ερευνών στους τομείς του στρες και του άγχους βασισμένα στις διαδραστικές 

προσεγγίσεις, στη ψυχολογική πίεση, όπως αναπτύχθηκε από τον Lazarus και συνεργάτες (Coyne et 

Lazarus, 1980; Lazarus 1966, 1991; Lazarus, Averill et Opton, 1970; Lazarus et DeLongis, 1983; 

Lazarus et Folkman, 1984a, 1984b; Lazarus, Kanner et Folkman, 1980). Συνεπώς, η άρνηση 

προκύπτει από τη διάδραση ασθενούς και του περιβάλλοντός του. Αλλάζοντας τη σχέση με τον 

ασθενή και σεβόμενοι την ελευθερία του, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις αντιστάσεις του και να 

αναπτύξουμε μια σχέση βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.  

 

1. Γιατί η κινητοποίηση; 

Η κατανόηση του ρόλου του προσωπικού κινήτρου στην αποτοξίνωση, έχει βελτιωθεί σημαντικά 

χάρη στο Διαθεωρητικό Μοντέλο Αλλαγής της Συμπεριφοράς. Έχει βοηθήσει επίσης, στη βαθύτερη 

κατανόηση της υποτροπής και στην επαναδιατύπωση του όρου της άρνησης ως την ετοιμότητα για 

αλλαγή (DiClemente et al., 2004). Η ανάλυση του κινήτρου του ασθενούς είναι το προαπαιτούμενο 

για να γίνει το κατάλληλο βήμα, δηλαδή να ακολουθηθεί η κατάλληλη στρατηγική θεραπείας 

σύμφωνα με το ιδιαίτερο προφίλ και τα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς Η διαχείριση των 

αλκοολικών ασθενών έχει αρχίσει να βασίζεται όλο και περισσότερο στο προσωπικό κίνητρο του 

καθενός. Το κίνητρο καθίσταται κριτήριο για να καθοριστεί η προσέγγιση στον ασθενή σε όλα τα 

πεδία του εθισμού, αλλά επίσης και σε εκείνες τις διαδικασίες που αναμένεται από τον ασθενή να 

αλλάξει τη συμπεριφορά του:  αυτή των τυχερών παιγνίων ( DiClemente et al ., 2000 ) , του καπνού ( 

Kolly et al, 2004 , Prochaska and Velicer ., 2004; Prochaska et al ., 2004; . Pingree et al, 2004 ) , της 

παχυσαρκίας και των διατροφικών διαταραχών (Dunn et al ., 2003; Rossi et al. 2001; Terence Wilson 

and Schlam , 2004; Thornton et al ., 2002; . Tod and Lacey, 2004) στην πρόληψη της φαρμακευτικής 

εξάρτησης ( DiClemente , 1999), στα αθλήματα ( Godin et al, 2004 ) και στην εξάσκησης και στην 

αποκατάσταση (Warm et al. , 2004). 

Περίπου για δεκαπέντε χρόνια τα κίνητρα των ασθενών για αλλαγή έχουν ερευνηθεί και αυτό έχει 

οδηγήσει στην ανάπτυξη της προσέγγισης της συνέντευξης κινητοποίησης. Εκτενείς μελέτες τα 

τελευταία χρόνια έχουν επιδιώξει να καθορίσουν την πρόθεση διακοπής του αλκοόλ και να 

κατανοήσουν την υποβόσκουσα διανοητική διαδικασία. Συνεπώς, ο όρος «πρόθεση» 

αντικαταστάθηκε με τον όρο «κίνητρο» και το ενδιαφέρον για τη δυναμική της διάδρασης μεταξύ του 

υποκειμένου και του περιβάλλοντός του έχει αυξηθεί δραματικά.   

Τα έργα του Prochaska et al. (Prochaska et Di Clemente, 1988; Prochaska, Di Clemente et Norcross, 

1992; Prochaska, Velicer et al., 1994), Miller (Miller, 1996; Miller et Heather, 1998 ;  Miller et 

Rollnick, 1991.) και Rollnick et al. (Rollnick, Heather et al., 1992) μας υποχρεώνουν να 

αναρωτηθούμε πως η υποστήριξη του ασθενούς και ο χειρισμός του στη μονάδα αποκατάστασης θα 
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μπορούσε να προσαρμοστεί ανάλογα με το κίνητρο του ασθενούς, τη στιγμή που για πρώτη φορά 

επιλέγει να μας συμβουλευτεί ή όταν εξαναγκάζεται από το περιβάλλον του. 

Οι Prochaska, Di Clemente, Miller και Rollnick έχουν καθορίσει έξι στάδια (Εικόνα 5) που 

περιγράφουν το κίνητρο υπό ποιοτική και ποσοτική άποψη, σύμφωνα με τις θεωρήσεις περί αλκοόλ.  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την εργασία, ξεκινήσαμε να προτείνουμε διαφορετικούς τύπους 

υποστήριξης, προσπαθώντας να προσαρμοστούμε σε εκείνα τα θεραπευτικά εργαλεία που 

αντιστοιχούσαν στο στάδιο κινήτρου που βρισκόταν ο ασθενής. Συνεπώς, μια περίοδος 

νοσοκομειακής περίθαλψης 28 ημερών, θα έπρεπε να υπολογίζεται για τους ασθενής που είναι έτοιμοι 

να αλλάξουν, βρίσκονται δηλαδή στη φάση της Δράσης, ή τουλάχιστον στη φάση της Περίσκεψης ή 

της Προετοιμασίας. Στην περίπτωση που ο ασθενής βρίσκεται στο στάδιο της Προπερίσκεψης, η 

επαρκέστερη απάντηση στο αίτημά του για νοσοκομειακή περίθαλψη θα ήταν στις 5 μέρες 

περίθαλψης. 

 
 

 

Εικόνα 1: Το Μοντέλο των έξι σταδίων όπως προτάθηκε από τους Prochaska et Di Clemente 

 

Εάν ο ασθενής βρίσκεται στο στάδιο της Προπερίσκεψης, θεωρεί πως δεν έχει κανένα απολύτως 

πρόβλημα. Τότε, το αίτημα για βοήθεια προέρχεται κυρίως από την οικογένεια, που είναι πλήρως 

αβοήθητη μπροστά στην άρνηση του προβλήματος, το οποίο είναι προφανές για όλους εκτός από το 

ίδιο το υποκείμενο. Το αίτημα για αλλαγή γίνεται αντιληπτό σαν καταναγκασμός. Η αλλαγή είναι 

πιθανή μα απατηλή.  

Είθισται, οι επαγγελματίες  να έχουν δύο πιθανές προσεγγίσεις απέναντι σε αυτή την άρνηση. Η 

πρώτη πιθανή προσέγγιση: Μπορεί να θεωρήσει την παρέμβασή του αδύνατη. Ο ασθενής δεν έχει 

αναγνωρίσει το πρόβλημά του και ο φροντιστής περιμένει από εκείνον να φτάσει στο τέλμα προτού 

τον βοηθήσει. Αναλόγως, στη μονάδα αποκατάστασης καμιά σαφής θεραπεία δεν προτείνεται. Αυτή η 

στάση συμπυκνώνεται στη φράση « Είμαι διαθέσιμος, εάν είσαι εσύ ποτέ...». 

Η δεύτερη πιθανή προσέγγιση: Ο θεράπων επαγγελματίας, αντιμετωπίζει τον ασθενή με έναν άμεσο 

και άκαμπτο τρόπο, μέχρι να εκείνος να παραδεχθεί το πρόβλημά του. Σε αυτό το πλαίσιο, μια τέτοια 

συμπεριφορά, που απειλεί την ελεύθερη βούλησή του, μπορεί μόνο να αποφέρει αντίθετα 

αποτελέσματα και να ενδυναμώσει την άρνηση του ασθενούς. Διατηρεί με συνέπεια τη συμπεριφορά 

του ακόμα κι αν αυτή τον βλάπτει. Οποιαδήποτε προσπάθεια για πληροφόρηση ή για συμβουλή, απλά 

θα ενισχύσει αυτή τη συμπεριφορά. Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε πρόσβαση στο αίτημα όπως 

διαμορφώνεται από την οικογένεια ή το περιβάλλον του ασθενούς. Το πρόσωπο ενδιαφέροντος δεν 

είναι έτοιμο να αποδεχθεί αλλαγές ή προκλήσεις. Του παρέχουμε συμβουλές ακολουθώντας 

συγκεκριμένα βήματα από την κινητήρια κουβέντα ( Leonard and Matheron,1998). 
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Ο στόχος δεν είναι άλλος από το να βοηθήσουμε το άτομο να αντιληφθεί το δίλλημα το οποίο 

αντιμετωπίζει. Ο φροντιστής, βοηθά τον ασθενή να αποσαφηνίσει τα συναισθήματά του, τις σκέψεις 

του σε ότι αφορά τις προβληματικές συμπεριφορές και τον αντίκτυπο που έχουν αυτές στη ζωή του. 

Του προσφέρει τη διαθεσιμότητά του και τη βοήθειά του, ανεξαρτήτως από το αν ο ασθενής έχει 

σκοπό να αλλάξει τη συνήθη συμπεριφορά του. Το βασικό θεραπευτικό συστατικό είναι η ανάπτυξη 

μια σχέσης εμπιστοσύνης που θα βασίζεται στη θέληση να ακούσει ο ένας τον άλλο. Οι πτυχές που 

εξερευνούνται είναι: οι συνήθειες του ασθενούς, οι θετικές προσδοκίες του από το αλκοόλ, η 

γενικευμένη κατάσταση όπως την αντιλαμβάνεται στο παρόν (Πίνακας 4). Ο θεράπων επαγγελματίας 

μεταδίδει στον ασθενή ότι είναι δικαίωμα του να αποφασίσει αν οι συνήθειες του είναι καλές ή όχι.  

Τον ενθαρρύνει να δώσει υπόσταση στις σκέψεις του, να εκφράσει τις αντιφάσεις του και τις 

εσωτερικές συγκρούσεις του χωρίς να τον κρίνει. Παράλληλα, ή πριν από αυτή τη διαδικασία, 

δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες και συμβουλές στα πρόσωπα που πρώτα αναζήτησαν τη βοήθεια:  

τον συγγενή, που πολλές φορές υποφέρει περισσότερο και από τον ίδιο τον ασθενή. 

 

 

Πίνακας 1: Το στάδιο προ-περίσκεψης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το επόμενο στάδιο, το στάδιο της Περίσκεψης, χαρακτηρίζεται από την αντίληψη πως υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα, παρόλα αυτά το άτομο δεν πιστεύει πως κάποια αλλαγή είναι πιθανή και δεν έχει τη 

δυνατότητα να δεσμευτεί στη δράση που είναι αναγκαία για αλλαγή. Ο ασθενής αποδίδει το 

πρόβλημα σε εξωγενείς παράγοντες: τα γεγονότα της ζωής, το πλαίσιο στο οποίο μεγάλωσε, άλλοι 

άνθρωποι. Υπάρχει ένα δίλλημα ανάμεσα στις θετικές πτυχές του αλκοόλ και στις ματαιώσεις που μια 

αλλαγή μπορεί να προκαλέσει. Σε αυτό το στάδιο, οι θεραπευτές, βοηθούν τους ασθενείς να 

αξιολογήσουν τις αρνητικές πτυχές του αλκοόλ και της εξάρτησης (πίνακας 5). Στις συνεντεύξεις 

κινητοποίησης, ο ασθενής ωθείται να φανταστεί ένα μέλλον με και χωρίς αλλαγή. Καλείται να 

συγκρίνει την τρέχουσα κατάστασή του με τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες του. Γιατί θα πρέπει να 

επιδιώξει μια αλλαγή, ποιοι φόβοι και πισωγυρίσματα μπορεί να είναι αλληλένδετοι με αυτή την 

αλλαγή; Σε αυτό το στάδιο, μια προσπάθεια για ελεγχόμενη κατανάλωση, μπορεί να εδραιώσει στο 

άτομο τη συνειδητοποίηση της εξάρτησης.  

 

Πίνακας 2: Το στάδιο της Περίσκεψης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο επόμενο στάδιο, σε αυτό της «λήψης αποφάσεων», ο ασθενής αποφασίζει να αλλάξει στο 

μεσοπρόθεσμο μέλλον. Ο επαγγελματίας τον βοηθάει να εγγραφεί σε ένα πρόγραμμα θεραπείας, για 

να καθορίσει τη στοχοθεσία του (πίνακας 6). 

 

Το στάδιο προ-περίσκεψης 

- Κινητήριοι διάλογοι: 

 Διερεύνηση των συνηθειών των ασθενών 

 Διερεύνηση της αντίληψης του ασθενούς για την 

κατάστασή του 

- Συμβουλευτική για τα μέλη της οικογένειας 

Το στάδιο της περίσκεψης 

- Ατομικές συνετεύξεις : 

 Συγκρίσεις μεταξύ των πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων της 

κατανάλωσης αλκοόλ 

 Σύγκριση των προσδοκιών/μέλλοντος 

 Ελεγχόμενη προσπάθεια για κατανάλωση 
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Πίνακας 3: Το στάδιο της Απόφασης 

 

 

 

 

 

Όταν ο ασθενής βρεθεί στο στάδιο της Δράσης, του προσφέρουμε συνεχή θεραπευτική βοήθεια έτσι 

ώστε να πετύχει το στόχο που ο ίδιος έχει θέσει. Θέλει μια διαφορετική ζωή και είναι έτοιμος να 

αλλάξει το στυλ της ζωής του για αυτό. Είναι έτοιμος να αντικαταστήσει το αλκοόλ με πιο 

προσαρμοστικές συμπεριφορές. Ένα πρόγραμμα που θα αποτελείται από νοσοκομειακή περίθαλψη 28 

ημερών με συνεδρίες γνωσιακής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας (CBT) που περιλαμβάνει τις 

κλασσικές μεθόδους της γνωσιακής-συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας, είναι πλέον εφικτό. 

Ορισμένους ασθενείς, τους εκθέτουμε σε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής τους 

περίθαλψης, προκειμένου να αντιληφθούν τη λαχτάρα και να αναπτύξουν στρατηγικές αποφυγής της 

κατανάλωσης.  

Η υποστήριξη αυτή προϋποθέτει ο ασθενής να έχει «δουλέψει» στον εαυτό του και στον τρόπο ζωής 

του. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης αλλάζουν το πρόγραμμα για να εφαρμόσουν την έξοδο. Αυτή 

είναι η στιγμή της θεραπείας (πίνακας 7). 

 

Πίνακας 4: Το στάδιο της Δράσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ύστερα από τη θεραπεία, κατά τη διάρκεια της φάσης της διατήρησης, η «δουλειά» με τον ασθενή 

συνεχίζεται μέσω: ατομικής θεραπείας για να επιλυθούν οι επίμονες δυσκολίες (κατάθλιψη, αγχώδης 

διαταραχή,...), ομαδικής θεραπείας: θα μπορούσε να είναι μια ομάδα βοήθειας για τη διατήρηση της 

αποχής, μια ομάδα διαχείρισης της κοινωνικής πίεσης, μια ομάδα «οικογένεια» που θα μπορούσε να 

βοηθήσει τον ασθενή να ανταπεξέλθει σε σχεσιακές δυσκολίες, να επαναφέρει ικανοποιητική 

επικοινωνία και να βοηθήσει την οικογένεια να ξεπεράσει τα προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή 

της αποχής (Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 5: Το στάδιο της συντήρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που υπάρξει υποτροπή, το γεγονός αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί πως μπορεί να 

προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για να καταλάβουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα το 

Το στάδιο της απόφασης 

 - Ορισμός της θεραπευτικής διαδικασίας 

 - Ορισμός των στόχων προς επίτευξη 

Το στάδιο της δράσης 

 

- εξωνοσοκομειακή περίθαλψη: ιατρική και ψυχολογική (αν χρειαστεί)  

- 1-εβδομάδα «απογαλακτισμού» + πιθανό εξωνοσοκομειακό follow-up 

- 28-ημερών φροντίδα ενδονοσοκομειακής αποτοξίνωσης: ομαδική θεραπεία CBT: 

γνωστική αναδιάρθρωση, πρόληψη υποτροπών, αυτο-επιβεβαίωση, έκθεση στο αλκοόλ  

- Υποστήριξη από την οικογένεια 

 

 

Το στάδιο της συντήρησης 

 

- Ατομική θεραπεία 

- Ομαδική θεραπεία: 

 Διαχείριση του άγχους, βοήθεια της ομάδας να διατηρηθεί η αποχή 

 Ομάδα διαχείρισης της κοινωνικής πίεσης 

 Ομάδα αυτό - επιβεβαίωσης 

- Παραμονή στην κλινική μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας και μερικής απασχόλησης θεραπευτικές 

δραστηριότητες: 

 Χαλάρωση, θεατρικές δραστηριότητες, αθλητισμός, δημιουργικές δραστηριότητες  
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πρόβλημα. Προσφέρουμε εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, ή συμβουλές σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις. 

Δύο κρεβάτια κρατούνται στο θάλαμο, για ασθενείς που έχουν ήδη θεραπευτεί και αντιμετωπίζουν 

μια κρίση, επί παραδείγματι, έχουν υποτροπιάσει ή πρόκειται να υποτροπιάσουν. Η διάρκεια αυτής 

της παρέμβασης, ποικίλλει ανάλογα με την περίσταση, και εξαρτάται από τις δυσκολίες και το κάθε 

θεραπευτικό πρόγραμμα. Οι ασθενείς συμμετέχουν καθημερινά σε ομάδα εργασίας που αφορά την 

υποτροπή. 

Ο στόχος είναι να αναπτύξουν στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν σε 

«επικίνδυνες» για αυτούς καταστάσεις. Ο θεράπων επαγγελματίας εργάζεται προκειμένου να 

ενδυναμώσει τις προσδοκίες του ασθενούς σε σχέση με τα αποτελέσματα και την αυτό-

αποτελεσματικότητα του και να αναπτύξει στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης. (Πίνακας 9). 

 

Πίνακας 6: Το στάδιο της υποτροπής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΠΟΤΟ: ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ; ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Μέσα στο περιβάλλον του νοσοκομείου, που είναι εντελώς διαφορετικό από το συνηθισμένο 

περιβάλλον του αλκοολικού ασθενούς, η ανάγκη για να πιει, προσλαμβάνεται σαν σημάδι πως η 

αποχή από το ποτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ή πως η θεραπευτική δουλειά δεν προοδεύει και ότι 

ακόμα δεν έχει θεραπευτεί. Αντιθέτως, η έλλειψη του πόθου είναι καθησυχαστική και θεωρείται ως η 

απόδειξη για επιτυχία της οριστικής αποχής του ασθενούς από την εξάρτηση. Αυτό βεβαίως είναι 

συχνά απατηλό και προσωρινό.  

Όταν οι ασθενείς επιστρέφουν στο περιβάλλον τους, αντιμετωπίζουν ξανά τα ίδια προβλήματα, τα 

οποία έχουν διογκωθεί κατά τη απουσία τους στο κέντρο αποτοξίνωσης. Αντιμετωπίζουν ξανά τα ίδια 

«φιλαράκια» ή περιστασιακές γιορτές που τους προκαλούν και συχνά οι ασθενείς εκπλήσσονται. 

Μπορεί να πιστέψουν πως η θεραπευτική δουλειά που έκαναν δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και ότι θα 

παραμείνουν για πάντα αλκοολικοί.  

Αυτές οι αντιλήψεις διευκολύνουν την υποτροπή. Η έκθεση στο αλκοόλ φαίνεται λοιπόν να είναι μια 

πολύ χρήσιμη πρακτική που επιτρέπει στους εξαρτημένους στο αλκοόλ να προετοιμαστούν 

κατάλληλα για την επιστροφή τους στην προηγούμενη καθημερινότητα τους.  

 

Παράδειγμα της χρήσης της τακτικής έκθεσης σε Κέντρο Αποτοξίνωσης.  

 

Εδώ και τέσσερα χρόνια, η δική μας μονάδα αποτοξίνωσης, έχει προτείνει συνεδρίες έκθεσης σε 

ερεθίσματα που σχετίζονται με το αλκοόλ (1,2,3), σαν μέρος του γνωσιακού – συμπεριφορικού 

θεραπευτικού προγράμματος (4,5,6,7). Οι ασθενείς εγκλείονται για τέσσερις εβδομάδες. Κατά τη 

διάρκεια της τρίτης ή τέταρτης εβδομάδας τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε έξι 

εκθέσεις στο αλκοόλ. Μέχρι στιγμής, μόνο λίγοι ασθενείς έχουν αρνηθεί να επωφεληθούν από αυτή 

την ευκαιρία, σχεδόν όλοι τους έχουν δείξει ενδιαφέρον και έχουν αντιληφθεί τη σημασία του να 

εισάγονται σε «πραγματικές» συνθήκες, σε ελεγχόμενο όμως περιβάλλον. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, το παραπάνω είναι ένα πρόγραμμα αποκλειστικά φτιαγμένο για τον κάθε ασθενή. Το 

πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα ανάλυσης παλαιότερων εμπειριών(8-17). 

Πρώτα απ’ όλα ο ασθενής ενημερώνεται για τις βασικές αρχές αυτής της τεχνικής και αν εμμένει, 

υποβάλλεται σταδιακά σε τρεις εκθέσεις στο αλκοόλ και λειτουργούν ως βάση για τις έξι 

θεραπευτικές συνεδρίες (Πίνακας 1). Κατά τη διάρκεια της λειτουργικής ανάλυσης, το υποκείμενο 

Το στάδιο υποτροπής 

 

- εξωνοσοκομειακή περίθαλψη: ιατρική και ψυχολογική (αν χρειαστεί) 

- νοσηλεία σε μονάδα κρίσης, που προορίζεται για ασθενείς που υποτροπίασαν (ή πρόκειται να), 

προκειμένου : 

 Να δουλέψουν περισσότερο στις στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος και/ή 

 Να συμμετέχουν σε ομάδες θεραπείας που αφορούν στην υποτροπή και/ή  

 Να δουλέψουν την έκθεση στο αλκοόλ και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών 

αντιμετώπισης  
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περιγράφει τις καταστάσεις στις οποίες τον εξέθεσαν, παρέχοντας πληροφορίες για το πλαίσιο, τα 

συναισθήματά του, τις αυτόματες σκέψεις του και τη πιθανή συμπεριφορά του. 

Είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να αναφερθεί λεπτομερώς στις σκέψεις που του επιτρέπουν και τον 

ανακουφίζουν σε ότι αφορά τη κατάχρηση του αλκοόλ («πιστεύω ότι η γυναίκα μου (ο άντρας μου) 

δεν είναι εκεί», «είμαι μόνος, κανένας δεν θα το δει», «είμαι τόσο ταραγμένος, χρειάζομαι αλκοόλ», 

«γιατί όχι ένα μικρό απεριτίφ»). Αυτές οι λεπτομέρειες αυξάνουν την αληθοφάνεια της 

προσομοίωσης και κατά συνέπεια, την ένταση της λαχτάρας.  

 

Πίνακας 1: Περιγραφή της κατάστασης 

 

Περιγραφή της κατάστασης  

 

Καταναλισκόμενα ποτά:  

Αίσθηση 

 

 

Συναισθήματα Σκέψεις Συμπεριφορές 

 

Ο ασθενής εκτίθεται σε κάθε περίσταση κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων συνεδριών. Οι έξι 

συνεδρίες έκθεσης διαρκούν μία ώρα και πραγματοποιούνται για έξι συνεχόμενες μέρες.  

 

Πίνακας 2: Αλληλουχία συνεδριών έκθεσης 

 

Κλινική συνέντευξη πριν από την 

έκθεση 
Συνεδρίες 1 και 2 Συνεδρίες 3 και 

4 
Συνεδρίες 5 και 6 

Ορισμός των τριών καταστάσεων 

 Κατάσταση Χ (μικρό ρίσκο) 

 Κατάσταση Ψ( μέτριο ρίσκο) 

 Κατάσταση Ζ (μεγάλο ρίσκο) 

 

Έκθεση στην 

Κατάσταση Χ 

 

Έκθεση στην 

Κατάσταση Ψ 

 

Έκθεση στην 

Κατάσταση Ζ 

 

Δομή της Συνεδρίας 

 

Η έκθεση πραγματοποιείται στο χώρο βιντεοσκόπησης (με μιας φοράς κατεύθυνση καθρέφτη), ή στο 

κυλικείο ή σε ένα γραφείο της Μονάδας Αποτοξίνωσης. Ο πίνακας 3 συνοψίζει τις φάσεις των 

συνεδριών έκθεσης.  
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Πίνακας 3: δομή μιας συνεδρίας έκθεσης στο αλκοόλ 

 

 
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

Βασική αρχή: Αυτό – αξιολόγηση της επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ (από το 0-

100). 

Υπενθύμιση της κατάστασης κινδύνου Αναθεώρηση των λεπτομερειών της 

κατάστασης: τότε ο ασθενής φαντάζεται την κατάσταση κινδύνου Χ, Ψ ή Ζ, έχοντας 

τα μάτια κλειστά.  

Αυτό- αξιολόγηση της επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ 

Οπτική έκθεση: Ο ασθενής φαντάζεται τη κατάσταση ρίσκου Χ μπροστά από το 

αγαπημένο του αλκοολούχο ποτό για κάποια λεπτά.   

Αυτό- αξιολόγηση της επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ 

Ανώτατη έκθεση: Ο ασθενής ρίχνει το ποτό σε ένα ποτήρι, κρατά το ποτήρι 

στο χέρι του και μυρίζει το ποτό 

3
 φ

ο
ρ

ές
 Αυτό- αξιολόγηση της επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ 

Αναζήτηση και νοητική αναπαράσταση της συμπεριφοράς και των 

γνωστικών στρατηγικών: Ο ασθενής αναζητά τη στρατηγική για να μειώσει 

την ανάγκη να καταναλώσει και φαντάζεται την εκτέλεσή της. Εξέταση της 

αποτελεσματικότητας της κάθε στρατηγικής 

Αυτό- αξιολόγηση της επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ 

 
Συμπεράσματα Επανεξέταση των στρατηγικών που ανακάλεσε ο ασθενής κατά τη 

διάρκεια της Συνεδρίας.  

 

Ο ασθενής κάθεται αντικριστά με τον ψυχολόγο. 

«Πριν ξεκινήσουμε την έκθεση, θέλω να σου ζητήσω να μου πεις ποσοστιαία την επιθυμία σου να πιεις 

ένα αλκοολούχο ποτό, αυτή τη στιγμή, από το 0-100 (όπου 0 δεν έχεις καμία επιθυμία να πιεις 

αλκοολούχο ποτό και 100 τη ανώτατη ανάγκη σου).  " 

Από τη δεύτερη συνεδρία, ζητάμε από τον ασθενή να θυμηθεί τις στρατηγικές που είχαν συζητηθεί 

κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίας για να αντιμετωπίσει την κατάσταση μεγάλου ρίσκου. 

Σε περίπτωση που δεν θυμάται τις στρατηγικές, του παρέχονται κάποια στοιχεία για να τον 

διευκολύνουν, και αν ακόμα και αυτό αποτύχει τότε του προτείνεται η κατάλληλη στρατηγική. 

 

Υπενθύμιση της κατάστασης κινδύνου  

Ανακεφαλαιώνουμε τη λειτουργική ανάλυση, εστιάζοντας στις λεπτομέρειες της κατάστασης υψηλού 

ρίσκου κατανάλωσης αλκοόλ: αν χρειάζεται, προσθέτουμε κάποιες λεπτομέρειες και ο ασθενής 

φαντάζεται την κατάσταση, κρατώντας τα μάτια του κλειστά. 

"Θα φανταστείτε τώρα την κατάσταση που έχουμε θέσει και στην οποία έχουμε αποφασίσει να 

εργαστούμε σήμερα, ότι ... (περιγραφή της κατάστασης από τον ψυχολόγο, χρησιμοποιώντας τον 

Πίνακα 1). Αισθανθείτε άνετα. Μπορείτε να κλείσετε τα μάτια σας .. . Φανταστείτε την κατάσταση 

στο μυαλό σας και παρατηρείστε τις λεπτομέρειες που γνωρίζετε. Ίσως μπορείτε να δείτε ... (πρόταση 

του περιβάλλοντος). Σε αυτήν την περίπτωση νιώθεις ... (υπόδειξη των αισθήσεων και των 

συναισθημάτων). Έχετε διάφορες σκέψεις, όπως ... (ας θυμηθούμε τις σκέψεις που δικαιολογούν την 

παρουσία των αισθήσεων και των συναισθημάτων). Ενημερώστε με, προτείνοντας το δάχτυλο, όταν 

καταφέρετε να φανταστείτε αυτή την κατάσταση με σαφήνεια». 

Ερευνούμε για λίγο τις αισθήσεις και τις σκέψεις που έχει βιώσει ο ασθενής, παρατηρώντας τα πιθανά 

συμπτώματα στέρησης και τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις. Ζητάμε από τον ασθενή να 

ποσοτικοποιήσει την ένταση της επιθυμίας του να πιει. Αν δεν το αισθάνεται, περιγράφουμε 

περαιτέρω την κατάσταση, ψάχνουμε για τα σημαντικά στοιχεία που ενεργοποιούν την επιθυμία του 

ασθενούς να πιει και του ζητάμε να τα φανταστεί. 
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Στάδιο οπτικής έκθεσης 

Παρουσιάζουμε ένα υγρό που αντιστοιχεί στο αλκοόλ που θα έπινε ο ασθενής στην κατάσταση που 

προκαλέσαμε. «Βάζω... (ονομασία του ποτού) στο τραπέζι μπροστά σου. Κοίτα το μπουκάλι για 

μερικά λεπτά όσο φαντάζεσαι την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι... 

(δίνουμε ένα υπονοούμενο για το περιβάλλον, τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα όπως μας τα είχε 

ορίσει ο ασθενής στην θεραπευτική διαδικασία πριν την έκθεση)». Ο ασθενής καλείται να 

ποσοτικοποιήσει ξανά την ανάγκη του για να πιει. 

 

Η μέγιστη φάση της έκθεσης (οπτικές, απτικές, ακουστικές και οσφρητικές νύξεις) 

«Άνοιξε το μπουκάλι, χρησιμοποίησε ένα ποτήρι, σαν να βρισκόσουν στην κατάσταση, κράτησε το 

ποτήρι στο χέρι σου και να αισθανθείς το ποτό για ένα λεπτό». 

Μια σύντομη έρευνα σχετικά με τις αισθήσεις και τις σκέψεις που ο ασθενής έχει βιώσει 

πραγματοποιείται, με ιδιαίτερη έμφαση στα συμπτώματα της απόσυρσης και των δυσλειτουργικών 

πεποιθήσεων. Για άλλη μια φορά, ο ασθενής καλείται να ποσοτικοποιήσει την ανάγκη του να πιει. 

 

Αναζήτηση και νοητική αναπαράσταση της συμπεριφοράς και των γνωστικών στρατηγικών 

Ο ασθενής καλείται να εντοπίσει στρατηγικές αντιμετώπισης (γνωστικές, συμπεριφορικές και 

συναισθηματικές) που μπορούν να τον βοηθήσουν να μην πιει και μπορεί να του επιτρέψει να 

ασχοληθεί με την κατάσταση κίνδυνου πιο αποτελεσματικά. 

Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τον ασθενή στην ανάπτυξη περαιτέρω στρατηγικών που 

συμπεριλαμβάνουν την αναζήτηση της κοινωνικής υποστήριξης, την αναζήτηση εκείνων των 

εφετικών εικόνων που σχετίζονται με τις θετικές εμπειρίες της νηφαλιότητας ή τις αρνητικές εμπειρίες 

του αλκοόλ, τις θετικές συμπεριφορές, την επίλυση προβλημάτων και το σχεδιασμό ενός νέου τρόπου 

ζωής. 

Αυτές οι στρατηγικές ενθαρρύνονται, αλλά δεν επιβάλλονται. Ο ασθενής θα αναπτύξει μια σειρά από 

στρατηγικές, με στόχο τη διαχείριση της επιτακτικής του επιθυμίας, των κοινωνικών πιέσεων, του 

άγχους και την επίλυση κρίσιμων καταστάσεων. 

«Συνέχισε να κοιτάς το ποτήρι και προσπάθησε να φανταστείς τι θα μπορούσες να κάνεις για να 

αποφύγεις την κατανάλωση αλκοόλ και να διατηρήσεις το σκοπό της αποχής σου. Φαντάσου τι 

μπορείς να κάνεις, τις συμπεριφορές που θα μπορούσες να ενεργοποιήσεις, τις σκέψεις που έχεις και 

θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να μην πιεις. Όταν μια στρατηγική σου έρθει στο μυαλό να την 

συζητήσεις δυνατά». 

Για κάθε στρατηγική που αναφέρει ο ασθενής καλείται να δικαιολογήσει τη σκοπιμότητα της, να 

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά της και στη συνέχεια να φανταστεί την εφαρμογή της σε 

συγκεκριμένη κατάσταση. 

«Νομίζετε ότι αυτή η στρατηγική είναι δυνατό και εύκολο να υλοποιηθεί»; 

«Θα μπορούσε αυτή η στρατηγική να εμποδίσει την κατανάλωση... [ονομασία του ποτού]»; 

«Φανταστείτε ότι είστε ... [εφαρμογή της στρατηγικής]». 

Σε αυτή τη φάση ο ασθενής ζητείται να ποσοτικοποιήσει την επιθυμία του να πιει. 

Η φάση της μέγιστης έκθεσης (οπτικές ενδείξεις, απτικές, ακουστικές και οσφρητικές), η αναζήτηση 

και η νοητική αναπαράσταση της συμπεριφοράς και των γνωστικών στρατηγικών για τη μείωση της 

λαχτάρας προτείνονται τρεις φορές. 

 

Κλείσιμο της συνεδρίας 

Αφαιρούμε το υγρό από το οπτικό πεδίο του ασθενούς. Ο ασθενής στη συνέχεια ζητείται να 

επανεξετάσει τις στρατηγικές που ανακλήθηκαν στη μνήμη του κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Αν οι 

στρατηγικές παραλήφθηκαν ή ξεχάστηκαν, παρέχουμε νύξεις για να διευκολύνουμε την ανάκληση 

των στρατηγικών και, σε περίπτωση αποτυχίας, η στρατηγική προτείνεται ρητά. 

«Θυμηθείτε όλες τις στρατηγικές που αναφέρθηκαν σήμερα σχετικά με την κατάσταση που 

απεικονίσαμε και περιγράψτε τες δυνατά». 
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Επιστρέφουμε στο περιεχόμενο της συνεδρίας, στις δυσκολίες που ενδεχομένως ο ασθενής βίωσε 

καθώς φανταζόταν την κατάσταση, τα συναισθήματα, εάν ήταν επίπονα ή ευχάριστα και το 

προσωπικό του επίπεδο της ευχαρίστησης.  

Στο τέλος του προγράμματος έκθεσης, παρέχουμε στους ασθενείς μας την καταγραφή των 

στρατηγικών που έχουν συζητηθεί και εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών. 

Χρησιμοποιούμε έναν πίνακα παρακολούθησης της έκθεσης στον οποίο συλλέγουμε πληροφορίες για 

την ένταση της παρόρμησης του ασθενούς να πιει, και αξιολογείται από τον ίδιο, προκειμένου να 

μελετήσει τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια κάθε μίας συνεδρίας και κατά τη διάρκεια 

και των έξι συνεδριών. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Για να εξασφαλιστεί η χρησιμότητα της τεχνικής και οι επιπτώσεις της στους ασθενείς, 

πραγματοποιήσαμε έναν ορισμένο αριθμό ερευνητικών μελετών στις οποίες συγκρίναμε τους 

ασθενείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της έκθεσης και εκείνων που δεν είχαν εμπλακεί, σε 

σχέση με την εξέλιξη της λαχτάρας, τον καρδιακό ρυθμό και τις εθιστικές πεποιθήσεις 

 

Εξέλιξη της παρόρμησης για ποτό 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών έκθεσης, μελετήσαμε την εξέλιξη της αυτο-αναφερόμενης 

υποκειμενικής έντασης της παρόρμησης για να πιουν, των μελών της πειραματικής ομάδας (Εικόνα 

1). 

 

 
 

Σχήμα 1: Μέσος όρος της επιθυμίας κατανάλωσης ποτού (κλίμακα Likert 0-100) . 

Προέκυψε το πόρισμα ότι ο μέσος όρος της έντασης της παρόρμησης για κατανάλωση ποτού 

μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας έκθεσης στην ίδια κατάσταση 

κινδύνου. Αυτό όμως δεν ίσχυε για την τρίτη και τελική κατάσταση, που θεωρήθηκε ως η πιο 

δύσκολη ( με τον υψηλότερο κίνδυνο) από τους ασθενείς (2). 

 

Αλλάζοντας τις εθιστικές πεποιθήσεις 

Μία ομάδα εξαρτημένων ασθενών από το αλκοόλ που νοσηλεύτηκαν για τέσσερις εβδομάδες, και 

επωφελήθηκαν από την «ενεργό» θεραπεία έκθεσης πέρα από το συμβατικό πρόγραμμα, έδειξε 

λιγότερο προσκόλληση, στο τέλος της θεραπείας, σε ορισμένες δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που 

ωθούσαν τη λαχτάρα, σε σύγκριση με μία ομάδα από νοσηλευόμενους αλκοολικούς ασθενείς (3, 18), 

που είχαν εγγραφεί μόνο στο κλασικό πρόγραμμα . 

Για παράδειγμα, είχαν λιγότερες σκέψεις όπως «Αυτή είναι η επιθυμία που με οδηγεί να πιω», «Όταν 

αισθάνομαι την ανάγκη, δεν έχω κανένα έλεγχο στη συμπεριφορά μου», «Στη ζωή μου, θα έχω πάντα 

πολύ έντονη επιθυμία για να πιω», «αυτή η έντονη επιθυμία να πιω είναι η τιμωρία μου για τη 
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κατάχρηση αλκοόλ», «είτε έχω μια πολύ ισχυρή παρόρμηση να πιω είτε όχι: δεν υπάρχει τίποτα 

ανάμεσα», «Αν αυτή η ανάγκη γίνεται πάρα πολύ ισχυρή, η κατανάλωση αλκοόλ είναι ο μόνος 

τρόπος για μένα να αντιμετωπίσω αυτή την επιθυμία». 

Κατά συνέπεια, η εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά τους να ελέγχουν την ανάγκη τους να πίνουν, 

αυξάνεται και είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι για τη δυνατότητα τους να ελέγξουν τη 

συμπεριφορά τους όταν αισθάνονται αυτή τη λαχτάρα. Η αυτο-αποτελεσματικότητά τους είναι ως εκ 

τούτου μεγαλύτερη, σε σύγκριση με τα εξαρτημένα άτομα που δεν ακολούθησαν τη θεραπεία της 

έκθεσης. Μετά την έκθεση τους για ώρες στη θέα και στη μυρωδιά του αγαπημένου τους 

αλκοολούχου ποτού , οι ασθενείς συνήθισαν σε αυτή τη κατάσταση και δεν έδειξαν ισχυρότερη 

αντίδραση όταν η προτεινόμενη κατάσταση κινδύνου έγινε πιο δύσκολη. 

 

Καρδιακός ρυθμός 

Η ερμηνεία των μετρήσεων της καρδιακής συχνότητας δεν είναι εύκολη. Η καρδιακή συχνότητα 

αλλάζει γρήγορα και δεν αυξάνεται αναγκαστικά όταν ο ασθενής εκτίθεται σε ερεθίσματα που 

περιέχουν αλκοόλ. Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από διάφορες ομάδες ατόμων γενικά 

δείχνουν μια μέση μείωση στον καρδιακό ρυθμό σε κάθε συνεδρία έκθεσης, υποδεικνύοντας μία 

μείωση της ανταπόκρισης των ασθενών στα ερεθίσματα. Ωστόσο, αυτή η ανάλυση δεν καταδεικνύει 

ότι, για παράδειγμα, μερικοί ασθενείς εμφανίζουν μια μείωση στο ρυθμό της καρδιάς όταν 

αισθάνονται το αλκοόλ, ως μια πιθανή συνέπεια της μείωσης του ρυθμού της αναπνοής τους. Μια 

άλλη πιθανή ερμηνεία για αυτή την μείωση της καρδιακής συχνότητας είναι η αντίδραση σε μνήμες 

ευχάριστων αισθήσεων, όπως η χαλάρωση, έστω και αν οι ασθενείς αισθάνονται τη λαχτάρα.  

 

Συνολικά, ο μέσος καρδιακός ρυθμός μειώνεται κατά τη διάρκεια των έξι συνεδριών. Ορισμένες 

αυξήσεις, ωστόσο, παρατηρούνται σε σημαντικές στιγμές του προγράμματος της έκθεσης μας: όσο 

προκαλούμε τον ασθενή με συμπληρωματικά στοιχεία (οπτικά, η κίνηση να ανοίξει το μπουκάλι και 

να γεμίσει το ποτήρι, η μυρωδιά), τόσο ισχυρότερη είναι η αντίδραση. Ο μέσος καρδιακός ρυθμός 

χρησιμοποιείται για να συγκρίνει τις συχνότητες, αλλά μπορεί να κρύβει την πολυπλοκότητα της 

καρδιακής διακύμανσης που μειώνεται σε ορισμένους ασθενείς κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε 

ορισμένα διακριτικά ερεθίσματα, αντί να αυξάνεται. Η μείωση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη 

της παρουσίας των θετικών προσδοκιών της ανακούφισης σε σχέση με τα αλκοολούχα ερεθίσματα 

(19). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η έκθεση στο αλκοόλ είναι πραγματικά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προκειμένου ο ασθενής να 

αντιληφθεί την υποβόσκουσα γνωσιακή διαδικασία στο αλκοόλ και να μειώσει την αντιδραστικότητά 

του και την επιθυμία του για ερεθίσματα που περιέχουν αλκοόλ. Η αποδοχή αυτή από τους 

αλκοολικούς ασθενείς μας εξέπληξε, καθώς αμέσως κατανόησαν την αξία αυτής της διαδικασίας. Οι 

μόνες δυσκολίες που συναντήσαμε προήλθαν από ορισμένους φροντιστές που φοβόντουσαν τον 

κίνδυνο για μαζικές υποτροπιάσεις λόγω της δυσφορίας που βιώνουν οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν 

τις λαχτάρες τους. Δεν είχαμε κανένα επεισόδιο υποτροπιασμού τη μέρα που ακολούθησε τη 

συνεδρία έκθεσης.  

Μερικές φορές η αλλαγή στη διαχείριση των ασθενών απαιτεί πρώτα μια αλλαγή στην προοπτική των 

μελών της ομάδας, οι οποίοι μπορεί να είναι πιο ανθεκτικοί από ορισμένους ασθενείς. Η πειραματική 

προσέγγιση που επιλέγεται για την εισαγωγή της έκθεσης συνέβαλε στην απομάκρυνση των 

αντιστάσεων του προσωπικού. 

Σε ελάχιστες περιπτώσεις, κάποιοι ασθενείς μας είπαν πως έπιναν όταν ήταν μόνοι τους. Παραδόξως, 

αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μια περίπτωση επιτυχούς έκθεσης γιατί μας επιτρέπει να δουλέψουμε 

τις καταστάσεις που πραγματικά προκαλούν τον ασθενή να θέλει να καταναλώσει αλκοόλ, και μας 

επιτρέπει να βοηθήσουμε τον ασθενή να αναπτύξει εκείνες τις στρατηγικές με τις οποίες θα μπορέσει 

να ελέγξει την επιθυμία του να πιει.  

Ένα επόμενο σχέδιο, πολύ αγαπητό για εμάς θα ήταν να επισκεπτόμαστε τα μέρη (καφέ, μπιστρό, το 

σπίτι) όπου οι ασθενείς πραγματικά καταναλώνουν αλκοόλ. Η μονάδα αποτοξίνωσης, ακόμα και αν 
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γίνεται ειλικρινής προσπάθεια για να δημιουργήσει κανείς ένα αληθοφανές περιβάλλον ώστε η 

έκθεση να είναι όσο το δυνατό περισσότερο ρεαλιστική, δεν παύει να αποτελεί ένα τεχνητό μέρος.  

Η ως άνω περιγραφόμενη τεχνική έκθεσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αποχής. Θα 

μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει ασθενείς που θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν 

(υπερβολικοί πότες) και να πετύχουν μια ελεγχόμενη κατανάλωση. Αγγλικές και αμερικανικές 

μελέτες δείχνουν την αποτελεσματικότητα της έκθεσης σε μια «μέτρια κατανάλωση» . Είναι ίσως 

πολύ νωρίς για να ξεκινήσει στη Γαλλία. 
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A. Μοντέλο εθισμού ή κινήτρου του Beck 

 

Το μοντέλο εθισμού ή κινήτρου που αναπτύχθηκε από τον Beck (Beck et al, 1993), παρά το γεγονός 

ότι χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα των εξαρτήσεων, η κλινική του χρησιμότητα αποδεικνύεται σε 

πολλές παθολογικές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Οι 

συμπεριφορές αυτές είναι η πηγή όλων των δυσκολιών του ασθενούς όπως επίσης και της άρνησης 

του προβλήματος, και είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της κατάστασης. Το μοντέλο περιγράφει μια 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, με στόχο την αναζήτηση της ευχαρίστησης ή της ανακούφισης μέσω 

στρατηγικών που ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό τομέα των εξαρτήσεων. 

Στην εξάρτηση από το αλκοόλ, ο ασθενής εξελίσσει σταδιακά κάποιες πεποιθήσεις σχετικά με το 

αλκοολούχο ποτό, που εξηγούν την επαναλαμβανόμενη κατανάλωση ή την τροποποίηση της. Αυτές οι 

πεποιθήσεις συνοψίζονται στο μοντέλο «Π, Υ, Ε»: Π το οποίο σημαίνει Προληπτικά, Υ για 

«Υποτίμηση – Ανακούφιση» και Ε για το Επιτρεπτικός (Beck et al., 1993). ["A, S, P ": A stands for 

anticipatory, S for “Soulageantes” – Relieving - and P to for Permissive]. 
Η εγκυρότητα αυτού του μοντέλου επαληθεύθηκε  πειραματικά στους τοξικομανείς το 1998 από τον 

Tison και τον Hautekeete (Hautekeete και Tison, 1998) και από τον Hautekeete, Cousin και Graziani 

στους αλκοολικούς (Hautekeete et al., 1999). Η αλληλεπίδραση, μεταξύ μιας κατάστασης κατάχρησης 

αλκοόλ και τα δυσλειτουργικά πρότυπα του αλκοολικού, ενεργοποιεί συγκεκριμένες πεποιθήσεις οι 

οποίες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

 Προσδοκία: προσδοκία που σχετίζεται με τη χρήση του αλκοόλ (θα είμαι ευτυχισμένος με το 

αλκοόλ) 

 Ανακούφιση: προσδοκία μείωσης της έλλειψης ή μιας δυσάρεστης κατάστασης (το αλκοόλ με 

βοηθάει να ξεχάσω, αν πιω θα είμαι λιγότερο αγχωμένος). 

 Επιτρεπτικός: σκέψεις που επιτρέπουν την κατάχρηση αλκοόλ (το δικαιούμαι έπειτα από τη 

δουλειά, είμαι καλεσμένος, δεν μπορώ να απορρίψω ένα φιλαράκι). 

Οι αυτόματες αρνητικές σκέψεις (Σχήμα 3) οδηγούν σε προνοητικές και ανακουφιστικές πεποιθήσεις , 

που προκαλούν λαχτάρα η οποία, με τη σειρά της, προκαλεί την εμφάνιση των «επιτρεπτικών» 

πεποιθήσεων. Μόλις δοθεί η άδεια να καταναλώσει, ο ασθενής ασχολείται με τις στρατηγικές 

αναζήτησης προϊόντων και την κατανάλωση. Οι εξαρτημένοι από το αλκοόλ και οι ναρκομανείς έχουν 

πολλές περισσότερες πεποιθήσεις, που είναι πιο έντονες από τους μη- εξαρτημένους (Beck et al., 

1993, Hautekeete, Cousin και Graziani, 1999 και Hautekeete Tison, 1998). 

Η ενεργοποίηση ενός δυσλειτουργικού συστήματος, για παράδειγμα, μια κατάθλιψη, μπορεί να 

προκαλέσει αυτόματες αρνητικές σκέψεις και συναισθηματικό πόνο, που ενεργοποιούν τις σκέψεις 

προσδοκίας σχετικά με τις επιπτώσεις του προϊόντος ή της συμπεριφοράς. Αυτό συχνά δημιουργεί μια 

συγκρουσιακή κατάσταση για τον ασθενή, ειδικά εάν διαθέτει έστω και λίγο επίγνωση των αρνητικών 

συνεπειών της κατάχρησης ουσιών, μεταξύ να του να κάνει την κατάχρηση ή όχι. 

Προκειμένου να επιτρέψει στον εαυτό του να καταναλώσει, χρειάζεται ένα επιχείρημα το οποίο του 

παρέχεται από ένα ευρύ φάσμα «δικαιολογιών» ή πεποιθήσεων που τελικώς λύνουν αυτή τη 

σύγκρουση και επιτρέπουν την κατάχρηση του αλκοόλ. 

Αυτές οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις αποτελούν κοινό τόπο για τις πιο εθιστικές διαταραχές 

(εθισμός στην κοκαΐνη, σε οπιούχα, στη νικοτίνη, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα τυχερά παίγνια, 

κλπ) και διαδραματίζουν αδιαμφισβήτητο ρόλο στη συντήρησή τους και στην υποτροπή. Μπορεί 

κανείς εύκολα να εντοπίσει αυτές τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριών 

εκθέσεων (De Saint Aubert et al., 2000). 
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Σχήμα 3: Απεικόνιση της ενεργοποίησης ενός δυσλειτουργικού κεντρικού μοτίβου (συνθετικές 

φράσεις), προκαλώντας πεποιθήσεις περί πρόληψης και ανακούφισης και την παρόρμηση να πίνουν, 

σύμφωνα με τον Beck et al (1993). 

Αυτές οι πεποιθήσεις ενεργοποιούνται διαδοχικά και η στερεότητα τους αυξάνεται καθώς αυξάνεται η 

δριμύτητα της κατάχρησης του αλκοόλ. Οι πεποιθήσεις περί πρόληψης ή οι «θετικές προσδοκίες» 

έχουν οριστεί ειδικά για την εξάρτηση από το αλκοόλ (Marlatt και Gordon, 1985). Όταν οι ασθενείς 

έρχονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, η αυτο-αποτελεσματικότητά τους 

αμφισβητείται (Σχήμα 4) και η πιθανότητα για να υποκύψουν στον πειρασμό και να πιουν είναι 

υψηλή. 

Αυτές οι καταστάσεις θα μπορούσαν να εκπροσωπούνται από ευχάριστες ή δυσάρεστες 

συναισθηματικές και σωματικές καταστάσεις (άγχος, την επιθυμία να πιει, πονοκέφαλο, να γιορτάσει 

μια προαγωγή), με την πρόθεση να δοκιμάσει τον αυτοέλεγχο του (ο ασθενής πηγαίνει σκόπιμα σε 

μέρος που μπορεί να πιει για να δοκιμάσει τον εαυτό του αν είναι σε θέση να αντισταθεί στον 

πειρασμό), από την κοινωνική πίεση (ένας φίλος επιμένει ότι ο ασθενής πρέπει να πάρει ένα ποτό), 

από τις συγκρούσεις κ.λπ. 

Εάν τα υποκείμενα έχουν αναπτύξει και παγιώσει αποτελεσματικές γνωστικές ή / και συμπεριφορικές 

αντιδράσεις (στρατηγικές αντιμετώπισης = στρατηγικές που βοηθούν στην αντιμετώπιση μιας 

προκλητικής κατάστασης) το επίπεδο της αυτο-αποτελεσματικότητας, αυξάνεται. Διαφορετικά, η 

Προληπτικό σύστημα ανακούφισης 

Αν δεν πιω δεν θα πετύχω σε αυτή τη συνέντευξη. Το 

ποτό θα με βοηθήσει να ηρεμήσω. 

 

Αυτόματες σκέψεις 

Νομίζει ότι δεν έκανα καλά τη 

δουλειά μου. Είμαι ανεπαρκής 

Συναισθήματα 

Λύπη, αγωνία, σύγχυση… 

Επιτρεπτικά συστήματα 

«Ένα ποτό δεν κάνει τόσο κακό» 

Κατανάλωση Αλκοόλ 

Γεγονός 

ενεργοποίησης 

Βασικό δυσλειτουργικό σύστημα  

Είμαι απελπισμένος, είμαι 

κατώτερος από άλλους 
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αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας μειώνεται και παρουσιάζεται η αύξηση των θετικών και 

προληπτικών πεποιθήσεων. Συνήθως, το επόμενο βήμα είναι μια πρώτη κατανάλωση αλκοόλ, η οποία 

επιβεβαιώνει τη μείωση της αυτο-αποτελεσματικότητας, καθιστώντας έτσι πιθανή την υποτροπή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Μοντέλο υποτροπής σύμφωνα με Marlatt και Gordon (1985) 

 

Για να φανεί συγκεκριμένα η χρησιμότητα αυτών των μοντέλων σε ένα πλαίσιο επαναλαμβανόμενης 

παθολογικής συμπεριφοράς θα αναφερθούμε σε κάποια κλινικά παραδείγματα. 

Η πρώτη περίπτωση είναι αυτή ενός ασθενούς που πάσχει από τριχοτιλλομανία. Το αίτημά της είναι 

να σταματήσει το ξερίζωμα των μαλλιών της που δημιουργεί φαλακρά σημεία στο κρανίο της. Είναι 

λογικό να αναρωτηθούμε πώς θα μπορούσε να συνεχίσει να τραβάει τα μαλλιά της, παρά το γεγονός 

ότι θέλει η ίδια επιθυμεί να σταματήσει. Τι θα μπορούσε να εξηγήσει την επανάληψη αυτής της 

συμπεριφοράς; 

Η Florence, 21 ετών φοιτήτρια, δεν ήταν σε θέση να περιγράψει τις αισθήσεις, τα συναισθήματα και 

τις σκέψεις που βίωνε όταν τραβούσε τα μαλλιά της. Μόνο μερικές ημέρες αργότερα κατάφερε να 

παρατηρήσει τι προκαλεί τη συγκεκριμένη πράξη. Πράγματι, η συμπεριφορά της ξεκινά αυτόματα, 

χωρίς την ανάγκη για προσοχή. Η ίδια μάλιστα προσδιορίζει δύο σημεία μέσα στην ημέρα, που 

μπορεί να ξεκινήσει αυτή η συμπεριφορά.  

Η επιλογή αυτής της συμπεριφοράς οφείλεται στα ευχάριστα συναισθήματα που αισθάνεται όταν την 

εκτελεί. Η καθυστέρηση της παραπάνω πράξης προκαλεί αυξημένη ένταση και μια αυξανόμενη 

επιθυμία να τραβήξει τα μαλλιά της λόγω της ευχαρίστησης που αυτή της δίνει. Οι μεσοπρόθεσμες 

και μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς (οι φαλακρές περιοχές) 

ευθύνονται για το δίλημμα που αντιμετωπίζει η ασθενής. 

 

 
Καταστάσεις όταν εκτελείται η συμπεριφορά 

- Στο δωμάτιό της όσο διαβάζει, 

- Κατά τη διάρκεια του απογεύματος όσο 

παρακολουθεί τηλεόραση ή απλά κάθεται 

στον καναπέ 

 

Αίσθηση/συναισθήματα: 

Εσωτερική ένταση, ανία, δυσάρεστα συναισθήματα 

(ότι έχει απηυδήσει), ήπιο άγχος 

 

Αναζήτηση για έξοδο από αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Το τράβηγμα των μαλλιών γίνεται μία 

πιθανή και εύκολη στην εφαρμογή λύση. Η επιθυμία που αισθάνεται η ασθενής προκαλείται από τις 

προηγούμενες επιπτώσεις αυτής της στρατηγικής και αυξάνει την πιθανότητα για να συμβεί ξανά. Η 

προθυμία να ενεργήσει μετριάζεται από την προσδοκία των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 

συνεπειών λόγω της επανειλημμένης χρήσης αυτής της στρατηγικής. Όσο περισσότερο η ασθενής 

χρησιμοποιεί τη στρατηγική αυτή, τόσο περισσότερο το κίνητρο για να σταματήσει θα έπρεπε να 

αυξηθεί. Παρακάτω παραθέτουμε τα επιχειρήματα του διλήμματος που αντιμετωπίζει. 

 

Σύγκρουση μεταξύ: 
Άμεσες θετικές συνέπειες τραβώντας τα μαλλιά της 

 Ηρεμία, 

Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αρνητικές 

συνέπειες 

Αντιμετώπιση 

Αποφυγή της 

αντιπαράθεσης 

Αύξηση της αυτο-

αποτελεσματικότητας 

Μείωση στην αυτο-
αποτελεσματικότητα 

Αύξηση των προσδοκιών 

των θετικών αποτελεσμάτων 

Μικρή πιθανότητα 

υποτροπής 

Αύξηση των των 
πιθανοτήτων 

υποτροπής 

 

Κατάσταση 

ρίσκου 

Ανισορροπία 

μεταξύ ανάγκης 

και επιθυμίας 

επιείκεια και 

επιθυμία για άμεση 

ικανοποίηση 
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 Προσοχή ανακατεύθυνση / Εκείνη δεν έχει 

καμία άλλη σκέψη 

 Ευχαρίστηση 

 Φαλακρές περιοχές και προσπάθεια να 

τις κρύψει 

 Ντροπή σε κοινωνικές καταστάσεις 

 

Για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης, προσκολλάται σε ιδέες που της επιτρέπουν να συνεχίσει να 

τραβάει τα μαλλιά της προκειμένου να έρθει σε μια προσωρινή κατάσταση ευημερίας με 

ελαχιστοποίηση όμως των αρνητικών συνεπειών. Το παραπάνω όμως μειώνει την ιδέα του ελέγχου 

και καθιστά την επιλογή του τραβήγματος των μαλλιών να παρουσιάζεται ως κάτι ιδιόμορφο, όπως 

ήταν την προηγούμενη φορά. Η ασθενής αναφέρει τις εξής σκέψεις: «Δεν μπορεί να σταματήσει εν 

μία νυκτί», «Μόνο μια τρίχα», «Είναι αδύνατο να σταματήσω», «προκειμένου να σταματήσει 

υπάρχουν πάρα πολλά βήματα να γίνουν», «θα σταματήσω αύριο…». 

Αυτές οι ιδέες που επιτρέπουν, αλλάζουν την αντίληψη της ασθενούς για τον εαυτό της και την 

κατάσταση και να της επιτρέψει να συνεχίσει την πράξη. Το γεγονός ότι η ασθενής επιβεβαιώνει ότι 

οδηγείται στην πράξη αυτή από μια αίσθηση υποχρέωσης είναι συχνά μια ερμηνεία του τι η ίδια λέει 

για να της επιτραπεί να πραγματοποιήσει αυτή τη συμπεριφορά. Η ανάγκη για να δώσει ο ασθενής την 

άδεια στον εαυτό του να κάνει κάτι, προαπαιτεί μια αντιληπτή μείωση της δυνατότητας του να ελέγξει 

την κατάσταση. Λέγοντας ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο, ανοίγει τις πόρτες για την επανάληψη της 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς. 

Η αυτο-αδειοδότηση είναι μια στρατηγική για τη μείωση της ενοχής και την άρση των εμποδίων για 

την εκτέλεση της συμπεριφοράς-στόχου. Μέρος της θεραπείας είναι να καταρρίψει αυτές πεποιθήσεις 

που επιτρέπουν στον ασθενή να κάνει καταχρήσεις, προκειμένου να επικρίνουν αυτήν την 

αυτοαναφορική συνομιλία που χαρακτηρίζεται από τη μείωση, την ελαχιστοποίηση και την άρνηση. 

Ο ασθενής καλείται να ξανασκεφτεί τις σκέψεις αυτές που του επιτρέπουν και τον διευκολύνουν να 

υιοθετεί και να επαναλαμβάνει αυτές τις συμπεριφορές . 

Για παράδειγμα, κλήθηκε να εξηγήσει και να κρίνει την πεποίθηση σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί 

να σταματήσει από τη μια μέρα στην άλλη, ή ποια είναι η επίδραση της φράσης «είναι μόνο για ...». Η 

ανάπτυξη και εδραίωση ακόμα και εναλλακτικών λύσεων για την εφαρμογή των επαναληπτικών 

συμπεριφορών απαιτούν αμφισβήτηση, κρίση και αλλαγή αυτών των σκέψεων και των προσδοκιών 

που σχετίζονται με μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συνέπειες. 

Ο ασθενής μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σκέφτηκε «Δεν είναι εξαιτίας αυτού που έχω 

ένα πρόβλημα» εκατοντάδες φορές: αυτή η διαβεβαίωση είχε τη δύναμη να την εξουσιοδοτήσει να 

υιοθετήσει την αποκλίνουσα συμπεριφορά. Μια φάση της θεραπείας συνίσταται, επομένως, στο να 

συνειδητοποιήσει η ασθενής τα πρώτα ερεθίσματα (πλαίσιο, αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις) που προκαλούν τη συμπεριφορά, χωρίς να σταματήσει στη φράση «το κάνω χωρίς κανένα 

λόγο» ή «Είναι πιθανό ότι αυτό με πληγώνει». Κάθε επαναληπτική συμπεριφορά είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ευχαρίστηση. Όταν τα εμπόδια μεγαλώνουν (ορατές φαλακρές περιοχές), σαν 

συνέπεια της επανάληψης, τότε το να συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά απαιτεί περισσότερα 

επιχειρήματα. Η συζήτηση αυτών των επιχειρημάτων και η αναζήτηση άλλων, αδιαμφισβήτητων 

επιχειρημάτων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για τη μείωση της συμπεριφοράς-στόχου. «Δεν είναι 

αλήθεια ότι έχω σταματήσει όταν λέω μία τρίχα. Μόλις ξεκινάω το ρίσκο συνεχίζει να αυξάνεται. 

Ποτέ δεν έχω σταματήσει μετά από μία μόνο τρίχα».« Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα σταματήσω 

αύριο, αλλά λέω ψέματα στον εαυτό μου. Λέγοντάς μου ότι αυτό μου επιτρέπει να τραβάω τα μαλλιά 

μου σήμερα. Αν μπορώ να σταματήσω αύριο, τι με αποτρέπει από το να σταματήσω τώρα»; 

 

Άλλο παράδειγμα είναι αυτό μιας γυναίκας που υποφέρει σε οποιαδήποτε περίσταση θα μπορούσε να 

υπονοεί απόρριψη. Δεν μπορεί να μένει μόνη της και έχει ανάγκη να βρίσκει σύντροφο ο οποίος θα 

είναι μαζί της και θα τη φροντίζει. Η ιδέα ότι κάποιος τη φροντίζει είναι καθησυχαστική και την κάνει 

να νιώθει ότι αξίζει. Όταν ο σύντροφός της την εγκαταλείπει, πηγαίνει απευθείας στο ιντερνέτ και 

συνδέεται σε φόρουμ που μπορεί να γνωρίσει άλλους συντρόφους, που θα μπορούσαν να καλύψουν 

το κενό στη ζωή της. Χωρίς σύντροφο αισθάνεται ότι της έχουν στερήσει την αξία της: «είμαι ένα 

τίποτα, είμαι κακή, είμαι βαθιά φοβισμένη, νομίζω πως θα παραμείνω για πάντα μόνη». Όταν 

γνωρίσει κάποιον στο διαδίκτυο που θα μπορούσε να την ενδιαφέρει, επενδύει σε αυτόν, λέγοντας 

στον εαυτό της ότι «ίσως αυτός είναι ο μοναδικός, δεν μπορώ να χάσω αυτή την ευκαιρία» και 

προσπαθεί να ικανοποιήσει το άλλο πρόσωπο. Προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ό, τι θεωρεί εκείνη ότι 
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ο άλλος μπορεί να ενδιαφέρεται, και παρατάει τον εαυτό της. Μερικές φορές έχει σεξουαλικές σχέσεις 

με νεότερους μόνο και μόνο για να αποφύγει τον κίνδυνο να τους χάσει. Κύριος στόχος της είναι να 

είναι με κάποιον, ώστε να αισθάνεται ζωντανή. Όταν υπάρχουν δυσκολίες στη σχέση της, αυξάνει τις 

προσπάθειές της να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του συντρόφου της και υποτάσσεται όλο και 

περισσότερο στη βούλησή του. Όταν όμως ο σύντροφός της δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που εκείνη 

πιστεύει δημιουργεί καταστάσεις για να τεστάρει τη σχέση και να επιβεβαιώσει πως ο άλλος την 

φροντίζει. Για παράδειγμα μπορεί η ίδια να σπάσει τους προβολείς του αυτοκινήτου, να καλέσει τον 

φίλο της και να προσποιηθεί ότι είχε ατύχημα, ζητώντας του συμβουλές και ρωτώντας τον αν είναι 

διαθέσιμος για να περάσει λίγο χρόνο μαζί της. Είναι επίσης πιθανό, να επινοήσει θανάτους 

προκειμένου να ξυπνήσει μια συναισθηματική προσέγγιση. Αυτή η συμπεριφορά συχνά ξεφεύγει τόσο 

πολύ ώστε μπορεί να περιμένει για ώρες στο πεζοδρόμιο, ελπίζοντας ότι ο φίλος της θα περάσει από 

εκεί και έτσι θα βρει την ευκαιρία να μιλήσει μαζί του. Μερικές φορές οι σύντροφοι της λένε πως 

αφού είναι τόσο σημαντικοί για εκείνην, μπορούν να παραμείνουν στη σχέση λίγο καιρό ακόμα, όμως 

το τέλος είναι προκαθορισμένο. 

Παρ 'όλες τις ενδείξεις που δείχνουν ότι η σχέση τελειώνει, επιμένει, προσπαθώντας να αποφύγει να 

χάσει ό, τι έχει ήδη χαθεί. Μόλις ο χωρισμός είναι προφανής, αισθάνεται διαλυμένη και επιδιώκει την 

επιβεβαίωση διαδικτυακά σε φόρουμ για γνωριμίες.  

Βιώνει έντονο άγχος κάθε φορά που ένα γεγονός θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως απόδειξη ότι η σχέση 

μπορεί να τελειώσει. Συχνά χρειάζεται επιβεβαίωση και συχνά ελέγχει τα συναισθήματα του άλλου 

ατόμου ή απλά το γεγονός ότι δεν έχει τελειώσει. Εδώ είναι ένα παράδειγμα: μια Παρασκευή πρωί 

έπρεπε να πάει στη δουλειά. Είχε περάσει τη νύχτα με τον νέο της σύντροφο με τον οποίο σχετίζεται 

μία εβδομάδα. Εκείνος είναι στο μπάνιο και εκείνη του ζητά διαβεβαίωση για τη σχέση τους. 

Σκέφτεται βεβαίως ότι είναι πολύ νωρίς για κάνει αυτή τη συζήτηση και ότι θα μπορούσε να 

καταστρέψει τη σχέση όπως έγινε και με τους προηγούμενους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω σχέδιο καταδεικνύει την ανάπτυξη ενός φαύλου κύκλου που αυτοτροφοδοτείται. 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η ασθενής προκαλεί την ακριβή κατάσταση που φοβάται και θέλει να 

αποφύγει. Σταδιακά έχει υποταχθεί στον σύντροφό της, ο οποίος τη δεσπόζει λόγω του φόβου της, 

αυτού της απόρριψης. Είναι υποτονική και ταπεινώνει τον εαυτό της, προκειμένου να μειωθεί ο 

κίνδυνος της απόρριψης. Όταν της ζητούν να περιγράψει πως θα χαρακτήριζε ένα άτομο που 

συμπεριφέρεται όπως εκείνη, καταλήγει στο συμπέρασμα πως υποβαθμίζει τον εαυτό της, χάνει την 

αξιοπρέπειά της και την αξία της και υποτάσσεται καθ’ ολοκληρίαν στον σύντροφό της. Επιπλέον, 

ποτέ δεν καταφέρνει να αποφύγει το χωρισμό. 

Όσο περισσότερο υποτάσσεται στο άλλο άτομο, τόσο περισσότερο χάνει την αξία της και την 

αυτοεκτίμησή απέναντι στον σύντροφό της, ο οποίος κρατά τελικώς τις αποστάσεις του. Τότε εκείνη 

Θα να τον δω αυτό 

το Σαββατοκύριακο; 
Αν δεν θέλει να με 

δει τότε αυτό 
σημαίνει ότι θα με 

αφήσει, ότι δεν με 

θέλει 

Επιχειρήματα υπέρ: 

Αυτές είναι μόνο απλές 

ερωτήσεις, δεν υπάρχει 

δράμα. Πρέπει να ξέρω 

Επιχειρήματα κατά : 

Ίσως να μην είναι η 

κατάλληλη στιγμή. 
Δεν είναι η πρώτη φορά 

που κάνω τέτοιες 

ερωτήσεις 

Ρωτάει και ο άντρας απαντάει ότι 

δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και 

ότι είναι πολύ νωρίς. 

Εάν ήθελε να μείνει μαζί μου θα μου 

έλεγε ναι απευθείας.  

 

 φόβος για 
απόρριψη 

- ανάγκη να ζητήσει 

διαβεβαιώσεις "Τι θα 
κάνουμε αυτό το 

Σαββατοκύριακο;" "Τι 
θα κάνουμε το 

καλοκαίρι;» «Θέλεις 

να περάσεις τις 
διακοπές σου μαζί 

μου;" 

Θέλει να με αφήσει, θα με αφήσει  
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κάνει ερωτήσεις, προκαλεί ανατρεπτικές καταστάσεις, προκειμένου επιβεβαιωθεί. Παρόλο που το 

γνωρίζει αυτό, βιώνει σοβαρές δυσκολίες στον έλεγχο της συμπεριφοράς της. Οι πεποιθήσεις που έχει 

αναπτύξει, τη διευκολύνουν στο να πείσει τον εαυτό της ότι δεν είναι σοβαρό και ότι δικαιούται να 

ρωτήσει τον σύντροφό της αν σκοπεύει να περάσει την υπόλοιπη ζωή του μαζί της, ακόμα και αν 

είναι μαζί μόλις μια εβδομάδα. Αυτό το είδος των ερωτήσεων συνήθως τρομάζουν τους συντρόφους 

της και το ερμηνεύει ως απόρριψη. Η επακόλουθη απώλεια της ασφάλειας και της επιβεβαίωσης την 

παρακινεί στο να εφεύρει νέες στρατηγικές επιβεβαίωσης ... έως ότου ο χωρισμός αποφασιστεί δια 

παντός από το φίλο της. Η ασθενής εξαρτάται πλήρως από την επιβεβαίωση που μπορεί να λάβει. 

Πράγματι, όταν καταφέρνει να κρατήσει τη σχέση πάνω από ένα χρόνο χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, 

βιώνει αυτό που μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια προοδευτική μείωση της απόλαυσης της αίσθησης 

ότι εκτιμάται από τον σύντροφό της: οι αμφιβολίες της σχετικά με την αξία της αυξάνουν την   

αμφιβολία για την αξία του συντρόφου της και ως εκ τούτου πρέπει να καθησυχαστεί από άλλους 

άνδρες. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένας ασθενής με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η συμπεριφορά που την 

ανακούφιζε  ήταν η αποφυγή ορισμένων ερεθισμάτων ή η εκτέλεση ορισμένων τελετουργιών. 

Περνούσε έξι με οκτώ ώρες τη μέρα για να ελέγχει και να αποφεύγει συγκεκριμένες συμπεριφορές. 

Μετά από δώδεκα συνεδρίες θεραπείας η ασθενής είχε εξαλείψει τα περισσότερα από τα τελετουργικά 

για τα οποία σε μεγάλο βαθμό ένιωθε ντροπή. Μόλις επιτεύχθηκε μια ικανοποιητική μείωση, 

αποφάσισε να διακόψει τη θεραπεία. Συνάντησα την ασθενή έξι μήνες αργότερα γιατί χρειαζόταν ένα 

πιστοποιητικό. Τα περισσότερα τελετουργικά είχαν επιστρέψει. 
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Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

         

 

 

 

 

 

Πως θα όριζε κανείς τη μουσική; 

 

Θα επικεντρωνόταν κανείς στην πνευματική πλευρά της και θα τη θεωρούσε ως σύνολο οργανωμένων 

ήχων; Μια μορφή γλώσσας; «Φωνητικούς ή οργανικούς ήχους (ή και τα δύο), συνδυασμένους 

τοιουτοτρόπως ώστε να παράγεται ομορφιά της μορφής, της αρμονίας, και της έκφρασης του 

συναισθήματος», όπως το ορίζει αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης (2014): 

Ή θα προτιμούσατε να επιλέξετε τον αντίκτυπο που έχει στα αισθήματα και στα συναισθήματα και τη 

ρήση του Jack Kerouac «η μουσική είναι η αλήθεια», ή του Νίτσε «Χωρίς τη μουσική, η ζωή θα ήταν 

ένα λάθος»; 

Ανεξάρτητα από την επιλογή σας, η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την αντίδρασή σας στη 

μουσική, είναι το μυαλό σας. 

Τί όμως συμβαίνει στο ανθρώπινο μυαλό όταν εκτίθεται στη μουσική; Ποιοι είναι οι βιολογικοί και 

νευρολογικοί λόγοι που η μουσική, από την αυγή του χρόνου, μας ενθουσιάζει, μας κινητοποιεί, μας 

θλίβει ή μας παρηγορεί; Ποιος είναι ο κοινωνικός ρόλος της μουσικής; Αυτά είναι ορισμένα μόνο 

ερωτήματα που θα εξετάσουμε κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, και αφορούν τη σχέση 

μουσικής και μυαλού.  

Σύμφωνα με αρκετούς συγγραφείς και ερευνητές, η μουσική έχει διαδραματίσει και εξακολουθεί να 

διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην εξέλιξη της γλώσσας, φυλογενετικά και οντογενετικά [1,2,3] και 

διαθέτει επίσης ένα σχετικό κοινωνικό ρόλο ως παράγοντας δεσμού και συνοχής[4,5]. 

Η απλή πράξη του να παίζει κάποιος μουσική μέσα σε μια ομάδα είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο 

έργο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις γνωστικές διαδικασίες που έχουν ερευνηθεί και μεταφερθεί σε 

μοντέλα μέχρι τώρα[1]: από την ακουστική αντίληψη μέχρι την ένταξη της επεξεργασμένης 

αισθητηριακής πληροφορίας, από το σχεδιασμό και την εκτέλεση πολύπλοκων προγραμμάτων στον 

εντοπισμό και την έκφραση των συναισθημάτων. Το να ακούει κανείς μουσική είναι μια πολύπλοκη 

γνωσιακή εργασία, η οποία εμπλέκει την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των στοιχείων, όπως η 

αρμονία, ο ρυθμός και η μελωδία [6]. Αρκετές δομές, του φλοιού και του υποφλοιού, εμπλέκονται 

στις προαναφερθείσες διαδικασίες, σε συνδυασμό με το ακουστικό αισθητήριο σύστημα, του οποίου ο 

ρόλος είναι απαραίτητος για να «μεταφράζει» τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικά ερεθίσματα που 

μπορεί να επεξεργαστεί με τον πρωτογενή ακουστικό φλοιό. Ο πρωταρχικός ακουστικός φλοιός, που 

βρίσκεται στον κροταφικό λοβό, χαρακτηρίζεται από την παρουσία στηλών νευρώνων συγκεκριμένων 

συχνοτήτων και  αποκρίνονται σε αμφιωτικά ερεθίσματα, παρεμβαλλόμενο από στήλες των νευρώνων 

που ανταποκρίνονται σε ετερόπλευρα ερεθίσματα και αναστέλλονται από σύστοιχα ερεθίσματα 

[Σχήμα 1 και Σχήμα 2].  

[ https://www.youtube.com/watch?v=FVIiYyD2_YU ] – Tonotopic organization 

Οι κροταφικές και βρεγματικές συνειρμικές περιοχές είναι υπεύθυνες για την υψηλότερης τάσης 

επεξεργασία του ήχου και της αφομοίωσης, αλλά η 

υπόθεση του διαχωρισμού μεταξύ της τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας της μουσικής και της υψηλότερης 

επεξεργασίας του λόγου και των ήχων του περιβάλλοντος 

εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενη [
1
].  

Οι μουσικές μεταβλητές που έχουν ερευνηθεί 

περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: τόνο, μελωδία, 

κλίμακα, αρμονία, χροιά, ρυθμό και μέτρο. Οι κλασικές 

μέθοδοι που βασίζονται στη μελέτη των ξεχωριστών και 

των διπλών διαστάσεων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες 

                                                 
1
 Matthews, B.R. (2008). The musical brain. In Goldenberg, G. and Miller, B.L. eds. Handbook of Clinical 

Neurology Vol 88 (3
rd

 series) Neuropsychology and behavioural neurology. Elsevier. 459-469. 

Όταν ακούω μουσική δε φοβάμαι κανέναν κίνδυνο, 

είμαι άτρωτος, δεν βλέπω κανένα εχθρό, είμαι σε 

αρμονία με τους πρώτους καιρούς και τους 

έσχατους. 

Η.Ο. Thoreau, Journal (1857) 

https://www.youtube.com/watch?v=FVIiYyD2_YU
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τεχνικές νευροαπεικόνισης (λειτουργική μαγνητική τομογραφία - fMRI, τομογραφία εκπομπής 

ποζιτρονίων - PET, διάχυσης τανυστής απεικόνισης - DTI) και ηλεκτροφυσιολογικές μεθόδους 

έρευνας ((ERPs,, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα - EEG και ηλεκτρομυογράφημα (EMG) έχουν συμβάλει 

στην αύξηση των γνώσεών μας σχετικά με τη νευροεπιστήμη της αντίληψης της μουσικής: η 

ενεργοποίηση συγκεκριμένων περιοχών και δικτύων έχει αποδειχθεί, αλλά τα στοιχεία αυτά δεν 

επαρκούν για να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και ξεκάθαρο μοντέλο της μουσικής αντίληψης. 

 

Νευρολογικές βάσεις: 

 Έσω αυτί και ακουστικό νεύρο: τα 

διαδοχικά τμήματα [tonotopically organized] 

της βασικής μεμβράνης του κοχλία, αντηχούν 

στης αντίστοιχης συχνότητας ήχο. Τα τριχωτά 

κύτταρα στον κοχλία απελευθερώνουν 

νευροδιαβιβαστές, ως αποτέλεσμα, 

ενεργοποιώντας έτσι το ακουστικό νεύρο. Το 

ακουστικό νεύρο προβάλει σε πολλούς πυρήνες 

στο ακουστικό εγκεφαλικό στέλεχος, το οποίο 

είναι επίσης οργανωμένο.[
2
] 

 Ακουστικό εγκεφαλικό στέλεχος: 

πολλά ανοδικά πρότυπα, μεταξύ των οποίων 

και αυτό που ενώνει το superior olivary nucleus 

και το κάτω διδύμιο δια μέσου του έσω 

λιμνήσκου έχουν ερευνηθεί. Όλα τα ανοδικά 

ακουστικά πρότυπα συγκλίνουν στο κάτω 

διδύμιο. Το κατώτερο διδύμιο στέλνει τις 

πληροφορίες στο άνω διδύμιο, στο οποίο συγκλίνουν οι οπτικές πληροφορίες: οι δύο τύποι 

εισερχόμενων πληροφοριών διαδοχικά ενσωματώνονται στην παρεγκεφαλίδα[
3
]. 

 Μεταιχμιακό σύστημα: ο έσω γονατώδης πυρήνας (θάλαμος) λαμβάνει προβολές από το κάτω 

διδύμιο και το προβάλει στον ακουστικό φλοιό. Ο επικλινής πυρήνας είναι συνδεδεμένος με 

τον έσω γονατώδη πυρήνα και με τις εμπρόσθιες φλοιικές περιοχές και παίζει καθοριστικό 

ρόλο στο σύστημα επιβράβευσης του εγκεφάλου. Η αμυγδαλή είναι απαραίτητη προκειμένου 

να συσχετιστούν τα συναισθήματα με τη μουσική και να τα αναγνωρίζουμε.  

 Φλοιός: ο ακουστικός φλοιός είναι υπεύθυνος για την αντίληψη και την αρχική επεξεργασία 

των μουσικών ερεθισμάτων. Οι συνειρμικές περιοχές συμβάλλουν στην ενσωμάτωση 

μουσικών ερεθισμάτων και άλλων αισθητηριακών και γνωστικών ερεθισμάτων. Ο μετωπιαίος 

φλοιός εμπλέκεται σε διεργασίες υψηλής πολυπλοκότητας των ακουστικών ερεθισμάτων. 

Ορισμένες περιοχές - όπως η νήσος και ο κογχομετωπιαίος φλοιός, σχετίζονται με τη 

συναισθηματική αντίδραση στη μουσική 

 

Αμουσία: απόδειξη του λειτουργικού διαχωρισμού 

 

Η μελέτη των συνεπειών των εγκεφαλικών βλαβών κατέστησε δυνατό να προσδιοριστεί μια περίεργη 

κατάσταση: η αμουσία, δηλαδή η αδυναμία να κατανοήσει κανείς τις μουσικές εισροές, ως συνέπεια 

εκ γενετής ή επίκτητης δυσλειτουργίας ορισμένων περιοχών του ακουστικού φλοιού . Οι άνθρωποι με 

αμουσία μπορούν να μιλήσουν και να αντιληφθούν οποιοδήποτε άλλο ήχο, χωρίς κανένα πρόβλημα, 

αλλά δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν μία λάθος νότα σε μια μελωδία ή ακόμη και να 

αναγνωρίσουν μια γνώριμη μελωδία [
4
]. Τι μας επιτρέπει να συμπεράνουμε; Καθώς η ικανότητα ο 

                                                 
2
 Kandler, K., Clause, A. Noh, J. (2009). Tonotopic reorganization of developing auditory brainstem circuits. 

Nature Neuroscience 12 (6): 711–717. doi:10.1038/nn.2332. PMC 2780022. PMID 19471270 
3
 Bear, M.F., Connors, B.W., Paradiso, M. (2015). Neuroscience: exploring the brain. 4

th
 International Edition.  

Lippincott Williams & Wilkins 
4
 Zatorre, R. (2005). Music, the food of neuroscience? Nature, 434, 312 – 315. 
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εγκέφαλος να διακρίνει έναν τόνο δεν υπάρχει, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι ένα ουσιαστικό 

συστατικό της αντίληψης της μουσικής. 

 

Επιπλέον, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εμείς, ως άνθρωποι, έχουμε εξελίξει την αίσθησή μας για 

τη μουσική, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική από - ή μπορεί να είναι απλά μια προέκταση της - 

αίσθησής μας για την ομιλία. 

Έχει αποδειχθεί ότι, στα περισσότερα ανθρώπινα όντα, η επεξεργασία της ομιλίας είναι μια 

ασύμμετρη λειτουργία που εκτελείται κυρίως από το αριστερό ημισφαίριο, αν και υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι, μετά από εκτεταμένες ζημιές στις περιοχές της ομιλίας στο 

αριστερό ημισφαίριο, έχουν ανακτήσει μερικώς την ικανότητά τους στην ομιλία, ως συνέπεια της 

ενεργοποίησης των αντίστοιχων περιοχών στο δεξί ημισφαίριο. (επίδραση της πλαστικότητας του 

εγκεφάλου). 

 

Περιπτωσιολογικές 

μελέτες που 

εστιάζουν σε 

ασθενείς που έχουν 

χάσει (μερικώς ή 

ολικώς) την 

ικανότητά τους στην 

ομιλία, αλλά 

εξακολουθούν να 

διατηρούν 

φυσιολογική τη 

μουσική ικανότητα, 

θα μπορούσε να 

υπονοεί την 

εξειδίκευση του 

δεξιού ημισφαιρίου 

στην επεξεργασία της 

μουσικής, γεγονός 

που εν μέρει έχει 

αποδειχθεί από 

τελευταία στοιχεία: 

«... μια συγκεκριμένη 

περιοχή του 

ακουστικού φλοιού 

στο δεξί ημισφαίριο 

είναι πολύ πιο 

εξειδικευμένη για την 

αναπαράσταση λεπτομερών τονικών στοιχείων από το αντίστοιχό του στην αριστερή πλευρά του 

εγκεφάλου. Τόνοι που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους σε ένταση φαίνεται να αναλύονται καλύτερα 

από τους νευρώνες στα δεξιά » (Zatorre, 2005). 

 

Ακόμα και αν αυτά τα ευρήματα προτείνουν πως οι διεργασίες ανάλυσης της μουσικής και του λόγου 

δεν επικαλύπτονται πλήρως, από την άποψη των νευρικών υποστρωμάτων, έχει αποδειχθεί ότι 

ορισμένες λειτουργίες, όπως η σύνταξη, απαιτούν συγκεκριμένους νευρικούς πόρους για τη μουσική 

και το λόγο: ο εγκέφαλός μας ενεργοποιεί τις ίδιες δομές προκειμένου να οργανώσει ένα σύνολο 

λέξεων και ένα σύνολο από μουσικές νότες (8). 

Νευροφυσιολογικά στοιχεία υποστηρίζουν επομένως την υπόθεση του μερικού λειτουργικού 

διαχωρισμού, που συνδέεται με την ανάγκη για τη λήψη πληροφοριών ήχου από το περιβάλλον με 

δύο διαφορετικούς τρόπους: ένα άμεσο, χρήσιμο για την ηχητική ενέργεια που αλλάζει ραγδαία (για 

παράδειγμα την ομιλία), που χαρακτηρίζεται από υψηλή χρονική ανάλυση, αλλά λιγότερο ευαίσθητη 

στην ποιότητα του ήχου και μια πιο αργή, αλλά πιο λεπτομερής, η οποία αναλύει τη δομή του ήχου, 

αλλά θυσιάζει τη χρονική ανάλυση. Το σωστό σύστημα επεξεργασίας της τονικότητας φαίνεται να 

Ορισμένες έννοιες… 

 Τόνος: η ακουστική αίσθηση στην οποία ένας ακροατής τοποθετεί 

μουσικούς τόνους σε σχετικές θέσεις σε μια μουσική κλίμακα που 

βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αντίληψή τους για την συχνότητα της 

δόνησης. Ο τόνος είναι διαφορετικός από τη συχνότητα του ηχητικού 

κύματος, όπως είναι υποκειμενική η αντίληψη ενός ηχητικού κύματος. 

 Συχνότητα: η μέτρηση του αριθμού των φορών που επαναλαμβανόμενο 

γεγονός συμβαίνει ανά μονάδα χρόνου. Όταν αναφέρεται σε κύματα, αυτό 

δείχνει τον αριθμό των κύκλων ανά δευτερόλεπτο. Μετριέται σε Hertz 

(Hz). Για τους ανθρώπους, η ακοή περιορίζεται σε συχνότητες μεταξύ 

περίπου 20 Hz και 20 000 Hz, με το ανώτερο όριο γενικά να μειώνεται με 

την ηλικία. 

 Τέμπο: η ποιότητα μιας μουσικής νότας, ήχου ή τόνου που διακρίνει 

διαφορετικούς τύπους παραγωγής μουσικής. Τα φυσικά χαρακτηριστικά 

ενός ήχου που καθορίζουν την αντίληψη της χροιάς περιλαμβάνουν φάσμα 

και envelope.. 

 Μελωδία: μια γραμμική διαδοχή μουσικών ήχων που ο ακροατής 

αντιλαμβάνεται ως μια ενιαία οντότητα. Είναι ένας συνδυασμός τόνου και 

ρυθμού 

 Ρυθμός: μοτίβο του κανονικών ή ακανόνιστων παλμών που προκαλούνται 

στη μουσική από την εμφάνιση ισχυρών και αδύναμων μελωδικών  και 

αρμονικών παλμών. 
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είναι μέρος ενός πολύπλοκου γενικού συστήματος, υπεύθυνου για την επεξεργασία του ήχου το οποίο 

φαίνεται να λειτουργεί συμπληρωματικά με το αριστερό σύστημα επεξεργασίας του λόγου.  

 

Μουσική και συναισθήματα 

        

 

Η ικανότητα της μουσικής να προκαλέσει ή να τροποποιήσει μια συναισθηματική κατάσταση είναι 

μέρος της καθημερινής μας εμπειρίας: η μουσική μπορεί να ενισχύσει την ενέργειά μας όταν 

νιώθουμε κουρασμένοι, μπορεί να μας βοηθήσει στην εστίαση και στην επίτευξη της λεγόμενης 

«ροής» (η ψυχική κατάσταση στην οποία ένα πρόσωπο που εκτελεί μια δραστηριότητα είναι πλήρως 

βυθισμένο στη διαδικασία και αισθάνεται ενθουσιασμό, υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα και 

απόλαυση), μπορεί να μας χαλαρώσει ή, μερικές φορές, μπορεί να μας κάνει λυπημένους. Συναφή 

μοτίβα φυσιολογικών τροποποιήσεων (αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό, στη συχνότητα αναπνοής, 

αγωγιμότητα του δέρματος, κλπ) έχουν παρατηρηθεί, καθώς, αποδεικνύουν την άμεση αντιστοιχία με 

την υποκειμενική αναφορά όσων εκτέθηκαν σε ορισμένα μουσικά αποσπάσματα  

Η σχέση ανάμεσα στη μουσική και τα συναισθήματα είναι ένα επίπονο θέμα προς διερεύνηση: η 

υποκειμενικότητα που χαρακτηρίζει συναισθηματικές αντιδράσεις και το υψηλό ποσοστό της 

μεταβλητότητας μεταξύ των ατόμων είναι μόνο δύο από τις πτυχές που καθιστούν δύσκολο να 

καθοριστούν συγκεκριμένα λεπτομερή πρωτόκολλα έρευνας. 

 

Ο ιατρός Robert Zatorre και η ερευνητική του ομάδα στο Νευρολογικό Ινστιτούτο του Μόντρεαλ ( 

Dr. Zatorre’s homepage; Montreal Neurological Institute – Cognitive Neuroscience research group 

homepage ) έχουν πραγματοποιήσει αρκετές μελέτες με σκοπό να εξηγήσουν τη σχέση ανάμεσα στη 

μουσική και τα συναισθήματα από νευροεπιστημονικής άποψης. 

Η εργασία που δημοσιεύτηκε από τον Blood et al. το 1999
5
 χρησιμοποίησε την παραφωνία σαν 

έναυσμα για δυσάρεστα συναισθήματα: οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε έξι νεωτερικά μουσικά 

αποσπάσματα που χαρακτηρίζονταν από διαφορετικά επίπεδα παραφωνίας και η δραστηριότητα του 

εγκεφάλου τους, όσον αφορά τις αλλαγές στην εγκεφαλική αιματική ροή, καταγράφηκε μέσω 

τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν την ενεργοποίηση του παραστεφανιαίου συνειρμικού φλοιού και του 

νεοφλοιού λόγω της παραφωνίας και λόγω της ευχαρίστησης/δυσαρέσκειας, υποδεικνύοντας έτσι την 

ενεργοποίηση συγκεκριμένων νευρικών μηχανισμών διαφορετικών από εκείνους που συνεπάγεται η 

γνωστική επεξεργασία των μουσικών ερεθισμάτων και από εκείνους που παρατηρούνται σε άλλες 

συναισθηματικές αντιδράσεις (δηλ φόβος, έκπληξη, κ.λπ.). 

Τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης μελέτης επιβεβαίωσε, επίσης, η ευαισθησία του εγκεφάλου μας 

στην παραφωνία και τη σαφή του προτίμηση στη συνήχηση, γεγονός που παρατηρήθηκε ακόμα και σε 

μωρά. Τα βρέφη, στην πραγματικότητα, φαίνεται να είναι σε θέση να διακρίνουν διαφορετικές 

κλίμακες και συγχορδίες, να αναγνωρίζουν οικείους τόνους και να προτιμούν αρμονικές ακολουθίες 

στα μουσικά ερεθίσματα
6
. 

                                                 
5
 Blood, A., Zatorre, R., Bermudez, P. Evans, A.C. (1999). Emotional responses to pleasant and unpleasant 

music correlate with activity in paralimbic brain regions. Nature Review Neuroscience.  Apr; 2(4), 382-387.  
6
 Trehub, S.E. (2003). The developmental origins of musicality. Nature Neuroscience, Jul ; 6 (7), 669-73. 

http://www.zlab.mcgill.ca/home.php
http://www.mcgill.ca/neuro/research/groups/cognitive-neuroscience
http://www.mcgill.ca/neuro/research/groups/cognitive-neuroscience
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Ένα ιδιόμορφο μουσικό φαινόμενο που έχει κεντρίσει την «περιέργεια» των επιστημόνων και που έχει 

παράσχει μια σημαντική εικόνα για τη σχέση ανάμεσα στη μουσική και τα συναισθήματα είναι η 

αντίδραση που ονομάζεται «ρίγος στη σπονδυλική στήλη» (ή «ρίγη»), μια ιδιαίτερα ευχάριστη και 

έντονη ανταπόκριση στη μουσική. 

Η τομογραφία PET που μελετήθηκε και δημοσιεύτηκε από τους Blood και Zatorre το 2001
7
, ανέλυε 

τις υποκειμενικές, φυσιολογικές (καρδιακή συχνότητα, αναπνευστική συχνότητα, αγωγιμότητα του 

δέρματος, η θερμοκρασία του δέρματος και την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών) και τις 

εγκεφαλικές αντιδράσεις μουσικά εκπαιδευμένων ατόμων σε συγκεκριμένα αποσπάσματα μουσικής 

που είχαν προηγουμένως χαρακτηριστεί σαν κομμάτια που προκαλούν ρίγη συγκίνησης.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φυσιολογικές αλλαγές συνέπεσαν με τις υποκειμενικές εκθέσεις στα 

κομμάτια που προκαλούν ρίγη συγκίνησης. Σε ότι αφορά την εγκεφαλική δραστηριότητα υπήρξε 

συσχέτιση μεταξύ των «ριγών συγκίνησης» και την αύξηση της δραστηριότητας στο αριστερό 

κοιλιακό ραβδωτό, το αριστερό μεσοραχιαίο μεσεγκέφαλο, τον δεξί θάλαμο, τον πρόσθιο φλοιό του 

προσαγωγίου, της συμπληρωματικής κινητικής περιοχής και στην αριστερή παρεγκεφαλίδα. 

Αντιθέτως, μια μείωση της 

δραστηριότητας 

παρατηρήθηκε στην δεξιά 

αμυγδαλή, στον αριστερό 

ιππόκαμπο, και στον αριστερά 

μεσοκοιλιακό προμετωπιαίο 

φλοιό. 

Στο άρθρο τους [13], οι 

συγγραφείς περιγράφουν ότι 

το μοτίβο της δραστηριότητας 

που παρατηρείται ως προς τα 

«ρίγη» είναι παρόμοιο με 

εκείνο που παρατηρείται σε 

άλλες καταστάσεις που 

χαρακτηρίζονται από ευφορία 

ή / και ευχάριστα 

συναισθήματα: αυξήσεις στη 

δραστηριότητα του επικλινούς 

πυρήνα, της κοιλιακής 

καλυπτρικής περιοχής, του 

θαλάμου, του νησαίου και 

πρόσθιου  φλοιού 

προσαγωγίου και ταυτόχρονη 

μείωση στη δραστηριότητα της 

αριστερής αμυγδαλής και του 

μεσοκοιλιακού προμετωπιαίου 

φλοιού παρατηρήθηκαν όταν 

χορηγήθηκε κοκαΐνη σε 

εθισμένα σε αυτήν άτομα. 

Επιπλέον, «μελέτες σε ζωικά 

μοντέλα υποστηρίζουν το ρόλο 

του κοιλιακού ραβδωτού 

σώματος (NAC κυρίως), των 

μεσεγκεφάλιων περιοχών (...), της αμυγδαλής, του ιππόκαμπου και έσω προμετωπιαίου φλοιού στις 

υποκείμενες διαδικασίες της ανταμοιβής, που περιλαμβάνουν επίσης ηδονικές επιπτώσεις, 

ανταποδοτική μάθηση, κίνητρο(…). Η δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές σε σχέση με διεργασίες 

επιβράβευσης είναι γνωστό ότι συμπεριλαμβάνει λήψη ντοπαμίνης και οπιοειδών, καθώς και άλλων 

νευροδιαβιβαστών »(Blood & Zatorre, 2001). 

                                                 
7
 Blood, A. and Zatorre, R. (2001). Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain 

regions implicated in reward and emotion.  

Νευροαπεικόνιση … 

 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων(PET): μια λειτουργική τεχνική 

απεικόνισης που χρησιμοποιείται για να παρατηρήσει τις μεταβολικές 

διαδικασίες στο σώμα. Το σύστημα ανιχνεύει τα ζεύγη των ακτίνων 

γάμμα που εκπέμπονται έμμεσα από ένα ραδιονουκλίδιο εκπομπής 

ποζιτρονίου (ιχνηθέτη), που εισάγεται στο σώμα σε ένα βιολογικώς 

δραστικό μόριο. Οι τρισδιάστατες εικόνες της συγκέντρωσης ιχνηθέτη 

μέσα στο σώμα στη συνέχεια αναλύονται με υπολογιστή. Το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο μόριο είναι φθοριοδεοξυγλυκόζη (18F), για 

σκοπούς νευροαπεικόνισης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

Οξυγόνο-15, αν και η περιορισμένη ζωή του μορίου αυτού μειώνει το 

φάσμα χρησιμότητάς του. Η παράμετρος που μετράται έμμεσα είναι η 

ροή του αίματος σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου (CBF). 

 Λειτουργικό Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI): μια λειτουργική 

τεχνική νευροαπεικόνισης που χρησιμοποιεί την τεχνολογία 

μαγνητικού συντονισμού για την ανίχνευση μεταβολών που 

συνδέονται με τα επίπεδα ροής αίματος, με βάση τις αρχές σύμφωνα 

με τις οποίες μια ενεργός περιοχή του εγκεφάλου χρειάζεται 

περισσότερο αίμα - ειδικά περισσότερη γλυκόζη και πιο οξυγονωμένη 

αιμοσφαιρίνη. Η πιο κοινή αντίθεση που χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα 

είναι η BOLD (αίμα-οξυγόνο-επίπεδο-εξαρτώμενη) αντίθεση, που 

αντανακλά έμμεσα τις τροποποιήσεις στην εγκεφαλική δραστηριότητα 

λόγω των συγκεκριμένων μαγνητικών ιδιοτήτων της οξυγονωμένης 

αιμοσφαιρίνης. Οι πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση του 

εγκεφάλου αναπαρίστανται ως ένα τρισδιάστατο σχήμα, το οποίο είναι 

τελικά το αποτέλεσμα πολύπλοκων αλγορίθμων και πολλών 

στατιστικών διορθώσεων που πρέπει να εφαρμόζεται στα δεδομένα. Η 

fMRI χαρακτηρίζεται από υψηλή χωρική ανάλυση και χαμηλή χρονική 

ανάλυση, ως συνέπεια του χρόνου που απαιτείται από αιμοδυναμικές 

αποκρίσεις. 

 

 



60 

 

Όπως διαβεβαιώνουν οι συγγραφείς, η ντοπαμινεργική δραστηριότητα 

στον επικλινή πυρήνα (NAC) και στην κοιλιακή καλυπτήρια περιοχή 

είναι κοινό φαινόμενο για όλους εκείνους τους μηχανισμούς στα οποία 

υποβόσκει η ανταποδοτική απάντηση σε φυσικά ανταποδοτικά 

ερεθίσματα (όπως το φαγητό και η ερωτική πράξη) και στην 

πλειονότητα των ναρκωτικών που προκαλούν ευφορία. 

Η παρουσία μιας ξεκάθαρης ντοπαμινεργικής αντίδρασης στη μουσική, 

έχει επιβεβαιωθεί από τον Salimpoor et al. (2011)
 8

, ο οποίος εντόπισε 

μια προληπτική αντίδραση στο κορυφαίο συναίσθημα που ένιωσαν οι 

ακροατές της μουσικής, η οποία καθορίστηκε από απελευθέρωση 

ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα του συστήματος (κερκοφόρος 

πυρήνας). Στην επιθεώρησή του που δημοσιεύθηκε το 2014, ο 

Koelsch
9
 παρείχε πολλά άλλα παραδείγματα από μελέτες 

νευροαπεικόνισης και νευροψυχολογίας, που επιβεβαιώνουν την 

εμπλοκή των ίδιων μηχανισμών, που εμπλέκονται στις διαδικασίες της 

επιβράβευσης και των κινήτρων Ανέλυσε το ρόλο των τριών βασικών 

δομών: της αμυγδαλής, του επικλινούς πυρήνα και του ιππόκαμπου. 

Η αμυγδαλή, μία ομάδα πυρήνων σε σχήμα αμυγδάλου που βρίσκεται 

στο βάθος του κροταφικού λοβού,έχει θεμελιώδη ρόλο στα δίκτυα των 

συναισθημάτων: είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση των γνωστικών και συναισθηματικών 

πληροφοριών και για τη διαμόρφωση και ρύθμιση των συναισθηματικών αντιδράσεων. Η 

επιφανειακή αμυγδαλή συνδέεται λειτουργικά με άλλες φλοιώδεις και υποφλοιώδεις δομές που 

εμπλέκονται στη συμπεριφορά προσέγγισης-απόσυρσης ως απάντηση στις κοινωνικο-

συναισθηματικές νύξεις, όπως η μουσική [15]. Η κατώτερη αμυγδαλή, αντιθέτως, ασχολείται με την 

αξιολόγηση και τη μάθηση από θετικά και αρνητικά ερεθίσματα και στην παραγωγή της ενδυνάμωσης 

των προσδοκιών που καθοδηγούν τη συμπεριφορά του ατόμου, ως απάντηση σε τέτοιου είδους 

ερεθίσματα [15, 13]. 

Ο επικλινής πυρήνας είναι μέρος του ραβδωτού σώματος, μιας υποφλοιώδους δομής που είναι 

απαραίτητη στην απάντηση της ανταμοιβής. Είναι ευαίσθητη τόσο στην πρωτογενή (φαγητό, ποτά, η 

σεξουαλική πράξη, κ.λπ.) όσο και στη δευτερογενή ανταμοιβή (έπαινος, κοινωνική αναγνώριση, 

χρήματα, δύναμη, κ.λπ.) και συμμετέχει στο σχεδιασμό και την εκτέλεση δράσεων που αποσκοπούν 

στην απόκτηση ανταμοιβής. 

Το μοτίβο της ενεργοποίησης του φλοιού και του υποφλοιώδους που δεσμεύει τον επικλινή πυρήνα, 

μαζί με το μεσοκοιλιακό μετωποκογχικό φλοιό και την αμυγδαλή, είναι παρούσα όταν το φαγητό, οι 

χρηματικές και ερωτικές ανταμοιβές εμπλέκονται, αλλά και όταν ο εγκέφαλος εκτίθεται σε ευχάριστη 

μουσική [13, 14, 15]. Ο κύριος νευροδιαβιβαστής που εμπλέκεται στη διαδικασία είναι η ντοπαμίνη: η 

αντίδραση στη μουσική συνδέεται με την ενεργοποίηση των οδών της μεσομεταιχμιακής 

ντοπαμινεργικής ανταμοιβής, όπως ακριβώς και η αντίδραση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

ανταμοιβή και στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. 

Ο ιππόκαμπος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενοποίηση των πληροφοριών από τη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη και στη χωρική πλοήγηση. Εξακολουθεί να είναι 

μέρος του εγκεφαλικού φλοιού, παρόλο που βρίσκεται βαθιά στον έσω κροταφικό λοβό και μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα της αρχαϊκής δομής του φλοιού. 

Ενώ συνήθως δεν ενεργοποιείται από τις πρωτοβάθμιες ή τις δευτεροβάθμιες ανταμοιβές, συχνά 

ενεργοποιείται από συναισθήματα που προκαλεί η μουσική, αποδεικνύοντας ότι τα συναισθήματα που 

σχετίζονται με τη μουσική δεν είναι μόνο συνέπεια της ενεργοποίησης των μηχανισμών ανταμοιβής: η 

μάθηση και - ενδεχομένως – ο χωρικός προσανατολισμός εμπλέκονται επίσης. Ο ιππόκαμπος 

εμπλέκεται επίσης στη ρύθμιση του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, η αλληλουχία των 

διαδικασιών που μεσολαβούν για την απάντησή μας στο στρες: ενεργοποίηση της σε θετικά 

συναισθήματα που προκαλεί η μουσική σχετίζεται με την μείωση του στρες που μπορούμε να 

βιώσουμε όταν εκτιθέμεθα σε ευχάριστη μουσική. 

                                                 
8
 Salimpoor V.N., Belonvoy, M., Larcher, K, Dagher, A., Zatorre, R.J. (2011). Anatomically distinct dopamine 

release during anticipation and experience of peak emotion to music. Nature Neuroscience, 14(2), 257-264. 
9
 Koelsch, S. (2014). Brain correlates of music-evoked emotions. Nature Review Neuroscience, 15 170-180. 

Εικόνα 3: Οι βασικές διαδρομές που 

υποστηρίζουν την αυτόνομη και την 

μυϊκή απάντηση στη μουσική 

(Koelsch, 2014). 

http://www.med.harvard.edu/aanlib/cases/caseM/mr1_t/023.html
http://www.med.harvard.edu/aanlib/cases/caseM/mr1_t/028.html
http://www.med.harvard.edu/aanlib/cases/caseM/mr3_t/021.html
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Τα νευροψυχολογικά ευρήματα είναι συνεπή με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από μελέτες 

νευροαπεικόνισης: ασθενείς με βλάβες ή εκφυλισμό των δομών και των δικτύων που εμπλέκονται σε 

συναισθηματικές αντιδράσεις και στους μηχανισμούς ανταμοιβής έχουν αλλάξει τις αντιλήψεις και 

αντιδράσεις στη μουσική (μερικά παραδείγματα είναι: η αδυναμία να αισθάνονται θετικά 

συναισθήματα απέναντι στη μουσική - μουσική ανηδονία - ή μία υπερβολική θετική απάντηση - 

υπερηδονία
10

 μια μεταλλαγμένη αντίληψη για την παραφωνία
11

, μειωμένη συναισθηματική 

αναγνώριση σε ασθενείς που εμφανίζουν μετωποκροταφική λοβώδη εκφύλιση
 12

). 

Η ισχυρή επίδραση της μουσικής στον εγκέφαλό μας, έχει σε μεγάλο βαθμό μελετηθεί και αποδειχθεί: 

η έκθεση σε μουσική ενεργοποιεί σταθερές, συγκεκριμένες και σχετικές λειτουργικές αλλαγές σε όλες 

τις δομές του εγκεφάλου και των δικτύων που εμπλέκονται σε συναισθηματικές αντιδράσεις και την 

ανταπόκριση της ανταμοιβής και προκαλεί συναισθήματα που μερικές φορές είναι μέρος της 

καθημερινής μας εμπειρίας (όπως η χαρά, έκπληξη, λύπη ...) και μερικές φορές σχετίζονται έντονα με 

το μουσικό τομέα (για παράδειγμα, τα «ρίγη συγκίνησης»). 

Το απόσπασμα που ακολουθεί παρέχει ένα παράδειγμα της αξιοσημείωτης ικανότητας του εγκεφάλου 

μας να επεξεργαστεί και να αποκωδικοποιήσει τις πληροφορίες που βασίζονται σε συναισθηματικές 

αντιδράσεις [ https://www.youtube.com/watch?v=AUT9UTVrwp8 ] - Προτίμηση / Συναισθήματα και 

αμυγδαλή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιλήψεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που εκτίθενται παραπάνω, πώς θα 

μπορούσε η μουσική να χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικό εργαλείο; 

Ο κλάδος της μουσικοθεραπείας έχει αυξηθεί στη δομή του, στην επιστημονική εγκυρότητα και στη 

σημασία των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των ετών, σε σημείο που τώρα χρησιμοποιείται ως 

συμπληρωματική θεραπεία σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων, τόσο που σχετίζεται και με την 

νευρογνωστική και την ψυχιατρική. Εκτός από το ρόλο της ως ενισχυτικό των θετικών 

συναισθημάτων, η μουσική έχει αναγνωριστεί ως ένα ενισχυτικό της μνήμης σε ασθενείς με νόσο 

Alzheimer
13

 και ως παράγοντας διευκόλυνσης της νευρογένεσης, της αναγέννησης και της επισκευής 

των νευρώνων
14

. Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα του ιππόκαμπου που προκαλείται από τη μουσική 

έχει συνδεθεί με έκκριση στεροειδών (ρόλος του ιππόκαμπου στη δραστηριότητα του υποθαλάμου - 

υπόφυσης-επινεφριδίων και οι αλληλεπιδράσεις με το αμυγδαλοειδές σύνδρομο) και στην αύξηση της 

ευαισθησίας των υποδοχέων στον εγκεφαλικό  νευροτροφικό παράγοντα (BDNF). 

Όσον αφορά τον εθισμό σε ουσία και τη ψυχολογική εξάρτηση, η αύξηση του BDNF έχει ανιχνευθεί 

στην κοιλιακή καλυπτήρια περιοχή του εγκεφάλου των ζώων που εκτέθηκαν χρονίως σε ουσίες. 

Επιπλέον, η έγχυση BDNF έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη των συμπεριφορών εθισμού
15

:και πάλι, μια 

από τις πιο σχετικές συνιστώσες των δικτύων του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ανταμοιβή και το 

κίνητρο, επανέρχεται. Η επίδραση της μουσικής στην ντοπαμινεργική δράση των μηχανισμών 

ανταμοιβής του εγκεφάλου είναι ένας από τους παράγοντες που παρέχουν ένα σκεπτικό για τη χρήση 

της μουσικής ως συμπληρωματική μέθοδο στη θεραπεία του εθισμού: τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν τη μουσική για να προκληθεί μια νευροχημική αντίδραση που είναι παρόμοια με 

αυτήν που προκαλείται από κατάχρηση ουσιών, είναι ένα έγκυρο εργαλείο για την συστηματική 

θεραπεία απευαισθητοποίησης
16

. 
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 Zatorre, R.J. (2015). Musical pleasure and reward: mechanisms and dysfunction. Annals of the New York 

Academy of Science, 1337, 202-211. 
11

 Gosselin, Samson S., Adolphs R., Noulhiane M., Roy M., Hasboun D., Baulac M., Peretz I. (2006). Emotional 

responses to unpleasant music correlates with damage to the parahippocampal cortex. Brain, 129, 2585–2592 
12

 Omar, R. (2011). The structural neuroanatomy of music emotion recognition: evidence from frontotemporal 

lobar degeneration. Neuroimage 56, 1814–1821. 
13

 Simmons – Stern, N.R., Budson, A.E., Ally, B.A. (2010). Music as a memory enhancer in patients with 

Alzheimer’s disease. Neuropsychologia 48, 3164–3167 
14

 Fukui, H., Toyoshima, K. (2008). Music facilitates the neurogenesis, regeneration and repair of neurons. 

Medical Hypotheses 71: 765–769. 
15

 Vargas-Perez, H., Ting-A Kee, R., Walton, C.H., Hansen, D.M., Razavi, R., Clarke, L., Bufalino, M.R., 

Allison, D.W., Steffensen, S.C., van der Kooy, D. (2009). Ventral tegmental area BDNF induces an opiate-
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16
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Επιπλέον, η μουσική που βασίζεται στη γνωστική αποκατάσταση έχει αναγνωριστεί ως ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη της υποτροπής στον εθισμό
17

. Μία από τις πιο σχετικές 

νευροψυχολογικές λειτουργίες που χαρακτηρίζουν τον εθισμό σε ουσία και αυξάνουν την τρωτότητα 

των ασθενών στην υποτροπή, είναι η παθολογική αλλοίωση των εκτελεστικών λειτουργιών. 

Εκτελεστικές λειτουργίες, που ως επί το πλείστον έχουν αναληφθεί από τα νευρωνικά δίκτυα του 

μετωπιαίου λοβού, είναι από τις πιο σύνθετες γνωστικές διαδικασίες που ο εγκέφαλός μας είναι σε 

θέση να συμμετάσχει: μνήμη εργασίας, γνωστική ευελιξία, έλεγχος προσοχής, αναστολή απάντησης, 

αφηρημένη συλλογιστική και την επίλυση προβλημάτων, περίπλοκες οπτικοχωρικές και 

οπτικοκινητικές δεξιότητες είναι παραδείγματα των εκτελεστικών λειτουργιών. 

Όπως αναφέρει ο Lesiuk (2010), έχουν αναφερθεί προβλήματα στην εκτελεστική λειτουργία, σε 

άτομα με εθισμό. Τα προβλήματα αυτά λειτουργούν σαν ένας παράγοντας που συμβάλλει στην 

υποτροπή: εθισμένοι ασθενείς τείνουν να έχουν περιορισμένες ικανότητες προγραμματισμού, 

δυσκολίες στην αφηρημένη συλλογιστική, στον έλεγχο των παρορμήσεων και αναστολή στην 

απόκριση, ως συνέπεια της διαταραχής της ντοπαμινεργική δράσης στο μετωπιαίο λοβό. Αυξανόμενα 

στοιχεία καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των νευρογνωστικών αποκατάστασεων ως 

συμπλήρωμα της θεραπείας για διαταραχές εθισμού
18

: η μουσική διεγείρει την προσοχή και την 

εργασιακή μνήμη, ενισχύοντας έτσι τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, δημιουργώντας πιο 

αποτελεσματικές στρατηγικές λήψης αποφάσεων και δέσμευση στη θεραπευτική διαδικασία. 

 

Γιατί η μουσική είναι τόσο ελκυστική για τον εγκέφαλό μας; 

 

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες μελέτες , υπάρχουν ορισμένες εγγενείς αρχές που διέπουν τη 

δύναμη της μουσικής στο μυαλό μας: ο Koelsch (2014) [15] προσδιόρισε τρεις κύριες πτυχές: ο ρόλος 

της στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, η ένταση (συμπεριλαμβάνονται τα μουσικά 

προσδόκιμα) και συναισθηματική μετάδοση. Σε πολλές περιπτώσεις και για την πλειοψηφία της 

ανθρώπινης ιστορίας, η μουσική χαρακτηρίζει διάφορες κοινωνικές καταστάσεις στις οποίες τα άτομα 

συμμετέχουν ενεργά στη μουσική (παλαμάκια, τραγούδι, χορός ή το παιχνίδι): αυτή η κοινή δέσμευση 

στην ίδια δραστηριότητα και τα ισχυρά συναισθήματα που συνοδεύουν αυτή τη δραστηριότητα, 

προωθούν εκείνες τις κοινωνικές δυναμικές που είναι απαραίτητες για την επιβίωση του ατόμου, όπως 

η επικοινωνία, η συνεργασία και η κοινωνική συνοχή. 

Το πολύ απλό γεγονός ότι εκτίθενται στην ίδια κατάσταση που περιλαμβάνει μουσική ( οι άνθρωποι 

που παίζουν μαζί, το ακροατήριο σε μια συναυλία) είναι αρκετό για να δημιουργήσει το «εμείς», ένα 

συλλογικό υποκείμενο που βιώνει μια αίσθηση (προσωρινή ή παρατεταμένη) της ένταξης και της 

σύνδεσης. Η μουσική είναι ένα δομημένο και οργανωμένο σύνολο ήχων, απολύτως ορισμένο στο 

χώρο και το χρόνο σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια: η έμμεση αναγνώριση αυτών των προτύπων και η 

επεξεργασία των ενδο-μουσικών πληροφοριών αποτελούν τα θεμέλια της προσδοκίας της μουσικής 

και της έντασης. Ακουστικοί παράγοντες, όπως η αισθητηριακή συνήχηση ή δυσαρμονία, η ένταση 

και χροιά μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την ένταση λόγω της αύξησης ή της μείωσης της (μη) 

ευχαρίστησης (Koelsch, 2014). Διαρθρωτικοί παράγοντες (build-up, παραβίαση, μεταβατική φάση και 

το απόφαση) εσκεμμένα καθορίζουν και ρυθμίζουν την ένταση.  
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 Lesiuk, T.L. (2010). A Rationale for Music-Based Cognitive Rehabilitation toward Prevention of Relapse in 

Drug Addiction. Perspectives in music therapy, 28 (2),  
18

 Rezapour T., DeVito E.E., Sofuoglu M., Ekhtiari H. (2016). Perspectives on neurocognitive rehabilitation as 

an adjunct treatment for addictive disorders: From cognitive improvement to relapse prevention. Progress in 

Brain Research, 224:345-69 
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Τα εγγενή 

χαρακτηριστικά ενός 

μουσικού αποσπάσματος 

δεσμεύουν τον εγκέφαλο 

μας στις προβλέψεις για 

τα επερχόμενα 

συστατικά: ανεπίλυτα 

προβλήματα συνδέονται 

με την αύξηση της 

έντασης και διέγερσης, 

που θα μπορούσε να 

εξελιχθεί σε δυσάρεστη 

κατάσταση αν διαρκέσει 

πάρα πολύ και η 

αναμονή της 

επακόλουθης λύσης 

συνδέεται με την 

ευχαρίστηση και την 

ντοπαμινεργική 

δραστηριότητα στο 

ραβδωτό σώμα. 

Ένας άλλος πιθανός 

λόγος για τον οποίο ο 

εγκέφαλός απασχολείται 

τόσο με τη μουσική είναι 

η συναισθηματική 

μετάδοση: τα 

συναισθήματα που 

μεταφέρονται από 

μουσικά αποσπάσματα 

προκαλούν φυσιολογικές 

διαδικασίες που 

αντικατοπτρίζουν τα ίδια 

συναισθήματα. 

Ηλεκτροφυσιολογικές 

καταγραφές (ειδικά το ηλεκτρομυογράφημα) όπως και απεικονιστικά ευρήματα υποστηρίζουν τη 

σχέση μεταξύ «χαρούμενης» ή «θλιβερής» μουσικής και τα τυπικά χαρακτηριστικά των χαρούμενων 

ή λυπημένων εκφράσεων του προσώπου. Η μουσική που υποδηλώνει φόβο δύναται να ενεργοποιήσει 

τις στεφανιαίες δομές που εμπλέκονται στην επεξεργασία των πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσει 

στην τυπική «πέτα ή πολέμα» αντίδραση. 

Μουσική - είτε τη θεωρούμε ως απλά έναν τρόπο για να χαλαρώσουμε ή ένα από τα πράγματα που 

κάνουν τη ζωή να αξίζει, μια καθαρή αισθητική αφαίρεση ή ένα μείγμα από ρίγη, δάκρυα και 

ζωντανές εικόνες - είναι μία ισχυρή και παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας, η οποία είναι εξίσου σε 

θέση να ενεργοποιήσει τις γνωστικές πτυχές που μας διακρίνει ως άνθρωπο και τις πατρογονικές 

αντιδράσεις που επέτρεψαν στο είδος μας να επιβιώσει και να εξελιχθεί. 

 

Ας επιστρέψουμε στη φράση του Thoreau : «Όταν ακούω μουσική δε φοβάμαι κανέναν κίνδυνο, είμαι 

άτρωτος, δεν βλέπω κανένα εχθρό, είμαι σε αρμονία με τους πρώτους καιρούς και τους έσχατους». 

Τη διαβάζουμε με τον ίδιο τρόπο όπως στην αρχή της ενότητας; 

Οι κοινωνικές λειτουργίες της μουσικής: τα επτά σημεία 

Η μουσική είναι μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές 

κοινωνικές λειτουργίες. Η ικανότητα και η ανάγκη να δεσμευτεί κανείς σε αυτές 

τις κοινωνικές διαδικασίες είναι που μας κάνουν ανθρώπους. Τα συναισθηματικά 

αποτελέσματα της δέσμευσης σε αυτές τις λειτουργίες περιλαμβάνουν εμπειρίες 

ανταμοιβής, διασκέδασης και χαράς. Η απομόνωση από αυτές τις διαδικασίες έχει 

δηλητηριώδη αποτελέσματα στην υγεία και στο προσδόκιμο ζωής. Αυτές οι 

λειτουργίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε επτά περιοχές: 

 Πρώτον, όταν τα άτομα παράγουν μουσική, έρχονται σε επαφή ο ένας με τον 

άλλο, εκπληρώνοντας έτσι μια βασική ανάγκη του ανθρώπου για κοινωνική 

επαφή; 

 Δεύτερον, η μουσική ενεργοποιεί αυτόματα την κοινωνική γνώση, σαν μια 

προσπάθεια να κατανοήσει τις προθέσεις του συνθέτη, 

 Τρίτον, η ενασχόληση με τη μουσική μπορεί να οδηγήσει σε συμπάθεια για 

τον άλλο: το κάθε άτομο μέσα σε μια ομάδα, μπορεί να αναπτύξει 

ενσυναίσθηση με τέτοιο τρόπο που οι συναισθηματικές καταστάσεις 

γίνονται πιο ομοιογενείς. Η συμπάθεια αναφέρεται στην κοινωνική 

λειτουργία της ενσυναίσθησης, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης των 

συγκρούσεων και την προώθηση της συνοχής. 

 Τέταρτον, η μουσική συμπεριλαμβάνει την επικοινωνία, 

 Πέμπτον, η δημιουργία της μουσικής συμπεριλαμβάνει συντονισμό 

διαφόρων δράσεων. Αυτό απαιτεί από τα άτομα να συγχρονίζονται σε έναν 

ρυθμό και να κρατάνε το ρυθμό. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να προέρχεται 

από την ευχαρίστηση που πηγάζει όταν οι άνθρωποι συντονίζουν τις κινήσεις 

τους. Η ταυτόσημη κινησιολογία δημιουργεί την αίσθηση της κοινής 

ταυτότητας.  

 Έκτον, μία μουσική παράσταση από πολλούς συντελεστές μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο εάν υπάρχει συνεργασία. Η συνεργασία υπονοεί ένα 

κοινό στόχο και κοινές διαθέσεις, η δέσμευση στο συνεργατισμό είναι μια 

μορφή ευχαρίστησης.  

 Έβδομον, η μουσική οδηγεί σε αυξημένη κοινωνική συνοχή της ομάδας, που 

ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη στην αμοιβαία φροντίδα και η βεβαιότητα 

πως η δυνατότητα να δεσμευτεί το άτομο σε άλλες κοινωνικές λειτουργίες θα 

εμφανιστεί σίγουρα στο μέλλον. 

Adapted from Box 2 “Social functions of music: the seven Cs”, in Koelsch (2014), 

pg. 175. 
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ΜΟΥΣΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Βασίλειος Στάμου 

& 

Λελούδα Στάμου 

1. ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ 

ΟΥΣΙΕΣ 

 

Η γνωσιακή συμπεριφορική θεωρία υποστηρίζει ότι η εξάρτηση από ουσίες είναι μία 

συμπεριφορά που μαθαίνεται, η οποία διαμορφώνεται μέσω επαναλαμβανόμενων εμπειριών 

που λαμβάνουν χώρα λόγω της ικανότητας της ουσίας να επιφέρει συγκεκριμένη επίδραση 

στις σωματικές, φυσιολογικές και κοινωνικές λειτουργίες οι οποίες σχετίζονται με τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες του ατόμου που τις καταναλώνει, ιδίως αν δεν είναι διάθεσιμοι 

άλλοι τρόποι ώστε να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτού του είδους η μάθηση λαμβάνει 

κυρίως χώρα μέσω συσχέτισης και συνεπειών. Το πρώτο είδος μάθησης βασίζεται στην 

θεωρία Κλασσικής Εξαρτημένης Μάθησης (Pavlov, 1927/1960) σύμφωνα με την οποία το 

εξωτερικό (π.χ. μία συγκεκριμένη τοποθεσία ή άτομο) ή εσωτερικό (π.χ. συγκεκριμένες 

σκέψεις, σωματικές ή συναισθηματικές καταστάσεις) ερέθισμα το οποία ήταν πρότερα 

ουδέτερο μπορεί να γίνει εξαρτημένο αν επανηλλειμένως συνδυαστεί με τη χρήση ουσιών. 

Το δεύτερο είδος μάθησης αποδίδεται στην επίδραση της ουσίας, η οποία υποκινεί την 

επανάληψη της συμπεριφοράς, λόγω των αλλαγών στις βιοψυχοκοινωνικές λειτουργίες 

(θετική ενίσχυση) ή στην αντίληψη της ουσίας ως ικανής να λειτουργήσει ως 

ψευδοομοιοστατικός ρυθμιστής  των λειτουργιών οι οποίες προαναφέρθηκαν (αρνητική 

ενίσχυση). Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι θεραπευτές ανέδειξαν άλλη μία μορφή μάθησης 

συμπεριφορών που σχετίζονται με την χρήση ουσιών η οποία συμβαίνει για κοινωνικούς 

λόγους (κοινωνική μάθηση) (Bandura, 1977), παρατηρώντας άλλα άτομα και μιμούμενοι τη 

συμπεριφορά τους για διάφορους λόγους (π.χ. το να ανήκεις σε μία κοινωνική ομάδα).  

Όποια και αν είναι τα κίνητρα για τη χρήση ουσιών, ακολουθούνται αναπόφευκτα 

από αρνητικές συνέπειες αλλά συνήθως αυτό γίνεται αντιληπτό αφού το άτομο έχει γίνει 

εξαρτημένο. Αυτό οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο προσπαθειών να ανακουφιστούν τα 

συμπτώματα και επιδείνωσης, ο οποίος  τελικά χειροτερεύει το πρόβλημα της εξάρτησης. Η 



65 

 

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεωρία (ΓΣΘ) εστιάζει στο να αναγνωρίσει τις εξατομικευμένες 

ανάγκες που ευνοούν την χρήση ουσιών, και στοχεύει στη μείωση της πιθανότητας 

υποτροπής ενισχύοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εναλλακτικών στρατηγικών (Marlatt, 

1985, 1990, 1996)  που διευκολύνουν την εκπλήρωση αυτών των  αναγκών χωρίς τη χρήση 

ουσιών (Litt, Kadden, Cooney, & Kabela, 2003; Miller & Hester, 1989). Κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας, τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία των κινήτρων για τη χρήση ουσιών και οι 

συνέπειές της, και εξετάζονται διεξοδικά οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι αντιλήψεις που 

εμπλέκονται στην ανάπτυξη και διατήρηση συμπεριφορών εξάρτησης, ώστε να 

τροποποιηθούν με έναν θεραπευτικά ευεργετικό τρόπο για το ΕΑ (Carroll, 1998).  

Όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου υποτροπής, οι γνωσιοσυμπεριφορικοί 

θεραπευτές δίνουν έμφαση στην σημαντικότητα της έγκαιρης αναγνώρισης καταστάσεων 

υψηλού κινδύνου και στην τροποποίηση των εμπλεκόμενων συμπεριφορικών αντιδράσεων 

που ευνοούν την χρήση ουσιών (Marlatt, 1985, 1990, 1996). Ένας σημαντικός παράγοντας 

κινδύνου σε αυτήν την διαδικασία είναι το βίωμα της έντονης επιθυμίας για χρήση (craving) 

καθώς η σημασία του τόσο στο στάδιο της ανάπτυξης της εξάρτησης όσο και κατά τη φάση 

της θεραπείας έχει επανειλημμένως τονιστεί (Franken, 2003). Η επιθυμία για χρήση 

θεωρείται συναίσθημα (Franken, 2003; Panksepp, 2007) και έχει συσχετιστεί με τη θετική 

ενίσχυση των ουσιών (Marlatt, 1985) καθώς και με την επιθυμία για ανακούφιση των 

συμπτωμάτων στέρησης (Amercian Psychiatric Association [APA], 2013; Baker, Morse, & 

Sherman, 1987; APA, 1987). Σημαντικότατα, ερευνητές έχουν επισημάνει τη σημασία των 

ερεθισμάτων (cues) τα οποία σχετίζονται με τα συμπτώματα στέρησης ή τη χρήση ουσιών 

και τα οποία μπορούν να επιφέρουν έντονες και αγχογόνες ορμές επιθυμίας για χρήση όταν 

ένα εξαρτημένο από ουσίες άτομο  (ΕΑ) έρχεται σε επαφή με το σχετικό ερέθισμα - λόγω της 

μακρόχρονης επαναλαμβανόμενης χρήσης στο παρελθόν σε αντίστοιχες καταστάσεις -  η 

οποία καταλήγει σε αυτόματες συμπεριφορικές αντιδράσεις που ευνοούν τις συμπεριφορές 

αναζήτησης και χρήσης ουσιών (Poulous, Hinson, & Siegel., 1981; Tiffany, 1990). Αυτή η 

άποψη ενισχύεται περαιτέρω από θεωρίες εξάρτησης που βασίζονται στον Παυλόφ, οι οποίες 

δείχνουν ότι αυτά τα ερεθίσματα σχετίζονται με εξαρτημένες σωματικές (πχ. αλλαγές στον 

καρδιακό παλμό, έντονη εφίδρωση), υποκειμενικές (π.χ. έντονη επιθυμία) και 

συμπεριφορικές (π.χ. συμπεριφορά αναζήτησης ναρκωτικών) αντιδράσεις οι οποίες 

αυξάνουν το κίνητρο για χρήση ουσιών και, συνεπώς, τον κίνδυνο υποτροπής (Krank & 

Wall, 1990). Η ΓΣΘ στοχεύει στην εξάλειψη του αντίκτυπου των εξωτερικών και 
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εσωτερικών εξαρτημένων ερεθισμάτων και εφαρμόζει διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις 

έκθεσης σε αγχογόνα ερεθίσματα (cue-exposure treatment), γι αυτόν ακριβώς τον λόγο. 

1.1. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΓΧΟΓΟΝΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ 

 

Η αναγνώριση της σημασίας των καταστάσεων υψηλού κινδύνου στην θεραπεία της 

εξάρτησης από ουσίες οδήγησε στην ανάπτυξη θεραπευτικών παρεμβάσεων έκθεσης σε 

αγχογόνα ερεθίσματα, όπως η συστηματική απευαισθητοποίηση (Lazarus & Rachman, 

1957), η οποία στοχεύει στη συστηματική μη ενισχυμένη έκθεση σε ερεθίσματα υψηλού 

κινδύνου (Childress, McLellan, Ehrman, & O'Brien, 1988; Myers & Carlezon, 2010; Newlin, 

Pretorius, & Jaffe, 1989; O'Brien, Childress, McLellan, & Ehrman, 1990; Siegel, 1988). 

Αυτές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις εφαρμόστηκαν αρχικά στην θεραπεία για αγχώδεις 

διαταραχές και φοβίες (Hofmann & Smits, 2008) αλλά η χρήση τους έχει αναβαθμιστεί τις 

τελευταίες δεκαετίες σε ανεξάρτητες ή συμπληρωματικές θεραπευτικές μεθόδους  για την  

αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες.   

Η θεραπεία έκθεσης για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες περιλαμβάνει in 

vivo (σε πραγματικό χρόνο) ή in vitro (φανταστική) έκθεση σε ερεθίσματα συνδεδεμένα με 

τη χρήση ουσιών ώστε να τα «εξαλείψει» με την αποδυνάμωση της σύνδεσης μεταξύ των 

ερεθισμάτων και των ψυχοσωματικών αντιδράσεων που σχετίζονται με την έντονη επιθυμία 

για χρήση (Drummond, 2000, 2001; Myers & Carlezon, 2010). Αυτές οι θεραπευτικές 

παρεμβάσεις έχουν εφαρμοστεί στην εξάρτηση από οπιούχα (Childress et al., 1993; Childress 

et al., 1988; Ehrman et al., 1998), κοκαΐνη (O'Brien et al., 1990), οινοπνευματώδη 

(Drummond & Glautier, 1994; Kavanagh et al., 2006; Monti et al., 1993) και νικοτίνη (Lee et 

al., 2004; Unrod et al., 2014). Παρόλα αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι αντιφατικά 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους (Conklin & Tiffany, 2002; Hammersley, 1992; 

Heather & Bradley, 1990). Κάποιες απόψεις υποστηρίζουν ότι αυτού του είδους η θεραπεία 

είναι αποτελεσματική (Drummond & Glautier, 1994; Heather & Bradley, 1990), άλλες 

υποστηρίζουν το αντίθετο (Dawe et al., 1993; McLellan, Childress, Ehrman, O’Brien, & 

Pasko, 1986), ενώ άλλοι μελετητές προτείνουν ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική με 

συγκεκριμένες ουσίες (Drummond, Tiffany, Glautier, & Remington, 1995a, 1995b), ή μόνο 

σαν συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος (Monti & O'Leary, 1999; Monti & Rohsenow, 

1999; Rohsenow, Niaura, Childress, Abrams, & Monti, 1990), συχνά εξαρτώμενη από τις 



67 

 

θεραπευτικές ανάγκες του κάθε ατόμου (Drummond et al., 1995b; Powell, Gray, & Bradley, 

1993) και από το βαθμό του εσωτερικού κινήτρου για αλλαγή (Romo & Graziani, 2015). 

Μία πιθανή εξήγηση για την διαφοροποίηση των ερευνητικών ευρημάτων έχει δοθεί από πιο 

σύγχρονες απόψεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με τις θεωρίες του Παυλόφ (Pavlov, 

1927/1960), η επανειλημμένη μη ενισχυμένη έκθεση σε αγχογόνα ερεθίσματα μπορεί μόνο 

να αποκρύψει τη σύνδεση και όχι να την αποδυναμώσει (Robbins, 1990). Κατά συνέπεια, η 

θεωρητική βάση και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εξάλειψης του αγχογόνου 

ερεθίσματος ως μορφής “απομάθησης” (unlearning) δυσπροσάρμοστων συμπεριφορικών 

αντιδράσεων έχει αμφισβητηθεί σημαντικά και έχει αντικατασταθεί από την έννοια του 

επαναπρογραμματισμού του αγχογόνου ερεθίσματος (cue counter-conditioning), δηλαδή την 

εκμάθηση μίας νέας συμπεριφοράς ως αντίδραση στο ερέθισμα και την ανάπτυξη μίας νέας 

σύνδεσης η οποία θα προωθεί υγιείς συμπεριφορές και ενισχυμένες δεξιότητες 

αντιμετώπισης (Conklin & Tiffany, 2002). Θέτοντάς το απλά, η αποτελεσματικότητα της 

θεραπευτικής παρέμβασης με  έκθεση σε αγχογόνο ερέθισμα μεταφράζεται στην ικανότητά 

της να ακυρώνει τη δράση παλιών συμπεριφορικών αντιδράσεων οι οποίες σχετίζονται με 

την έντονη επιθυμία για χρήση και να προωθεί νέες οι οποίες μαθαίνονται κατά τη διάρκεια 

της θεραπείας και μπορούν να διευκολύνουν την αποχή από τη χρήση. 

 

1.2.  ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΚΡΟΑΣΗ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟΝ 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ?  

 

Η “υπόθεση  της αναίρεσης” (Levenson, 1994) και η θεωρία της Θετικής Ψυχολογίας 

(Dunn & Dougherty, 2005; Fredrickson, Branigan, & Tugade, 1998; Tugade & Fredrickson, 

2004) θεωρούν ότι η πρόκληση θετικών συναισθημάτων μπορούν να αντενεργήσουν και να 

εξουδετερώσουν τον ψυχοσωματικό αντίκτυπο των αρνητικών συναισθημάτων, όπως του 

άγχους, του φόβου και της αγωνίας. Ερευνητικές μελέτες επαλήθευσαν αυτήν την υπόθεση 

δείχνοντας ότι η καρδιοαγγειακή διέγερση που προκαλείται από τον φόβο μπορεί να 

αντιστραφεί με την πρόκληση θετικών συναισθημάτων (Fredrickson et al., 1998; Fredrickson 

& Levenson, 1998). Από τη στιγμή που η έντονη επιθυμία για χρήση θεωρείται συναίσθημα 

(Franken, 2003), ο επαναπρογραμματισμός των ερεθισμάτων που σχετίζονται με τη χρήση 

ουσιών απαιτεί την ύπαρξη μιας εναλλακτικής πηγής πρόκλησης συναισθημάτων η οποία θα 
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διευκολύνει συμπεριφορικές αλλαγές και τροποποίηση των εμπλεκόμενων ψυχοσωματικών 

αντιδράσεων που σχετίζονται με την επιθυμία για χρήση. Ενδιαφέρον είναι ότι η ακρόαση 

μουσικής έχει προταθεί ως αποτελεσματική πηγή για την πρόκληση διακριτών θετικών 

συναισθημάτων (Salimpoor, Benovoy, Larcher, Dagher, & Zatorre, 2011; Salimpoor, 

Benovoy, Longo, Cooperstock, & Zatorre, 2009) τα οποία μπορούν να αντενεργήσουν σε 

αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις (Allen et al., 2001; Andrade & Bhattacharya, 2003; 

Hamel, 2001; Phipps, Carroll, & Tsiantoulas, 2010; Schneider, Schedlowski, Schurmeyer, & 

Becker, 2001; Sutoo & Akiyama, 2004; Thorgaard, Henriksen, Pedersbaek, & Thomsen, 

2004; Watkins, 1997), και ψυχοσωματικά συμπτώματα (Allen et al., 2001; Andrade & 

Bhattacharya, 2003; Hamel, 2001; Schneider et al., 2001; Sutoo & Akiyama, 2004; 

Thorgaard et al., 2004; Watkins, 1997), ενισχύοντας τις εμπλεκόμενες ομοιοστατικές 

λειτουργίες (Bernatzky, Presch, Anderson, & Panksepp, 2011; Sakamoto, Ando, & Tsutou, 

2013; Salamon, Kim, Beaulieu, & Stefano, 2003). Ερευνητικά  ευρήματα από τον τομέα της 

νευροβιολογίας στηρίζουν ακόμη περισσότερο αυτήν την αντίληψη καθώς υποδεικνύουν ότι 

η ιδιότητα της μουσικής να προκαλεί θετικά συναισθήματα και να αντενεργεί σε αρνητικές 

συναισθηματικές καταστάσεις στηρίζεται στην διακριτή έκκριση ντοπαμίνης που 

προκαλείται από την μουσική στο μεσομεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου (βλ. εικόνα 1 

για αλλαγές που προκαλούνται από τη μουσική στον ανθρώπινο εγκέφαλο) (Blood & 

Zatorre, 2001; Menon & Levitin, 2005; Salimpoor et al., 2011) και στην απενεργοποίηση του 

ιπποκάμπου και της αμυγδαλής του εγκεφάλου που εμπλέκονται στο βίωμα αρνητικών 

συναισθημάτων, όπως ο φόβος και το άγχος (Bain, 1859; Blood & Zatorre, 2001; Blood, 

Zatorre, Bermudez, & Evans, 1999).  Στην πραγματικότητα, υπονοείται ότι αυτός μπορεί να 

είναι ο λόγος που τα εξαρτημένα από ουσίες άτομα ακούν ενεργητικά μουσική στην 

προσπάθεια τους να ανακουφίσουν τον σωματικό και ψυχολογικό πόνο και δυσφορία 

(Aldridge & Fachner, 2006). Η ακρόαση μουσικής έχει επίσης φανεί ότι αντενεργεί σε 

αρνητικές ιδέες (Phipps et al., 2010), προλαμβάνει την αρνητική διάθεση (Sarkamo et al., 

2008) και ενισχύει θετικές πεποιθήσεις οι οποίες ξεπερνούν χρονικά τις ατομικές τάσεις για 

υπερκερασμό τους με λογική σκέψη (Salamon et al., 2003). Θα μπορούσε, λοιπόν, να 

υποστηριχθεί ότι η ακρόαση ευχάριστης χαλαρωτικής μουσικής μπορεί να είναι ικανή να 

διευκολύνει τον επαναπρογραμματισμό των ερεθισμάτων που συνδέονται με την χρήση 

ουσιών και  να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας έκθεσης σε αγχογόνο 

ερέθισμα μέσω της μείωσης της εμπλεκόμενης επιθυμίας για χρήση. Μία τέτοια συνεισφορά 

μπορεί να είναι σημαντική για την παροχή σε εξαρτημένα από ουσίες άτομα 
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αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης οι οποίες μπορούν να προωθούν τη χρήση 

λογικής σκέψης (problem-based coping) για την αντιμετώπιση σχετικών καταστάσεων - 

μέσω της επανάκτησης του γνωσιακού ελέγχου επί της αντιδραστικότητας στα αγχογόνα 

ερεθίσματα - και τον περιορισμό παθολογικής συμπεριφοράς αναζήτησης ουσιών στην 

παρουσία των σχετικών ερεθισμάτων (Beck, Wright, Newman, & Liese, 1993; Christiansen, 

Smith, Roehling, & Goldman, 1989; Marlatt, 1996; Stathopoulou, 2010).  

Εικόνα 1. Εγκεφαλικές δομές που αλλοιώνονται από τη μουσική. Ο αριστερός κύκλος 

δείχνει τις περιοχές που επηρεάζονται από την ευχάριστη μουσική και ο δεξιός αυτές που 

επηρεάζονται από την δυσάρεστη. 

 

 

2. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Δεν είναι τυχαίο ότι η μουσική θεωρείται ως ένα σημαντικό συστατικό της 

ανθρώπινης ανάπτυξης και ζωτικό κομμάτι των περισσότερων πολιτισμών (Peretz & Hebert, 

2000; Trehub, 2003), αφού εκτιμάται ιδιαίτερα για την ιδιότητά της να προκαλεί 

συναισθήματα από την αρχαιότητα ακόμη, όπως είναι εμφανές από την αριστοτελική 

περιγραφή των διαφορετικών συναισθηματικών καταστάσεων που προκαλούνται από τους 

διαφορετικούς μουσικούς τρόπους, κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. (Jowett, 1885). Μέχρι σήμερα, οι 

περισσότερες σύγχρονες μελέτες πάνω στις συναισθηματικές αποκρίσεις στη μουσική 

βασίστηκαν στο Component Process Model of Emotion  (Scherer, 2005; Scherer, 2004) το 

οποίο δηλώνει ότι ένα συναισθηματικό επεισόδιο αποτελείται από συγχρονισμένες αλλαγές 

τουλάχιστον στα τρία ακόλουθα επίπεδα/συστατικά: σωματικό (βιοφυσιολογική διέγερση), 

συμπεριφορικό (εκφραστικές αλλαγές και τάσεις δράσης) και υποκειμενικά αισθήματα 

(συνειδητή βίωση ενός συναισθήματος) (Coutinho & Cangelosi, 2011; Krumhansl, 1997; 
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Panksepp, 1995; Sloboda, 1991; Witvliet & Vrana, 1995). Σημαντικό είναι ότι ερευνητικά 

ευρήματα φαίνεται να επαληθεύουν το γεγονός ότι συγχρονισμένες αλλαγές σε απόκριση στη 

μουσική εμφανίζονται στα αυτοαναφερόμενα υποκειμενικά αισθήματα, στη βιοφυσιολογική 

διέγερση, στην ενεργοποίηση περιοχών του φλοιού και του υποφλοιού του εγκεφάλου που 

συνδέονται με το συναίσθημα, και στη ρύθμιση και τάση για δράση (Juslin, Liljestrom, 

Vastfjall, Barradas, & Silva, 2008). Σύμφωνα με τους Juslin και Vastfjall (2008), για την 

πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών μεσολαβούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί και 

διαδικασίες, όπως τα αντανακλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους (brainstem reflexes), η 

οπτική εικονοποίηση (visual imagery), η μουσική προσδοκία (musical expectancy), η 

αξιολογική εξάρτηση (evaluative conditioning), η επεισοδιακή μνήμη (episodic memory), η 

συναισθηματική μεταδοτικότητα (emotional contagion) και μερικές φορές η γνωσιακή 

αξιολόγηση (cognitive appraisal). Συνεπώς, οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η 

μουσική πράγματι μπορεί να εκφράσει, να προκαλέσει και να τροποποιήσει τα ανθρώπινα 

συναισθήματα (Schellenberg & Mankarious, 2011) και ότι η υποβολή συναισθήματος είναι 

ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την ακρόαση μουσικής (Sloboda & O’Neill, 

2001). Πράγματι, ερευνητικά ευρήματα έχουν αποκαλύψει ότι τα κυριότερα κίνητρα για 

μουσική ακρόαση περιστρέφονται γύρω από την τροποποίηση και την απελευθέρωση 

συναισθημάτων, την ευχαρίστηση,  και την ανακούφιση από το άγχος (Behne, 1997; Juslin & 

Laukka, 2004; Sloboda, O'Neill, & Ivaldi, 2001; Zillman & Gan, 1997), καθώς η μουσική 

ακρόαση έχει βρεθεί ότι ενεργοποιεί διακριτά ένα ευρύ φάσμα θετικών συναισθημάτων 

(Brown, 1991), όπως η χαρά, η ευφορία, η χαλάρωση, η γαλήνη, ο θαυμασμός και η 

εκστατική διάθεση (Gabrielsson, 2001; Juslin & Laukka, 2004; Khalfa, Bella, Roy, Peretz, & 

Lupien, 2003; North & Hargreaves, 1996 ; Panksepp, 1995; Schäfer & Sedlmeier, 2010; 

Sloboda, 1991; Sloboda, 1992; Sloboda & O’Neill, 2001; Sloboda et al., 2001; Smith & 

Joyce, 2004; Wells & Hakanen, 1991), που συσχετίζονται έντονα με την ένταση της 

συναισθηματική διέγερσης (Rickard, 2004; Salimpoor et al., 2009). Σημαντικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν την ατομική συναισθηματική απόκριση στη μουσική έχουν βρεθεί ότι είναι 

το μουσικό είδος (Altenmuller, Schurmann, Lim, & Parlitz, 2002; Christensen & Peterson, 

1988; Zentner, Grandjean, & Scherer, 2008), οι στίχοι (Ali & Peynircioylu, 2006; Brattico et 

al., 2011), το προσωπικό μουσικό υπόβαθρο και οι μουσικές προσδοκίες (Grewe, Nagel, 

Kopiez, & Altenmuller, 2007), η μουσική εκπαίδευση (Lehmann, 1997), το μουσικό γούστο 

(Iwanaga & Moroki, 1999), η προσωπικότητα (Wheeler, 1985), η φαντασία (Garrido & 

Schubert, 2011), η ενσυναίσθηση (Juslin & Vastfjall, 2008), η εξοικίωση με τα μουσικά 
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κομμάτια (Mote, 2011), η διάδραση του ακροατή και οι πρότερες συσχετίσεις με τη μουσική 

και το κοινωνικό πλαίσιο όπου λαμβάνει χώρα η μουσική ακρόαση  (Sloboda & O’Neill, 

2001),  καθώς και οι λόγοι για ενασχόληση με την ακρόαση μουσικής (Behne, 1997). 

Επίσης, σημαντικό διαφαίνεται το γεγονός ότι ο συναισθηματικός αντίκτυπος της μουσικής 

στον ακροατή δεν τελειώνει όταν αποσύρεται το μουσικό ερέθισμα αλλά συνεχίζει και μετά 

το πέρας των μουσικών κομματιών (Vastfjall, 2002; Wheeler, 1985).    

3. Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Τα ερευνητικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες δείχνουν 

ότι η ακρόαση ευχάριστης μουσικής μπορεί, πράγματι, να προκαλέσει διακριτά και έντονα 

θετικά συναισθήματα στον ακροατή. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η ακρόαση ευχάριστης 

χαλαρωτικής μουσικής - η οποία δεν σχετίζεται με πρότερη χρήση ουσιών και είναι ικανή να 

επιφέρει ηρεμιστική επίδραση (de Niet, Tiemens, Lendemeijer, & Hutschemaekers, 2009; 

Smith & Joyce, 2004; Strauser, 1997) - θα μπορούσε να διευκολύνει τον 

επαναπρογραμματισμό αγχογόνων ερεθισμάτων που προκαλούν έντονη επιθυμία για χρήση 

ουσιών, και την τροποποίηση των εμπλεκόμενων δυσπροσάρμοστων συμπεριφορικών 

αντιδράσεων. Η χαλαρωτική μουσική μπορεί, λοιπόν, να είναι ένας σημαντικός  βοηθητικός 

παράγοντας κατά τις in vitro θεραπευτικές παρεμβάσεις έκθεσης, όπως αυτές της 

συστηματικής απευαισθητοποίησης. Πράγματι, η αποτελεσματικότητα της υποβοηθούμενης 

από μουσική in vitro συστηματικής απευαισθητοποίησης στη θεραπεία της εξάρτησης από 

ναρκωτικά έχει διερευνηθεί πειραματικά (Stamou, Chatzoudi, Stamou, Romo, & Graziani, 

2015) και οι σχετικές μελέτες αποκάλυψαν πως όχι μόνο μπορεί η μουσικά υποβοηθούμενη 

συστηματική απευαισθητοποίηση να είναι μία αποτελεσματική συμπληρωματική 

θεραπευτική μέθοδος η οποία ελαττώνει τον κίνδυνο υποτροπής μειώνοντας την επιθυμία για 

χρήση, αλλά και πως η μουσική αυξάνει σημαντικά την θεραπευτική αποτελεσματικότητα 

της συγκεκριμένης συμπεριφορικής θεραπευτικής παρέμβασης (Stamou, Clerveaux, Le 

Rocheleuil, Berejnoi, Romo & Graziani, 2015).  

Η μουσικά υποβοηθούμενη συστηματική απευαισθητοποίηση είναι μία μέθοδος 

(εφαρμόζεται καλύτερα σε ατομικό θεραπευτικό πλαίσιο) η οποία χρησιμοποιείται για την 

αλλαγή μιας αρνητικής συμπεριφορικής αντίδρασης σε μία κατάσταση ή ερέθισμα με στόχο 
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να τροποποιήσει εμπεδωμένα δυσπροσάρμοστα συμπεριφορικά μοτίβα (Lazarus & 

Rachman, 1957). Οι βασικοί θεραπευτικοί στόχοι αυτής της συμπληρωματικής θεραπευτικής 

μεθόδου στην απεξάρτηση είναι να επαναπρογραμματίσει τα ερεθίσματα που σχετίζονται με 

τις ουσίες ώστε να εξαλείψει τις εμπλεκόμενες αντιδράσεις επιθυμίας για χρήση και να 

μειώσει τα αισθήματα φόβου, αγωνίας και άγχους τα οποία συνδέονται με το συγκεκριμένο 

ερέθισμα. Κάνοντας αυτό, η μουσικά υποβοηθούμενη συστηματική απευαισθητοποίηση 

προωθεί νέα υγιή συμπεριφορικά πρότυπα τα οποία μαθαίνονται κατά της διάρκεια της 

θεραπείας και παρέχει στο εξαρτημένο από ουσίες άτομο αποτελεσματικές στρατηγικές 

αντιμετώπισης καταστάσεων υψηλού κινδύνου στην καθημερινότητά του. Είναι σημαντικό 

πώς έχει δειχθεί ότι αυτές οι καταστάσεις αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου που 

σχετίζονται με την υποτροπή (Marlatt, 1985, 1990; Stathopoulou, 2010) καθώς περιέχουν τη 

βίωση υψηλής έντασης επιθυμίας για χρήση και/ή άλλες μορφές αρνητικών συναισθημάτων 

που μπορούν να προκαλέσουν έντονη συναισθηματική σύγχυση και να οδηγήσουν στη 

χρήση ουσιών ή στην υποτροπή, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις της 

εκάστοτε κατάστασης που ξεπερνούν τις αντίστοιχες δυνατότητες του εξαρτημένου ατόμου. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η μουσικά υποβοηθούμενη απευαισθητοποίηση μπορεί να 

συνεισφέρει σημαντικά στην διαδικασία επανένταξης εξαρτημένων ατόμων προωθώντας την 

αποχή από τη χρήση και επιτρέποντας σε βαθύτερα ζητήματα που σχετίζονται με την 

εξάρτηση να αντιμετωπιστούν υπό λιγότερη πίεση κατά τα επόμενα στάδια της θεραπείας.  

Η θεραπευτική διαδικασία ξεκινά με το ΕΑ να συμμετέχει σε μία ατομική προ-

θεραπευτική συνέντευξη κατά την οποία επιλέγει δικής του προτίμησης χαλαρωτική μουσική 

- που δεν συνδέεται με πρότερη χρήση ουσιών - και αναγνωρίζει καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής  που είναι υψηλού κινδύνου για υποτροπή (βλέπε εικόνα 2 για σύντομη 

σχετική παρουσίαση). Οι καταστάσεις επιλέγονται σύμφωνα με τη συχνότητα που 

λαμβάνουν χώρα στην καθημερινή ζωή του εξαρτημένου ατόμου και σύμφωνα με την 

ένταση της επιθυμίας για χρήση που εμπεριέχεται στις καταστάσεις αυτές (συνήθως 

προτιμώνται οι πιο συχνές καταστάσεις που προκαλούν υψηλά επίπεδα επιθυμίας, ώστε να 

αποτραπεί η υποτροπή). Εν συνεχεία, δημιουργείται μία ιεραρχία από σταδιακά βήματα για 

φανταστική έκθεση σε κάθε κατάσταση σε συνεργασία με τον θεραπευτή. Τα σταδιακά 

βήματα της ιεραρχίας σε κάθε κατάσταση πρέπει να ακολουθούν την χρονική σειρά των 

γεγονότων που συμβαίνουν σε πραγματικές συνθήκες (εκτός αν μικρές τροποποιήσεις 

θεωρηθούν απαραίτητες από τον θεραπευτή ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα 

συγκεκριμένοι θεραπευτικοί στόχοι που σχετίζονται με την κατάσταση), να εμπεριέχουν όλα 
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τα στοιχεία που εμπλέκονται στην κατάσταση, και να προχωρούν προοδευτικά από λιγότερο 

σε περισσότερα έντονα/σημαντικά στοιχεία της κατάστασης, π.χ. από εύκολο σε δύσκολο 

(βλέπε πίνακες 1 και 2 για σχετικά παραδείγματα). Οι θεραπευτικές συνεδρίες ξεκινούν με το 

ΕΑ να ακούει την χαλαρωτική μουσική προτίμησής του για 20 λεπτά (βλέπε πίνακα 3 για 

οδηγό θεραπευτικής συνεδρίας). Ο θεραπευτής μετά ζητά από το ΕΑ να βαθμολογήσει την 

επιθυμία του σε μία κλίμακα από 0 έως 10. Αν η επιθυμία βαθμολογηθεί με 4 ή περισσότερο, 

το ΕΑ συνεχίζει να ακούει μουσική μέχρι ο βαθμός της επιθυμίας να πέσει στο 2 ή 

χαμηλότερα. Ακολούθως, το ΕΑ σταδιακά και επανειλημμένα εκτίθεται στην κατάσταση 

(ακολουθώντας τα σχετικά ιεραρχικά βήματα της σταδιακής έκθεσης) αναβιώνοντάς την 

φανταστικά σε ένα ασφαλές περιβάλλον (Lazarus, 1961; Paul & Shannon, 1966) καθώς 

ακούει χαλαρωτική μουσική της προτίμησής του, ώστε να επαναπρογραμματίσει τα 

ερεθίσματα που σχετίζονται με τις ουσίες και να εξαλείψει τις ψυχοσωματικές αντιδράσεις 

που συνδέονται με την επιθυμία για χρήση (σημαντικό: το εξαρτημένο άτομο δεν πρέπει 

να φανταστεί ότι χρησιμοποιεί ουσίες κατά τη διάρκεια της φανταστικής έκθεσης). 

Κατά την διάρκεια κάθε βήματος έκθεσης, ο θεραπευτής ζητά από το ΕΑ να βαθμολογήσει 

την επιθυμία του σε μία κλίμακα από 0 έως 10. Αν ένα συγκεκριμένο βήμα ξεκινά με βαθμό 

επιθυμίας υψηλότερο του 4, ο θεραπευτής καθοδηγεί το ΕΑ να επιστρέψει στο προηγούμενο 

βήμα στην ιεραρχία. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι το νέο βήμα να βιώνεται με 

βαθμό επιθυμίας 4 ή λιγότερο. Παρόμοια μέτρα λαμβάνονται αν κατά τη διάρκεια που 

φαντάζεται ένα βήμα το ΕΑ βαθμολογεί την επιθυμία για χρήση με υψηλότερο βαθμό του 8 

(συνήθως αφού έχει προοδεύσει αρκετά στα βήματα του οδηγού ιεραρχίας της κατάστασης). 

Ο θεραπευτής καθοδηγεί το ΕΑ να επιστρέψει στην αρχή του βήματος και να προχωρήσει 

αργά μέσα σε αυτό μέχρι ο βαθμός επιθυμίας να πέσει κάτω του 8. Για να προχωρήσει στο 

επόμενο βήμα, είναι απαραίτητο ο βαθμός επιθυμίας που δηλώνεται να είναι 2 ή λιγότερο 

από 2 στη σχετική κλίμακα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι το ΕΑ να μπορεί να 

αναβιώσει στη φαντασία του ολόκληρη την κατάσταση με κάθε λεπτομέρεια χωρίς καμία 

αίσθηση επιθυμίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας, η ακρόαση 

χαλαρωτικής μουσικής η οποία προκαλεί καταπραϋντική επίδραση λειτουργεί ως ένας 

σημαντικός βοηθητικός παράγοντας για τον επαναπρογραμματισμό των ερεθισμάτων που 

σχετίζονται με ουσίες, και συνεπώς για την τροποποίηση των εμπλεκόμενων σωματικών και 

συμπεριφορικών αντιδράσεων επιθυμίας για χρήση και των συμπεριφορικών μοτίβων 

αναζήτησης ουσιών. Μετά το τέλος κάθε συνεδρίας λαμβάνει χώρα μία σύντομη 

ανατροφοδότηση/συζήτηση μεταξύ του θεραπευτή και του εξαρτημένου ατόμου ώστε να 
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επισημανθούν πιθανά σημαντικά ζητήματα, να γίνει επεγεργασία συναισθημάτων και 

συμπεριφορικών τάσεων που βιώθηκαν κατά την φανταστική έκθεση, να τεθούν ερωτήματα 

σχετικά με την συνεδρία/θεραπευτική διαδικασία, και να ενισχυθεί περαιτέρω η θεραπευτική 

σχέση που βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή και εκτίμηση. Οι μουσικά 

υποβοηθούμενες θεραπευτικές συνεδρίες συστηματικής απευαισθητοποίησης 

τελειώνουν μόνο όταν η έντονη επιθυμία έχει εξαλειφθεί τελείως  ώστε να μηδενιστεί 

κάθε πιθανότητα υποτροπής.    

Οι μεγαλύτεροι προβληματισμοί στην προτεινόμενη θεραπεία ακρόασης 

χαλαρωτικής μουσικής σε συνδυασμό με συστηματική απευαισθητοποίηση είναι η πρόκληση 

επίπονων αναμνήσεων και αρνητικών συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

καθώς μπορεί κανείς να αναρωτηθεί για την πιθανότητα να πυροδοτηθεί μία υποτροπή. 

Παρόλα αυτά, αυτός ο τύπος θεραπείας λαμβάνει χώρα σε ασφαλές περιβάλλον και υπό την 

επιτήρηση εκπαιδευμένου προσωπικού. Επιπροσθέτως, ζητείται από το ΕΑ να αναβιώσει 

καταστάσεις τις οποίες αναπόφευκτα αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Συνεπώς, ο 

κίνδυνος υποτροπής είναι εξαιρετικά απίθανο να αυξηθεί εξαιτίας της προτεινόμενης 

θεραπείας. Αντιθέτως, η διαδικασία της θεραπείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της 

επιθυμίας, ανακούφιση του φόβου που σχετίζεται με τα ερεθίσματα που προκαλούν την 

επιθυμία για χρήση, και σε μείωση των τάσεων αποφυγής των σχετικών ερεθισμάτων, ώστε 

να ελαττωθεί ο κίνδυνος υποτροπής (Childress et al., 1993; Childress et al., 1988; 

Drummond & Glautier, 1994; Ehrman et al., 1998; Kavanagh et al., 2006; Monti et al., 1993). 

Επιπλέον, ο επαναπρογραμματισμός των ερεθισμάτων που προκαλούν έντονη επιθυμία για 

χρήση και η ικανότητα να αντιμετωπίζονται με μειωμένες αντιδράσεις επιθυμίας μπορούν να 

προωθήσουν την απόκτηση δεξιοτήτων αντιμετώπισης καταστάσεων υψηλού κινδύνου που 

βασίζονται στη ψύχραιμη λογική και όχι στην ανεξέλεγκτη συναισθηματική απόκριση. Το 

γεγονός ότι ερευνητικές μελέτες πάνω στα θεραπευτικά οφέλη της μουσικής στην 

απεξάρτηση έχουν δείξει  ότι η μουσική ενισχύει περαιτέρω το κίνητρο για γνωστική 

συμπεριφορική θεραπεία (Dingle, Gleadhill, & Baker, 2008) και ότι δεν προκαλεί  

σημαντικές παρενέργειες, κάνει την συγκεκριμένη θεραπεία μία ελκυστική θεραπευτική 

προσέγγιση.   

Η μουσικά υποβοηθούμενη συστηματική απευαισθητοποίηση στη θεραπεία της 

εξάρτησης από ναρκωτικά μπορεί να εφαρμοστεί σε: α) περιπτώσεις όπου η επιθυμία 

προκαλείται από καταστάσεις που είναι εξαρτημένες από την χρήση ουσιών ή από 

συμπτώματα στέρησης (κλασική  εξαρτημένη μάθηση/classical conditioning) (Pavlov, 
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1927/1960), β) περιπτώσεις όπου η επιθυμία προέρχεται από την ανικανότητα διαχείρισης 

συγκεκριμένων συναισθημάτων ή απαιτήσεων μίας κατάστασης, και η χρήση ουσιών 

λειτουργεί ως αρνητικός ενισχυτικός παράγοντας (συντελεστική εξαρτημένη μάθηση) 

(Konorski, 1948; Skinner, 1938), γ) περιπτώσεις όπου οι δύο παραπάνω συνθήκες 

συνδυάζονται, π.χ. όταν η επανειλημμένη χρήση ουσιών εφαρμόζεται για τη διαχείριση 

καταστάσεων οι οποίες επιβάλουν απαιτήσεις πέρα από τη δυνατότητα του ατόμου να 

ανταπεξέλεθει, και καταλήγουν σε αυτοματοποιημένες συμπεριφορικές αντιδράσεις όταν 

παρουσιάζεται το ερέθισμα (κλασική εξαρτημένη μάθηση) και δ) καταστάσεις που είναι 

συνεξαρτημένες από τη  χρήση ουσιών για κοινωνικούς λόγους (κοινωνική εξαρτημένη 

μάθηση) (Bandura, 1977).    

 

Εικόνα 2. Παρουσίαση των βασικών βημάτων  που συνθέτουν την θεραπευτική διαδικασία 

της μουσικά υποβοηθούμενης συστηματικής απευαισθητοποίησης. 
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Πίνακας 1 

Πρώτο παράδειγμμα ιερεαρχίας η οποία συντίθεται από σταδιακά βήματα για τη φανταστική 

έκθεση κατά τη διάρκεια θεραπευτικής συνεδρίας μουσικά υποβοηθούμενης συστηματικής 

απευαισθητοποίησης. Αυτό το παράδειγμα κατάστασης είναι μία ιεραρχία η οποία 

δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης η οποία εξέτασε την αποτελεσματικότητα 

διαφορετικών τύπων μουσικά υποβοηθούμενης συστηματικής απευαισθητοποίησης στην 

θεραπεία της εξάρτησης από ναρκωτικά (Stamou, Chatzoudi, et al., 2015). Είναι ένα 

παράδειγμα κατάστασης με κυρίως συμπεριφορικά στοιχεία τα οποία λειτουργούν ως 

ερεθίσματα που προκαλούν επιθυμία για χρήση και θέτουν το εξαρτημένο άτομο σε υψηλό 

κίνδυνο υποτροπής . Η κατάσταση έχει αναφερθεί από το εξαρτημένο άτομο ως: “Πρέπει να 

περνώ από ένα μέρος όπου συνήθιζα να αγοράζω/κάνω χρήση ναρκωτικών στο δρόμο για τη 

δουλειά μου”. 

Ιεραρχία Βημάτων 

Βήμα 1. Ξυπνάω στο σπίτι μου και πίνω τον καφέ μου. 

Βήμα 2. Φεύγω για τη δουλειά και επιλέγω τη διαδρομή που θα οδηγήσω η οποία δεν 

είναι η κοντινότερη αλλά μου επιτρέπει να μην περάσω από ένα μέρος κοντά στο σπίτι 

μου όπου συνήθιζα να αγοράζω/κάνω χρήση ναρκωτικών. 

Βήμα 3. Φεύγω για τη δουλειά και περνώ από το μέρος κοντά στο σπίτι μου όπου 

συνήθιζα να αγοράζω και να κάνω χρήση ναρκωτικών. Προσπαθώ να μην κοιτάξω και να 

απομακρυνθώ. 

Βήμα 4. Φεύγω για τη δουλειά και περνώ από το μέρος κοντά στο σπίτι μου όπου 

συνήθιζα να αγοράζω και να κάνω χρήση ναρκωτικών. Έχει πολλή κίνηση και έχω 

κολλήσει. Στέκομαι εκεί και κοιτάζω το μέρος. 

Βήμα 5. Παρατηρώ το μέρος και τους ανθρώπους. Βλέπω ανθρώπους που δεν γνωρίζω να 

αγοράζουν ναρκωτικά. Μπορώ να διακρίνω ότι κάποιοι έχουν ήδη πάρει ναρκωτικά ενώ 

ένας άλλος κάνει χρήση ακριβώς εκείνη τη στιγμή.  

Βήμα 6. Παρακολουθώ του χρήστες ναρκωτικών. Μετά από λίγο, βλέπω κάποιον από τον 

οποίο αγόραζα ναρκωτικά και κάποιους άλλους χρήστες που ξέρω ότι αγοράζουν από 

αυτόν. 

Βήμα 7. Με αναγνωρίζουν και με κοιτούν στα μάτια. Ένας με πλησιάζει και μου 

προτείνει να κάνουμε μαζί χρήση χωρίς να πληρώσω, σαν δώρο από αυτόν. 

Βήμα 8. Ένας έμπορος ναρκωτικών είναι πίσω του σε μικρή απόσταση. Αγόραζα 

ναρκωτικά από αυτόν. Με κοιτάει έντονα στα μάτια. Με αναγνώρισε και θέλει να μου 

πουλήσει ναρκωτικά. Μου κάνει μία χειρονομία η οποία ήταν σύνθημα για να τον 

πλησιάσω ώστε να αγοράσω ναρκωτικά. Έρχεται προς εμένα και προσπαθεί να μου 

πουλήσει ναρκωτικά όπως το έκανε στο παρελθόν. 
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Πίνακας 2 

Δεύτερο παράδειγμα ιεραρχίας η οποία συντίθεται από σταδιακά βήματα για τη φανταστική 

έκθεση κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής συνεδρίας μουσικά υποβοηθούμενης 

συστηματικής απευαισθητοποίησης. Αυτό το παράδειγμα κατάστασης είναι μία ιεραρχία η 

οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης η οποία εξέτασε την συνεισφορά της 

μουσικής στο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της συστηματικής απευαισθητοποίησης 

(Stamou, Clerveaux, et al., 2015). Είναι ένα παράδειγμα κατάστασης με γνωσιακά και 

συμπεριφορικά στοιχεία τα οποία λειτουργούν ως αγχογόνα ερεθίσματα. Οι  

υπογραμμισμένες προτάσεις δείχνουν συμπεριφορικά, γνωσιακά (σκέψεις) ή 

συναισθηματικά ερεθίσματα τα οποία ευνοούν την χρήση ουσιών και πρέπει να 

τροποποιηθούν κατά τη θεραπευτική διαδικασία. Ένας συνήθης τρόπος για να γίνει αυτό 

είναι υπενθυμίζοντας στο εξαρτημένο άτομο τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης 

ναρκωτικών, όταν αυτό παρουσιάζει σκέψεις ή βιώνει συναισθήματα τα οποία ευνοούν την 

χρήση ουσιών και είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Η κατάσταση έχει αναφερθεί από το 

εξαρτημένο άτομο - το οποίο είναι μουσικός - ως: “Το να είμαι σε ένα μουσικό πάρτυ”. 

Ιεραρχία Βημάτων 

Βήμα 1. Είμαι στο σπίτι μου και προετοιμάζομαι να πάω σε ένα μουσικό πάρτυ. Οι φίλοι 

μου που είναι μουσικοί με κάλεσαν. Φεύγω από το σπίτι και είμαι στο δρόμο. 

Βήμα 2. Φτάνω στο πάρτυ. Η μουσική είναι ωραία αλλά βαριέμαι. 

Βήμα 3. Παρατηρώ τους ανθρώπους  και αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι από αυτούς κάνουν 

χρήση ναρκωτικών. Το διακρίνω από την έκφραση του προσώπου τους και από τον τρόπο 

που κινούνται.  

Βήμα 4. Κυκλοφορούν πολλά ναρκωτικά. Κάποιοι καπνίζουν κάνναβη, άλλοι σνιφάρουν 

κοκαΐνη, ενώ άλλοι χτυπούν ηρωίνη.  Νιώθω απομονωμένος γιατί δεν μπορώ να κάνω 

παρέα μαζί τους καθώς χρησιμοποιούν ναρκωτικά. Νιώθω άβολα σαν ψάρι έξω από το 

νερό.  

Βήμα 5. Η μουσική είναι τώρα πολύ ωραία. Είναι η μουσική που πραγματικά μ’ αρέσει. 

Ξεκινώ να έχω σκέψεις ότι η μουσική ταιριάζει τέλεια με τα ναρκωτικά. Αρχίζω να 

θυμάμαι πως είναι να είσαι φτιαγμένος. 

Βήμα 6. Μια γυναίκα που πραγματικά μ’ αρέσει έρχεται και μου μιλάει. Έχω χαμηλή 

αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή. Μιλάμε λίγο και μετά φεύγει. Έχω την αίσθηση ότι είναι 

απογοητευμένη από μένα. Δεν μ’αρέσει καθόλου αυτή η αίσθηση. Δεν μπορώ να 

διασκεδάσω και θέλω να αισθανθώ ελεύθερος να γιορτάσω.  

Βήμα 7. Ένας φίλος μου με τον οποίο έκανα μαζί ηρωίνη έρχεται και μου προσφέρει. Μου 

λέει ότι όλα θα είναι καλύτερα αν κάνω χρήση. 

Βήμα 8α. Υπάρχουν μουσικοί που παίζουν μουσική και έρχονται και μου ζητάνε να παίξω 

κιθάρα μαζί τους. 

Βήμα 8β. Ένας παλιός μουσικός και φίλος με τον οποίο κάναμε χρήση ηρωίνης μαζί 

έρχεται και μου προσφέρει. Νιώθω άβολα. Όλοι γιορτάζουν κι εγώ βαριέμαι, νιώθω 

απομονωμένος και καθόλου “‘άνετος”. Όλοι οι μουσικοί έχουν πάρει ναρκωτικά εκτός από 

εμένα.  

Βήμα 9. Πηγαίνω και παίζω μουσική μαζί τους. Όλοι φαίνονται τόσο ευτυχισμένοι και 

διασκεδάζουν τόσο πολύ μετά τη χρήση ναρκωτικών. Για την ακρίβεια ένας καπνίζει 

κάνναβη μπροστά μου και βλέπω έναν άλλον να χτυπάει ηρωίνη δίπλα στη μικρή μουσική 

σκηνή του πάρτυ. 
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Πίνακας 3 

Χρονικό διάγραμμα δραστηριοτήτων μίας θεραπευτικής συνεδρίας μουσικά 

υποβοηθούμενης συστηματικής απευαισθητοποίησης.  
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