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Σημείωμα των Επιμελητών

Το βιβλίο «Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών: H Μουσική στη 
Δημιουργική Απεξάρτηση και Επανένταξη» αποτελεί παρα-
δοτέο του έργου «MUS.I.C.D.A.RE.-  Στρατηγική σύμπραξη 
κι εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της μουσικής ως συμπλη-
ρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης στη διαδικασία απε-
ξάρτησης και επανένταξης ατόμων εξαρτημένων από ναρκω-
τικές ουσίες” (Κωδικός Έργου 2015-1-EL01-KA204-014013). 
Το έργο είχε τριετή διάρκεια και υλοποιήθηκε από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2015 ως την 31η Αυγούστου 2018, μέσω του Ιδρύ-
ματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ως Εθνικής Μονάδας 
Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+, Δράση KA2 
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα. Το βιβλίο αυτό επιδιώ-
κει να λειτουργήσει ως πηγή για θέματα που αφορούν στην 
εξάρτηση και στην συμπληρωματική λειτουργία των τεχνών 
και ειδικότερα της μουσικής στη θεραπεία της εξάρτησης 
και στην κοινωνική ενσωμάτωση γενικότερα. Το βιβλίο απο-
τελείται από κείμενα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από 
θεωρητικά άρθρα και κείμενα για καλές πρακτικές σε θερα-
πευτικά κέντρα, κοινότητες και κλινικές μέχρι ερευνητικές 
μελέτες σχετικές με τα εν λόγω θέματα. Το βιβλίο μπορεί να 
αξιοποιηθεί ως πηγή πληροφοριών από άτομα που ενδιαφέ-
ρονται για τη διεπιστημονική έρευνα και τις εφαρμογές της 
μουσικής και των τεχνών στην διαδικασία της απεξάρτησης, 
και μπορεί να αποτελέσει προτεινόμενο σύγγραμμα για σχε-
τικά πανεπιστημιακά προγράμματα ή προγράμματα επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης. 
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«Εξάρτηση - Εξαρτημένος - Απεξάρτηση»
Τι, πώς και γιατί

Θεανώ Θ. Χατζούδη
Συντονίστρια Ομάδων «Σωματικής Έκφρασης και Επικοινωνίας»»

Συντονίστρια Ομάδων «Έκφρασης μέσω του Ρυθμού»
Σύμβουλος Απεξάρτησης

Εμψυχώτρια «Μη Κατευθυντικής Παρέμβασης»

ΕΞΑΡΤΗΣΗ

«Η εξάρτηση συνιστά ένα επαχθές κοινωνικό πρόβλημα, άμεσα 
και άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτικοοικονομική οργάνωση 
του κόσμου μας. Ένα φαινόμενο πολλών και σύνθετων αιτιών. 
Πολιτικών, οικογενειακών, οικονομικών, επαγγελματικών, ιστορι-
κών, πολιτισμικών, ψυχολογικών και ιατρικών. Πάντα και κυρίαρ-
χα όμως ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ».

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 φιλολογι-
κή και από άλλους με επιστημονική προσέγγιση. Από άλλους αναγνωρί-
ζεται ως αναγκαία η ύπαρξη διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των κοινω-
νικά αποδεκτών και των νομικά παράνομων εξαρτήσεων κι από άλλους 
όχι. Είναι αλήθεια ότι η επιλογή ενός τέτοιου ορισμού έχει δημιουργήσει 
αναστάτωση στην Επιστημονική Κοινότητα. Επικρατεί ένας ιδιότυπος 
ιδεολογικός σωβινισμός σχετικά με την ορθότητα του ή όχι. 

Η αποδοχή επομένως ενός κοινά αποδεκτού ορισμού επιβάλλεται, 
αφενός για την ερμηνεία της ως κοινωνικού φαινομένου και αφετέρου 
για μία αποτελεσματική της αντιμετώπιση. Μία απλή, αλλά ταυτόχρονα 
περιεκτική ερμηνεία, ορίζει ότι «Εξάρτηση» είναι η δουλική σχέση που 



2 |                H MOYΣΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

αναπτύσσεται μεταξύ ενός ατόμου και μίας ουσίας, μίας δραστηριότητας 
ή ενός άλλου ατόμου, που παρότι το πρώτο αναγνωρίζει ότι του «κάνει» 
κακό, του είναι φοβερά δύσκολο έως αδύνατο να την διακόψει. Τι σημαί-
νει αυτό; Σημαίνει ότι σε επίπεδο συναισθηματικής ισορροπίας και ψυχι-
κής οικονομίας - 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 κατα-
στροφικό για μία γυναίκα να έχει σχέση μ΄ ένα άτομο που την προσβάλει, 
τη μειώνει, την εξευτελίζει, αλλά αδυνατεί να διακόψει αυτό το δεσμό, 
όπως για κάποια άλλη γυναίκα η εξάρτηση από μία ουσία. Ο ορισμός αυ-
τός από μόνος του αναδεικνύει την κυρίαρχη αντίφαση της Ελευθερίας 
με ένα φαινόμενο απόλυτης υποδούλωσης ενός ανθρώπου. 

Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των εξαρτήσεων καθορίζονται από το 
βαθμό κοινωνικής αποδοχής, το κόστος ικανοποίησης τους και το ποσο-
στό παρανομίας που εμπεριέχουν. Σαφώς και οι παράνομοι εξαρτησιογό-
νοι παράγοντες είναι νομοτελειακά οι πιο καταστροφικοί, αλλά γιατί η 
χρήση τους συνοδεύεται από πλήρη ψυχοβιολογική εξαθλίωση, οικονο-
μική καταστροφή, κοινωνική περιθωριοποίηση και συνήθως στράτευση 
στο οργανωμένο έγκλημα. Ο εξαρτησιογόνος παράγοντας λοιπόν, δεν 
είναι αυτός που θα πρέπει κυρίαρχα να μας αφορά, αλλά η εξάρτηση αυτή 
καθ΄ αυτή - ως πρόβλημα ή φαινόμενο -.

Για να γίνει ακόμη πιο εμφαντική αυτή η ανελευθερία που ακολουθεί 
την εξάρτηση, θα πρέπει να αντιληφθούμε την ψυχοσωματική της διά-
σταση. Σαφώς όλα στην ανθρώπινη λειτουργία συνιστούν αποτελέσματα 
βιοχημικών αντιδράσεων, νευροσυνάψεων κ.λπ. αλλά ένα μεγάλο παρά-
γωγο αυτών των διαδικασιών, είναι άυλο (σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες). 
Το σώμα αποτελεί το φυσικό θώρακα προστασίας αυτών των ψυχοπνευ-
ματικών υλικών. Σώμα υγιές και αθλητικό, αισθανόμαστε καλά. Νοιώ-
θουμε καλά, έχουμε καλύτερες και μεγαλύτερες σωματικές επιδόσεις και 
αποδόσεις. Στον αθλητισμό, στο σεξ, οπουδήποτε. Τι συμβαίνει όμως στις 
Εξαρτήσεις; Όλες ανεξαιρέτως τις εξαρτήσεις!! Ο εξαρτημένος εκχωρεί το 
σώμα του στον εξαρτησιογόνο παράγοντα. Αυτό γίνεται πιο κατανοητό 
αν εστιάσουμε στην περίπτωση της ουσιοεξάρτησης. Το σώμα παύει να 
αποτελεί την προστατευτική ασπίδα του «πνεύματος» και της «ψυχής». 
Μετατρέπεται σε μέσο της ουσίας, η οποία μέσα από το στόμα, τη μύτη 
ή τη φλέβα επενεργεί στον εγκέφαλο και επιβάλει τα συναισθήματα και 
τις ιδέες που αυτή θέλει. Ο άνθρωπος δεν είναι ο εαυτός του. Είναι αυτό 
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που επιβάλλει η ουσία.
Η εξάρτηση επίσης, δε μπορεί να θεωρηθεί ασθένεια με την κλασική 

έννοια του όρου. Παρά το ότι εμπεριέχει νοσογόνα στοιχεία, εμπλουτί-
ζεται και επηρεάζεται καταλυτικά από ένα πλήθος ετερογενών προσωπι-
κών, οικογενειακών και κοινωνικών δεδομένων, τα οποία αναιρούν τους 
παραδοσιακούς όρους «ασθένεια», «νόσος», «αρρώστια». Όταν αναφε-
ρόμαστε σε μία «ασθένεια» με την κλασσική έννοια του όρου, υπονοούμε 
μία νοσολογική οντότητα με τέσσερα διακριτά γνωρίσματα: αίτιο, σύ-
μπτωμα, θεραπεία, πρόγνωση. Αν δεχθούμε την εξάρτηση από την ηρω-
ίνη, το αλκοόλ, την κοκαΐνη ως νόσο, το ίδιο μπορούμε να αποδεχθούμε 
ως αρρώστια την εξάρτηση από το διαδίκτυο, τη χαρτοπαιξία ή ένα άλλο 
πρόσωπο; Ο αλκοολισμός προκαλεί μία σειρά από θανατηφόρες ασθένει-
ες, ο ίδιος όμως είναι ασθένεια; 

Κατ΄ επέκταση, ούτε ο εξαρτημένος μπορεί να θεωρηθεί ασθενής, ούτε 
η απεξάρτηση θεραπεία. Με αυτή τη λογική δε μπορεί ν΄ αποτελεί ούτε 
ένα σύμπτωμα, όπως πολλοί υποστηρίζουν. Πολύ δε περισσότερο δεν εί-
ναι λογικό να αντιμετωπίζεται, ως γονιδιακή επιβάρυνση γιατί κάθε μορ-
φή πάθησης με τέτοια αφετηρία δεν είναι ιάσιμη. Γεγονός που δεν εξηγεί 
το πώς εκατομμύρια εξαρτημένων επέστρεψαν μόνιμα και με επιτυχία 
στον κοινωνικό ιστό από τον οποίο βίαια είχαν αποσχισθεί.

Ταυτόχρονα η Εξάρτηση αναδεικνύεται σε μία Ατομική, Οικογενεια-
κή και Κοινωνική δυσλειτουργία. Δυσλειτουργεί ένα άτομο, με αποτέλε-
σμα να προκαλεί δυσλειτουργία στο άμεσο σύστημα που ανήκει και το 
οποίο συνήθως είναι η οικογένεια του. Και επειδή η οικογένεια συνιστά 
βασικό συστατικό της κοινωνίας μας, όσες περισσότερες οικογένειες δυ-
σλειτουργούν, τόσο μεγαλύτερο γίνεται αυτό το πρόβλημα. Παρά το ότι 
το αλγεβρικό άθροισμα των αρνητικών και των οποιωνδήποτε πιθανών 
θετικών στιγμών μίας εξάρτησης δίνει αποτέλεσμα με αρνητικό πρόσημο, 
ο εξαρτημένος επιμένει πεισματικά στο να επιλέγει τις ελάχιστες στιγ-
μές ευχαρίστησης που του προσφέρει η χρήση, σε βάρος της συνολικής, 
σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής του υγείας. Σε βάρος της 
οικονομικής κατάστασης του ιδίου και των σημαντικών του προσώπων.

Η εξάρτηση προβάλλει ως μία εσφαλμένη επιλογή «αυτοθεραπείας». 
Σε μία συγκεκριμένη στιγμή, υπό την επιρροή άγνωστων συνήθως πα-
ραγόντων, κοινωνικά, οικογενειακά και ατομικά στοιχεία συνδυάζονται, 
οδηγώντας το άτομο σε μία κοινωνική κι αισθηματική δυσλειτουργία, η 
οποία αντανακλάται ως μία διαρκή δυσχέρεια σχέσεων. Αυτή με τη σειρά 
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της του δημιουργεί αφόρητα αισθηματικά ελλείμματα. Προσπαθώντας 
να τα αποφύγει, επιλέγει τη χρήση των διαφόρων εξαρτησιογόνων πα-
ραγόντων ως μία αποτελεσματική μέθοδο. Σαν τελικό αποτέλεσμα προ-
κύπτει η ανελευθερία της βούλησης και της συναισθηματικής έκφρασης 
του ατόμου. 

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε το γεγονός ότι οι ελεύθερες, δημοκρατι-
κές κι ευτυχισμένες κοινωνίες συγκροτούνται με την διαμόρφωση υπεύ-
θυνων πολιτών - συνεργατών και όχι με την δημιουργία εξαρτημένων, 
ανταγωνιστικών και καταπιεσμένων ατόμων, τότε προβάλλει ως κοινω-
νική επιταγή η άρνηση της διάκρισης των εξαρτήσεων σε νόμιμες ή παρά-
νομες, με την έννοια των ακίνδυνων ή επικίνδυνων αντίστοιχα.

Οι αιτιολογικές θεωρίες για την εξάρτηση είναι πολλές, επεκτεινόμε-
νες από τη βιολογική θεώρηση μέχρι την κοινωνική, οικογενειακή και 
ατομική ενοχοποίηση. Οποιαδήποτε όμως αιτιολογική προσέγγιση κι αν 
επιλεχθεί, συνοδεύεται από ανάλογη κοινωνική επένδυση.

Γενικότερα ο πολιτισμός, η κοινωνία και η οικογένεια αντιστέκονται 
στην ιδέα ότι μπορεί να είναι συνυπεύθυνοι για την εμφάνιση φαινομέ-
νων και προβλημάτων που δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε, να εξη-
γήσουμε και να αποδεχθούμε (Bergeret, 1982). Έρευνες λοιπόν, που θα 
αποκάλυπταν την πιθανή συμμετοχή, κοινωνικά αποδεκτών δραστηρι-
οτήτων στη δημιουργία εξαρτητικών συμπεριφορών, - θα επιβεβαίωναν 
δηλαδή την σχέση που υπάρχει πολλές φορές, μεταξύ της συμπεριφοράς 
εξαρτημένων ατόμων και αυτών των δραστηριοτήτων - , θα ήταν ατομικά 
και κοινωνικά, δυσάρεστες και γι΄ αυτό αποφεύγονται (Bergeret, 1982). 

Ο δρόμος προς την εξάρτηση είναι μία μακροχρόνια δυναμική διερ-
γασία, εξατομικευμένη για τον κάθε χρήστη. Ποικίλες εσωτερικές, δια-
προσωπικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις φαίνεται να καθορίζουν την 
πορεία και την εξέλιξη του εξαρτημένου. Είναι προφανές και αυτονόητο, 
ότι ένα τέτοιο φαινόμενο πολύ πιθανόν να μεταβιβάζεται στις επόμενες 
γενιές, εφ΄ όσον οι συνθήκες δημιουργίας και αναπαραγωγής του διατη-
ρούνται ενεργείς. 

Η τελική αποδοχή μίας κοινής αντίληψης, σύμφωνα με την οποία, η 
ερμηνεία του φαινομένου της εξάρτησης πρέπει να είναι πολυαιτιολογική 
και να εμπεριέχει δεδομένα ποικίλων τομέων, βοήθησε στην καλύτερη 
προσέγγιση του.

Οι εξαρτήσεις ως ατομική ή κοινωνική δραστηριότητα ιστορικά κατα-
γράφηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Η ηδονιστική χρήση εθιστικών ου-
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σιών, ο αλκοολισμός, τα τυχερά παιχνίδια, σε κάποιες περιπτώσεις απέ-
κτησαν τη μορφή «εθνικής συνήθειας» για ορισμένους λαούς, οι οποίοι 
όμως άκμασαν και παρήγαγαν πολιτισμό, χωρίς αυτή η συνήθεια να απο-
τελέσει εμπόδιο στην εξέλιξη τους. 

Η μετάλλαξη των εξαρτήσεων σε επαχθές κοινωνικό πρόβλημα είναι 
παράγωγο οικονομικών εξελίξεων και κοινωνικών ζυμώσεων. Η βιομηχα-
νική επανάσταση σε συνδυασμό με τις βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, η 
αποικιοκρατία, οι πόλεμοι, η κατάργηση παραδοσιακών μορφών παρα-
γωγής, 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 διαμόρ-
φωσης μίας καταστροφικής εικόνας των εξαρτήσεων.

Το πρόβλημα των εξαρτήσεων προβάλλει περισσότερο ως δυστυχής 
εξέλιξη της συνολικής πορείας του πολιτισμού μας και λιγότερο ως απο-
τέλεσμα του τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό ή πα-
γκόσμιο επίπεδο. (Bergeret, 1982). Είναι αυτονόητο, ότι επιμέρους διαφο-
ρετικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες μπορούν να 
επηρεάσουν την εικόνα των εξαρτήσεων και το ρυθμό εξάπλωσης τους, 
όπως αυτονόητο είναι, ότι ο εξαρτημένος αντιδρά στο κοινωνικοπολιτικό 
του περιβάλλον με συμπεριφορές ανάλογες με τη φύση αυτού του περι-
βάλλοντος.

Είναι φρονιμότερο να διερευνήσουμε τα γεγονότα και φαινόμενα που 
εκδηλώθηκαν στην εξέλιξη του πολιτισμού μας και τα οποία πιθανώς συ-
νέβαλαν στην εκδήλωση εξαρτητικών συμπεριφορών ως αφορμές και όχι 
απαραίτητα, σαν αιτίες του φαινομένου. 

Θα ήταν περισσότερο λογικό επίσης, να επικεντρωθεί κανείς στις οι-
κογενειακές ή κοινωνικές επιρροές που μπορούν πιθανώς να οδηγήσουν 
στη διαμόρφωση μίας εξαρτητικής προσωπικότητας, τις σχέσεις αυτής 
της προσωπικότητας με τον κοινωνικό ιστό και τη θέση που καταλαμβά-
νει στους κόλπους της κοινωνίας. 

Η άκριτη όμως αποδοχή της άποψης ότι η προσωπικότητα του εξαρ-
τημένου αποτελεί λογική κατάληξη των ατελειών και των αρνητικών χα-
ρακτηριστικών μίας συγκεκριμένης εικόνας ή λειτουργίας της κοινωνίας 
και όχι των παραγωγικών σχέσεων που την διέπουν, μπορεί να οδηγήσει 
σε μία νομιμοποίηση των επιλογών του εξαρτημένου, ως στοιχείων ατο-
μικής ιδεολογικής αντιπαράθεσης στο επικρατούν κοινωνικό σύστημα 
και στην ανάδειξη του σε «κοινωνικό επαναστάτη». 
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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, τη δυσχέρεια 
των συναισθηματικών επαφών, το προβάδισμα του τεχνητού έναντι του 
φυσικού, την ενθάρρυνση της υπερκατανάλωσης. Η κοινωνία προσπα-
θώντας 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. Μπροστά σε τέτοιες δυσκολίες, 
όσα άτομα δε διαθέτουν επαρκείς εφεδρείες ψυχικών δυνάμεων, αδυνα-
τούν να αντιδράσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στις υπάρχουσες 
συγκυρίες, οδηγούμενα σε μία σειρά ψευτοεπαναστάσεων και στην τελι-
κή περιθωριοποίηση. Τους δημιουργείται η πίστη ότι η ευτυχία τους μπο-
ρεί να αποτελέσει προϊόν εξωτερικών και μαγικών δυνάμεων, οι οποίες 
υποκαθιστούν την εσωτερική ευτυχία, εξαρτώντας τα άτομα από αυτές.

Είναι γνωστό και πιθανότατα κατανοητό, ότι για την αιτιολογία και 
την εξέλιξη του φαινομένου της εξάρτησης δεν υπάρχει μία απλή ερμη-
νεία. Διάφοροι ερευνητές με αντίθετους προσανατολισμούς έχουν κατά 
καιρούς διατυπώσει θεωρίες και απόψεις, οι οποίες στο παρελθόν προκά-
λεσαν έντονες διαφωνίες, γιατί ο καθένας υποστήριζε τις δικές του «αιτι-
ολογικές απόψεις», δίνοντας έμφαση σε παράγοντες γενετικούς, βιολο-
γικούς, ψυχολογικούς ή κοινωνικούς (Λιάππας, 1991). Οι διαμάχες αυτές 
οδήγησαν σε ένα αδιέξοδο που ονομάσθηκε «αιτιολογικός σοβινισμός» 
(Miller, 1980). Η κατάσταση αυτή έχει μεταβληθεί σημαντικά. Υποστηρί-
ζεται 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). Η έναρξη ή διακοπή 
της χρήσης ενός εξαρτησιογόνου παράγοντα είναι περισσότερο μία δια-
δικασία παρά ένα μεμονωμένο γεγονός. Μία διαδικασία, η οποία επηρεά-
ζεται κι ελέγχεται από ένα πλήθος σταθερών ή μεταβλητών παραμέτρων.

Μία αδρή ταξινόμηση των πιθανών αφορμών ανάπτυξης μίας εξαρ-
τητικής συμπεριφοράς τις αναγνωρίζει σε κοινωνικής, οικογενειακής και 
προσωπικής προέλευσης. 
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1. Κοινωνικοί Προδιαθεσικοί Παράγοντες 
α. Μαθησιακοί παράγοντες 

Η συμπεριφορά ενός ατόμου σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του προς 
την εξάρτηση, γίνεται κατανοητή αν γνωρίζουμε τις συνθήκες μέσα στις 
οποίες μεγάλωσε. Είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς κατά πόσο προέ-
χουν οι πρώιμες μαθησιακές εμπειρίες άλλων παραγόντων στη γέννηση 
μιας εξάρτησης. Οι περισσότεροι ερευνητές των θεωριών της μάθησης, 
θα συμφωνούσαν με την άποψη που υποστηρίζει ότι «το γονικό παρά-
δειγμα είναι γενικώς πιο σημαντικό από τα ίδια τους τα γονίδια για τη 
διαμόρφωση της καριέρας ενός χρήστη» (Edwards, 1982). Οι απόψεις 
των θεωρητικών της Κοινωνικής Μάθησης, συγκλίνουν στην αρχή ότι 
«το φαινόμενο της εξάρτησης είναι ένα μαθησιακό μοντέλο συμπεριφο-
ράς που διαμορφώνεται μέσα από πολλαπλές διαδικασίες κλασσικής και 
ενεργητικής αγωγής με τη συμμετοχή γνωστικού τύπου λειτουργιών» 
(Hodgson & Stockwell, 1983· Hodgson, 1984). Θα πρέπει να αναφερθεί, 
πως οι παραπάνω θεωρίες περισσότερο επικεντρώνονται στη διατήρηση 
και στην ενίσχυση της εξαρτητικής συμπεριφοράς, παρά στη γένεσή της 
(Cappell, 1977).

Πιθανότατα μερικοί άνθρωποι, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν 
δυσάρεστα συναισθηματικά ερεθίσματα, επιλέγουν τη χρήση και την 
κατάχρηση χημικών προϊόντων, ιδιαίτερα μάλιστα, όταν η συμπεριφορά 
αυτή έχει την έγκριση των διαφόρων πολιτισμικών ομάδων, από τις οποί-
ες το άτομο αυτό θέλει να γίνει αποδεκτό (Orford, 1976).

β. Οι πολιτισμικές επιδράσεις

Οι ιδέες και οι τοποθετήσεις κάθε ατόμου στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του κοινωνικού συνόλου που ανήκει, καθώς και οι κανόνες που ισχύουν 
σε αυτό το σύνολο, πιστεύεται ότι διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του. 
Τα διάφορα πολιτισμικά στοιχεία δρουν καθοριστικά στη διαμόρφωση 
της συμπεριφοράς, όχι μόνο μεμονωμένων ατόμων, αλλά και συγκροτη-
μένων κοινωνικών ή εθνικών ομάδων. 

Διάφορες κοινωνικές, οικογενειακές, οικονομικές καταστάσεις καθι-
στούν αναγκαία την ένταξη των νέων σε μία ομάδα συνομηλίκων τους, 
η οποία τους παρέχει τις δυνατότητες προσωπικής προβολής και συναι-
σθηματικής έκφρασης, δημιουργώντας ένα κλίμα ασφάλειας και αυτοε-
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πιβεβαίωσης. Αν η ομάδα αυτή έχει επιλέξει και υιοθετήσει ένα σύνολο 
αντικοινωνικών συμπεριφορών, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η 
χρήση εθιστικών ουσιών ή η ανάπτυξη άλλων εξαρτητικών δραστηριοτή-
των, τότε μοιραία το άτομο αυτό τις αποδέχεται, τις περισσότερες φορές 
άμεσα και αυτονόητα. Αν στη συνέχεια, το «είδος» ζωής αυτών των ατό-
μων αποκτήσει ένα θετικό προφίλ, γιατί εξέλειψαν οι καταστάσεις που 
επέβαλαν την μέχρι τότε συμπεριφορά τους, αυτά - συνήθως - απομακρύ-
νονται από αυτές τις δραστηριότητες.

Ο νεαρός Πορτορικανός που θα εγκατασταθεί σε γκέτο της Νέας Υόρ-
κης, θεωρεί αυταπόδεικτη ανάγκη επιβίωσης να οργανωθεί στη συμμορία 
των ομοεθνών του. Η ένταξη επιβάλει αυτονόητα την υιοθέτηση των συ-
νηθειών και των κανόνων της συμμορίας. Στην περίπτωση που στις συ-
νήθειες αυτές περιέχεται και μία εξαρτητική, αντικοινωνική παραβατική 
συμπεριφορά, πολύ δύσκολα θα την αρνηθεί, φοβούμενος την αποβολή 
του από την ομάδα. Εάν μία μετατροπή της οικονομικής κατάστασης της 
οικογένειας του, προκαλέσει την μετακόμιση της σε μία περιοχή που η 
προστασία της συμμορίας θα του είναι άχρηστη, τότε εφ΄ όσον η χρήση 
των εθιστικών ουσιών δεν του είναι απαραίτητη για να καλύψει συναι-
σθηματικά του ελλείμματα πολύ πιθανόν να τη διακόψει.

Η ιστορία επιβεβαιώνει, ότι σε όποια κοινωνία έγιναν κοινωνικά απο-
δεκτές εθιστικές ουσίες, η χρήση τους διαδόθηκε ευρύτατα. Είναι γνωστό 
ότι οι Εβραίοι και οι Κινέζοι της Αμερικής έχουν χαμηλό δείκτη κατα-
νάλωσης οινοπνεύματος, ενώ με τους Ιρλανδούς μετανάστες συμβαίνει 
το αντίθετο. Γεγονός, που συνδυάζεται με το ότι η μέθη είναι κοινωνι-
κά απορριπτέα στην εβραϊκή και στην κινεζική κοινότητα, πράγμα που 
δεν ισχύει για τους Ιρλανδούς (Madden, 1979). Κάτι ανάλογο συνέβαινε 
στην Τσαρική Ρωσία με τα τυχερά παιχνίδια. 

Στη Μ. Βρετανία, παρά την αύξηση κατανάλωσης ηρωίνης τις χρονιές 
1981 και 1982, οι νέοι που κατάγονταν από τις Δυτικές Ινδίες ήταν αναμε-
μειγμένοι στο πρόβλημα σε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό. Η επικρα-
τούσα πολιτισμική και θρησκευτική άποψη στις κοινωνίες των Δ. Ινδιών 
είναι ότι η μεν ηρωίνη αντιπροσωπεύει το κακό και την καταστροφή, η δε 
ινδική κάνναβη θεωρείται ακίνδυνη και αποδεκτή (Malyon, 1983). Όπως 
λοιπόν ήταν αναμενόμενο, η χρήση ηρωίνης ήταν περιορισμένη σε αυτή 
την ομάδα χρηστών σε αντίθεση, με το χασίς.



«ΕΞΑΡΤΗΣΗ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ - ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ» ΤΙ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΊ                                  | 9

γ. Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον – συναναστροφές 

Ιδιαίτερα, η χρήση ουσιών αρχίζει συνήθως στην εφηβική ηλικία (Swadi, 
1990). Οι έφηβοι στην ηλικία αυτή πειραματίζονται συχνά με τη χρήση 
ουσιών (Swadi, 1990). Τις περισσότερες φορές ο νέος κάνει χρήση ουσι-
ών κάτω από τις προτροπές και τις πιέσεις φίλων του (Petersen, 1987). Η 
περιέργεια, η ύπαρξη ουσιών και η επίδραση των συναναστροφών, φαί-
νεται ότι επιδρούν σημαντικά στην έναρξη της χρήσης ουσιών από έναν 
έφηβο (London-Ghodse, 1989). Οι απόψεις μιας κοινωνικής ομάδας, 
είναι σε θέση να τροποποιήσουν και να κατευθύνουν τη συμπεριφορά 
ενός νέου μέλους της, ειδικότερα στην προεφηβική ηλικία, όταν η οικο-
γενειακή επιρροή εξασθενεί. Η διεργασία αυτή είναι πολύ ευκολότερη, 
όταν ο υποψήφιος χρήστης εκτιμά και σέβεται το φιλικό του περιβάλλον, 
ενώ ταυτόχρονα απουσιάζει ένα στιβαρό οικογενειακό σύστημα, που θα 
τον προστατέψει παρέχοντας σταθερά όρια και εναλλακτικές λύσεις στις 
αγωνίες του (Madden, 1979). 

Την ανάπτυξη επίσης μίας εξαρτητικής συμπεριφοράς πιθανότατα 
μπορούν να αιτιολογήσουν κάποιες ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές 
επιρροές. 

δ. Η αλλαγή στην οικογενειακή δομή

Μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η δομή της οικογένειας ήταν ιεραρχι-
κή. Αυτή η ιεραρχία εξασφάλιζε μια λειτουργία πιθανώς αυθαίρετη και 
αυταρχική, αλλά σαφώς τακτοποιημένη, αφού καθόριζε επακριβώς τους 
ρόλους των μελών της.

Με το τέλος του πολέμου και υπό το βάρος της ανάγκης για ταχεία οι-
κονομική ανασυγκρότηση και της έλλειψης ανδρικών χεριών από την πα-
ραγωγή (αιχμαλωσία, αναπηρίες, θάνατοι στα πεδία των μαχών), η κοι-
νωνία στράφηκε αναγκαστικά στη μόνη δεξαμενή άντλησης εργατικών 
χεριών, το γυναικείο πληθυσμό. Η είσοδος της γυναίκας στην παραγω-
γή και ο σημαντικός ρόλος της στην ανάσταση μίας βαριά πληγωμένης 
ανθρωπότητας, είχε σαν αποτέλεσμα (μέχρι ένα βαθμό) την καταξίωση 
της στην κοινωνική σκηνή, την οικονομική της αυτάρκεια, τη νομική της 
αποκατάσταση ως ισότιμου πολίτη κάθε κράτους. Το γεγονός αυτό όμως, 
προκάλεσε μια αμφισβήτηση της παραδοσιακής δομής και της προηγού-
μενης «μοναρχικής» διοίκησης της οικογένειας, προωθώντας την αντικα-
τάσταση της από ένα σύστημα «διαρχίας». Λογική συνέπεια αυτών των 
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αλλαγών, ήταν η άρνηση του προηγούμενου μοντέλου λειτουργίας του 
οικογενειακού συστήματος, κατ΄ αρχάς από τις συζύγους και μετέπειτα 
από τα παιδιά, τα οποία αγνοώντας τα διακριτά όρια μεταξύ «ισότητας» 
και «ισοτιμίας», αλλά διαισθανόμενα την ανατροπή της προηγούμενης 
κατάστασης, διεκδίκησαν το δικαίωμα της συμμετοχής στη λήψη των 
αποφάσεων. Αποτέλεσμα αυτών των ζυμώσεων ήταν η αποσταθεροποί-
ηση της «κλασικής» μορφής της οικογένειας και η επέκταση αυτών των 
αντιδράσεων στον κοινωνικό ιστό, του οποίου θεμέλιο κύτταρο αποτελεί 
η οικογένεια. (Γεωργάκας, 2001) 

Ακόμη η έξοδος της γυναίκας στην παραγωγή στέρησε από τα παιδιά 
ένα σταθερό μέχρι τότε πρόσωπο αναφοράς, με αποτέλεσμα τα περισσό-
τερα από αυτά να διαμορφώνουν χαρακτήρες και να επιλέγουν συμπε-
ριφορές, με δεδομένη την πλημμελή παρουσία του γονεικού προτύπου. 

Η νεοδιαμορφωθείσα σχέση γονέων - παιδιών, σε συνδυασμό με την 
διαβρωτική επίδραση των Μ.Μ.Ε. (ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών) στο 
ρόλο των φύσει και θέσει παιδαγωγών επαυξάνει κι επιδεινώνει το πρό-
βλημα. 

ε. Η «ανταγωνιστική» κοινωνία

Η κοινωνία μας έχει αναγάγει σε κυρίαρχο θεσμό της τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των ανθρώπων. Η σκληρότητα της καταναλωτικής κοινωνίας και 
της ελεύθερης αποτίμησης αξιών, αναπαράγει το μήνυμα του «ο πρώτος 
είναι πάντα πρώτος κι ο δεύτερος δεν είναι τίποτα». Ένα μήνυμα από τη 
φύση του «περιθωριοποιητικό», το οποίο βρίσκει εφαρμογή καθημερινά 
στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων και τις επαφές του πολίτη με 
το κράτος. Ένα πλήθος ανθρώπων, οδηγείται κάθε μέρα στο περιθώριο 
γιατί δεν έχει τα απόλυτα εφόδια επιτυχίας που απαιτεί το σύστημα, χωρίς 
όμως να ενδιαφέρεται κανείς για τα αίτια αυτής της έλλειψης προσόντων. 
Αυτό με την σειρά του, δημιουργεί άτομα με αισθήματα κοινωνικής εκ-
δικητικότητας, άτομα απελπισμένα κι απογοητευμένα, τα οποία πιστεύ-
οντας ότι αδυνατούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον με θετικό τρόπο, 
επιλέγουν αρνητικές συμπεριφορές. Άτομα, τα οποία οι εξαρτήσεις με τη 
σειρά τους αναλαμβάνουν ν΄ ανακουφίσουν.

Ταυτόχρονα, οι εξουσιαστικές δομές που ελέγχουν την κοινωνία χρει-
άζονται καταπιεσμένα, ανταγωνιστικά και εξαρτημένα άτομα, ώστε να 
διατηρήσουν την επιρροή και τη δύναμη τους. Με απεμπλουτισμένη ηθι-
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κή και ανελαστικά συναισθήματα εξαγοράζουν την παραγωγικότητα των 
«ικανών» και αδιαφορούν για την καταστροφή των «αδυνάτων». (Γεωρ-
γάκας, 2001)

στ. Η δύναμη του πλούτου

Το σημερινό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο (που έχει κυριαρχήσει 
παγκόσμια σχεδόν) βασίζεται στη συνεχή διαφήμιση της αξίας του χρή-
ματος και της αγοραστικής δύναμης. Η υπερβολική προβολή της αξίας 
του χρήματος και του πλούτου, η αναγωγή του σε υπέρτατο αγαθό, η πα-
ραδοχή ότι στον κάτοχο του επιτρέπονται τα πάντα, διαβιβάζει έμμεσα το 
μήνυμα της δυνατότητας αγοράς των πάντων, άρα και της αγοράς λίγης 
πλασματικής ευτυχίας. (Γεωργάκας, 2001)

Η ανάγκη της οικογένειας από την άλλη πλευρά, ν΄ ανταποκριθεί σε 
μία διαρκώς αυξανόμενη υπερκαταναλωτική διάθεση, που ουσιαστικά 
επιβάλλεται εκ των πραγμάτων από το επικρατούν κοινωνικοοικονομικό 
σύστημα, οδήγησε κυρίως τους γονείς, αλλά πολλές φορές και τα παιδιά, 
στην αναζήτηση εργασίας με στόχο την αύξηση του οικογενειακού εισο-
δήματος. Η πολύωρη απουσία των γονέων από την κατοικία τους, η κό-
πωση που τους συνοδεύει κατά την επιστροφή τους σ΄ αυτήν, η μειωμένη 
δυνατότητα κοινών συναντήσεων όλων των μελών της οικογένειας, είχε 
σαν αποτέλεσμα τη μείωση του βαθμού συνοχής κι εκφραστικότητας του 
οικογενειακού ιστού, τη χαλάρωση των ορίων, τη μετάλλαξη των αξιών 
του.

ζ. Η πολυφαρμακία

Η πολυφαρμακία, η εύκολη εξασφάλιση φαρμακευτικών σκευασμάτων, η 
εκτεταμένη διαφήμιση των θεραπευτικών ιδιοσκευασμάτων, η καθημερι-
νή προπαγάνδιση ουσιών (τοξικών πολλές φορές) σαν πανάκεια αντιμε-
τώπισης κάθε μορφής ενόχλησης ή πόνου, μπορεί να συμπυκνωθεί στο 
ερώτημα: «γιατί όχι στη χρήση μίας ουσίας για την εξάλειψη του ψυχικού 
άλγους»;

Ταυτόχρονα, η διάχυτη υποκρισία που επιτρέπει την διαφήμιση νόμιμων 
εξαρτητικών ουσιών και δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί 
για τους κινδύνους που συνοδεύουν την χρήση τους, καθιστά αφερέγγυα 
κάθε προληπτική συμβουλή κυρίως για τους ανήλικους, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα μία έντονη διάθεση να δοκιμάσουν οτιδήποτε τους προσφέρε-
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ται με την υπόσχεση μιας επακόλουθης ηδονής. (Γεωργάκας, 2001)

η. Η ανυπαρξία ιδανικών και προτύπων

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. Η μυθοποίηση νοσηρών μοντέλων - προτύπων 
της νεολαίας, οδηγούν στην πτώχευση των ηθικών αξιών άρα και στην 
εκμηδένιση των ηθικών αναστολών.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει στο γενικότερο επίπεδο των πολιτικών και 
κοινωνικών ιδεολογιών. Η αστάθεια και η ασυνέπεια της πολιτικής συ-
μπεριφοράς σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο είναι πλέον ορατή 
και αναμφισβήτητη, προκαλώντας την χρεοκοπία των κομματικών σχη-
ματισμών, την αναξιοπιστία των πολιτικών. Σε πολλές περιπτώσεις οι πο-
λιτικοί δεν πολιτεύονται ακολουθώντας μια συνεπή ιδεολογική γραμμή, 
αλλά δρουν σε αντιφατικές κατευθύνσεις, προστατεύοντας τα οικονο-
μικά συμφέροντα ισχυρών παραγόντων ή οργανισμών, δημιουργώντας 
αισθήματα αρχικά αντίδρασης και στη συνέχεια απογοήτευσης και από-
συρσης. Και ενώ είναι ιστορικά και κοινωνικά άδικη η ταύτιση όλων των 
κομμάτων και πολιτικών σε μία ισοπεδωτική λογική του «όλοι είναι ίδιοι», 
η συνολική εικόνα διακυβέρνησης συντηρεί μία ιδεολογική δυσφορία και 
οδηγεί σε μία παρακμή των κοινωνικών ιδεωδών. 

Κάθε άτομο με εξαρτητικό προσανατολισμό, ενώ δύσκολα προσαρμό-
ζεται σε ξεκάθαρους και σταθερούς κανόνες, από την άλλη βιώνει την 
αστάθεια που προκαλούν αυτές οι συνθήκες, η οποία μάλιστα στα πλαί-
σια της δικής του χαώδους συμπεριφοράς γίνεται αφόρητη, με αποτέλε-
σμα να νοιώθει ακάλυπτος και ανασφαλής αποζητώντας τελικά την φυγή 
στον φανταστικό κόσμο των εξαρτήσεων. (Γεωργάκας, 2001)

θ. Η έλλειψη στόχων

Οι θυσίες που καταβάλουν οι νέοι προκειμένου να επιτύχουν μία μελλο-
ντική καταξίωση, στην εφηβική κυρίως ηλικία, σε μία της περίοδο ζωής 
τους που η φύση επιβάλλει την προτεραιότητα της ψυχαγωγίας και της 
επαφής με το άλλο φύλλο, δεν εξασφαλίζουν τη βεβαιότητα ενός καλύτε-
ρου αύριο, κυρίως σε επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησης.

Η δυσαναλογία μεταξύ των προσπαθειών των νέων ατόμων ν΄ απο-
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κτήσουν τ΄ απαραίτητα προσόντα για μία μελλοντική κοινωνική - οικο-
νομική επιτυχία και των πραγματικών δυνατοτήτων μίας αναδρομικής 
(έστω) ανταμοιβής των κόπων τους, δημιουργεί αναξιοπιστία για τις ει-
λικρινείς προθέσεις της κοινωνίας και του κράτους, καταργεί τους αυρι-
ανούς στόχους και σκοπούς, δηλητηριάζει τον ενθουσιασμό, ζωγραφίζει 
μία σκοτεινή προοπτική της ζωής τους και υποθάλπει μία τάση μηδενι-
σμού. Η παραδοχή της «ανυπαρξίας του αύριο», αποτελεί άλλοθι, για την 
αποδοχή του μηνύματος «απόλαυση εδώ και τώρα» ανεξάρτητα από το 
κόστος.

ι. Η εξουσία των Μ.Μ.Ε.

Η υπερεξουσία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οδήγησε 
νομοτελειακά στην αποδυνάμωση των φύσει και θέσει παιδαγωγών, στην 
υποβάθμιση της παιδαγωγικής προσφοράς των γονέων και δασκάλων.

Με τρόπο θεαματικό, χωρίς τη δυνατότητα - όχι αντίλογου - αλλά 
ούτε απλού διαλόγου, προβάλλονται μηνύματα, τα οποία δε φιλτράρο-
νται από τις κατεστημένες αξίες και παραδόσεις.

Από τρυφερή ηλικία τα άτομα δέχονται ανεξέλεγκτη πληροφόρηση 
για τη βία το σεξ, την αξία του χρήματος, τη δύναμη της εξουσίας, τη δι-
αφθορά των φορέων της δικαιοσύνης. Τους παρουσιάζεται ένας κόσμος 
σκληρός και άγριος και τους επιβάλλεται να επιλέξουν ανάμεσα στη δι-
εκδίκηση, με κάθε τρόπο, της προσωπικής ανάδειξης και της «αδύναμης» 
ευαισθησίας. (Γεωργάκας, 2001)

2. Ατομικοί προδιαθεσικοί παράγοντες
α. Γενετικοί παράγοντες

Νέες έρευνες της Νευροχημείας τείνουν να αναγάγουν το όλο πρόβλημα 
των εξαρτήσεων σε αποκλειστικά νευροχημικό υπόβαθρο. Προβάλλεται 
μάλιστα, ως έντονος, ο κίνδυνος συνολικής επιβάρυνσης του γενετικού 
υποστρώματος. Πρόσφατες μελέτες που αφορούσαν χρήστες οπιούχων 
και κοκαΐνης, υποστηρίζουν τη μεταβίβαση της εξαρτητικής διάθεσης 
από το γονέα (κυρίως τη μητέρα) στο παιδί με γενετικό τρόπο (Smith 
& Frawley, 1992). Τα επιστημονικά δεδομένα προέρχονται από πειράμα-
τα σε ζώα, έρευνες στην οικογένεια (Bohman, 1978), μελέτες διδύμων 
(Hrubec & Omenn, 1981) και υιοθετημένων παιδιών (Cloninger, 1981), 
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παρατηρήσεις πάνω σε γενετικά κληρονομούμενα σωματικά χαρακτηρι-
στικά, όπως αχρωματοψία, ομάδες αίματος κ.τ.λ. (Swinson & Madden, 
1973· Camps & Linkoln, 1969), καθώς και από μελέτες νευροφυσιολογι-
κών παραμέτρων (Propping, 1981). 

Οι έρευνες σχετικά με το ρόλο της κληρονομικότητας στον αλκοολι-
σμό έχουν απασχολήσει από πολλά χρόνια τους συγγραφείς (Cloninger, 
1980 & Schuckit, 1980). Όπως και στις έρευνες για τον αλκοολισμό, οι 
ερευνητές τώρα πιστεύουν, ότι η γενετική μπορεί να παίζει ρόλο στη χρή-
ση και στην κατάχρηση (Cadoret κ.α., 1986). Μικρότερης έκτασης είναι η 
ερευνητική δραστηριότητα που αναφέρεται σε άλλα είδη εθισμού (Plant, 
1980· Madden, 1979). 

Όμως τα δεδομένα που προέκυψαν από αυτή την ερευνητική προσπά-
θεια, ήταν τις περισσότερες φορές δυσερμήνευτα και αλληλοσυγκρουό-
μενα, με αποτέλεσμα να μην αποτελούν ακόμη κοινά αποδεκτή άποψη 
(Gurling, 1981).

Η προβολή της βιολογικής προέλευσης της εξάρτησης, πριν την πλή-
ρως επιχειρηματολογημένη απόδειξή της, συνιστά κίνδυνο παρερμηνεί-
ας του φαινομένου, εφόσον η αβασάνιστη παραδοχή αυτής της θεωρίας 
μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απενοχοποίηση της κοινωνίας, της οικογέ-
νειας, των εξαρτημένων.

Η αναγνώριση της εξάρτησης, ως αποτέλεσμα γονιδιακών ή χρωμα-
τοσωμιακών διεργασιών θ΄ απαλλάξει την κοινωνία από τις ευθύνες της, 
άρα και από το καθήκον ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που δημιουργεί 
μία πιθανή συνενοχή της. Θα «αθωώσει» την οικογένεια και μοιραία θα 
την οδηγήσει στην άρνηση του μεριδίου της συμμετοχής της στο πρό-
βλημα, επομένως και της αναγκαίας συνδρομής στην αντιμετώπιση του.

Θα αναγάγει τον εξαρτημένο σε «αθώο ασθενή - θύμα», ανεύθυνο των 
επιλογών του κι αυτονόητα απαλλαγμένο από το χρέος της ανάληψης 
του κυρίου βάρους της απεξάρτησης του.

β. Προσωπικότητα

Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να καταγράφει, να ανακαλεί και να συν-
θέτει γνώσεις ή εμπειρίες, με στόχο την παραγωγή των αποτελεσματικό-
τερων για την προσαρμογή του σχημάτων συμπεριφοράς. Οι εμπειρίες 
σαν αποτέλεσμα κοινωνικών επιδράσεων και γενετικών παραγόντων, 
οδηγούν στο σχηματισμό ενός συστήματος αξιών, τάσεων, επιθυμιών, δι-
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αθέσεων, συμπεριφορών, ξεχωριστό για κάθε άτομο, το οποίο συνιστά 
την προσωπικότητα του. Τα σχήματα συμπεριφοράς αναπτύσσονται στα-
διακά μέσα από διεργασίες ψυχοβιολογικής και βιοκοινωνικής ωρίμαν-
σης. 

Συναισθηματικά προβλήματα που σχετίζονται με την προσωπικότη-
τα ενός ατόμου και πιθανότατα συνδέονται με γενετικούς παράγοντες ή 
επιρροές, που δέχτηκε στην παιδική του ηλικία, φαίνεται να παίζουν ση-
μαντικό 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). Πολυτιμότερη είναι η μελέτη ορισμένων 
κοινών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των εξαρτημένων, τα 
οποία επισημαίνονται αρκετά συχνά, παρά η προσπάθεια να καθοριστεί 
ένας ειδικός τύπος προσωπικότητας που θα προδικάζει ότι ένα άτομο θα 
καταλήξει μελλοντικά εξαρτημένο. Τα χαρακτηριστικά αυτά της προσω-
πικότητας, δε μπορεί και δεν πρέπει να θεωρούνται, ως αιτιολογικοί πα-
ράγοντες για την ανάπτυξη μίας εξαρτητικής συμπεριφοράς.

Πολλοί ερευνητές συνέδεσαν την πρόκληση της εξάρτησης με ψυχο-
λογικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι επέ-
δρασαν στην παιδική ηλικία του ατόμου και διαμόρφωσαν την προσω-
πικότητα του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναπτυχθεί μία ροπή προς τις 
εξαρτήσεις. Οι περισσότερες μελέτες αυτού του τύπου στηρίχτηκαν σε 
υλικό που προερχόταν από αναδρομικού τύπου αυτοεκτιμήσεις εξαρτη-
μένων ή στα αποτελέσματα ψυχομετρικών δοκιμασιών προσωπικότη-
τας(Nerviano & Gross, 1983· Gossop & Eywenck, 1980). Τα διεθνή βιβλι-
ογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν την ύπαρξη ψυχοπαθολογικών διατα-
ραχών στους χρήστες, οι οποίες οφείλονται στη χαμηλή τους αυτοεκτί-
μηση, 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;

Η σύγκριση μιας ομάδας νεαρών ατόμων που έκανε κατάχρηση οινο-
πνεύματος με αντίστοιχη ομάδα χρηστών άλλων ουσιών, αποκαλύπτει 
ότι δε διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς τον παράγοντα εσωστρέφεια 
– εξωστρέφεια, ενώ και οι δύο ομάδες ανέφεραν (σε μεγάλο ποσοστό) 
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αντικοινωνική συμπεριφορά στην παιδική ηλικία και διαταραγμένο οικο-
γενειακό περιβάλλον (Rosenberg, 1969). Αντίστοιχα σε μία έρευνα, στην 
οποία χρησιμοποίησαν ερωτηματολόγια προσωπικότητας, αποκαλύφθη-
κε ότι οι εξαρτημένοι είχαν πολλά προβλήματα στην παιδική και στη σχο-
λική ηλικία (Wells & Stacey, 1976). 

γ. Η υπόθεση της «αυτοθεραπείας»

Αρκετές φορές η χρήση ουσιών έχει σχέση με την συνύπαρξη ψυχιατρι-
κών διαταραχών, όπως μία υποκρυπτόμενη νεύρωση ή μία λανθάνουσα 
ψύχωση. Γενικότερα υποστηρίζεται ότι προϋπάρχουσες ψυχοπαθολογι-
κές διαταραχές παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση μίας εξαρτητι-
κής συμπεριφοράς (Βukstein, 1989). 

Μετά την ανακάλυψη και απομόνωση των ενδορφινών (ενδογενών 
οπιοειδών ουσιών), διατυπώθηκε η υπόθεση ότι σε όσα άτομα διαθέτουν 
χαμηλά επίπεδα των ουσιών αυτών στον οργανισμό τους επηρεάζεται η 
συναισθηματική κατάσταση και η συμπεριφορά τους, αυξάνοντας έτσι τις 
πιθανότητες στροφής τους σε οπιοειδείς ουσίες και της εξάρτηση τους 
από αυτές (Brill, 1981).
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Ο ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ

«Ο εξαρτημένος είναι ένα άτομο που αδυνατώντας ν΄ αντιμετω-
πίσει δυσκολίες της καθημερινότητας ή να διαχειρισθεί επώδυνα 
συναισθήματα προσπαθεί να τα αποφύγει. Αυτά όμως αποτε-
λούν συστατικά της καθημερινότητας του, της υποκειμενικής του 
πραγματικότητας, που δυστυχώς δεν μπορεί να την αλλάξει. Έτσι 
η μόνη λύση - η οποία πιστεύει ότι του απομένει -, είναι να περά-
σει σ΄ έναν πλασματικό κόσμο, που πρόθυμα του προσφέρουν οι 
διάφοροι εξαρτησιογόνοι παράγοντες».

Ο εξαρτημένος είναι ο άνθρωπος εκείνος που δεν διαθέτει την ικανότητα 
να διαμορφώνει στέρεες και ικανοποιητικές σχέσεις με τον εαυτό του και 
τους άλλους. Γεγονός που τον οδηγεί στη χρήση κάποιων φυσικών δυνα-
τοτήτων (όπιο, χασίς, αλκοόλ, χαρτοπαιξία, διαδίκτυο), ώστε να επιτύχει 
το στόχο του. Μία χρήση που την επαναλαμβάνει με καταναγκαστικό 
τρόπο. «Γνωρίζω ότι μου κάνει κακό, αλλά μου είναι αδύνατον να την 
αποφύγω».

Είναι ένα άτομο βαθειά ανελεύθερο, πλήρως αποξενωμένο, απόλυτα 
περιθωριοποιημένο, γεμάτο συναισθηματικά ελλείμματα. Δεν διαθέτει 
ελευθερία βούλησης, δεν είναι ο εαυτός του. Έχει μία ακαταμάχητη επι-
θυμία να έρθει σε επαφή με τον εξαρτητικό παράγοντα, παρ΄ότι αναγνω-
ρίζει τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής της επαφής. Μιας επαφής που τις 
περισσότερες φορές αποτελεί προσπάθεια απαλλαγής από οδυνηρά συ-
ναισθήματα θλίψης, άγχους, απογοήτευσης. Είναι στην ουσία θύμα, που 
βιώνει ταυτόχρονα το καταστροφικό του πάθος και την περιθωριοποίησή 
του, σε συνδυασμό με την κοινωνική αναλγησία και την κρατική αδιαφο-
ρία. Αυτές οι συνθήκες τον οδηγούν στην απομόνωση και τη συνειδητή 
αδιαφορία για τις καθημερινές του ανάγκες.

Έχει αναγάγει σε στάση ζωής τη λογική του «εδώ και τώρα, τώρα και 
οπωσδήποτε». Προβάλει την άποψη πως «ότι είναι επιθυμητό είναι και 
αναγκαίο» αθροίζοντας λαθεμένα τα «φυσικά και αναγκαία» με τα «φυσι-
κά και μη αναγκαία» καθώς και τα «μη φυσικά και μη αναγκαία».

Η ψυχοβιολογική εξέλιξη προς την εξάρτηση είναι άμεσα και απόλυτα 
συνδεδεμένη με τη διαδικασία συγκρότησης της χαρακτηριοδομής κάθε 
ανθρώπου. Γενικά κάθε άτομο, στην πορεία προς την ενηλικίωσή του 
υφίσταται μία διαρκή επίδραση εξωγενών και ενδογενών παραγόντων, οι 
οποίοι επενεργούν καταλυτικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και 
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στην επιλογή της συμπεριφοράς του. Κληρονομούμενοι τρόποι συμπερι-
φοράς, οικογενειακές αξίες, γονεϊκά πρότυπα, κοινωνικά ήθη, πολιτισμι-
κό περιβάλλον, εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελούν ανάλογα ερεθίσματα. 
Σε κάποια άτομα οι διεργασίες αυτές είναι ελλιπείς και προβληματικές, 
με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται ένας χαρακτήρας ανίκανος να αντιμε-
τωπίσει τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις των διαφόρων φάσεων της ζωής 
του. Οι εξαρτημένοι συνιστούν έναν αντιπροσωπευτικό πληθυσμό μιας 
τέτοιας προβληματικής ανάπτυξης. 

Το άτομο από τη γέννησή του αναπτύσσεται συνεχώς μέσα από μία 
διαφοροποιημένη διαδικασία ωρίμανσης, προσαρμογής, συμπεριφοράς 
και εμπειρίας (Martin, 1994). Στη διαδικασία αυτή επιδρούν ενδογενείς 
παράγοντες ωρίμανσης που αφορούν στα βιολογικά δεδομένα και εξω-
γενείς περιβαλλοντικοί παράγοντες που αφορούν στη συμπεριφορά - 
εμπειρία, οδηγώντας το άτομο σε προσαρμογές. Η ανάπτυξη επομένως 
είναι μία συνεχής διαδικασία αλληλεπίδρασης ενδογενών και εξωγενών 
περιβαλλοντικών παραγόντων, μέσα από την οποία το άτομο διαφορο-
ποιεί τη συμπεριφορά του, καθώς αποκτά εμπειρίες και βιώματα που δι-
αμορφώνουν την προσωπικότητά του (Ματσαγγούρας, 2001). Με την 
πάροδο του χρόνου και στα όρια ενός συγκεκριμένου πλαισίου σχέσεων 
και χώρου δράσης αποκτά δεξιότητες κίνησης, αντίληψης, σκέψης και 
κρίσης. Η απόκτηση π.χ. δεξιοτήτων κίνησης συντελείται μέσα από την 
αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον και οδηγεί στην απόκτη-
ση κινητικού ελέγχου και εξειδικευμένων κινήσεων (Gallahue, 1996). Η 
διαδικασία αυτή δε συντελείται ανεξάρτητα, αλλά αναπτύσσεται παράλ-
ληλα με την αισθητικοκινητική αντιληπτικότητα, η οποία περιλαμβάνει 
την αισθητηριακή εμπειρία του ατόμου για το περιβάλλον του. Η ικανό-
τητα απόκτησης και εκτέλεσης μιας κινητικής δεξιότητας επιτυγχάνεται, 
εάν ταυτόχρονα επιτευχτεί η ύπαρξη ρυθμού, συγχρονισμού, συνέχειας, 
ταχύτητας και ακρίβειας της κίνησης. Σε αυτό συμβάλλει η οπτικοακου-
στική, η οπτικοκινητική, η κιναισθητική αντίληψη και η επεξεργασία των 
ερεθισμάτων (Mαδιάνος, 1994). Παράλληλα, η ανάπτυξη του γνωστικού 
τομέα συμβάλλει στην προοδευτική αλλαγή της ικανότητας της σκέψης, 
της κρίσης, της ενέργειας, της μνήμης, της προσοχής, της αυτοσυγκέ-
ντρωσης και της κατανόησης (Παρασκευόπουλος, 1979).

Τέλος, το άτομο παράλληλα με τις βιοκινητικές και γνωστικές ικανό-
τητες και δεξιότητες, αναπτύσσεται κοινωνικό - συναισθηματικά, μέσα 
από την αυξανόμενη ικανότητά του να ενεργεί, να αλληλεπιδρά και να 
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αντιδρά αποτελεσματικά τόσο με τους άλλους ανθρώπους όσο και με 
τον εαυτό του (Καψάλης, 1998). Η ικανότητά του να δημιουργεί υγιείς 
σχέσεις, οι θετικές εμπειρίες και επιτυχίες οικοδομούν την αυτοπεποίθη-
ση, την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη (Καψάλης, 1998). Έτσι, το 
άτομο αποκτά προσωπική εικόνα για τις ικανότητές του στον κινητικό, 
γνωστικό και κοινωνικό - συναισθηματικό τομέα. 

Σε όλη αυτή την διαδικασία και όσο αφορά τους εξαρτημένους γίνε-
ται αντιληπτό ότι πολλαπλά και σύνθετα αίτια(που πολλές φορές παρα-
μένουν άγνωστα), οδηγούν τους εξαρτημένους σε επιλογές σχέσεων και 
συμπεριφορών με αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα. 

Ένα ερώτημα που τίθεται συχνά σε κάθε προσπάθεια διερεύνησης της 
βαθύτερης ψυχικής οικονομίας, είναι αν υπάρχει ή όχι μία «ειδική» προ-
σωπικότητα με εξαρτητικές τάσεις, της οποίας ο τρόπος λειτουργίας κα-
θορίζεται από ιδιαίτερες διεργασίες, ανεξάρτητες και διαφορετικές από 
αυτές που συναντάμε στους συνηθισμένους τύπους δομής του χαρακτή-
ρα. Μία καταφατική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα ανταποκρινόταν 
στην επιθυμία της κοινής γνώμης για τον ορισμό από τους «ειδικούς» 
μίας «εξαρτητικής» προσωπικότητας, ριζικά διαφορετικής από την υπο-
τιθέμενη «φυσιολογική», η οποία γίνεται αποδεκτή από την επικρατούσα 
κοινωνική ηθική και υιοθετείται από κάθε ευυπόληπτο πολίτη. Μία απά-
ντηση που θα επιδρούσε ανακουφιστικά στην κοινωνική συνείδηση. Η 
νοοτροπία όμως ένταξης των εξαρτημένων, σε έναν κόσμο «διαφορετικό» 
από τον δικό μας είναι επιστημονικά αστήρικτη και κοινωνικά επικίνδυ-
νη. Έρευνες και στατιστικές μελέτες άλλωστε αποδεικνύουν το αντίθετο. 

Η κοινωνική προέλευση των εξαρτημένων ατόμων σαφώς διαφορο-
ποιήθηκε στην πορεία του χρόνου. Παλαιότερα οι εξαρτημένοι προέρχο-
νταν από συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα. Ήταν συνήθως ευκα-
τάστατοι πολίτες, καλλιτέχνες, γόνοι εύπορων οικογενειών, διανοούμε-
νοι που έψαχναν για μία ιδιαίτερη απόλαυση. Ο «κοσμικός» λεγόμενος 
αλκοολισμός ήταν συχνά συνδεδεμένος με σχέσεις εξάρτησης και από 
άλλες ουσίες. Οι χειρώνακτες εργαζόμενοι και τα νεαρά άτομα είχαν ελά-
χιστη συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες. Σήμερα οι συνθήκες έχουν 
μεταβληθεί. Η αμφισβήτηση (ορθά ή όχι) κυρίαρχων κοσμοθεωριών και 
ιδεολογικών απόψεων, δημιούργησε μία ατομική αλλά και συλλογική 
«κατάθλιψη», η οποία προσβάλλει όλο και περισσότερα άτομα, ιδιαίτερα 
τους νέους. Ο κόσμος των εξαρτημένων δεν ανήκει πλέον σε ιδιαίτερες 
κοινωνικοπολιτικές τάξεις, αλλά επεκτείνεται σε όλον τον πληθυσμό. 
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Ταυτόχρονα, οι εξαρτήσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια αποκτούν όλο και 
περισσότερες μορφές. Οι εξαρτημένοι ανακαλύπτουν συνεχώς νέες μορ-
φές εξαρτητικών ερεθισμών.

Όσο δύσκολο - μέχρι αδύνατο - είναι το εγχείρημα να οριοθετηθούν 
τα χαρακτηριστικά μίας προσωπικότητας, η οποία μπορεί να θεωρηθεί 
ότι ρέπει προς τις εξαρτήσεις, τόσο εύκολο είναι να καταγραφούν μια 
σειρά από συνήθη στοιχεία της συμπεριφοράς των εξαρτημένων. Ενώ η 
άποψη της ύπαρξης μίας σειράς χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, 
τα οποία θα δημιουργούσαν υποψίες για πιθανή ανάπτυξη μιας εξαρτη-
τικής συμπεριφοράς είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτη, η επισήμανση συ-
μπεριφορικών στοιχείων, που εμφανίζουν συνηθέστερα οι εξαρτημένοι, 
απεκάλυψε δεδομένα ευρέως αποδεκτά και βοηθητικά, τόσο για την κα-
τανόηση του τρόπου της λειτουργίας τους, όσο και για την οργάνωση της 
προσπάθειας απεξάρτησης τους.

Μία αρχική προσέγγιση της προσωπικότητας των εξαρτημένων, απο-
καλύπτει δύο βασικές ομάδες χαρακτηριστικών της.

•	 Στοιχεία του χαρακτήρα τους που πιθανότατα οικοδομήθηκαν 
σταδιακά στη διάρκεια της εξέλιξης τους ως άτομα, πριν από την 
ένταξη τους στον κόσμο των εξαρτήσεων. Στοιχεία τα οποία φαί-
νεται να έχουν σχέση με δυσκολίες των «πρωταρχικών σχέσεων», 
που συνήθως οφείλονται, σε αρνητικά βιώματα της παιδικής και 
της εφηβικής ηλικίας.

•	 Επίκτητα συστατικά της προσωπικότητας και συμπεριφοράς τους. 
Προϊόντα της εξάρτησης, της παράνομης δραστηριότητας τους και 
των συνεπειών της. Δυστυχώς, ορατά και αναγνωρίσιμα χαρακτη-
ριστικά του εξαρτημένου, είναι αυτά που οικοδομήθηκαν κυρίως 
κατά την σταδιοδρομία του στην εξάρτηση, με αποτέλεσμα να επι-
καλύπτονται εκείνα που τον οδήγησαν σε αυτή. 

Κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, που συχνά συναντούμε στους 
εξαρτημένους, είναι το άγχος, η κατάθλιψη, η ανάγκη για συναισθηματι-
κή εξάρτηση, η μειωμένη διάθεση αποδοχής κανόνων, η συναισθηματική 
αστάθεια, η υποχονδρία, η αμυντικότητα ή η επιθετικότητα, η δυσκολία 
ελέγχου των παρορμήσεων και η δυσχέρεια να ανεχθούν τη ματαίωση 
τους. Ακόμη η συναισθηματική αστάθεια, η αδυναμία διαμόρφωσης ικα-
νοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων, η ανικανότητα αποδοχής ορίων 
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και η έλλειψη αυτοσεβασμού είναι διακριτικά στοιχεία της συμπεριφοράς 
ενός εξαρτημένου ατόμου. 

Το τεράστιο ποσοστό των ατόμων που οδηγήθηκαν - ή κινδυνεύουν 
να οδηγηθούν - σε κάποια μορφή εξάρτησης, χαρακτηρίζονται από ανα-
σφάλεια, αποθάρρυνση, αδυναμία αναγνώρισης των ικανοτήτων τους 
και δυσχέρεια διαχείρισης ή αντιμετώπισης αρνητικών συγκυριών και συ-
ναισθημάτων.

Ο εξαρτημένος αδυνατεί να εγκαταστήσει «ευτυχείς» σχέσεις. Μοι-
ραία του δημιουργείται ένα συναισθηματικό κενό, που του προκαλεί την 
ανάγκη να διακόπτει τις σχέσεις του, μετά να τις ανανεώνει, για να τις δι-
ακόψει και πάλι προχωρώντας σε ένα φαύλο κύκλο. Είναι άτομο το οποίο 
πιστεύει ότι δε μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον με θετικό τρόπο και 
έτσι επιλέγει μία αρνητική συμπεριφορά.

Ένας αριθμός ατόμων «δημιουργεί σχέσεις» με διάφορες ψυχοτρόπες 
ουσίες ή άλλες εξαρτητικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο μίας γενικότε-
ρης παραβατικής συμπεριφοράςπαραβατικής συμπεριφοράς. 

Το άτομο υποφέρει αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις πραγματικές 
ανάγκες και επιθυμίες του. Απογοητεύεται από την ανικανότητα του να 
δώσει λύσεις στα προβλήματα του ή να διαχειρισθεί τα επώδυνα συναι-
σθήματα που το κατακλύζουν, λόγω των αποτυχιών και επιλέγει να τα 
αποφύγει. Μία επιλογή που αποτελεί ένα εναρκτήριο βήμα της πορείας 
προς την εξάρτηση, εφόσον η αποφυγή των προβλημάτων, το απομακρύ-
νει από τις αναγκαίες διαδικασίες εξοικείωσης και αντιμετώπισης των δυ-
σκολιών της ζωής, συμβάλλοντας μοιραία στην ανωριμότητα του.

Ο εξαρτημένος, από νεαρή ηλικία και πριν ακόμη συμφιλιωθεί με την 
εξαρτητική του συμπεριφορά, αρκείται στη μίμηση ελπίζοντας ότι έτσι θα 
καλύψει την έλλειψη του σε πρότυπα συμπεριφοράς. Καταντά μ΄αυτόν 
τον τρόπο, ευάλωτος σε υποβολές, σε επιρροές, σε κομφορμιστικές προ-
τάσεις, αν και ο ίδιος θέλει να προβάλλεται σαν αντικομφορμιστής και 
επαναστάτης. Η έλλειψη υγιών πρότυπων σε μία πρώιμη ηλικία, μπορεί 
να προκαλέσει πλήρη ανικανότητα αποδοχής προτύπων σε οποιαδήποτε 
ηλικία και να οδηγήσει σε μία συνεχή επανάληψη της παραβατικής συ-
μπεριφοράς, χωρίς τη δυνατότητα του εξαρτημένου να ξεφύγει ποτέ από 
αυτήν.

Θέλοντας ν΄αναπτύξει έναν τρόπο, μιας όσο γίνεται πιο επιτυχημένης 
διεκδίκησης αιτημάτων και διαμόρφωσης διαπροσωπικών σχέσεων, οδη-
γείται στην καλλιέργεια της χειριστηκότητας, ως τρόπου επικοινωνίας. 
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Προσπαθεί, με κάθε μέσο, να έλκει τον άλλο στο δικό του τρόπο σκέψης 
και δράσης, απερχόμενος όλα τα δυνατά τεχνάσματα και επινοήσεις. Οι 
απογοητεύσεις και ματαιώσεις που συσσωρεύτηκαν στον ψυχικό του κό-
σμο, η έλλειψη εμπιστοσύνης για πρόσωπα και θεσμούς, η αναγωγή της 
χειριστηκότητας σε κυρίαρχο τρόπο λειτουργίας, τον οδηγούν σε σταδια-
κή απώλεια της δυνατότητας για ειλικρινή έκφραση των συναισθημάτων 
του.

Διακόπτοντας τις σχέσεις του με τον κοινωνικό περίγυρο και ορθώνο-
ντας εμπόδια στην επαφή του με το άμεσο περιβάλλον του, οδηγείται σε 
μία στέρηση άμεσης και υγιούς επικοινωνίας, της οποίας κατάληξη είναι 
η ανειλικρίνεια. Αισθανόμενος ξένος με τις ζυμώσεις και τις δραστηριό-
τητες που επιτελούνται γύρω του, απομακρύνεται από τα γεγονότα και 
αρνείται να μοιραστεί καθήκοντα ή υποχρεώσεις, διεκδικώντας αποκλει-
στικά και μόνο - παράλογα μερικές φορές - δικαιώματα, με αποτέλεσμα 
να τον χαρακτηρίζουν η αποφυγή των ευθυνών και η απαιτητικότητα και 
σαν απώτερη συνέπεια, η άρνηση των ορίων και των κανόνων. Η προσω-
πικότητα των εξαρτημένων διεγείρεται και στη σκέψη μόνο ότι μπορούν 
να αψηφούν τις διάφορες κοινωνικές και ηθικές απαγορεύσεις που αφο-
ρούν την εξάρτηση τους. Αντίθετα, οι απαγορεύσεις άλλων, πιο κλασσι-
κών και πιο επεξεργασμένων παρεκκλίσεων, όπως οι σεξουαλικές, έχουν 
χάσει το ενδιαφέρον του εξαρτημένου σε συναισθηματικό και παραβατι-
κό επίπεδο.

Ο κάθε εξαρτημένος, όπως και πολλά άλλα ανώριμα άτομα, φαίνεται 
ανίκανος να ενσωματώσει στην ψυχοσύνθεση του την υπακοή σε νόμους 
ή κανόνες. Αυτή η ενσωμάτωση επιτυγχάνεται προοδευτικά, έχοντας ως 
αφετηρία την αποδοχή των κανόνων που υπαγορεύονται από τον πατέρα 
ή «εν ονόματι» του» από την μητέρα. Οι νόμοι, οι κανόνες, τα όρια, του 
φαίνονται εμπόδια αξεπέραστα, που του δημιουργούν απογοητεύσεις και 
κατάθλιψη, στοιχεία από τα οποία νοιώθει να τον απαλλάσσει η εξάρτη-
ση του. Τα συστατικά αυτά της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς, 
τον οδηγούν μοιραία και αυτονόητα στην άρνηση της πραγματικότητας. 
Η κρίση του αμβλύνεται, οι ναρκισσιστικές του διαθέσεις ενισχύονται, η 
αυτογνωσία του περιορίζεται και η προσωπική του άποψη για την πραγ-
ματικότητα και την εικόνα του κόσμου χάνει κάθε στοιχείο αντικειμενι-
κότητας.

Ο προσανατολισμός του προς τον κόσμο των εξαρτήσεων, ο οποίος 
άλλοτε ικανοποιεί τις ανάγκες ή τις επιθυμίες του και άλλοτε υιοθετεί τις 
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αντιλήψεις του, αν όχι μονόδρομος είναι σίγουρα μία εξηγήσιμη επιλογή. 
Η ένταξή του στον πληθυσμό των εξαρτημένων και πιθανώς η στράτευση 
στην παρανομία, ενισχύουν τα αρνητικά στοιχεία της προσωπικότητας. 
Η αντικοινωνική συμπεριφορά επιδεινώνεται, η καχυποψία επιβαρύνε-
ται, η διεκδικητικότητα και η χειριστικότητα ενισχύονται, η απουσία συ-
ναισθηματικής επικοινωνίας καλύπτεται από την επίδραση της εξάρτη-
σης. Ακόμη, οι πιθανές φυλακίσεις, οι εξευτελισμοί, οι κακοποιήσεις και 
ιδιαίτερα οι πιθανοί βιασμοί, δημιουργούν αφόρητη ψυχική οδύνη, θυμό 
και αρκετές φορές διαταραχή της ταυτότητας του φύλου. Η επιλογή της 
πορνείας ή η ένταξη στο οργανωμένο έγκλημα, μπορούν να γεννήσουν 
τύψεις και ενοχές, η ανάγκη διαχείρισης των οποίων, του προκαλεί φόβο 
και διάθεση απόκρυψής τους.

Οι αρνητικές συμπεριφορές των εξαρτημένων, μπορούν να ταξινομη-
θούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, που κάθε μία υποκρύπτει και ένα 
συγκεκριμένο στόχο.

•	 Τα άτομα που φέρονται αρνητικά είναι αποθαρρυμένα. Δεν πιστεύ-
ουν ότι μπορούν να ανήκουν σε μία ομάδα. Να έλκουν το ενδια-
φέρον με θετικό και χρήσιμο τρόπο. Γι΄ αυτό υιοθετούν αρνητικές 
συμπεριφορές. Προτιμούν να τραβήξουν την προσοχή με θετικό 
τρόπο. Αν όμως δεν το πετύχουν, επιδιώκουν να έλκουν το ενδι-
αφέρον με οποιοδήποτε τρόπο. Προτιμούν να προκαλέσουν έστω 
και την άτοπη προσοχή, παρά να αισθάνονται ότι τα αγνοούν.

•	 Ο εξαρτημένος επιδιώκει την υπεροχή έναντι των άλλων. Έναντι 
κανόνων, νόμων και απαγορεύσεων. Νοιώθει ότι αξίζει, μόνο όταν 
κάνει ό,τι θέλει εκείνος. Προκαλεί διαρκώς κι ικανοποιείται από 
αυτή του τη στάση. Ακόμα και αν κατορθωθεί η υπακοή του, η υπο-
ταγή θα είναι προσωρινή.

Όταν ένας εξαρτημένος προκαλεί, ο περίγυρος του θυμώνει, γιατί αισθά-
νεται να προσβάλλεται. Σπάνια όμως, επιτυγχάνει να διορθώσει τη συ-
μπεριφορά του. Αυτός εξακολουθεί να προκαλεί ή υποχωρεί προσωρινά, 
για να συνεχίσει αργότερα την αρνητική του συμπεριφορά με μεγαλύτερη 
ένταση. Μερικές φορές κάνει μεν αυτό που τον συμβουλεύουν ή τον δια-
τάζουν, όχι όμως με τον τρόπο που θέλουν οι άλλοι. Εμφανίζει δηλαδή τη 
λεγόμενη «προκλητική συμμόρφωση».
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•	 Αν η προσπάθεια για αναγνώριση της υπεροχής του αποτύχει, μπο-
ρεί να αντικατασταθεί με την επιδίωξη της εκδίκησης.

Ο εξαρτημένος όταν επιδιώκει την εκδίκηση έχει πειστεί απόλυτα, ότι δεν 
είναι αγαπητός και αποκτά κάποια αξία μόνο όταν έχει την ικανότητα 
να πληγώνει τους άλλους. Θα πρέπει να καταστεί συνειδητό, ότι αυτή η 
εκδικητική συμπεριφορά προέρχεται από αποθάρρυνση ή απογοήτευση. 
Συνήθως, αν αυτή η συμπεριφορά δεν αποδώσει τους επιδιωκόμενους 
στόχους της, ο εξαρτημένος μπορεί να επιλέξει τη συμπεριφορά της επί-
δειξης ανικανότητας.

•	 Ο εξαρτημένος που επιδεικνύει αδεξιότητα ή ανικανότητα, είναι 
υπερβολικά αποθαρρημένος. Αφού παραιτήθηκε από οποιαδήπο-
τε ελπίδα ή προσδοκία, προσπαθεί να εμποδίσει τους άλλους να 
προσδοκούν κάτι από αυτόν. Η παραίτησή του είναι ολοκληρωτική 
ή αφορά μόνο τους στόχους που νοιώθει ότι αδυνατεί να επιτύχει. 
Αντιδρά παθητικά ή δεν αντιδρά καθόλου σε κάθε προσπάθεια κι-
νητοποίησής του. Δεν προσπαθεί να βελτιωθεί. Οι άνθρωποι που 
τον περιβάλλουν, συνήθως αισθάνονται το ίδιο απογοητευμένοι με 
αυτόν.

Ο εξαρτημένος μπορεί να μην ακολουθεί αυτή τη σειρά εμφάνισης αρνη-
τικής συμπεριφοράς. Μπορεί να αλλάζει τις μορφές της αρνητικής του 
συμπεριφοράς ανάλογα με τα αισθήματά του. Μπορεί επίσης, να χρη-
σιμοποιεί την ίδια αρνητική συμπεριφορά με διαφορετικούς σκοπούς ή 
διαφορετικές συμπεριφορές για τον ίδιο σκοπό.

Όσον αφορά στις τρεις πρώτες μορφές αρνητικής συμπεριφοράς, ο 
εξαρτημένος μπορεί να τις εκδηλώσει με ενεργητικό ή παθητικό τρόπο. Η 
συμπεριφορά όμως, επίδειξης ανικανότητας εκδηλώνεται μόνο παθητικά. 

Κανένας εξαρτημένος δεν εμφανίζει αρνητική συμπεριφορά, αν δεν 
αισθάνεται άσχημα. Αν δε φοβάται ότι χάνει ή θα χάσει τη θέση του στον 
κοινωνικό του χώρο. 

Οποιοδήποτε στόχο κι αν εξυπηρετεί η αρνητική του συμπεριφορά, 
εκδηλώνεται γιατί πιστεύει ότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα βρει μία θέση 
στο σύνολο που επιθυμεί να ανήκει. Ο εξαρτημένος γνωρίζει τα αποτελέ-
σματα της αρνητικής του συμπεριφοράς, αλλά συνήθως δεν συνειδητο-
ποιεί τους σκοπούς της.

Αν αναγνωρίσουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο εξαρτημένος, μέσω 
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της αρνητικής του συμπεριφοράς, μπορούμε να σχεδιάσουμε τις ενέργει-
ες μας για την αλλαγή της κατεύθυνσης την οποία ακολουθεί. Η συμπε-
ριφορά του εξαρτημένου είναι δυνατόν να αλλάξει, μόνο αν εμείς αλλά-
ξουμε τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουμε.

Η εκδήλωση, εκ μέρους του εξαρτημένου, μίας βίαιης συμπεριφοράς 
είναι λογικό και αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι εξαρτήσεις, όπως και ένας 
μεγάλος αριθμός κοινωνικών παρεκκλίσεων, συνδυάζονται από το κοι-
νωνικό σύνολο με ένα γενικότερο φαινόμενο. Το φαινόμενο της επιθετι-
κότητας. Είναι απαραίτητο όμως, να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ 
της επιθετικότητας και της βίας. Η επιθετικότητα στοχεύει να πλήξει τον 
άλλο, να τον βλάψει, να τον κάνει να υποφέρει. Η βία όχι απαραίτητα. Η 
επιθετικότητα είναι κυρίως αποτέλεσμα απογοήτευσης, απόρριψης, πλη-
γωμένου συναισθήματος. Η βία των εξαρτημένων σπάνια συνοδεύεται 
από αισθήματα μίσους και προσωποποιημένης επιθετικότητας. Συνήθως 
εκδηλώνεται σαν προσπάθεια επιβεβαίωσης και ψυχικής επιβίωσης ή ως 
μέσο διεκδίκησης κι εξασφάλισης της επιζητούμενης εξαρτητικής από-
λαυσης. Πολλές φορές ακόμη, αποτελεί απάντηση στην αντίληψη περί 
μη βίας των μη εξαρτημένων (η μη βία, όχι σαν γνώρισμα του χαρακτή-
ρα, αλλά ως κοινωνικά διαμορφωμένη συμπεριφορά, αποτελεί επιθετική 
πράξη εναντίον του άλλου, που ονοματίζεται αυθαίρετα ως βίαιος και 
βιώνει την απόρριψη και την περιθωριοποίηση). Είναι εντούτοις η βίαια 
συμπεριφορά των εξαρτημένων παράνομη και κοινωνικά απορριπτέα, με 
αποτέλεσμα την διεύρυνση του χάσματος με τον κοινωνικό ιστό.

Αν όμως όλα αυτά συνιστούν την ψυχοσυναισθηματική πλευρά της 
εξάρτησης, δεν είναι λιγότερο ενδιαφέροντα εκείνα που ορίζουν τη βιο-
λογική της διάσταση, ειδικότερα στην περίπτωση των εξαρτημένων από 
διάφορες ουσίες ατόμων. Η σωματική διάσταση της εξάρτησης από κά-
ποια εθιστική ουσία ουδέποτε αποτέλεσε πρωταγωνιστικό αντικείμενο 
μία έρευνας. Κύριος λόγος αυτής της αντιμετώπισης ήταν η πίστη - του 
συνόλου σχεδόν των απασχολούμενων με το φαινόμενο της εξάρτησης 
- ότι το πρόβλημα εντοπίζεται αποκλειστικά στην ψυχική και πνευμα-
τική λειτουργία του ατόμου. Η πλειοψηφία των «ειδικών» αλλά και των 
πολιτών αναγάγουν το πρόβλημα των εξαρτημένων ατόμων σε ψυχικό - 
συναισθηματικό αποκλειστικά επίπεδο.

Το σώμα, όμως, δεν είναι απλά η «αντικειμενική πραγματικότητα» που 
ερευνούν οι βιοϊατρικές επιστήμες, σύμφωνα με τις οποίες άλλωστε, η 
βιοϊατρική γνώση συνέβαλε στην πειθαρχία του σώματος αλλά και στον 
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έλεγχο των ατόμων μέσω του σώματός τους. (Foucault, 1974). Το σώμα, 
εκτός από βιολογικός οργανισμός, είναι και υποκειμενική εμπειρία, 
ενταγμένη στον κόσμο, στη φύση και στην κοινωνία που επιτρέπει την 
ανακάλυψη της δύναμης, επιβάλλοντας ταυτόχρονα την αναγνώριση της 
αδυναμίας. Το σώμα είναι κοινός τόπος ηδονής και οδύνης, ζωής και θα-
νάτου. Τα εξαρτημένα από εθιστικές ουσίες άτομα, έχουν ανάλογα ισχυ-
ρό βιολογικό πρόβλημα. Είναι προφανές ότι έχoυν απολέσει σε μεγάλο 
βαθμό τη διάθεση στήριξης και προστασίας του σώματός τους. Εισπράτ-
τουν απολαύσεις από τον εξαρτητικό παράγοντα, ο οποίος φροντίζει να 
τους διατηρεί υποχείριό του, προσφέροντάς τους σαν ανταμοιβή τη φυγή 
από την πραγματικότητα και μία σειρά από πλαστά ευχάριστα συναισθή-
ματα. Το σύνολο αυτών των χαρακτηριολογικών και συμπεριφορικών 
γνωρισμάτων επηρεάζει τη σεξουαλική δραστηριότητα του εξαρτημένου. 

Δεν είναι σπάνιες οι συγκρίσεις μεταξύ της ευχαρίστησης που επιδιώ-
κεται κατά την διάρκεια της σεξουαλικής επαφής και της ικανοποίησης 
που αναζητά ένας εξαρτημένος στη σχέση του με μία εξαρτητική ουσία ή 
δραστηριότητα. Δεν είναι σπάνιες επίσης οι περιπτώσεις που ένας εξαρτη-
μένος ισχυρίζεται ότι η εξάρτηση, του παρέχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση 
από τις σεξουαλικές του δραστηριότητες. Ότι η σχέση του με την εξάρ-
τηση είναι λιγότερο απαιτητική, σε ψυχικές και συναισθηματικές επενδύ-
σεις, σε αντίθεση με την οποιαδήποτε ερωτική επαφή. Βέβαια εξ αρχής 
τίθεται θέμα ορθότητας αυτού του ισχυρισμού, γιατί είναι δύσκολος ο 
ποσοτικός προσδιορισμός της ικανοποίησης, όταν τα στοιχεία που την 
καθορίζουν είναι ποιοτικά και η αξιοπιστία της μαρτυρίας του χρήστη 
είναι περιορισμένη, εφ΄ όσον αυτός δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός 
κριτής (Bergeret, 1982).

Η οργασμική ευχαρίστηση είναι αποτέλεσμα της δυναμικής σύνθεσης 
πολλών και διαδοχικών συγκινήσεων. Προηγείται η ανάκληση φαντασι-
ώσεων που ξεκινούν από προηγούμενες ικανοποιητικές εμπειρίες. Ακο-
λουθεί η εντατικοποίηση αυτής της κατάστασης και η προσέλκυση του 
ερωτικού συντρόφου σε μία συναλλαγή φαντασιώσεων. Όταν η ένταση 
των φαντασιώσεων καθιστά αδύνατη την απορρόφηση αυτού του υλικού 
σε ψυχικό επίπεδο, εκδηλώνεται η σωματική ενεργοποίηση. Τέλος, εκδη-
λώνεται ο οργασμός με τη μορφή της ικανοποίησης του ναρκισσισμού, 
της ηδονής, της ψυχικής και σωματικής χαλάρωσης. 

Η δυσχέρεια του εξαρτημένου να φαντασιώνει είναι κατανοητή, εφό-
σον λειτουργεί διαρκώς στη λογική της άμεσης ικανοποίησης. Σε συν-
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δυασμό δε με την ανικανότητα διαμόρφωσης ικανοποιητικών διαπρο-
σωπικών σχέσεων, που θα εξασφάλιζαν την συμμετοχή του ερωτικού 
του συντρόφου, δημιουργούν αρνητικές προϋποθέσεις για σεξουαλική 
ικανοποίηση. Ταυτόχρονα η απώλεια της κατοχής του σώματός του - το 
οποίο κατατίθεται ως ενέχυρο στην ουσία που χρησιμοποιεί -, εμποδί-
ζει ή καταργεί τη σωματική ενεργοποίηση, αλλοιώνει τη ναρκισσιστική 
ικανοποίηση, εμποδίζει την μυϊκή χαλάρωση. Η ηδονή όμως που προέρ-
χεται από την εξάρτηση δε μπορεί να κατακτήσει την πρώτη θέση στις 
προτιμήσεις του ατόμου, απλώς αντικαθιστά μία ζητούμενη αλλά κατά 
τη γνώμη του ανέφικτη ευχαρίστηση. Η μείωση ή η απουσία της σεξου-
αλικής ικανοποίησης, διευρύνει το έλλειμμα των συναισθηματικών του 
απολαύσεων και τον ωθεί ακόμη περισσότερο στο να αποφεύγει την έκ-
θεση σε απογοητεύσεις (Bergeret, 1982). Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν 
τη σεξουαλική συμπεριφορά κάθε εξαρτημένου ατόμου κι όχι μόνο του 
χρήστη εθιστικών ουσιών.

Η αναγνώριση και η αποδοχή όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών 
των εξαρτημένων, τα οποία καθορίζουν τη συνολική τους λειτουργία, 
επιβάλουν την παραδοχή της ψυχοσωματικής τους διάστασης, διαμορ-
φώνοντας ταυτόχρονα το βασικό πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημά-
των τους. 
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ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ

«Αν η εξάρτηση αποτελεί την πλήρη υποδούλωση του συναισθή-
ματος και της βούλησης ενός προσώπου, η Απεξάρτηση συνιστά 
την απελευθέρωση της συναισθηματικής έκφρασης, της βουλητι-
κής ικανότητας της σκεπτικής διαδικασίας του. Ελευθερία όμως 
εννοείται η ικανότητα του ανθρώπου να εξουσιάζει τους όρους 
της ζωής του (χωρίς όμως να εξουσιάζει τους άλλους)». 

Ο Εξαρτημένος έχει μία αλλοιωμένη άποψη περί Ελευθερίας. Ενώ δεν 
μπορεί να εξουσιάσει τους όρους της ζωής του - τους οποίους εξουσιά-
ζουν ο εξαρτησιογόνος παράγοντας και ο προμηθευτής του - προσπαθεί 
και πολλές φορές κατορθώνει να εξουσιάζει τους γύρω. Ιδιαίτερα τα ση-
μαντικά του πρόσωπα.

Στο αυτό πλαίσιο της άποψης περί Ελευθερίας ο εξαρτημένος πρέπει 
να αναγνωρίσει τις αναγκαιότητες μιας νέας ζωής και να αντιληφθεί ότι 
αυτές δεν είναι διαρκείς, αλλά κάποια χωροχρονική στιγμή υπάρχουν και 
άλλοτε όχι.

Η κατανόηση όμως της Ελευθερίας και της Αναγκαιότητας από τον 
εξαρτημένο, καθώς και η προσπάθεια του να τις κατακτήσει απαιτεί την 
αναγνώριση και εφαρμογή μίας άλλης θεμελιώδους αρχής. Αυτής της 
υπευθυνότητας. Ο κάθε άνθρωπος, άρα και ο εξαρτημένος, είναι υπεύθυ-
νος για την διεκδίκηση της ελευθερίας του, εφόσον οι πράξεις μας είναι 
επιλεγμένες και όχι επιβαλλόμενες. 

Πριν επίσης τη χάραξη κάθε απεξαρτητικής τακτικής, θα πρέπει να δι-
αχωρίσουμε τις έννοιες Χρήση και Εξάρτηση, που αποτελούν διακριτούς 
σταθμούς στην εξαρτητική πορεία ενός ανθρώπου (Χρήση, Εξάρτηση, 
Ανοχή, Κατάχρηση). 

Η διαδικασία της απεξάρτησης μπορεί να δοθεί σχηματικά ως εξής: Η 
ζωή του εξαρτημένου, όπως και κάθε άλλου ανθρώπου μπορεί να παρο-
μοιασθεί με ένα παζλ. Ένα παζλ, που αναπαριστά τη μέχρι τώρα ζωή του, 
αναπαριστά την υποκειμενική του πραγματικότητα. Ένα παζλ το οποίο 
απαρτίζεται από ένα συγκεκριμένο αριθμό ψηφίδων, με ιδιαίτερο σχήμα 
η κάθε μία και μία διαφορετική παράσταση. Ψηφίδες που εκπροσωπούν 
αντικειμενικά ή υποκειμενικά χαρακτηριστικά του βίου του (οικογενει-
ακή ατμόσφαιρα, προσωπικά δεδομένα, γονεικά πρότυπα, οικονομική 
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κατάσταση, εκπαίδευση, εργασία, συναισθήματα κ.α.). Αν δεχθούμε, ότι 
μία από τις κεντρικές και μεγαλύτερες ψηφίδες είναι αυτή που αντιπρο-
σωπεύει 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 συναι-
σθηματικό κενό. Η ανάγκη διαμόρφωσης μίας άλλης στάσης ζωής, ση-
ματοδοτείται με ένα ανακάτωμα των ψηφίδων, εκ των οποίων κάποιες 
θα αντικατασταθούν, κάποιες θα διατηρηθούν, κάποιες άλλες θ΄ αποκτη-
θούν, ώστε να συγκροτηθεί μία άλλη στάση ζωής. Στη διαμόρφωση αυτής 
της νέας εικόνας που θα προκύψει δεν μπορεί να μη συμμετέχει ενεργά ο 
ίδιος ο εξαρτημένος, που άλλωστε καλείται να την υιοθετήσει ή όχι. Αυτή 
η αναφορά αποκαλύπτει πως ενώ η Εξάρτηση αποτελεί μία προσωπική 
επιλογή, η Απεξάρτηση συνιστά μία συλλογική προσπάθεια.

Επομένως όλοι εκείνοι που στρατεύθηκαν στην κοινή με τον εξαρ-
τημένο προσπάθεια πρέπει να αναγνωρίσουν μία σειρά δεδομένων. Θα 
πρέπει να δεχθούν ότι ο Εξαρτημένος προσέρχεται σε ένα Πρόγραμμα 
αιτούμενος τη στήριξη του, από ένα χώρο υποταγής στον εξαρτησιογόνο 
παράγοντα και τον προμηθευτή του. Επομένως η πλήρης υπακοή σε μία 
σειρά «θεραπευτικών» κανόνων, δεν αρκεί από μόνη της για να στηρίξει 
έναν άνθρωπο με τόσο επαχθές πρόβλημα. Θα πρέπει επίσης να πιστέ-
ψουν ότι τέτοιου είδους κοινωνικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται 
αποκλειστικά με τη γνώση και την εργασιακή εμπειρία, αλλά κυρίως με 
την κατάθεση ψυχής, την αποφυγή της πιστής τήρησης ενός επαγγελ-
ματικού ωραρίου και την ισορροπία μεταξύ λεκτικής και εξωλεκτικής 
επικοινωνίας. Θα πρέπει τέλος να μη λησμονούν πως οι εξαρτημένοι εί-
ναι άτομα τα οποία ενηλικιώθηκαν με προβληματικά γονεικά πρότυπα ή 
χωρίς καθόλου πρότυπα. Καλούνται λοιπόν οι ίδιοι να μετατραπούν σε 
πρότυπα συμπεριφοράς, σε μοντέλα μίμησης. Ουσιαστικά καλούνται να 
γίνουν πιστοί φορείς και εφαρμοστές των εννοιών της Ελευθερίας, της 
Αναγκαιότητας και της Υπευθυνότητας.

Η Απεξάρτηση προκύπτει ως η συνισταμένη της Ελευθερίας του Προ-
σώπου, της Συλλογικότητας (μέσα στη οποία διεκδικείται και κατακτά-
ται η ελευθερία με τον ταυτόχρονο σεβασμό της ελευθερίας του άλλου) 
και της Δημιουργικότητας (Δ. Κωτσάκης - Εσ. Κανονισμός Π.Ε.Θ.Ε.Α. 
«ΑΡΓΩ»). Η ελευθερία του προσώπου είναι ο στόχος, η συλλογικότητα 
η προϋπόθεση και η δημιουργικότητα το μέσο. Αυτές τις αρχές είναι απα-
ραίτητο να υιοθετήσουν οι εξαρτημένοι, αλλά ιδιαίτερα να αποδεχθούν 
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και να εφαρμόζουν στην καθημερινή τους πρακτική όσοι ανέλαβαν το 
καθήκον της στήριξης τους.

Το πού και πώς...

Η υλοποίηση μίας απεξαρτητικής διαδικασίας από οποιονδήποτε εξαρ-
τησιογόνο παράγοντα, είναι κατά γενική ομολογία αποτελεσματικότερη 
όταν πραγματοποιείται σε συγκροτημένα προγράμματα, με έντονο το 
στοιχείο της κοινής συμβίωσης των απεξαρτωμένων καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας ή για ένα διάστημα της. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν 
ένα από τα βασικότερα μοντέλα απεξάρτησης. Η προσωπικότητα όμως κι 
η συμπεριφορά του εξαρτημένου, απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες αντιμε-
τώπισης του προβλήματος του, στο πλαίσιο μίας ειδικά διαμορφωμένης 
μικροκοινωνίας. Δεν αποκλείεται βέβαια εξ ορισμού η δυνατότητα της 
απεξάρτησης ενός ατόμου, χωρίς την ένταξη του σε ένα «θεραπευτικό» 
πρόγραμμα.

 Ο παραδοσιακός ορισμός της «θεραπευτικής» κοινότητας παραμένει 
σεβαστός και συχνά χρησιμοποιούμενος, αλλά η πολυπλοκότητα κι η 
σύνθεση των παρεχόμενων υπηρεσιών απεξάρτησης συμφωνεί περισσό-
τερο με τον όρο «προγράμματα» απεξάρτησης. Άλλωστε, δεν είναι η ονο-
μασία που καθορίζει κι οριοθετεί τη λειτουργία της απεξάρτησης αλλά η 
επιλεγμένη «θεραπευτική» ιδεολογία κι η μεθοδολογία εφαρμογής της.

Ως θεμελιώδη, κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων απεξάρτη-
σης προβάλλουν:

•	 η συμμετοχικότητα με διάθεση επικοινωνίας κι ανταλλαγής από-
ψεων,

•	 η δημοκρατία, εκφραζόμενη με το δικαίωμα όλων στην κατάθεση 
γνωμών και απόψεων, ανεξάρτητα θέσεως κι ιεραρχίας,

•	 η επιτρεπτικότητα που σημαίνει ότι τα μέλη οφείλουν να ανέχονται 
και να αντιμετωπίζουν τη διαταραγμένη συμπεριφορά κι όχι απλώς 
να την τιμωρούν,

•	 η άμεση αντιπαράθεση η οποία οδηγεί τα μέλη στην κατά πρόσωπο 
αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και των ερμηνειών των υπο-
λοίπων για αυτά (Rapoport, 1960· Πουλόπουλος, 2005).
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επίσης 

•	 η κινητοποίηση του απεξαρτώμενου να συμμετέχει ενεργά στην 
απεξαρτητική διαδικασία

•	 η ενίσχυση των κινήτρων του και η διαμόρφωση ειλικρινούς πρό-
θεσης για απεξάρτηση

Τα προγράμματα απεξάρτησης διακρίνονται σε «δημοκρατικά» κι «ιεραρ-
χημένα». Οι βασικές διαφορές μεταξύ τους συνίστανται, στο ότι τα «δη-
μοκρατικά» αναπτύχθηκαν περιφερειακά των ψυχιατρικών νοσοκομείων, 
απευθυνόμενα αρχικά σε ψυχικά πάσχοντες, χρησιμοποιούν κυρίως υπο-
στηρικτικές τεχνικές, έχουν μεγαλύτερη επιτρεπτικότητα κι ελαστικότε-
ρη δομή, ενώ για τη λειτουργία τους προβλέπεται η συμβολή επαγγελ-
ματιών ψυχικής υγείας. Αντίθετα, τα «ιεραρχημένα» οργανώθηκαν από 
πρώην εξαρτημένους και μέχρι σήμερα απασχολούν κυρίως απόφοιτους 
«θεραπευτικών» προγραμμάτων. Προώθησαν και προβάλουν τον κοινο-
τικό τρόπο ζωής, όχι απαραίτητα ως «θεραπευτική» πρόταση, αλλά ως 
πρόθεση ζωής. Χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν τις αντιπαραθετικές 
ομάδες, ως βασική θεραπευτική τεχνική κι έχουν αυστηρή δομή και πρό-
γραμμα.

Τα σύγχρονα προγράμματα απεξάρτησης έχουν τις ρίζες τους στις δη-
μοκρατικές θεραπευτικές κοινότητες, για άτομα με ψυχικά προβλήματα, 
που αναπτύχθηκαν στην Αγγλία μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, από 
επαγγελματίες του χώρου, καθώς και στις ιεραρχημένες δημοκρατικές 
κοινότητες, για χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών κι αλκοόλ, που αναπτύ-
χθηκαν από πρώην εξαρτημένους στην Αμερική τη δεκαετία του 60. Οι 
επιρροές αυτές σχετίζονται κυρίως με την εκπαίδευση και τη φιλοσοφία 
του προσωπικού, με τις ανάγκες και τα γνωρίσματα των αποδεκτών των 
υπηρεσιών τους και με την αναζήτηση ενός αποτελεσματικού τρόπου λει-
τουργίας, προσαρμοσμένου στις συνθήκες κάθε χώρας. (Πουλόπουλος, 
2005).

Το «θεραπευτικό» πρόγραμμα αποτελεί κοινόβιο ατόμων, τα οποία 
συνδέει ένα κοινό πρόβλημα. Αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, προσπα-
θούν να επιτύχουν την προσωπική αλλαγή, την ουσιαστική αντιμετώπι-
ση, δηλαδή, του προβλήματος τους. Ο ορισμός αυτός περιγράφει όλα τα 
προγράμματα απεξάρτησης, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό στον οποίο 
απευθύνονται. Τόσο το δημοκρατικό, όσο και το ιεραρχικό μοντέλο των 



«ΕΞΑΡΤΗΣΗ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ - ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ» ΤΙ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΊ                                  | 35

θεραπευτικών προγραμμάτων, έχουν κοινή φιλοσοφία, αλλά και διαφο-
ρές, ιδιαίτερα στον τρόπο οργάνωσης τους.

Τα περισσότερα «θεραπευτικά» προγράμματα μοιράζονται επίσης κοι-
νά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη προγραμματισμένη διάρκεια της «θε-
ραπείας», το προφίλ του προσωπικού (εξειδικευμένοι επαγγελματίες και 
πρώην χρήστες) και την έμφαση που δίδουν στην κοινωνική επανένταξη 
των μελών τους. 

Μολονότι ο αρχικός πληθυσμός - στόχος τους κατά την τελευταία δε-
καετία, τουλάχιστον στην Ευρώπη, ήταν οι εξαρτημένοι από ηρωίνη, οι 
περισσότεροι που εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, δηλώ-
νουν παράλληλη χρήση κοκαΐνης, αλκοόλ κι άλλων ουσιών (Πουλόπου-
λος, 2005) ή και την ταυτόχρονη συνεξάρτηση τους από άλλους εξαρτη-
σιογόνους παράγοντες. 

Ανεξάρτητα από τους στόχους και τον πληθυσμό στον οποίο απευθύ-
νονται για να είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα απεξάρτησης, οφεί-
λουν να περιλαμβάνουν την ελεύθερη κι ανοικτή επικοινωνία, το μοίρα-
σμα των εμπειριών και των συναισθημάτων, τη μεταφορά της ισχύος και 
της εξουσίας από το προσωπικό στα μέλη, τον προσωπικό επαναπροσδι-
ορισμό μέσω της δημιουργικής απασχόλησης, την παρουσία μεταξύ του 
προσωπικού κάποιων ατόμων με χαρισματικά χαρακτηριστικά και μιας 
ομάδας παλαιών μελών τα οποία θα βοηθήσουν στην ένταξη των νέων 
στο πρόγραμμα (Jones, 1968· Πουλόπουλος, 2005).

Χώρος Απεξάρτησης

Η εξάρτηση έχει κοινωνική διάσταση, η οποία υπόκειται σε αντίστοι-
χους κοινωνικούς κανόνες, που μοιραία κι αυτονόητα επηρεάζουν όλα 
τα επιμέρους συστατικά του προβλήματος. Ένα από αυτά (και τα βασι-
κότερα) είναι ο χώρος λειτουργίας ή εγκατάστασης ενός «θεραπευτικού» 
προγράμματος απεξάρτησης, καθώς και οι διαθέσεις των περιοίκων προς 
αυτό.

Η απεξαρτητική προσπάθεια επίσης συνιστά ένα σύνθετο προτσές το 
οποίο - όσον αφορά τον τόπο όπου αυτή επιτελείται -, αποτελούν οι εξαρ-
τημένοι, το προσωπικό και ο «θεραπευτικός» χώρος. Η εικόνα, η λειτουρ-
γικότητα και η έκταση του είναι αυτονόητο και απαραίτητο στοιχείο της 
προσπάθειας αυτής. 

Θα ήταν αδόκιμο και επιστημονικά επιζήμιο να αντιμετωπιζόταν με 
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αδιαφορία η «θεραπευτική» διάσταση του χώρου. Η συνειδητή προσέγγι-
ση των σταθερών ή μεταβλητών χαρακτηριστικών του χώρου απεξάρτη-
σης είναι καταλυτικής σημασίας και συμβαδίζει απόλυτα με τις επιταγές 
της απαραίτητης κοινωνικής ή θεραπευτικής μέριμνας αντιμετώπισης του 
προβλήματος. Η διάδραση «θεραπευτικού» συστήματος - χώρου οδηγεί 
σε μία κυκλική αλληλοεπιρροή δύο βασικών συνθετικών στοιχείων της 
προσπάθειας για απεξάρτηση.

Επειδή η εξάρτηση δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στη γενικότερη έν-
νοια της ασθένειας, της αρρώστιας, της νόσου. Επειδή ο όρος «θεραπεία» 
είναι αδόκιμος - εφ΄ όσον «ασθένεια» δεν υπάρχει - και μόνο ως κωδική 
έκφραση συνεννόησης μεταξύ επαγγελματιών μπορεί να γίνει αποδε-
κτός, η εξάρτηση αποτελεί μία πολύ - αιτιολογική αλλοίωση της συναι-
σθηματικής έκφρασης και της ψυχικής λειτουργίας του εξαρτημένου και 
σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επομένως ο χώρος της «θεραπείας» 
δεν θα πρέπει να αποπνέει το κλίμα ενός χώρου απλής νοσηλείας, αλλά 
να συντελεί στην δημιουργία μίας αίσθησης δημιουργικής επικοινωνίας 
και παραγωγικής έκφρασης. Επιλογή που δευτερογενώς οδηγεί τον ίδιο 
τον εξαρτημένο στην απόρριψη του χαρακτηρισμού του ως ασθενούς, 
ενώ του ενισχύει την αισιοδοξία και την ελπίδα για την επίτευξη του στό-
χου του.

Ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνεται η απαραίτητη πρόνοια, ώστε αυτός 
να μη υποκαθιστά τον οικογενειακό του χώρο, τη στιγμή μάλιστα που 
εκείνος είναι συνήθως επενδεδυμένος με δυσάρεστα βιώματα της παιδι-
κής ή εφηβικής ηλικίας και δημιουργείται ο κίνδυνος της ενίσχυσης των 
συναισθημάτων απομάκρυνσης από αυτόν. Υπό το πρίσμα όμως αυτής 
της πραγματικότητας η διάθεση του πρώην χρήστη να επικοινωνήσει, να 
αγαπήσει και να αγαπηθεί σ΄ ένα χώρο που του προσφέρει όσα επί χρόνια 
του έλειψαν, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μίας νεο-εξαρτητικής 
σχέσης του με το «θεραπευτικό» χώρο σε ένα λειτουργικό μετα-επίπεδο. 

Ο εξαρτημένος εκτίθεται διαρκώς στην επιρροή πολλών σταθερών ή 
μεταβλητών ερεθισμάτων, στο πλαίσιο των οποίων κυρίαρχη θέση κατέ-
χει κι ο χώρος απεξάρτησης. Η επιρροή αυτή δεν είναι μονόδρομη. Χώ-
ρος και εξαρτημένοι βρίσκονται σε μία διαρκή φάση αλληλοεπιρροής, 
αλληλοτροφοδοσίας και αμοιβαίων επιδράσεων, που συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση μίας αναπόφευκτης «θεραπευτικής ατμόσφαιρας» 

Ο χώρος λειτουργίας του κάθε προγράμματος επιβάλλεται να συν-
δυάζει συναισθηματική θερμότητα με την εκπομπή του μηνύματος της 
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«θεραπευτικής» αναγκαιότητας, ως θεμελιώδους στόχου ή αυτοσκοπού 
του προγράμματος. Ο εξαρτημένος πρέπει να εισπράττει ένα «σεβασμό 
του χώρου» προς τον ίδιο και τα προβλήματα του, με τέτοιον όμως τρόπο, 
ώστε να αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή του χώρου περιορίζεται αποκλει-
στικά και μόνο σε αυτόν τον σκοπό χωρίς να δημιουργεί προσδοκίες για 
περαιτέρω σύνδεση με αυτόν. Ο χώρος της απεξαρτητικής προσπάθειας 
δεν αποτελεί γι΄ αυτόν ένα απλό καταφύγιο. Αποτελεί ένα χώρο στον 
οποίο επενδύει σειρά συναισθημάτων καταναλώνοντας ένα μεγάλο μέ-
ρος (πιθανώς και όλον) από τον ημερήσιο (και δημιουργικό) χρόνο του. 
Ένα χώρο στον οποίο δημιουργούνται οι συνθήκες αναδιαμόρφωσης της 
ζωής του. Ένα χώρο όπου λειτουργεί μία μικροκοινωνία αποτελούμενη 
από τον ίδιο, το προσωπικό και όλους εκείνους τους κοινωνικούς ετέρους 
και συμμάχους που συνδράμουν στην απεξαρτητική του προσπάθεια. 
Είναι επομένως εξηγήσιμη και αιτιολογημένη η αναγκαιότητα ο «θερα-
πευτικός» χώρος να αντιμετωπίζεται ως ζώσα κι ενεργός οντότητα. Ας 
μη λησμονούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ειδικό βάρος επίδρασης, 
γενικότερα, στη συναισθηματική σφαίρα του ατόμου και ότι τα εξαρτημέ-
να άτομα χαρακτηρίζονται αφενός από συναισθηματική δυσλειτουργία, 
ψυχικά ελλείμματα και κοινωνική δυσπροσαρμοστικότητα κι αφετέρου 
από υψηλού βαθμού ευαισθησία, φαντασία και οξυδέρκεια (Γεωργάκας, 
2007).

Τρόποι και μέθοδοι απεξάρτησης - Γενικές αρχές κι απόψεις

Η πολυπλοκότητα του φαινόμενου της εξάρτησης και οι σύνθετες παρά-
μετροι που χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωμία του, επιβάλουν μία ανάλογη, 
πολύμορφη προσέγγιση της αντιμετώπισης του. 

Διάφορες επιστημονικές προσεγγίσεις, καταγραμμένες εμπειρίες, εξει-
δικευμένες γνώσεις, προσωπικά βιώματα, αποτελούν πολύτιμα και ανα-
γκαία συστατικά για μία ολιστική θεώρηση του. Μία θεώρηση, η οποία 
οδηγεί μέσα από προβληματισμούς και αναζητήσεις, σε συγκεκριμένες 
ερμηνείες της εξάρτησης, οι οποίες δεν είναι και δεν μπορεί να είναι, κοινά 
αποδεκτές. Διαμορφώνονται έτσι διάφορες, ιδεολογικές τοποθετήσεις, 
στις οποίες θα θεμελιωθούν οι αντίστοιχες «θεραπευτικές» διαδικασίες. 
Συνολικότερα προβάλλουν, ως ιδιαίτερα επιτυχημένες, οι απεξαρτητικές 
εκείνες κατευθύνσεις, οι οποίες αξιοποιούν διάφορες τεχνικές στο πλαί-
σιο όμως ενός ξεκάθαρου και σταθερού ιδεολογικού πλαισίου, σχετικά με 
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την έννοια της εξάρτησης και κατά συνέπεια της απεξάρτησης.
Ενώ λοιπόν, επιβάλλεται η ύπαρξη ποικίλων «θεραπευτικών» σχεδια-

σμών, η εκάστοτε επιλογή ενός από αυτούς, απαιτεί να ακολουθεί έναν 
σταθερό ιδεολογικό προσανατολισμό συνδεδεμένο με μία ερμηνεία της 
εξάρτησης. Η άρνηση, για παράδειγμα, παραδοχής της εξάρτησης ως 
«ασθένεια», επιβάλλει τη μη αποδοχή της απεξάρτησης ως «θεραπεία» 
(παρά μόνο ως κωδικό όρο συνεννόησης), ενώ αντίθετα, η αποδοχή 
της ως νόσο, προωθεί ένα ιατροκεντρικό μοντέλο αντιμετώπισης της. Ο 
οποιοσδήποτε λοιπόν απεξαρτητικός σχεδιασμός, επιβάλλετε να είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένος με μία ανάλογη ιδεολογική τοποθέτηση. Η σύν-
θεση απεξαρτητικών τακτικών, διαφορετικής ιδεολογικής προέλευσης, 
μπορεί να οδηγήσει περισσότερο σε σύγχυση παρά στην αντιμετώπιση 
του προβλήματος. 

Η απεξάρτηση μπορεί να θεωρηθεί ως μία διαχρονική δυναμική δι-
αδικασία έλξης του ατόμου από τον καταναγκασμό της χρήσης στην 
ελευθερία της βούλησης και του συναισθήματος. Μία διαδικασία που τη 
συνθέτουν επί μέρους συμβουλευτικές, υποστηρικτικές, σωφρονιστικές, 
«θεραπευτικές» και άλλες λειτουργίες. Συντίθεται από αυτές, αλλά δεν 
ανήκει σε καμία, βρίσκεται πάνω και έξω από αυτές.

Αν η εξάρτηση αντανακλά μία κοινωνική και συναισθηματική δυσλει-
τουργία, η απεξάρτηση συνιστά την αποκατάσταση των ατομικών δεξιο-
τήτων του πρώην εξαρτημένου μέσω κατ΄ αρχήν εκφόρτωσης του ατόμου 
από τα αρνητικά στοιχεία, τα οποία συσσωρεύτηκαν στο ψυχικό του κό-
σμο και μετέπειτα της διαπαιδαγώγησης του, για επιτυχή αντιμετώπιση 
των μελλοντικών δυσκολιών, χωρίς την ανάγκη χρήσης ενός εξαρτησιο-
γόνου παράγοντα.

Η απεξάρτηση σηματοδοτεί μία πλήρη αλλαγή στάσης ζωής του εξαρ-
τημένου ατόμου σ΄ όλα τα επίπεδα κι όλες τις εκφάνσεις της. Μορφές ψυ-
χαγωγίας, χώροι διασκέδασης, τρόποι επικοινωνίας, επιλογές ενδυμασί-
ας, φίλων, και συμπεριφορών είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν γιατί 
διαφορετικά η διαδικασία απεξάρτησης παραμένει ημιτελής και περιορι-
ζόμενη απλώς στη διακοπή της χρήσης του εξαρτησιογόνου παράγοντα.

Ουσιώδη κι απαραίτητα συστατικά της απεξαρτητικής διαδικασίας - 
με προσανατολισμό την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων κι ικανο-
τήτων - αποτελούν ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων με το κοινωνικό 
σύνολο, η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και η γνωριμία με μία σειρά 
δράσεων ή δραστηριοτήτων, των οποίων το περιεχόμενο ή το ευεργετι-
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κό αποτέλεσμα αγνοούσε ο εξαρτημένος. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία 
μίας διαλεκτικής δυναμικής διεργασίας, στην οποία συμμετέχει ενεργά 
το μέλος.

Όλοι οι άνθρωποι υφίστανται, μια δια βίου άτυπη εκπαίδευση, μέσω 
των διαρκών επιδράσεων του περιβάλλοντος(οικογενειακές σχέσεις, κοι-
νωνικός περίγυρος, πολιτισμικές επιρροές, εργασιακός χώρος, συνανα-
στροφές, μέσα μαζικής επικοινωνίας), η οποία οδηγεί στον επαναπροσ-
διορισμό των στάσεων και απόψεων τους, στην επανεκτίμηση των ιδεών 
τους, στο γενικότερο αναστοχασμό της ατομικής τους εξέλιξης και σταδι-
οδρομίας. Οι εξαρτημένοι, λόγω της ιδιότυπης σχέσης τους με τον εξαρ-
τησιογόνο παράγοντα, αδυνατούν να ενταχθούν σε μία ανάλογη διαδι-
κασία, με τελικό αποτέλεσμα την καθήλωση τους σε μία αυτοκαταστρο-
φική στάση ζωής. Αν κατ΄ αντιστοιχία η απεξάρτηση μπορεί να εκληφθεί 
ως μορφή επανεκπαίδευσης τους, σε κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές, 
τότε αυτή πρέπει να διέπεται από κανόνες και προϋποθέσεις αντανακλα-
στικής έκφρασης κι ενεργητικής συμμετοχής. Η διαδικασία αυτή, πρέπει 
να εμπλουτίζεται με την απόκτηση δυνατοτήτων διαχείρισης ευρύτερων 
θεμάτων, όπως οι οικογενειακές σχέσεις, η ανατροφή παιδιών, η αγωγή 
υγείας, οι καταναλωτικές συμπεριφορές. Με την ενίσχυση των ικανοτή-
των αντιμετώπισης ζητημάτων της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, όπως 
η συμπεριφορά του πολίτη, τα κοινά προβλήματα, η συνδικαλιστική επι-
μόρφωση, η διεκδίκηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με 
την ανάπτυξη προσωπικών ενδιαφερόντων, την αξιοποίηση του ελεύθε-
ρου χρόνου, τη γνωριμία με τον αθλητισμό, τις τέχνες, τα χόμπι.

Για να γίνει κατανοητή η αρνητική συμπεριφορά του εξαρτημένου, 
πρέπει να καταστεί δυνατή η ανακάλυψη του στόχου της και αυτό γίνεται 
ευκολότερα αν παρατηρήσουμε τις συνέπειες της. Η αντίδραση και τα 
συναισθήματα που, αυτή προκαλεί στα άτομα που τον περιβάλλουν, απο-
καλύπτουν τους στόχους της. Αν πάλι επιδιωχθεί μία διορθωτική παρέμ-
βαση στην αρνητική του συμπεριφορά τότε η αντίδραση του σ΄ αυτή την 
παρέμβαση, αποκαλύπτει τις επιδιώξεις του. Είναι λοιπόν προτιμότερο, 
να εξετάζονται τα αποτελέσματα, της κάθε αρνητικής συμπεριφοράς, τα 
οποία αποκαλύπτουν και το στόχο της, παρά η ίδια η συμπεριφορά.

Η χάραξη της οποιασδήποτε τακτικής στήριξης ενός ατόμου εξαρτη-
μένου ή με εξαρτητικές τάσεις, σχετίζεται με την αρνητική συμπεριφορά 
που το διακρίνει. Αν επιδιώκει να έλκει το ενδιαφέρον των άλλων με κάθε 
τρόπο, πρέπει να πειστεί, ότι μπορεί να πετύχει αυτό το ενδιαφέρον με 
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τη θετική συμβολή του και όχι με αρνητικές απαιτήσεις για προσοχή ή 
εξυπηρέτηση. Δεν πρέπει να προσφέρεται άκριτα η προσοχή, ακόμη και 
σε θετικές του ενέργειες, γιατί έτσι ενισχύεται η διαρκής επιθυμία του για 
αυτή. Ο κατάλληλος τρόπος για να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον σε κά-
ποια θετική τους πράξη, είναι να εκδηλωθεί όταν δεν το περιμένουν. Έτσι, 
τονίζεται η ανάγκη να προσπαθούν και να προσφέρουν στο σύνολο, αντί 
να απαιτούν μόνο από αυτό.

Η αντιμετώπιση πάλι του εξαρτημένου που επιδιώκει διαρκώς την 
υπεροχή έναντι των άλλων, είναι αποτελεσματικότερη όταν αποφεύγεται 
η χρήση θυμού και ακολουθείται αρχικά η υποχώρηση, μέχρι να δημι-
ουργηθούν συνθήκες «καλής» επικοινωνίας. Η χρήση βίας το μόνο που 
πετυχαίνει, είναι να εντυπωσιάζει σχετικά με την αξία της δύναμης και να 
αυξάνει την επιθυμία για την απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερης.

Σε ένα άτομο επίσης, που έχει υιοθετήσει την εκδικητικότητα ως τρό-
πο αναγνώρισης του, δεν είναι δόκιμο να ανταποδίδονται οι εκδικητι-
κές του κινήσεις. Θα πρέπει να επιδεικνύεται ηρεμία και καλή θέληση, με 
πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μαζί του.

Τέλος, αν ο εξαρτημένος καταβεβλημένος από τα αισθήματα απογο-
ήτευσης που τον διακατέχουν, οδηγηθεί στην παραίτηση, χρειάζεται την 
αποφυγή της κριτικής και την ενίσχυση των όποιων θετικών του σημείων. 
Όσο δυσδιάκριτα κι αν είναι αυτά. 

Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για τη βελτίωση των σχέσεων 
με τους εξαρτημένους είναι η ενθάρρυνση τους. Η ενθάρρυνση είναι η 
διαδικασία, κατά την οποία επικεντρώνεται η προσοχή στα θετικά τους 
στοιχεία, στην προσπάθεια που καταβάλλουν, στη βελτίωση που επιτυγ-
χάνουν και κατά πόσο αυτή η προσπάθεια στοχεύει στην διαμόρφωση 
ενός θετικό κλίματος στο σύνολο που ανήκουν. Όχι στο τελικό αποτέλε-
σμα των πράξεων του. Με τον τρόπο, αυτό ενισχύεται η αυτοπεποίθηση 
τους και καλλιεργείται η εκτίμηση στον εαυτό τους. Η ενθάρρυνση βοη-
θάει να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις ικανότητες τους. Βοηθάει να 
δεχτούν τα λάθη τους και να διδάσκονται από αυτά. Βοηθάει να αντιμε-
τωπίζουν με θάρρος το γεγονός ότι κανείς δεν είναι τέλειος. 

Αντί να αντλούν την αίσθηση της αξίας τους, με το να δέχονται αμοι-
βές ή τιμωρία, για τις αντίστοιχα θετικές ή αρνητικές πράξεις τους, ανα-
γνωρίζουν τα θετικά τους χαρακτηριστικά και οικοδομούν σε αυτά την 
αυτοαποδοχή τους. Αντί λοιπόν να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον στην 
αρνητική συμπεριφορά ή τα λάθη ενός εξαρτημένου, είναι καλύτερα να 
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τονίζεται ότι θετικό τον χαρακτηρίζει, ακόμη κι αν αυτό δεν είναι κάτι 
το ιδιαίτερα σημαντικό. Ενώ όμως προβάλει ως κοινή στάση η διάθεση 
στήριξης των εξαρτημένων, συχνά οι μέθοδοι που ακολουθούνται για την 
επίτευξη αυτού του στόχου δεν αποδίδουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η διαγνωστική και «θεραπευτική» χρήση της θεωρίας των «συστημά-
των», αποτελεί μία από τις αποτελεσματικές «απεξαρτητικές» επιλογές. 
Όχι υποχρεωτικά ως «θεραπευτική» τακτική, αλλά ως ευρύτερη διευκό-
λυνση των διανθρώπινων σχέσεων. Είναι προφανώς μία ιδιαίτερα διεξο-
δική προσέγγιση, εφόσον συμπεριλαμβάνει στο πεδίο της, τον πληθυσμό 
των εξαρτημένων, το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, τα σημαντικά 
τους πρόσωπα που ως μερικά υποσυστήματα συντίθενται σε ένα κυρίαρ-
χο σύστημα, που βιώνει την εξάρτηση ως πρόβλημα και ως πρόκληση για 
την αντιμετώπιση της. 

Ο εξαρτημένος, όπως και κάθε άνθρωπος, έχει ψυχοσωματική διάστα-
ση. Η ψυχική με τη σωματική του διάσταση βρίσκονται σε μία διαρκή αλ-
ληλεπίδραση. Θα ήταν αναποτελεσματικό να προσπαθήσουν ν΄ απομα-
κρυνθούν από την εξάρτηση τους, επεξεργαζόμενοι μόνο το ψυχικό τους 
πρόβλημα κι αγνοώντας το σώμα τους. Όπως ψυχοσωματικά εκχώρησαν 
τον εαυτό τους σ΄ αυτήν, έτσι και βιολογική και συναισθηματική πρέπει 
να είναι η απομάκρυνση τους από αυτήν.

Θα πρέπει ίσως να γίνει απόλυτα κατανοητό, ότι ο εξαρτημένος δεν 
«θεραπεύεται» από ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Προσέρχεται εθελο-
ντικά σε αυτό, έχοντας επιλέξει τη «θεραπευτική» του φυσιογνωμία και 
εκείνο υποστηρίζει την προσπάθεια του, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
και των αρχών του. Το άτομο έχει το κυρίαρχο μερίδιο της προσπάθειας 
απεξάρτησης και του αποτελέσματος της. 

Η «θεραπευτική» προσέγγιση μπορεί να βασίζεται στις αρχές τόσο 
της ατομικής, όσο και της ομαδικής «θεραπείας» και της κοινοτικής συμ-
βίωσης. Η ομαδική «θεραπεία» και η κοινοτική συμβίωση, δημιουργούν 
προϋποθέσεις λειτουργίας του ατόμου στο πλαίσιο μίας προστατευτικής 
μικροκοινωνίας, η οποία ενδυναμώνει τη διάθεση του για απεξάρτηση, 
ενισχύοντας τις δυνατότητες του για επικοινωνία και αλληλοϋποστήρι-
ξη. Αντίστοιχα η ατομική «θεραπεία», βοηθά την αξιοποίηση των θετικών 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του. Κυρίαρχο στόχο όλων αυτών 
αποτελεί η αναδόμηση της συμπεριφοράς του απεξαρτώμενου ατόμου. 

Η προσπάθεια αναδόμησης της συμπεριφοράς(η οποία υλοποιείται 
και σε περιβάλλον ομαδικών συναντήσεων) μπορεί να θεμελιωθεί σε δύο 
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επιμέρους δραστηριότητες. Στη διαδικασία των διαρκών στοχεύσεων με 
την οποία κάθε δραστηριότητα αναπτύσσεται στη λογική του ορισμού 
στόχων που αναλύονται, συμφωνούνται, κρίνονται κι αξιολογούνται με 
σκοπό τη συνεχή βελτίωση του ατόμου. Και στην επεξεργασία μιας σει-
ράς «θεραπευτικών» επιλογών, οι οποίες αποτελούν τους απεξαρτητι-
κούς βηματισμούς του.

Η ομαδική «θεραπεία» αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των προ-
γραμμάτων απεξάρτησης. Παρόλο που χρησιμοποιείται σε όλα τα μο-
ντέλα αντιμετώπισης του προβλήματος, έχει καλύτερα αποτελέσματα, 
όταν τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν δε βρίσκονται υπό την επήρεια 
του εξαρτησιογόνου παράγοντα (Khantzian, 1980). Με τη συμμετοχή 
στις ομαδικές «θεραπείες», επιδιώκεται η προσωπική αλλαγή, μέσω της 
ανταλλαγής εμπειριών, της έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και της εκμάθησης διαφορετικών τρόπων αντι-
μετώπισης των προβλημάτων και των δυσκολιών. Για να αποδώσουν τα 
μέλη μίας οποιασδήποτε ομάδας, πρέπει να αισθάνονται ότι μπορούν 
ελευθέρα να εκφράζουν αυθόρμητα κι αυθεντικά τα συναισθήματα, τις 
ιδέες και τις απόψεις τους. Μία αίσθηση την οποία δημιουργεί η ίδια η 
ομάδα με τον προστατευτικό της ρόλο, είτε παρέχοντας χώρο και χρόνο 
για τη διαχείριση όσων τα μέλη της εκφράζουν, είτε διαμορφώνοντας κοι-
νά αποδεκτά όρια λειτουργίας των μελών της (Γεωργάκας, 2007). 

Οι «θεραπευτικές» ομάδες, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο της 
απεξαρτητικής διαδικασίας, είναι διάφορες και σχετίζονται ευθέως με 
τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κάθε προγράμματος. Ένας απλοϊ-
κός διαχωρισμός των ομάδων που εμπεριέχονται σε έναν απεξαρτητικό 
σχεδιασμό τις διακρίνει σε ομάδες οργανωτικού και «θεραπευτικού» πε-
ριεχόμενου. Από αυτές άλλες συγκροτούνται αποκλειστικά από μέλη του 
προσωπικού ή από αποξαρτώμενα άτομα και άλλες είναι μεικτές.

Η αναγνώριση της αδυναμίας να υπερνικήσει μόνος την εξάρτηση του 
κι ο προσανατολισμός στη διαχείριση επώδυνων ψυχικών και πνευματι-
κών καταστάσεων, χωρίς την ανάγκη της χρησιμοποίησης «εξαρτητικών» 
ερεισμάτων, εκλαμβάνονται αυτονόητα, ως η αφετηρία της βουλητικής 
και συναισθηματικής του απελευθέρωσης. Όπως και η παραδοχή του γε-
γονότος ότι η βασική δομή του χαρακτήρα δεν μεταβάλλεται. 

Η αντιμετώπιση των αρνητικών γνωρισμάτων της προσωπικότητας 
και συμπεριφοράς του, που προήλθαν από την εξάρτηση και την περιθω-
ριοποίηση. Η εκπαίδευση του για ορθή κοινωνική χρήση νόμιμων εξαρ-
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τητικών ουσιών ή δραστηριοτήτων. Η εδραίωση ικανότητας έκφρασης 
συναισθημάτων, βιωμάτων και ιδεών σ’ ομαδικές διαδικασίες Η εκτίμηση 
κι ο σεβασμός των συλλογικών λειτουργιών. Η ενεργός συμμετοχή του 
στη λήψη αποφάσεων για κοινά ζητήματα. Η άρνηση μίας συνεχούς προ-
στατευτικής παρουσίας του «θεραπευτικού» προγράμματος, άρα και της 
μετα-εξάρτησης του από αυτό. Η ενίσχυση της κριτικής ικανότητας, με 
διαδικασίες βασιζόμενες στην αυτοκριτική και στον αυτοπροσδιορισμό 
των δυνατοτήτων του και όχι στην αντίληψη της «λογικής» που επιβάλ-
λει το πρόγραμμα, γεγονός το οποίο θα τον καταστήσει ανεξάρτητο άτο-
μο. Η ενδυνάμωση της πειθαρχίας και της υπευθυνότητας, με θεμέλιο την 
αυτοπειθαρχία και όχι τον πειθαναγκασμό. Η ολοκληρωτική σύγκρουση 
με το μέχρι τώρα τρόπο ζωής του. Ο επαναπροσδιορισμός των δυνατοτή-
των του. Η γνωριμία με το σώμα του. Η προσπάθεια ανάπτυξης σταθερών 
συναισθηματικών ή διαπροσωπικών σχέσεων, αποτελούν επιβαλλόμενες 
συνιστώσες της απεξάρτησης του.

Οι διαφορετικές πάλι συνθήκες ζωής κάθε πρώην χρήστη, η άρνηση 
μίας κοινά αποδεκτής πραγματικότητας και η αποδοχή της έλλειψης του 
απόλυτα ορθού, εμπλέκει μοιραία στην απεξαρτητική διαδικασία, το κάθε 
πρόγραμμα με τις αρχές και τις δυνατότητες των «θεραπευτών» του, τον 
απεξαρτώμενο με τα βιώματα, τις εμπειρίες, τους στόχους του, τα σημα-
ντικά γι΄αυτόν πρόσωπα με τις αναμνήσεις ή τις προσδοκίες τους. Τους 
εμπλέκει σε μία προσπάθεια από κοινού διαμόρφωσης μιας όσο το δυνα-
τόν πιο αποδεκτής προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής «πραγμα-
τικότητας», την οποία το μέλος έχει την επιλογή να υιοθετήσει (ή όχι), ως 
μελλοντική στάση ζωής. Σ΄ αυτή τη ζύμωση, η συμμετοχή κάθε μέρους 
είναι ισότιμη και ισοβαρής, με την έννοια του αμοιβαίου σεβασμού της 
χρησιμότητας, όσων κάθε πλευρά καταθέτει. 

Η «θεραπεία» της οικογένειας, ως απαραίτητη κι αποτελεσματική συ-
νοδευτική παρέμβαση, προσαρμοσμένη τόσο στις διαφορετικές συνθήκες 
κάθε οικογενειακής δομής, όσο και στις ποικίλες μορφές του αιτήματος 
βοήθειας, όπως επίσης η προετοιμασία της οικογένειας για την αντιμετώ-
πιση πιθανών αρνητικών δυναμικών μεταξύ των μελών της, τα οποία θα 
αναδυθούν μετά την επιστροφή του απεξαρτημένου στους κόλπους της, 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων των 
μελών του οικογενειακού συστήματος, οι πιθανές αλλαγές, η αποκάλυψη 
ρήξεων, διευκολύνουν το απεξαρτητικό έργο και διαμορφώνουν δυνατό-
τητες ευνοϊκής εξέλιξης.
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Τα στελέχη απεξάρτησης πρέπει να γνωρίζουν και να σέβονται τα 
βασικά χαρακτηριστικά των εξαρτημένων. Να κατανοούν, ότι πρέπει να 
αναπτύσσουν θετικές και οικίες σχέσεις με αυτούς, αποφεύγοντας τις 
ταυτίσεις, επενδύοντας με συναίσθημα την επαγγελματική τους δράση, 
αποφεύγοντας την έκφραση επιθετικότητας, λύπης ή απόρριψης, εμποδί-
ζοντας την ανάπτυξη διαπροσωπικών ή ιδιαίτερα φιλικών επαφών. Πρέ-
πει να προωθούν και να ενισχύουν τις προσπάθειες των απεξαρτώμενων 
ατόμων αξιοποιώντας τη δυναμική των ομάδων «θεραπείας». Να συν-
δράμουν στη διαμόρφωση κλίματος επικοινωνίας, συνεργατικότητας, ει-
λικρίνειας, εμπιστοσύνης κι αμοιβαίου σεβασμού.

Οι εργαζόμενοι στο χώρο της απεξάρτησης πρέπει να πιστεύουν σ΄ 
αυτήν. Να αποδέχονται την επίτευξη της, γιατί μόνο έτσι μπορούν να 
εμπνεύσουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα στα απε-
ξαρτώμενα άτομα για την επιτυχία των προσπαθειών τους. Η αντιμετώ-
πιση της εξάρτησης ως φαινομένου και του εξαρτώμενου ως ατόμου με 
ειδικά προβλήματα, στο πλαίσιο μίας επίπεδης επαγγελματικής λογικής, 
είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργήσει θετικές προσδοκίες για την επί-
τευξη αυτού του στόχου. 

Η άμεση και αρμονική συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στην 
απεξαρτητική προσπάθεια, είναι επιβεβλημένη. Τα θέματα ή τα προβλή-
ματα που προκύπτουν μέσα σε οποιαδήποτε «θεραπευτική» ομάδα και 
αφορούν τα μέλη, απαιτείται να συζητούνται από το προσωπικό, ώστε 
να καθορίζεται ή να επαναπροσδιορίζεται ο στόχος αλλά και ο τρόπος 
προσέγγισης ή διαχείρισης τους. Όλοι οι «θεραπευτές» υποχρεούνται να 
συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός τελικού και απώτερου σκοπού, που 
είναι η ολοκλήρωση της απεξάρτησης κάθε μέλους και η ομαλή επανέ-
νταξή του στον κοινωνικό ιστό.

Η ενθάρρυνση του προσωπικού, η απαλλαγή του από το άγχος της 
«άδικης προσπάθειας», η διαρκής εκπαίδευση, η διαμόρφωση ενός ικα-
νοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας, η αναγνώριση της προσφοράς 
του, η δημιουργία κινήτρων και η εναλλαγή αντικειμένου απασχόλησης, 
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία προφύλαξης του από μία επαγγελματική 
εξουθένωση, η οποία μοιραία θα οδηγήσει στη μείωση της ποιοτικής και 
ποσοτικής του προσφοράς στα εξαρτημένα άτομα.
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Το στάδιο της ψυχικής απεξάρτησης

Συνιστά τη βασική και ουσιώδη φάση, της συνολικής προσπάθειας διακο-
πής της σχέσης ενός ατόμου με έναν ή περισσότερους εξαρτησιογόνους 
παράγοντες. Τη φάση, στην οποία επιδιώκεται η συναισθηματική και λει-
τουργική του αποδέσμευση από τους παράγοντες αυτούς. 

Είναι αδύνατον να προσδιορισθεί το χρονικό όριο της διάρκειας της, 
εφόσον είναι ευθέως συνδεδεμένη με τα πνευματικά και βιοσυναισθημα-
τικά χαρακτηριστικά του εξαρτημένου. Τον κοινωνικό κι επαγγελματικό 
του περίγυρο. Τη δομή και τη λειτουργία της οικογένειάς του. Μία σειρά 
εξωγενών κι ενδογενών παραγόντων, οι οποίοι καθορίζουν την εικόνα 
και το περιεχόμενο της ζωής του. Οι δυσάρεστες πιθανότητες μίας υπο-
τροπής και της παλινδρόμησης σε μία εκ νέου εξαρτητική συμπεριφορά, 
δημιουργούν συχνά τις αναγκαίες προϋποθέσεις συνέχισης της απεξαρ-
τητικής προσπάθειας του ατόμου για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο «θερα-
πευτικός χρόνος» που διατίθεται από κάθε πρόγραμμα για τη θεμελίωση 
μίας απεξαρτητικής διαδικασίας, είναι άμεσα συνδεδεμένος με το ιδεολο-
γικό του στίγμα.

Επικοινωνία- Εξωλεκτική επαφή

Η επικοινωνία περιλαμβάνει σχεδόν κάθε πτυχή των αλληλεπιδράσεών 
μας με του άλλους και γι´ αυτόν το λόγο επικοινωνία και σχέσεις είναι 
αδιαχώριστα συνδεδεμένες. Κανείς δε μπορεί να έχει μία σχέση με άλλους 
ανθρώπους αν δεν επικοινωνεί μαζί τους (Rich, 2006).

Η επικοινωνία περιλαμβάνει τον τρόπο που εκφράζουμε τα συναισθή-
ματά μας, τις ιδέες και τις σκέψεις μας στους άλλους, καθώς και το τι και 
πώς το λέμε (Θεοδωράκης, Γούδας· Παπαιωάννου, 1998). Επειδή οι ιδέες 
και τα ενδιαφέροντά μας μεταδίδονται στους άλλους ανθρώπους μέσω 
του τρόπου που επικοινωνούμε, έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες 
να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας αν επικοινωνούμε αποτελεσματικά 
(Θεοδωράκης κ.α., 1998). Η επικοινωνία μπορεί να είναι ξεκάθαρη ή ασα-
φής, ανοιχτή ή συγκρατημένη, ειλικρινής ή ανειλικρινής (Rich, 2006).

Η επικοινωνία συχνά ταυτίζεται με το λόγο. Το μεγαλύτερο μέρος 
όμως, της επικοινωνίας πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση λέξεων. Είναι 
η λεγόμενη μη λεκτική επικοινωνία, η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερα ση-
μαντικό τομέα της καθημερινής μας ζωής, καθώς κάθε άτομο χωριστά 
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έχει το δικό του τρόπο να στέλνει και να λαμβάνει μη λεκτικά μηνύματα 
(Θεοδωράκης κ.α., 1998). Η μη λεκτική επικοινωνία είναι το μήνυμα ή η 
απάντηση, που δεν εκφράζεται με λόγια. Είναι μία δράση που μιλάει πιο 
δυνατά από τις λέξεις (Pease, 1991).

Τα μη λεκτικά μηνύματα είναι ασυνείδητα μέρη της συμπεριφοράς 
μας, που υπάρχουν βαθιά ριζωμένα μέσα μας. Ανεξάρτητα από το τι εκ-
φράζουμε με το λόγο, στέλνουμε μαζί και μηνύματα αναφορικά με το τι 
πιστεύουμε για τους άλλους, για τους εαυτούς μας, για το αν είμαστε 
ειλικρινείς και γνήσιοι σε αυτά που λέμε. Τα μη λεκτικά μηνύματα είναι 
άμεσα και γίνονται αντιληπτά μέσω της οπτικής οδού (Buck, 1980).

Ενώ με τα λεκτικά μηνύματα κυρίως μεταδίδεται «κάποιο» περιεχόμε-
νο, με τα μη λεκτικά εκφράζονται και μεταφέρονται συναισθήματα, στά-
σεις, συνήθειες, πεποιθήσεις και εμπειρία, που πολύ δύσκολα μπορούν 
να μεταφερθούν και 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 άνθρωποι αντιλαμβάνονται από κάποιο μήνυμα μόνο ένα μικρό 
ποσοστό λεκτικά, ενώ το υπόλοιπο το εισπράττουν μέσω της μη λεκτι-
κής οδού. Ακόμη και στις κοινωνικές μας συναναστροφές, το μεγαλύτερο 
μέρος τους πραγματοποιείται εξωλεκτικά. Ανεξάρτητα από την αλήθεια 
ή όχι των παραπάνω αριθμών, οι περισσότεροι ερευνητές, σήμερα, συμ-
φωνούν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας πραγματοποιείται μη 
λεκτικά, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που αυτή έχει στην ανά-
πτυξη και διατήρηση των σχέσεών μας με τους άλλους, είτε σε προσωπι-
κό επίπεδο είτε σε κοινωνικό ή επαγγελματικό (Pease, 1991).

Στη μη λεκτική επικοινωνία κυρίαρχη θέση έχει το σώμα, καθώς μέσα 
από αυτό εκπέμπονται και λαμβάνονται τα διάφορα μηνύματα που δεν 
εκφράζονται με λόγια. Γι’ αυτό άλλωστε η μη λεκτική επικοινωνία ανα-
γνωρίζεται ως η «γλώσσα του σώματος». Τρόποι έκφρασης της μη λεκτι-
κής επικοινωνίας είναι η στάση του σώματος, η σωματική επαφή, η χρήση 
του χώρου, κοινό συστατικό των οποίων αποτελεί το σώμα (Hargie & 
Marshall, 1983).

Η γλώσσα του σώματος αναφέρεται στις χειρονομίες, κινήσεις και εκ-
φράσεις του προσώπου, αλλά και ολόκληρου του σώματος με τις οποίες 
συνοδεύουμε τις λέξεις (Pease, 1991). Συνδέεται δε, με την παραλεκτι-
κή επικοινωνία, στοιχεία της οποίας είναι η ένταση, ο τόνος, η ταχύτητα 
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της φωνής μας, οι παύσεις και η προφορά. Διαφορετικοί συνδυασμοί των 
παραπάνω στοιχείων δίνουν και διαφορετική μορφή στο μήνυμα που με-
ταφέρουν οι λέξεις (Θεοδωράκης κ.α., 1998). Η σωματική επαφή αναφέ-
ρεται στη χρήση κινήσεων αφής, όπως το άγγιγμα, το χτύπημα στον ώμο 
και η χειραψία (Pease, 1991).

Η χρήση του χώρου τέλος, αναφέρεται στο πώς και πού τοποθετούμε 
το σώμα μας σε σχέση με το συνομιλητή μας, με την απόσταση να δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο κατά την επικοινωνία (Hargie κ.α., 1983).

Η μη λεκτική επικοινωνία εξυπηρετεί αφενός τη σημαντικότερη λει-
τουργία που είναι η παροχή πληροφοριών, εφόσον ο δέκτης ενός μηνύμα-
τος που του μεταδίδεται με την έκφραση του προσώπου, τις χειρονομίες 
και το ύφος της ομιλίας, λαμβάνει ουσιαστικά πληροφορίες τόσο για τα 
συναισθήματα αυτού που το εκπέμπει, όσο και για το ακριβές νόημα των 
λέξεων του. Αφετέρου τον έλεγχο της διαδικασίας επικοινωνίας. Η στάση 
του σώματος, η απόσταση και οι εκφράσεις του προσώπου καθορίζουν το 
βαθμό οικειότητας και το ενδιαφέρον που υπάρχει για τη συνέχιση ή μη 
της επικοινωνίας (Patterson, 1983).

Ο τρόπος με τον οποίο το άτομο εκφράζεται μέσω του σώματος του, 
υποδηλώνει την ευφορία ή τη δυσφορία του, σχετικά με στις σχέσεις του 
με τα πρόσωπα ή γεγονότα. Αυτή η παρατήρηση μας βοηθάει να αναγνω-
ρίσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα δυσκολίες που οφείλονται σε 
συναισθηματικούς παράγοντες. Εστιάζει την προσοχή μας στην ανάγκη 
να αναπτύξουμε την κοινωνική και συναισθηματική ζωή των εξαρτημέ-
νων ατόμων. Να τους ενισχύσουμε να κατανοήσουν και να κατακτήσουν 
το σωματικό διάλογο.

Αφού το σώμα βοηθάει στην έκφραση της σκέψης, τότε το άτομο που 
έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με το σώμα του, αισθάνεται αυτοπε-
ποίθηση και όταν χρησιμοποιεί το λόγο του. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό 
ότι το σώμα, ως το κύριο μέσο έκφρασης της μη λεκτικής επικοινωνίας, 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο και παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό-
τατο, αν όχι το πιο σημαντικό, μέσο έκφρασης συναισθημάτων, πληροφο-
ριών και δημιουργίας - διατήρησης σχέσεων.

Οι εξαρτημένοι χρησιμοποιούν κυρίως το λόγο για να επικοινωνή-
σουν με τρόπο που θα τους εξασφαλίζει το μεγαλύτερο για τους ίδιους 
όφελος, με το μικρότερο για αυτούς κόστος. Η λεκτική τους επικοινωνία 
με τους άλλους συνηθέστατα είναι ανειλικρινής και ιδιοτελής. Αντίθετα 
με τη στάση του σώματος τους, του μορφασμούς, ένα χαμόγελο ή ένα 
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θλιμμένο βλέμμα αποκαλύπτουν τον πραγματικό ψυχικό τους κόσμο. 
Προεκτάσεις της ΜΗ λεκτικής επικοινωνίας αποτελούν όλες εκείνες 

οι μορφές έκφρασης συναισθημάτων, βιωμάτων, εμπειριών, απαλλαγμέ-
νων από τη λογοκρισία της λογικής, όπως ο χορός, η θεατρική έκφραση, 
η μουσική, ο ρυθμός.
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H έννοια της δημιουργικότητας

Η έννοια της δημιουργικότητας ή της δημιουργικής σκέψης επιδέχεται 
πολλούς και ενίοτε αντιφατικούς ορισμούς, καθώς η δημιουργική δρά-
ση είναι μια από τις πιο σύνθετες περιπτώσεις νόησης και συμπεριφοράς 
του ανθρώπου (Κοκκίδου, 2015). Η δημιουργικότητα έχει σχετιστεί με 
την αποκλίνουσα σκέψη, την καινοτομία, την πρωτοτυπία και τη γέννη-
ση καινούριων ιδεών, (Κοκκίδου, 2015; Tafuri, 2006; Στάμου, 2005), τη 
φαντασία, το υποσυνείδητο και την ελεύθερη έκφραση (Κουτσουπίδου, 
2009).

Για πολλά χρόνια η δημιουργικότητα αντιμετωπιζόταν ως χάρισμα λί-
γων και προικισμένων ανθρώπων. Σήμερα, η φιλολογία περί δημιουργι-
κότητας έχει γενικά μετακινηθεί από τον παλαιότερο ελιτίστικο ορισμό 
προς έναν πιο δημοκρατικό ορισμό, ο οποίος υποστηρίζει πως όλοι οι άν-
θρωποι είναι ικανοί για δημιουργικά επιτεύγματα σε κάποιον τομέα δρα-
στηριότητας (NACCCE, 1999). Ο Torrance (1976) παρατήρησε πως τα 
μικρά παιδιά βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας της δημιουργικό-
τητας, γιατί έχουν μεγάλη φαντασία. Ωστόσο, αν και όλα τα παιδιά είναι 
ικανά να δημιουργήσουν, η ικανότητα αυτή παραμένει σε λανθάνουσα 
μορφή, όταν δεν υπάρχει στήριξη, ενίσχυση και εξάσκηση. Με την εξά-
σκηση, η δυνατότητα για δημιουργικότητα εξελίσσεται σε δεξιότητα. Η 
δημιουργική σκέψη, κατά συνέπεια, ως ειδική ικανότητα της νόησης, εί-
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ναι αναπτύξιμη, διδάξιμη και βελτιώσιμη μέσω εξάσκησης (Στάμου, 2005, 
Stamou, 2001; Gardner, 1993; Torrance, 1976). Στην παραπάνω άποψη 
συνηγορεί και το γεγονός ότι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας στα 
παιδιά και τους νέους, αποτέλεσε ένα από τα πρωταρχικά ενδιαφέροντα 
των επίσημων εκπαιδευτικών πολιτικών των περισσότερων κρατών σε 
όλο τον κόσμο. Έτσι, η δημιουργικότητα έχει ενσωματωθεί τις τελευταί-
ες δεκαετίες στους σκοπούς και στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών 
(Στάμου, 2005; Stamou, 2001; Sharp, 2004). 

Η μουσική δημιουργικότητα 

Αρκετοί μελετητές προσπάθησαν να ορίσουν τη μουσική δημιουργικό-
τητα ή τη μουσική δημιουργική σκέψη. Επιλεκτικά, παραθέτουμε τον 
ορισμό της Haroutounian (2002), η οποία υποστηρίζει ότι, εφόσον οι άν-
θρωποι βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τα περιβάλλοντά τους, 
η μουσική δημιουργικότητα είναι η δημιουργική διαδικασία της επικοινω-
νίας ιδεών και συναισθημάτων μέσα από τους ήχους. Επιπλέον, ο Gordon 
(1988) διατείνεται πως, κατά τη μουσική δημιουργική διαδικασία, το 
άτομο, συνειδητά ή ασυνείδητα, οργανώνει γνωστές μουσικές δομές και 
υλικά με καινούριους ή άγνωστους τρόπους (Zbainos & Anastasopoulou, 
2012).

Βασικές μορφές μουσικής δημιουργικότητας αποτελούν ο αυτοσχε-
διασμός και η σύνθεση (Stamou, 2001). Ως «αυτοσχεδιασμός» ορίζεται 
κάθε αυθόρμητη ή συνειδητά κατευθυνόμενη μουσική δημιουργία στο 
τραγούδι ή σε κάποιο μουσικό όργανο, η οποία δεν καταγράφεται με ση-
μειογραφία ή άλλο τρόπο, και στην οποία ο δημιουργός δεν επιστρέφει 
για να κάνει διορθώσεις (Παπαπαναγιώτου, 2002). Ως εκ τούτου, ο αυτο-
σχεδιασμός αποτελεί μοναδική παρουσίαση μιας ιδέας που δεν μπορεί να 
επαναληφθεί με την ίδια ακριβώς μορφή, επειδή ακριβώς δεν καταγρά-
φεται (Κουτσουπίδου, 2009; Stamou, 2001). Ο Azzara (1999), περιγράφο-
ντας τη δημιουργική διαδικασία του αυτοσχεδιασμού, υποστηρίζει ότι ο 
αυτοσχεδιασμός στη μουσική παρουσιάζει αναλογίες με την αυτοσχέδια 
έκφραση ιδεών στη γλώσσα.

Ως «σύνθεση», από την άλλη, ορίζεται κάθε μουσική δημιουργία η 
οποία καταγράφεται με σημειογραφία ή άλλο τρόπο, μπορεί να επαναλη-
φθεί με μεγαλύτερη ή μικρότερη ακρίβεια, και δίνει τη δυνατότητα τόσο 
στο δημιουργό της όσο και σε άλλους ακροατές να επανέλθουν και να 
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την αξιολογήσουν (Παπαπαναγιώτου, 2002; Stamou, 2001). Στη μουσική 
δημιουργία της σύνθεσης κάποιοι μελετητές εντάσσουν και τη σύνθεση 
τραγουδιών, η οποία εμπεριέχει, εκτός από τη σύνθεση της μουσικής, και 
τη δημιουργική γραφή των στίχων του τραγουδιού (Hahn, 2015). 

Σε σχέση με τη μουσική δημιουργικότητα των μικρών παιδιών, οι έν-
νοιες του αυτοσχεδιασμού και της σύνθεσης χρησιμοποιούνται από πολ-
λούς μελετητές ως δημιουργία μουσικής μέσα από τη χρήση του σώματος 
(για την παραγωγή φυσικών ήχων ή για κίνηση και χορό), τη χρήση της 
φωνής (για την παραγωγή φωνητικών μη κουρδισμένων ήχων ή μελω-
διών), ή τη χρήση μουσικών οργάνων, ρυθμικών και μελωδικών (Tafuri, 
2006; Koutsoupidou, 2005). 

Μολονότι η σύνθεση και ο αυτοσχεδιασμός αποτελούν τις βασικές 
δραστηριότητες μουσικής δημιουργικότητας, η δημιουργικότητα των 
παιδιών και των νέων μπορεί να εκφραστεί μέσα από ένα μεγάλο αριθ-
μό άλλων μουσικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η δημιουργική μου-
σική ακρόαση (Kratus, 2017; Kerchner, 2000, 1996; Dunn, 1997) και η 
δημιουργική μουσική εκτέλεση (Strand & Brenner, 2017; Clarke, 2005; 
Graham, 1998). Ταυτόχρονα, στην έννοια της μουσικής δημιουργικότη-
τας εμπεριέχονται διαδικασίες όπως είναι ο πειραματισμός με τη φωνή, 
με μουσικά όργανα και διάφορες ηχητικές πηγές, καθώς και η εξερεύνηση 
διαφορετικών τρόπων παραγωγής ή χρήσης ενός ήχου, ή συνδυασμών 
των ήχων (Koutsoupidou & Hargreaves, 2009; Riveire, 2006; Volz, 2005; 
Στάμου, 2005; MacMillan, 1999). 

Θεωρίες και μοντέλα για την ανάπτυξη 
της μουσικής δημιουργικότητας 

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας σχετικά με τη μουσική δημιουργικό-
τητα υιοθέτησε ποιοτικές προσεγγίσεις και προσπάθησε μέσα από τη με-
λέτη παιδιών και νέων σε βάθος χρόνου, να εντοπίσει, να περιγράψει και 
να ερμηνεύσει τις εκδηλώσεις μουσικής δημιουργικότητας σε διάφορες 
ηλικιακές περιόδους. Έτσι, τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν και 
διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες και μοντέλα σχετικά τα στάδια ανάπτυ-
ξης και εξέλιξης της μουσικής δημιουργικότητας στα παιδιά και στους 
νέους (Koutsoupidou & Hargreaves, 2009; Στάμου, 2005; Brophy, 2002; 
Stamou, 2001; Gordon, 1997; Webster, 1992, 1983; Kratus, 1991, 1989; 
Reinhardt, 1990; Swanwick & Tillman, 1986; Flohr, 1985). Πάνω σε αυ-
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τές τις θεωρίες και τα μοντέλα ανάπτυξης, στηρίχθηκαν εκπαιδευτικές 
στρατηγικές και διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες προτάθηκαν με στόχο 
την ανάπτυξη της μουσικής δημιουργικότητας των παιδιών και των νέων 
στα πλαίσια της μουσικής τους εκπαίδευσης (Tafuri, 2006; Στάμου, 2005; 
Koutsoupidou, 2005; Παπαπαναγιώτου, 2002; Brophy, 2001; Azzara, 
1999, 1992). Ταυτόχρονα, βάσει αυτών των θεωριών, έγιναν προσπάθει-
ες αξιολόγησης της μουσικής δημιουργικότητας. Έτσι, διαμορφώθηκαν 
και χρησιμοποιήθηκαν από τους μελετητές διάφορες μέθοδοι και τεστ 
αξιολόγησης, όπως το WCTT τεστ (Williams Creative Thinking Test, 
1994), το MCTM-II (Measure of Creative Thinking in Music II, 1987) και 
το MCTM (Measurement of Creative Thinking in Music) του Webster 
(1983), το TTCT τεστ (Torrance Tests of Creative Thinking, 1974), και το 
TMC τεστ (Vaughan Test of Musical Creativity, 1971).

Κοινό σημείο σε όλες τις θεωρίες σχετικά με τα στάδια ανάπτυξης 
της μουσικής δημιουργικότητας στα παιδιά και τους νέους, αποτελεί 
η διαπίστωση ότι σε πρώιμα στάδια η μουσική δημιουργικότητα χαρα-
κτηρίζεται από μια προσπάθεια αυτοέκφρασης, χωρίς να υπακούει σε 
συγκεκριμένους κανόνες μουσικής δομής, χαρακτήρα ή στυλ. Η μουσι-
κή δημιουργικότητα σε αυτή την περίπτωση προκύπτει φυσικά και δεν 
εξαρτάται από κανενός είδους προηγούμενη εκπαίδευση, γνώση ή εξα-
σκημένες μουσικές δεξιότητες. Σε μεταγενέστερα, πιο προηγμένα στά-
δια, η μουσική δημιουργικότητα προϋποθέτει την εμπλοκή διανοητικών 
ικανοτήτων και στρατηγικών (Koutsoupidou & Hargreaves, 2009), ενώ 
ταυτόχρονα αξιοποιεί αποκτημένες μουσικές γνώσεις και εξασκημένες 
μουσικές δεξιότητες. Έτσι, τα μουσικά δημιουργικά προϊόντα των μαθη-
τών χαρακτηρίζονται από πιο προηγμένη χρήση μουσικών στοιχείων και 
από μεγαλύτερη πρωτοτυπία. Πάντως, αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η 
μουσική δημιουργική ικανότητα των παιδιών και των νέων βελτιώνεται 
και εξελίσσεται με την εμπειρία, δηλαδή με την ταυτόχρονη διανοητική 
ανάπτυξη των μαθητών, τη βελτίωση της τεχνικής τους σε κάποιο μουσι-
κό όργανο ή στο τραγούδι, την εξέλιξη των μουσικών τους γνώσεων και 
δεξιοτήτων, και την εξάσκηση (Kratus, 1991). Τέλος, κάποιοι μελετητές 
διαπίστωσαν ότι η μουσική δημιουργική σκέψη των παιδιών παρουσιά-
ζει μια σημαντική ανάπτυξη από τη δευτέρα έως την τετάρτη δημοτικού, 
δηλαδή στις ηλικίες των 7 έως 9 χρόνων, και μια σχετική κάμψη ή καθή-
λωση στις ηλικίες των 9 έως 11 χρόνων (Kiehn & Bay, 2007; Kiehn, 2003; 
Hargreaves, 1986). 
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Ένα μεγάλο κομμάτι των ερευνητικών μελετών σχετικά με τη δημιουρ-
γικότητα ασχολήθηκε με τους παράγοντες που επηρεάζουν και καθορί-
ζουν την ανάδυση και ανάπτυξή της. Έτσι, πολλοί μελετητές της μουσι-
κής δημιουργικότητας προσπάθησαν μέσα από έρευνες να αναδείξουν τη 
σχέση διαφόρων παραγόντων τόσο με την ανάπτυξη της δημιουργικής 
σκέψης, όσο και με την ποιότητα του δημιουργικού προϊόντος. Τέτοιοι 
παράγοντες διαπιστώθηκε πως είναι η νοημοσύνη ή ευφυΐα του ατόμου, η 
προσωπικότητά του, τα κίνητρά του, οι προηγούμενες γνώσεις και εμπει-
ρίες του, καθώς και περιβαλλοντικοί παράγοντες που αφορούν το ιστορι-
κό, γεωγραφικό, πολιτισμικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και οικογενειακό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγαλώνουν και αναπτύσσονται τα άτομα (Κου-
τσουπίδου, 2009; Tafuri, 2006). Ωστόσο, στο παρόν άρθρο θα γίνει ιδιαί-
τερη αναφορά μόνο στον παράγοντα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, 
και στην επίδραση που ασκεί στην ανάπτυξη της μουσικής δημιουργικό-
τητας των παιδιών και των νέων. 

Αρκετοί λοιπόν μελετητές έχουν συσχετίσει το επίπεδο στο οποίο τα 
παιδιά και οι νέοι αναπτύσσουν το δημιουργικό δυναμικό τους, με τις 
ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση που τους παρέχονται στα πλαίσια 
της μουσικής τους εκπαίδευσης (Koutsoupidou & Hargreaves, 2009). Ο 
ρόλος των δασκάλων-εκπαιδευτικών μπορεί να είναι καθοριστικός στην 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών και των νέων, καθώς και 
στη διαμόρφωση μιας θετικής στάσης απέναντι στις δημιουργικές δρα-
στηριότητες (Κουτσουπίδου, 2009). Κατά συνέπεια, απαραίτητη προϋπό-
θεση για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών και των νέων, 
αποτελεί η εξασφάλιση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος διδασκαλίας 
και μάθησης. Εδώ συμπεριλαμβάνονται η ύπαρξη κατάλληλων αιθουσών 
και υλικοτεχνικής υποδομής, οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιού-
νται ή τα διδακτικά στυλ που υιοθετούνται, και, κυρίως, η προσωπικότη-
τα του ίδιου του δασκάλου, βασικά χαρακτηριστικά της οποίας θα πρέπει 
να είναι η δημιουργικότητα και η ευελιξία (Zbainos & Anastasopoulou, 
2012; Koutsoupidou, 2008, 2005).

Ειδικότερα, ο όρος «δημιουργικός δάσκαλος» χρησιμοποιείται από 
πολλούς μελετητές για το δάσκαλο που ενδυναμώνει και προωθεί τη δη-
μιουργικότητα των μαθητών του. Αυτή η προσπάθεια είναι συνεχής, κα-
θημερινή και ευέλικτη σε τροποποιήσεις ανάλογα με τις υπάρχουσες συν-
θήκες (Craft, 1997). Ο δημιουργικός δάσκαλος ενθαρρύνει τους μαθητές 
του να δημιουργήσουν, να εφεύρουν, να ανακαλύψουν, να φανταστούν 
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και να προβλέψουν (Sternberg & Grigorenko, 2004; Sternberg, 2003). 
Επιπρόσθετα, οι δάσκαλοι που μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργι-
κότητα των μαθητών τους, είναι αυτοί που πρώτοι από όλους αναγνωρί-
ζουν τις δημιουργικές ικανότητες των μαθητών, τους παράγοντες που τις 
επηρεάζουν, και τους τρόπους μέσω των οποίων μπορούν να παρέμβουν 
ώστε αυτές οι ικανότητες να βελτιωθούν (Jeffrey & Craft, 2004). 

Ο δημιουργικός δάσκαλος, λοιπόν, αναγνωρίζει, κατανοεί και υπο-
στηρίζει τη δημιουργικότητα των μαθητών, με αποτέλεσμα να διδάσκει 
σύμφωνα με αυτήν. Η αποδοχή των δημιουργικών χαρακτηριστικών των 
μαθητών οδηγεί στην υιοθέτηση ανάλογων διδακτικών προσεγγίσεων 
και στη διαμόρφωση σχολικών τάξεων όπου τα λάθη, οι αμφιβολίες, η 
περιέργεια, η ελεύθερη έκφραση ιδεών και οι μη αναμενόμενες απαντή-
σεις από τους μαθητές, είναι όλα αποδεκτά (Cropley, 2001). Η διδασκα-
λία που υποστηρίζει την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικό-
τητας απαιτεί δασκάλους που θα τοποθετήσουν τους εαυτούς τους εκτός 
κέντρου και θα προωθήσουν τη μάθηση μέσα από δραστηριότητες που οι 
ίδιοι οι μαθητές επιλέγουν (Burnard, 2006).

Η επίδραση της συμμετοχής 
σε δημιουργικές μουσικές δράσεις

Η αξία της μουσικής δημιουργικότητας έχει αποδειχτεί από πλήθος ερευ-
νών και έχει ευρύτερα αναγνωριστεί. Η συμμετοχή σε μουσικές δημιουρ-
γικές δραστηριότητες έχει σημαντικά οφέλη που σχετίζονται με την ανά-
πτυξη του ατόμου σε διάφορους τομείς, όπως τον γνωστικό, τον μουσι-
κογνωστικό, τον συναισθηματικό και τον ψυχοκοινωνικό τομέα (Landau 
& Limb, 2017).

Γνωστική-διανοητική ανάπτυξη. Σε σχέση με τα γενικότερα γνωστικά 
οφέλη της μουσικής δημιουργικότητας, ο Barnes (2001) διαπίστωσε ότι οι 
δημιουργικές μαθησιακές εμπειρίες υποχρεώνουν τον εγκέφαλο να λει-
τουργεί σε πολλά επίπεδα, καθώς κινητοποιούν εγκεφαλικά κέντρα που 
είναι υπεύθυνα για τη σκέψη, τη μνήμη, τη φαντασία, το συναίσθημα, 
την οπτική και ακουστική επεξεργασία των ερεθισμάτων, την κίνηση και 
τη μεταφορά της γνώσης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η μέγιστη 
κατανόηση και μάθηση. Αρκετές δεκαετίες νωρίτερα, η Emily Dalcroze, 
αναφερόμενη στον αυτοσχεδιασμό, υποστήριζε ότι ο ρόλος του είναι να 
αναπτύξει την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και στη μουσική ερμηνεία, 
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τη συγκέντρωση χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, την άμεση σύλληψη ιδεών 
και σχεδίων, και να φέρει σε άμεση επικοινωνία την ψυχή που νιώθει, τον 
εγκέφαλο που φαντάζεται και συντονίζει, και τα δάκτυλα, τα χέρια και 
την αναπνοή που ερμηνεύουν (Chyu, 2004). 

Και άλλοι μελετητές, αναφερόμενοι στα γενικότερα γνωστικά οφέλη 
της μουσικής δημιουργικότητας, υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή σε δημι-
ουργικές μουσικές δραστηριότητες μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις στη 
νοημοσύνη του ανθρώπου (Gruhn, 2005), και να συμβάλει στη βελτίωση 
μαθηματικών ικανοτήτων (Fox & Gardiner, 1997). Επιπλέον, επειδή κάθε 
δημιουργική δραστηριότητα έχει πάντα ως αφετηρία ένα θέμα-σκοπό, η 
μουσική δημιουργικότητα αντιμετωπίζεται από αρκετούς μελετητές ως 
μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο καλείται να επιλύσει ένα πρόβλη-
μα (Burnard & Younker, 2004), να λάβει αποφάσεις (Paynter, 2000) και να 
αναλάβει ρίσκα (Higgins & Mantie, 2013; MacMillan, 1999), προκειμένου 
να φτάσει στη δημιουργία του τελικού προϊόντος. Υπό αυτή την έννοια, η 
μουσική δημιουργικότητα μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικα-
νότητας του ατόμου για λήψη αποφάσεων, ανάληψη ρίσκων και επίλυση 
προβλημάτων (Koutsoupidou & Hargreaves, 2009; Barnes, 2001). Τέλος, 
η μουσική δημιουργικότητα υποστηρίζεται ότι ενισχύει την ικανότητα 
του ατόμου για αποκλίνουσα σκέψη (Menard, 2013; ΜacMillan, 1999).

Μουσική ανάπτυξη. Η συμβολή της μουσικής δημιουργικότητας στη 
μουσική ανάπτυξη παιδιών και νέων, αποτέλεσε ένα από τα βασικά ζη-
τούμενα μελετών που πραγματοποιήθηκαν από μουσικοπαιδαγωγούς 
και ειδικούς ερευνητές στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και παιδα-
γωγικής. Η Riveire (2006) υποστηρίζει ότι ο αυτοσχεδιασμός αποτελεί 
ένα πολύτιμο διδακτικό εργαλείο, καθώς η χρησιμοποίησή του μέσα 
στη σχολική τάξη συμβάλλει στην ενδυνάμωση της μουσικής μάθησης. 
Αυτό επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους. Αρχικά, η αποδέσμευση από 
την ανάγνωση μουσικής παρτιτούρας έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση 
της προσοχής και του ενδιαφέροντος στις ακουστικές δεξιότητες των μα-
θητών και στις ακουστικές ιδέες που αναπτύσσουν, κάτι που συμβάλλει 
στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Επιπλέον, κατά το μουσικό αυτοσχεδια-
σμό, ιδιαίτερα των μικρών παιδιών, μέσα από τον κιναισθητικό πειραματι-
σμό με το σώμα τους, τη φωνή τους, τα μουσικά όργανα ή άλλες ηχητικές 
πηγές, ενεργοποιούνται ταυτόχρονα ποικίλα εγκεφαλικά κέντρα και έτσι 
επιτυγχάνεται βαθιά κατανόηση μιας μουσικής έννοιας ή δεξιότητας. Ο 
τρόπος διαχείρισης του μουσικού υλικού που πραγματοποιείται κατά τον 
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αυτοσχεδιασμό, αναγκάζει τον εγκέφαλο να επεξεργαστεί την πληροφο-
ρία διαφορετικά, χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη επιφάνεια εγκεφαλικού 
φλοιού, ενδυναμώνοντας έτσι την ικανότητα του μαθητή για μάθηση 
(Riveire, 2006) . 

Στο ίδιο πνεύμα, αρκετοί μελετητές διατείνονται ότι ο αυτοσχεδια-
σμός και η σύνθεση αποτελούν σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία, μέσα 
από τα οποία μπορεί να επιτευχθεί αλλά και να διαπιστωθεί η σε βάθος 
κατανόηση της μουσικής θεωρίας, των μουσικών εννοιών και των δομι-
κών στοιχείων της μουσικής από μέρους των μαθητών (Gruenhagen & 
Whitcomb, 2014; Gagne, 2014; Hopkins, 2013; Miller, 2012; Stringham, 
2010; Chyu, 2004; Azzara, 1999, 1993, 1992). O Azzara (1999) αναφέρε-
ται στην ανάγκη ενσωμάτωσης του αυτοσχεδιασμού σε όλες τις τάξεις 
μουσικής, γενικές και ειδικές, και σε όλες τις βαθμίδες μουσικής εκπαί-
δευσης. Υποστηρίζει ότι, όταν οι μαθητές έχουν αναπτύξει δεξιότητες αυ-
τοσχεδιασμού και είναι σε θέση να παραλλάσσουν τη γραμμένη μουσική 
ή τη μουσική που ακούν, αυτό σημαίνει ότι έχουν κατανοήσει σε βάθος τα 
βασικά δομικά στοιχεία της, όπως είναι η μελωδική και ρυθμική της δομή, 
η αρμονία της, η μορφή και το μουσικό στυλ στο οποίο κάθε μουσική 
εντάσσεται. 

Σύμφωνα με άλλους μελετητές, ο αυτοσχεδιασμός και η σύνθεση συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων και στη βελτίωση των 
μουσικών επιδόσεων των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από έρευνες 
που πραγματοποιήθηκαν σε τάξεις εκμάθησης μουσικών οργάνων και 
τραγουδιού, σε όλες τις βαθμίδες μουσικής εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε 
ότι η ενσωμάτωση του αυτοσχεδιασμού στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
σπουδών μουσικής, συμβάλλει στην ενίσχυση της ακουστικής συγκέ-
ντρωσης και των ακουστικών δεξιοτήτων των μαθητών, ιδιαίτερα στην 
αναγνώριση ρυθμικών και μελωδικών μοτίβων (Gagne, 2014; Wilson, 
1970, όπως αναφέρεται στον Stringham, 2010; Chyu, 2004; Azzara, 1993, 
1992). Αυτό συμβαίνει γιατί, στα πλαίσια του αυτοσχεδιασμού, οι μα-
θητές χρειάζεται να ακούν προσεκτικά αυτό που παίζουν ή τραγουδούν 
κάθε στιγμή, αλλά και οτιδήποτε παίζεται από άλλους μουσικούς (στην 
περίπτωση του ομαδικού αυτοσχεδιασμού), προκειμένου να μορφοποιή-
σουν ταυτόχρονα και να εκτελέσουν τη συνέχεια της μουσικής δημιουρ-
γίας τους. Επίσης, η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες αυτοσχε-
διασμού συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην εκ πρώτης 
όψεως ανάγνωση της μουσικής (Wilson, 1970, όπως αναφέρεται στον 
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Gagne, 2014; Montano, 1983, όπως αναφέρεται στον Gagne, 2014; Chyu, 
2004). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές μέσω του αυτοσχεδια-
σμού έχουν αναπτύξει την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα μοτίβα και τα 
βασικά δομικά στοιχεία της μουσικής που εκτελούν, αλλά και να παίζουν 
χωρίς να σταματούν, να σκέφτονται εκ των προτέρων, να συγκεντρώνο-
νται, να ακούν συνέχεια προσεκτικά, να μετρούν, να μην διακόπτουν για 
να διορθώσουν λάθη που έκαναν, να μην διστάζουν (Chyu, 2004; Azzara, 
1993, 1992). Επιπλέον, οι μαθητές είναι σε θέση να εκτελούν τη μουσική 
με μεγαλύτερη τονική, ρυθμική και εκφραστική ακρίβεια, όταν τη διαβά-
ζουν από παρτιτούρα, κάτι που αποτελεί φυσικό επακόλουθο της ανά-
πτυξης των ακουστικών τους δεξιοτήτων (Azzara, 1993). 

Πέρα όμως από την ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων, την ενίσχυ-
ση των μουσικών επιδόσεων και την κατάκτηση μιας βαθύτερης κατανό-
ησης της μουσικής, η εμπλοκή σε δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες 
συμβάλλει στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της μουσικής δημιουργι-
κής σκέψης των μαθητών (Passanisi et al., 2015; Coracli & Batibay, 2012; 
Koutsoupidou & Hargreaves, 2009; Fung, 1997). Αυτό συμβαίνει γιατί 
κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας, οι μαθητές εξερευνούν 
καινούριες ιδέες και πειραματίζονται με νέους ήχους και συνδυασμούς 
αυτών, κάτι που κεντρίζει τη φαντασία τους και ενθαρρύνει τη δημιουρ-
γικότητά τους (Chyu, 2004).

Τέλος, σύμφωνα με τους Gruenhagen και Whitcomb (2014), ο αυ-
τοσχεδιασμός και η σύνθεση αποτελούν δημιουργικές διαδικασίες που 
ενδυναμώνουν και διαμορφώνουν ανεξάρτητους σκεπτόμενους μουσι-
κούς. Η θέση αυτή συγκλίνει με την άποψη του Pratt (1995), ο οποίος 
υποστηρίζει ότι η μουσική δημιουργικότητα συμβάλλει στη γενικότερη 
κατανόηση και εκτίμηση της μουσικής τέχνης από τους μαθητές. Μέσα 
από τη μουσική δημιουργικότητα οι μαθητές αναπτύσσουν όχι μόνο τις 
προσωπικές δημιουργικές τους ικανότητες και δεξιότητες, αλλά και «την 
ικανότητά τους να εκτιμούν και να αξιολογούν τις συνθέσεις των άλλων 
ανθρώπων» (Pratt, 1995, σ. 11, όπως αναφέρεται στους Koutsoupidou & 
Hargreaves, 2009). 

Ενισχύοντας την παραπάνω θέση των Gruenhagen και Whitcomb 
(2014), ο MacMillan (1999) υποστηρίζει ότι, σε ένα αρκετά προχωρημέ-
νο επίπεδο μουσικής δημιουργίας, ο αυτοσχεδιασμός μπορεί να βοηθή-
σει τους μουσικούς να βρουν το προσωπικό μουσικό τους στυλ και να 
διαμορφώσουν ένα προσωπικό ιδίωμα μουσικής έκφρασης. Το μουσικό 
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αυτό εκφραστικό ιδίωμα, σύμφωνα με τον MacMillan, δεν αποτελεί ανα-
δημιουργία υπαρχόντων μουσικών στυλ και ιδιωμάτων, αλλά φέρει μια 
ιδιαίτερη, ξεχωριστή, μουσική σφραγίδα. Αυτό συνέβη με σημαντικούς 
συνθέτες και μουσικούς του παρελθόντος, οι οποίοι μέσα από την προ-
σωπική μουσική δημιουργία τους, διαμόρφωσαν καινούρια και πρωτοπο-
ριακά μουσικά στυλ, τα οποία επηρέασαν μεταγενέστερους μουσικούς. 
Σύμφωνα με τον MacMillan, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφω-
ση μιας ιδιαίτερης και προσωπικής μουσικής «φωνής», είναι να αποκτή-
σει ο μουσικός ανεξαρτησία μουσικής σκέψης σε σχέση με τα υπάρχοντα 
μουσικά στυλ, να έχει την ικανότητα και την ανάγκη ή την επιθυμία να 
παίρνει ρίσκα κατά τη διάρκεια της αυτοσχεδιαστικής μουσικής εκτέλε-
σης, αλλά και να συνεργάζεται στενά με άλλους μουσικούς επί σκηνής, 
κάτι που μπορεί να τον οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων ιδεών και μορ-
φών μουσικής έκφρασης. 

Ο ΜacMillan (1999) κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα μέσα από μια 
έρευνα που πραγματοποίησε επί τρία χρόνια σε ανώτατο ίδρυμα Καλών 
Τεχνών στην Αυστραλία, στην οποία συμμετείχαν φοιτητές του τμήμα-
τος μουσικών σπουδών, οι οποίοι είχαν επιλέξει την κατεύθυνση σπου-
δών του αυτοσχεδιασμού. Οι φοιτητές παρακολουθούσαν εργαστήρια 
αυτοσχεδιασμού επί τρία χρόνια, ενώ στο τέλος κάθε χρονιάς έπρεπε να 
παρουσιάσουν μια συνθετική δημιουργία τους σε ζωντανή συναυλία. Οι 
συνθέσεις των φοιτητών στο τέλος κάθε χρονιάς επιβεβαίωσαν την ανε-
ξαρτησία της μουσικής τους σκέψης από υπάρχοντα συμβατικά μουσικά 
στυλ, ενώ ταυτόχρονα ενσωμάτωσαν στοιχεία από το πολιτισμικό υπό-
βαθρο κάθε φοιτητή, αντανακλώντας έτσι την προσωπική και ιδιαίτερη 
μουσική εκφραστική «φωνή» τους.

Συναισθηματική-προσωπική ανάπτυξη. Πολύ σημαντικά θεωρούνται 
τα οφέλη των μουσικών δημιουργικών δραστηριοτήτων στη συναισθη-
ματική και προσωπική ανάπτυξη παιδιών και νέων. Σύμφωνα, λοιπόν, με 
πολλούς μελετητές, η εμπλοκή στη μουσική δημιουργικότητα μέσω της 
σύνθεσης ή του αυτοσχεδιασμού διευκολύνει την αυτοέκφραση και ευνο-
εί την αυτοπραγμάτωση των ατόμων (Landau & Limb, 2017; Passanisi et 
al., 2015; Higgins & Mantie, 2013; Κουτσουπίδου, 2008; MacDonald et al., 
2006; Chyu, 2004; Barnes, 2001; Brophy, 2001). 

Νευρομουσικές έρευνες απέδειξαν ότι κατά τη διάρκεια του αυτοσχε-
διασμού ενεργοποιούνται εγκεφαλικά κέντρα τα οποία είναι υπεύθυ-
να για την παραγωγή εσώτερων σκέψεων και μουσικών εκφράσεων, οι 
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οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύουν τη μοναδική μουσική φωνή κάποιου 
(Landau & Limb, 2017). Σύμφωνα με τον Barnes (2001), η μουσική δημι-
ουργικότητα μπορεί να ενεργοποιήσει στα παιδιά τη σκέψη που έχει νό-
ημα για τα ίδια και στην οποία εμπλέκεται το συναίσθημά τους. Επιπλέ-
ον, η Κουτσουπίδου (2008) υποστηρίζει πως η μουσική δημιουργικότητα 
συμβάλλει στη διαμόρφωση του προσωπικού εκφραστικού στυλ των παι-
διών. Αυτό συμβαίνει γιατί τα παιδιά έρχονται σε επαφή όχι μόνο με ό,τι 
οι άλλοι, συνθέτες ή δάσκαλοι, θέλουν να τους μεταδώσουν, αλλά και με 
τον εσώτερο εαυτό τους, καθώς πρέπει να κοιτάξουν μέσα τους και να 
αναπτύξουν κάτι δικό τους, έτσι ώστε να επιτύχουν μια μουσική εκτέλεση 
που αποτελεί προσωπική έκφραση. 

Στο ίδιο πνεύμα, ο Chyu (2004) αναφέρει ότι ο μουσικός αυτοσχεδια-
σμός παρέχει στα άτομα τη δυνατότητα της αυτοέκφρασης και της αυτο-
πραγμάτωσης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ικανοποίηση και συμβάλλει 
στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Δημιουργεί ικανοποίηση όταν οι 
μαθητές είναι ελεύθεροι να εκφράσουν τις προσωπικές ιδέες τους προ-
κειμένου να ευχαριστήσουν τον εαυτό τους, αντί να αποκωδικοποιήσουν 
με ακρίβεια μια παρτιτούρα για να ευχαριστήσουν το δάσκαλο. Επίσης, η 
ικανότητα του ατόμου να παίρνει καλές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της 
δημιουργικής διαδικασίας του αυτοσχεδιασμού, και να κρατάει το μυαλό 
του ήρεμο και συγκεντρωμένο ενώ αυτό δουλεύει γρήγορα σε συνδυα-
σμό με έντονα συναισθήματα, δημιουργεί ικανοποίηση και αισθήματα 
ενθουσιασμού. Επιπλέον, ο μουσικός αυτοσχεδιασμός συμβάλλει στην 
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης όταν οι μαθητές και σπουδαστές αναγνω-
ρίζουν τους εαυτούς τους ως συνθέτες, και όταν συνειδητοποιούν ότι οι 
δικές τους προσωπικές μουσικές ιδέες είναι σημαντικές. Τέλος, η απόκτη-
ση δεξιοτήτων αυτοσχεδιασμού συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοπε-
ποίθησης κατά τη διάρκεια της μουσικής εκτέλεσης, και στη μείωση του 
φόβου για λάθη που οφείλονται σε κενά μνήμης (Chyu, 2004). 

Μια ιδιαίτερη μορφή μουσικής σύνθεσης, η οποία ευνοεί την αυτοέκ-
φραση και την εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων, ειδικότερα σε 
εφήβους και νέους, είναι η σύνθεση τραγουδιών (Hahn, 2015; Nichols, 
2013; Baker & Krout, 2012). Σε μια μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε 
με σκοπό να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες, προ-
πτυχιακοί φοιτητές, βίωσαν τη σύνθεση τραγουδιών στα πλαίσια μαθη-
μάτων που παρακολούθησαν, προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα 
σχετικά με τα οφέλη αυτής της διαδικασίας (Hahn, 2015). Τα οφέλη δεν 
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αφορούν μόνο τη μουσική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, οι οποίοι ασκή-
θηκαν στη σύνθεση της μουσικής φόρμας του τραγουδιού. Βασικό στοι-
χείο της συγκεκριμένης δημιουργικής μουσικής προσέγγισης ήταν ότι οι 
συμμετέχοντες αντλούσαν το περιεχόμενο των στίχων των τραγουδιών 
τους μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες και την προσωπική τους 
ζωή. Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία της σύνθεσης τραγουδιών και της 
παρουσίασης αυτών μπροστά στους συνομηλίκους τους, τους βοήθησε 
να έρθουν σε επαφή με τα προσωπικά τους προβλήματα, να αποκτήσουν 
επίγνωση του εαυτού τους και, μέσα από τη δημιουργική διαδικασία και 
την αυτοέκφραση, να ξεπεράσουν φόβους, άγχη, αγωνίες και ανασφά-
λειες, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους, και 
να προσεγγίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης. Πα-
ρόμοια οφέλη, όπως η βαθύτερη κατανόηση του εαυτού και η προσωπική 
ανάπτυξη, αναφέρονται και από άλλους μελετητές (Nichols, 2013; Baker 
& Krout, 2012).

Η σημασία της δημιουργικότητας κατά την εφηβική ηλικία αποτελεί 
το θέμα ενός άρθρου των Barbot και Lubart (2012). Μολονότι οι μελε-
τητές δεν εστιάζουν στη μουσική δημιουργικότητα, το άρθρο τους είναι 
αποκαλυπτικό για το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δη-
μιουργικότητα κατά την εφηβική ηλικία. Σύμφωνα με τους μελετητές, η 
εφηβική ηλικία χαρακτηρίζεται από μεγάλες αλλαγές και ανατροπές σε 
πολλά επίπεδα, όπως είναι το νευροανατομικό και βιολογικό, το συναι-
σθηματικό και το ψυχολογικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι έφηβοι βιώνουν 
αλλαγές και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, οι οποίες σχετίζονται με ένα 
καινούριο σχολικό περιβάλλον, αυτό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
και με μια νέα ομάδα συνομηλίκων. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν ως απο-
τέλεσμα ο έφηβος να βιώνει εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά και συγκρού-
σεις με το περιβάλλον του ως αποτέλεσμα των πιέσεων που δέχεται. Έτσι, 
συχνά δημιουργούνται μέσα του αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος, 
ένταση, πίεση, αίσθημα απόρριψης και θυμός. Ταυτόχρονα, σε αυτή την 
περίοδο, ο έφηβος νιώθει πολύ έντονα την ανάγκη να δομήσει μια ταυτό-
τητα διαφορετική από αυτήν που είχε ως παιδί. 

Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας, οι μελετητές 
υποστηρίζουν, επικαλούμενοι και ερευνητικά δεδομένα, ότι η δημιουργι-
κότητα μπορεί να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο κατά την εφη-
βική περίοδο, σε πολλά επίπεδα. Αρχικά, μπορεί να βοηθήσει τον έφηβο, 
αντί να καταφύγει σε συμπεριφορές επιθετικές, βίαιες ή αυτοκαταστρο-
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φικές, να εκτονώσει με θετικό τρόπο τα έντονα και αρνητικά συναισθή-
ματα που βιώνει εξαιτίας των δυσκολιών και των συγκρούσεων, οι οποίες 
συνδέονται με τις αναπτυξιακές διαδικασίες της εφηβείας. Επίσης, μέσα 
από τη δημιουργικότητα ο έφηβος είναι δυνατό να έρθει σε επαφή με τον 
εσώτερο εαυτό του, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, κατακτώντας 
με αυτό τον τρόπο ένα είδος αυτογνωσίας σε εξέλιξη. Επιπλέον, μέσα 
από δημιουργικές αναζητήσεις, ο έφηβος μπορεί να βρει ενδιαφέροντα 
και ασχολίες που θα του προσφέρουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση, και 
θα συμβάλλουν έτσι στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και στη βελτίωση 
της αυτοεικόνας του. Στα πλαίσια αυτά, η δημιουργικότητα μπορεί να 
βοηθήσει τον έφηβο να προσδιορίσει τομείς ενδιαφέροντος και αποτε-
λεσματικότητας, οι οποίοι θα είναι σημαντικοί και στην ενήλικη ζωή του. 
Τέλος, μέσα από τη δημιουργική αναζήτηση, ο έφηβος θα μπορέσει να 
δομήσει σταδιακά εκείνα τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία 
θα καθορίσουν και την ατομική μοναδική του ταυτότητα ως ενήλικα.

Η αξία της ομαδικής μουσικής δημιουργίας

Ιδιαίτερα έχει επισημανθεί από τους μελετητές η αξία της ομαδικής μου-
σικής δημιουργικότητας για την ανάπτυξη των παιδιών και των νέων. Η 
διαδικασία της ομαδικής μουσικής δημιουργικότητας, στα πλαίσια εκ-
παιδευτικών δομών και διαδικασιών, συνήθως εμπεριέχει δύο στάδια. Το 
πρώτο είναι αυτό της προετοιμασίας, όπου οι μαθητές-μέλη της ομάδας 
συζητούν επάνω σε ένα δοσμένο κοινό θέμα-σκοπό, ανταλλάσσουν ιδέες, 
αναλαμβάνουν ή υιοθετούν συγκεκριμένους ρόλους μέσα στην ομάδα, 
πειραματίζονται με τους ήχους, οργανώνουν τις ιδέες και προτάσεις τους, 
και συναποφασίζουν για την τελική μορφή της δουλειάς τους. Το δεύτερο 
στάδιο της ομαδικής μουσικής δημιουργικότητας είναι αυτό της παρου-
σίασης της ομαδικής δουλειάς μπροστά σε κάποιο κοινό, είτε πρόκειται 
για την υπόλοιπη σχολική τάξη, είτε για οποιοδήποτε άλλο ακροατήριο. 

Στα πλαίσια αυτών των δύο φάσεων, οι μελετητές έχουν επισημάνει 
τα οφέλη που προκύπτουν από την ομαδική μουσική δημιουργική δια-
δικασία. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι οι δημιουργικές δραστηριότητες σε 
συλλογικό επίπεδο έχουν τη δυνατότητα κάλυψης πολλών διαφορετικών 
στυλ μάθησης και απευθύνονται σε διαφορετικά αναπτυξιακά επίπεδα 
των παιδιών και των νέων, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε κάθε μέλος της 
ομάδας ξεχωριστά να εμπλακεί στη δημιουργική διαδικασία ανάλογα 
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με το δικό του γνωστικό και μουσικό επίπεδο ανάπτυξης (Sawyer, 2006; 
όπως αναφέρεται στην Κουτσουπίδου, 2008). Επιπλέον, οι αλληλεπιδρά-
σεις των παιδιών και των νέων κατά τη δημιουργική διαδικασία, καθώς 
και η συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της παρουσίασης-εκτέλεσης, 
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας και του επιπέδου 
της μουσικής τους δημιουργίας, αλλά και της γενικότερης μουσικής και 
δημιουργικής τους ανάπτυξης (St. John, 2006). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 
υποστηρίζεται ότι ο συνδυασμός των διαφορετικών μουσικών δεξιοτή-
των, γνώσεων και ιδεών κάθε μέλους της ομάδας, και η συζήτηση πιθα-
νών λύσεων σχετικά με το κοινό θέμα-σκοπό, παρέχουν τη δυνατότητα 
δημιουργίας μουσικής υψηλότερου επιπέδου, σε σχέση με τη μουσική που 
θα δημιουργούσε κάθε μέλος της ομάδας ατομικά. Αυτό συμβαίνει γιατί 
τα παιδιά και οι νέοι, δουλεύοντας σε ομάδες, υποβοηθούνται να ανα-
πτύξουν μέσα έκφρασης που δεν θα εμφανίζονταν εάν δούλευαν μόνο 
ατομικά. Έτσι, χρησιμοποιούν διάφορες μουσικές παραμέτρους – όπως 
τονικό ύψος, δυναμική και ταχύτητα – με πιο ακριβή τρόπο απ’ ό,τι θα 
έκαναν αν έπρεπε να κάνουν το ίδιο ατομικά ή μόνο θεωρητικά ή ως μέ-
ρος μιας μη δημιουργικής δραστηριότητας. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις 
απόψεις μουσικοπαιδαγωγών (Koutsoupidou, 2008; Wiggins, 1999), το 
παιδί γίνεται πιο δημιουργικό όταν μαθαίνει από τους συνομηλίκους του, 
καθώς οι εμπειρίες που αποκτώνται από την ανταλλαγή ιδεών, μπορούν 
να προωθήσουν την εξερεύνηση υψηλότερων επιπέδων μουσικής πολυ-
πλοκότητας από κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά.

Ένα σημαντικό όφελος που προκύπτει από την ομαδική μουσική δη-
μιουργικότητα είναι ότι βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες συ-
νεργατικής μουσικής εκτέλεσης, προετοιμάζοντάς τα έτσι για την ένταξή 
τους σε μικρά χορωδιακά ή οργανικά σύνολα. Ταυτόχρονα, η ομαδική 
μουσική δημιουργικότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας των 
ατόμων για γρήγορη σκέψη και αντίδραση, καθώς και για συντονισμό 
με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως κατά τη διάρκεια 
της τελικής παρουσίασης-μουσικής εκτέλεσης, όπου η ομάδα καλείται να 
εκτελέσει το «σχέδιο δράσης» της (Κουτσουπίδου, 2008). 

Παρόμοια οφέλη διαπιστώνονται από τους μελετητές και για μεγαλύ-
τερες ηλικίες, στα πλαίσια του ομαδικού μουσικού αυτοσχεδιασμού. Σύμ-
φωνα με τον MacMillan (1999), οι μουσικοί δουλεύουν καλύτερα μέσα σε 
δημιουργικές ομάδες, όπου ανταλλάσσουν ιδέες και δέχονται ή παρέχουν 
στήριξη. Η στενή σχέση των μουσικών κατά την ομαδική διαδικασία του 
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αυτοσχεδιασμού, και ο μουσικός δημιουργικός διάλογος που αναπτύσσε-
ται μεταξύ τους, οδηγεί στη γέννηση και ανάπτυξη νέων μουσικών ιδεών, 
και στην περαιτέρω εξέλιξη των ίδιων των μουσικών. Αυτό σημαίνει ότι η 
ομαδική δημιουργική διαδικασία του αυτοσχεδιασμού οδηγεί τους μου-
σικούς σε επίπεδα μουσικής ανάπτυξης, στα οποία δεν θα έφταναν από 
μόνοι τους. 

Στη διαρκή αλληλεπίδραση των μουσικών στα πλαίσια του ομαδικού 
αυτοσχεδιασμού αναφέρεται και ο Sawyer (2006), ο οποίος περιγράφει το 
διάλογο των μουσικών ως μια συνεχή ανταλλαγή και γέννηση μουσικών 
ιδεών, η οποία πολύ συχνά οδηγεί του μουσικούς σε υψηλά αισθητικά 
επίπεδα μουσικής εκτέλεσης. Ο Sawyer κάνει αναφορά και στην ομαδι-
κή εμπειρία ροής (group flow), μια κατάσταση κατά την οποία η συγκέ-
ντρωση και η επικοινωνία των μουσικών φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, 
οδηγώντας τους σε υψηλού επιπέδου μουσικές εκτελέσεις και δημιουρ-
γώντας στους ίδιους αισθήματα ευφορίας και πληρότητας. Η ομαδική 
εμπειρία ροής μπορεί να εμπνεύσει τους μουσικούς να παίξουν πράγματα 
που δεν θα μπορούσαν να τα παίξουν αν έπαιζαν μόνοι τους, ή που δεν 
θα τα σκέφτονταν χωρίς την έμπνευση της ομάδας. Οι ίδιοι οι μουσικοί, 
περιγράφοντας την υποκειμενική εμπειρία της συμμετοχής τους σε μια 
ομάδα μουσικού αυτοσχεδιασμού, αναφέρονται συχνά στο σημαντικό 
ρόλο που έπαιξε η ομαδική εμπειρία ροής, ωθώντας την προσωπική τους 
μουσική ερμηνεία σε πολύ υψηλά επίπεδα. 

Η μουσική δημιουργική συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας, έχει πλε-
ονεκτήματα για την τόνωση της αυτοπεποίθησης, ιδιαίτερα των παιδιών 
και των νέων, άποψη που υποστηρίζεται από μελετητές και μουσικοπαι-
δαγωγούς (Passanisi et al., 2015; Koutsoupidou, 2008; Κουτσουπίδου, 
2008; Barnes, 2001; Wiggins, 1999; Torrance, 1988). Τα παιδιά εμφανίζο-
νται πιο πρόθυμα να εκφραστούν δημιουργικά, όταν μια δραστηριότητα 
πραγματοποιείται ομαδικά παρά ατομικά. Αυτό σημαίνει ότι έχουν περισ-
σότερη αυτοπεποίθηση κατά τη συλλογική δημιουργία και παρουσίαση 
της μουσικής. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των παιδιών 
στην ομάδα, τόσο περισσότερη είναι και η αυτοπεποίθησή τους κατά την 
παρουσίαση. 

Η διάθεση αυτή μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το ομαδικό 
πλαίσιο μουσικής δημιουργίας επιτρέπει στα παιδιά και τους νέους, μέσα 
σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να ξεπεράσουν τους φόβους τους να κάνουν 
λάθος και να ντροπιαστούν. Η μουσική δημιουργική τους έκφραση εκδη-
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λώνεται χωρίς το φόβο της κοινωνικής απόρριψης ή της κριτικής του δα-
σκάλου. Οι διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και η τελική παρουσίαση-
έκθεση σε ένα ακροατήριο παύουν να αποτελούν ατομική προσπάθεια 
και ευθύνη. Ταυτόχρονα, η αυτοπεποίθηση των παιδιών τονώνεται και 
μέσα από την άμεση και θετική ανατροφοδότηση που δέχονται από τους 
φίλους και συνομηλίκους της ομάδας. Μάλιστα, σύμφωνα με μια έρευνα 
των MacDonald et al. (2002), όταν η συνεργασία επιχειρείται από παιδιά 
που τα ενώνουν δεσμοί φιλίας, τότε επιτυγχάνεται υψηλότερη ποιότη-
τα μουσικής δημιουργίας. Η διαπίστωση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί 
στο γεγονός ότι τα παιδιά που νιώθουν πιο οικεία μεταξύ τους, νιώθουν 
και πιο ελεύθερα να εκφράσουν και να ανταλλάξουν τις ιδέες τους. Ίσως, 
ακόμα, οι φιλικοί δεσμοί να συμβάλλουν στην καλύτερη επίτευξη συντο-
νισμού της ομάδας, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά την τελική 
εκτέλεση. Η αυτοπεποίθηση που δημιουργεί στα παιδιά και τους νέους 
η συλλογική προσπάθεια επίτευξης ενός στόχου, έχει ως αποτέλεσμα 
την ανάπτυξη του αισθήματος προσωπικής ικανοποίησης, την απόκτηση 
εσωτερικών κινήτρων, καθώς και την υιοθέτηση μιας θετικής στάσης απέ-
ναντι στη μουσική και στη μουσική δημιουργικότητα ειδικότερα (Κου-
τσουπίδου, 2008).

Εκτός όμως από την τόνωση της αυτοπεποίθησης, υποστηρίζεται ότι 
η εφαρμογή δημιουργικών μουσικών δραστηριοτήτων μέσα από ομαδο-
συνεργατικές διαδικασίες συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών 
και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Κουτσουπίδου, 2008). Μέσα 
από την ομαδική προσπάθεια προωθείται η συνεργασία και αναπτύσσε-
ται η ικανότητα των παιδιών να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας και 
να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις. Επιπλέον, ενισχύεται και προωθείται 
η επικοινωνία με όλες τις μορφές της, είτε μέσω των ήχων, είτε σωμα-
τοεκφραστικά, είτε λεκτικά, και αυτό συμβαίνει τόσο κατά τη φάση της 
προετοιμασίας όσο και κατά την παρουσίαση της μουσικής δημιουργίας 
(Passanisi et al., 2015; Κουτσουπίδου, 2008).

Σύμφωνα με άλλους μελετητές, η εμπλοκή στην ομαδική μουσική δη-
μιουργικότητα μέσω του αυτοσχεδιασμού συμβάλλει στην ενίσχυση της 
επικοινωνίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των μουσικών, καθώς και στην 
ανάπτυξη ενός υψηλότερου αισθήματος σύνδεσης και ενσυναίσθησης 
προς τους άλλους μουσικούς (Hart & Di Blasi, 2015; Monk, 2013; Sawyer, 
2006). Ο Sawyer (2006) παραθέτει εμπειρίες των ίδιων των μουσικών, οι 
οποίοι αναφέρουν ότι στα πλαίσια του ομαδικού αυτοσχεδιασμού και της 
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συνεργασίας των μουσικών, αναπτύσσονται πολύ στενές σχέσεις και μια 
ομαδική συνοχή, η οποία πολύ γρήγορα οδηγεί στην ανάπτυξη ενσυναί-
σθησης προς τα μέλη της ομάδας. Κάθε μουσικός, δηλαδή, μπορεί να συ-
ναισθάνεται κάθε στιγμή αυτά που οι υπόλοιποι σκέφτονται και νιώθουν. 

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, δηλαδή της ικανότητας του ατόμου 
να συναισθάνεται, να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στα συναισθήματα 
των άλλων, αναφέρεται και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά 
ηλικίας 8 έως 11 χρονών (Rabinowitch et al., 2013). Η έρευνα κατέδει-
ξε ότι η συστηματική και μακρόχρονη συμμετοχή σε ομαδικές μουσικές 
δημιουργικές δραστηριότητες, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της 
ικανότητας των παιδιών για ενσυναίσθηση, ακόμα και εκτός του μουσι-
κού εκπαιδευτικού πλαισίου. Τέλος, η ομαδική μουσική δημιουργικότητα 
συντελεί στην ενίσχυση και βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων με-
ταξύ συνομηλίκων, στοιχείο το οποίο θεωρείται θεμελιώδες για την υγιή 
ανάπτυξη των παιδιών και των νέων (Passanisi et al., 2015). 

Επίλογος

Όπως αποδεικνύει το πλήθος των ερευνητικών δεδομένων που παρουσι-
άστηκαν στο παρόν άρθρο, η μουσική δημιουργικότητα είναι ένας σημα-
ντικός παράγοντας που επιδρά θετικά στην ανάπτυξη γνωστικών, μου-
σικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Σε συγκεκριμένα 
πλαίσια, όπου βασικός σκοπός είναι η πρόληψη συμπεριφορών υψηλού 
κινδύνου ή η πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυ-
σμιακών ομάδων, όπως επίσης και σε θεραπευτικά πλαίσια, ή σε πλαίσια 
αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, η συμβολή των μουσικών 
και των δημιουργικών μουσικών δράσεων μπορεί να είναι καθοριστικής 
σημασίας (Stamou et al, 2017; Stamou et al., 2016; Stamou, 2015; Millik-
en, 2007; Ruiz, 2004). Οι δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες φαίνε-
ται πως είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές, όταν εφαρμόζονται σε ομαδικά 
πλαίσια όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, και όταν προσαρμόζο-
νται στις απόψεις και αντιλήψεις των μελών κάθε ομάδας σχετικά με την 
καταλληλότητα των δραστηριοτήτων ως προς τα πολιτισμικά χαρακτη-
ριστικά και το φύλο των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα (De Roeper 
& Savelsberg, 2009). Οι ομαδικές δημιουργικές μουσικές δράσεις, όταν 
οργανώνονται σε τακτική βάση, μπορούν να συμβάλλουν στην ικανο-
ποίηση της ανάγκης των παιδιών, των εφήβων και των νέων, να νιώθουν 
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αποδεκτοί από τους συνομηλίκους τους, και μπορούν να οδηγήσουν 
στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν», κάτι που θεωρείται ζωτι-
κής σημασίας για την ανάπτυξη της προσωπικής και κοινωνικής ταυτότη-
τας. Άτομα που έχουν στιγματιστεί ως χρήστες ναρκωτικών ουσιών, μπο-
ρούν να αποκτήσουν «φωνή» μέσα στη μουσική ομάδα, και σταδιακά να 
απελευθερωθούν προκειμένου να εκφραστούν και να νιώσουν τη χαρά 
της μουσικής. Η δημιουργία μουσικής μαζί με άλλους, καθώς και η προ-
ετοιμασία και ζωντανή παρουσίαση αυτής της μουσικής μπροστά σε ένα 
κοινό, τους βοηθάει να νιώθουν αξιόλογοι. Το χειροκρότημα για τη δημι-
ουργική τους προσπάθεια, έχει καθοριστική σημασία για τις σκέψεις και 
τα συναισθήματά τους σχετικά με την αυτοαξία τους, την αποδοχή τους 
από τους συνομηλίκους, την οικογένειά τους και άλλους ανθρώπους, κα-
θώς και για την ανάπτυξη του αισθήματος της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Σε συγκεκριμένα πλαίσια τα οποία αφορούν ομάδες νέων υψηλού 
κινδύνου, καθώς επίσης και σε κέντρα απεξάρτησης και αποκατάστασης, 
η μουσική δημιουργικότητα με τη μορφή του ομαδικού μουσικού αυτο-
σχεδιασμού, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση 
της αυτοεκτίμησης των μελών της ομάδας, στην ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων, καθώς και στην τόνωση των αισθημάτων του «ανήκειν» και 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Επιπλέον, αρκετές μελέτες έχουν κατα-
δείξει την αποτελεσματικότητα μουσικών προγραμμάτων παρέμβασης, 
τα οποία εντάσσονται στις διαδικασίες που στοχεύουν στην απεξάρτη-
ση και αποκατάσταση ατόμων εθισμένων σε ναρκωτικές ουσίες (Stamou 
et al, 2017; Stamou at al, 2016; Edwards, 2016; Baker et al., 2012; Silver-
man, 2012, 2011, 2009; Soshensky, 2007; Cevasco et al., 2005). Ο Albor-
noz (2011) διερεύνησε ειδικότερα την επίδραση της ομαδικής θεραπείας 
μέσω του μουσικού αυτοσχεδιασμού, στην κατάθλιψη ενηλίκων που κά-
νουν κατάχρηση ουσιών, με πολύ θετικά αποτελέσματα. 

Αφού, λοιπόν, τα προγράμματα δημιουργικών μουσικών δραστηρι-
οτήτων, οργανωμένα σε τακτική βάση, φαίνεται πως έχουν εξαιρετικά 
αποτελέσματα, θα έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω στο μέλλον, τόσο 
σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας, όσο και σε κλινικό επίπεδο και σε 
επίπεδο καθημερινής ζωής, η δυνατότητα αυτών των προγραμμάτων να 
παρέχουν συμπληρωματικές αποτελεσματικές στρατηγικές με στόχο την 
προσωπική και κοινωνική αλλαγή ατόμων που βρίσκονται σε διαδικασί-
ες απεξάρτησης. Η υιοθέτηση μέτρων στα πλαίσια επίσημων πολιτικών 
αντιμετώπισης και θεραπείας, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη αυτά τα απο-
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τελέσματα, είναι αποφασιστικής σημασίας, αν απώτερος σκοπός είναι η 
σε βάθος χρόνου προσωπική και κοινωνική αλλαγή. 
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Τα άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στερούνται μιας 
σειράς από δικαιώματα τα οποία θεωρούνται καθολικά και αδιαμφισβή-
τητα, όπως είναι για παράδειγμα η στέγη, η ευζωία και η εκπαίδευση. 
Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 
(World Health Organisation, WHO),

Ως ευάλωτη ή ευπαθής συνθήκη ορίζεται εκείνη η κατάσταση 
στην οποία ένας πληθυσμός, ένα άτομο ή μια οργάνωση αδυνατεί 
να προβλέψει, να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει και να αναρρώσει 
από τις συνέπειες καταστροφών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγρά-
φει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ως «ομάδες που βιώνουν υψη-
λότερο κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού, σε σχέση 
με το γενικό πληθυσμό». Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν εθνικές 
μειονότητες, μετανάστες, άτομα με αναπηρίες, αστέγους, άτομα 
εξαρτημένα από ουσίες, ηλικιωμένους σε απομόνωση, και παιδιά. 
Όλοι αυτοί συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι οποίες ενδέχεται 
να τους οδηγήσουν σε ακόμα πιο έντονο κοινωνικό αποκλεισμό, 
όπως είναι για παράδειγμα η χαμηλού επιπέδου εκπαίδευση και η 
ανεργία ή η υποαπασχόληση (European Parliament Think Tank, 
2016, σ. 2). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώ-
χια των νέων ανθρώπων έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια της οικονομι-
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κής κρίσης των τελευταίων χρόνων (https://ec.europa.eu/youth/policy/
youth-strategy/social-inclusion_en). 

Η έννοια της κοινωνικής ενσωμάτωσης παρουσιάζει μια διπλή διάστα-
ση: πρακτική και ψυχολογική-συναισθηματική. Από τη μια ταυτίζεται με 
τη συστηματική προσπάθεια των οργανωμένων κοινωνιών να παρέχουν 
σε όλα τα άτομα και τις ομάδες-μέλη τους πρόσβαση σε θεμελιώδη κοι-
νωνικά αγαθά και δικαιώματα, όπως είναι η στέγη, η εργασία, η υγειονο-
μική περίθαλψη, η εκπαίδευση, τα πολιτικά δικαιώματα, και άλλα. (Τσι-
άκαλος, 1998). Από την άλλη, είναι συνώνυμη με την εξασφάλιση ενός 
κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο τα άτομα αισθάνονται αξιόλογα και 
σημαντικά, νιώθουν ότι είναι επιθυμητά και αποδεκτά από την ευρύτε-
ρη κοινωνία, νιώθουν ότι «ανήκουν» σε αυτήν (Collins dictionary: social 
inclusion. Web site, at: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/
english/social-inclusion>).

Μουσική, τέχνες και κοινωνική ενσωμάτωση 

Η μουσική εκπαίδευση και η θετική της επίδραση στην κοινωνική ανά-
πτυξη των παιδιών και των ενηλίκων, στην καλλιέργεια επικοινωνιακών 
και συνεργατικών δεξιοτήτων, και στην συνακόλουθη ανάπτυξη του αι-
σθήματος της κοινωνικής τους ευζωίας και της κοινωνικής τους ενσωμά-
τωσης, έχει επισημανθεί κατά καιρούς από πολλούς ερευνητές (Stamou, 
2015; Welch et al., 2014). Σύμφωνα με τον Fredrikson και άλλους (2009), 
τα πολύ μικρά παιδιά παρατηρήθηκε ότι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα 
μουσικά παιχνίδια και τα τυπικά-τελετουργικά που βασίζονται στη μου-
σική, έχουν δηλαδή μια φυσική προδιάθεση για παιχνίδι και μουσικές 
δραστηριότητες, πιθανόν γιατί η επικοινωνιακή τους ανάπτυξη από τους 
πρώτους μήνες της ζωής τους σχηματοποιείται σε μεγάλο βαθμό μέσα 
από τον λόγο και το τραγούδι που τους απευθύνουν άμεσα οι ενήλικες 
που τα φροντίζουν (Stamou, 2005, 2004; Welch, 2005 όπως αναφέρεται 
στον Fredrikson et al., 2009; Trainor & Zacharias, 1998; Papousek, 1996). 

Η φωνή του ενήλικα που απευθύνεται στο παιδί, με τις μελωδικές επα-
ναλήψεις και διακυμάνσεις της, τα τονικά χαρακτηριστικά της, τα ρυθ-
μικά της πρότυπα, σε συνδυασμό με μια συναισθηματική υπερβολή στις 
διατυπώσεις της, είναι αυτή που έλκει την προσοχή του παιδιού και το 
ενθαρρύνει να συμμετέχει και να μοιραστεί εμπειρίες και δράσεις. Κεντρι-
κής σημασίας είναι και το αίσθημα της ευζωίας που εμπεριέχεται σε αυτές 
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τις δραστηριότητες. Επιπλέον, στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, 
τα μουσικά παιχνίδια και τα μουσικά τελετουργικά μεταξύ ενηλίκων και 
παιδιών, είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη υποστηρικτι-
κών και υγειών κοινωνικών σχέσεων, καθώς ικανοποιούν την υπαρξιακή 
ανάγκη το ανθρώπου να νιώθει ότι ανήκει σε μια ευρύτερη κοινωνική 
ομάδα (Dissanayake, 2008; Trevarthen, 2008; Stamou, 2002; Papousek, 
1996 όπως αναφέρεται στον Fredrikson et al., 2009).

Η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση για την 
ευημερία των ατόμων και των κοινωνιών (UN General Assembly, 2013, 
σ.12). Για το λόγο αυτό, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητούμε-
να των πολιτικών πολλών σύγχρονων κυβερνήσεων και διεθνών οργα-
νισμών. Στα πλαίσια αυτά, η Μουσική και οι Τέχνες χρησιμοποιήθηκαν 
συχνά ως εργαλεία και ως μέσα παρέμβασης για την επίλυση κοινωνικών 
προβλημάτων και για τη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας και συ-
νοχής (Coppi, 2017; Welch et al., 2014; Rinta et al., 2011). Αυτό συνέβη 
γιατί οι Τέχνες γενικά, και η Μουσική ειδικότερα έχουν αποδεδειγμένα 
θετική επίδραση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, αλλά και τη 
δύναμη να ενώνουν τους ανθρώπους συμβάλλοντας έτσι στη δημιουρ-
γία υγειών κοινωνικών σχέσεων (Welch et al., 2014; Rinta et al., 2011; 
Fredrikson et al., 2009). Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγ-
γλία σε εθνικό επίπεδο, και σε 1251 μικρά παιδιά ηλικίας 8 και 9 χρονών, 
διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάπτυξη στη 
μουσική τους αντίληψη, και αυξημένες δεξιότητες μουσικής εκτέλεσης, 
είναι στατιστικά περισσότερο πιθανό να περιγράψουν τους εαυτούς τους 
ως «κοινωνικά ενσωματωμένους» (Welch et al., 2009). Σε άλλη έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε σε 110 παιδιά ηλικίας 8 έως 11 χρονών στην Αγ-
γλία και στη Φινλανδία, διαπιστώθηκε πως όσες περισσότερες ημέρες την 
εβδομάδα τα παιδιά έπαιζαν κάποιο μουσικό όργανο ή τραγουδούσαν με 
τους φίλους ή την οικογένειά τους, τόσο μεγαλύτερη ήταν η πιθανότη-
τα να περιγράψουν τους εαυτούς τους ως «κοινωνικά ενσωματωμένους» 
(Rinta et al., 2011).

Κοινοτική μουσική και κοινωνική ενσωμάτωση

Σύμφωνα με τον Veblen (2008), η κοινότητα είναι κάτι το ιδεατό. Τα τε-
λευταία 100 χρόνια, η έννοια της κοινότητας τράβηξε την προσοχή ακα-
δημαϊκών και μελετητών, με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν πολλές σχε-
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τικές θεωρίες στα πλαίσια των κοινωνικών επιστημών. Ο Hillery (1955) 
συγκέντρωσε πάνω από 94 ορισμούς του όρου, γεγονός το οποίο είναι 
ενδεικτικό της πολυπλοκότητας του θέματος. Πιο πρόσφατες συζητή-
σεις πάνω στην έννοια της «κοινότητας», καταλήγουν στον ορισμό της 
ως την «ιδέα του ανήκειν κάπου» (Amit & Nigel, 2002; Anderson, 1991; 
Appadurai 1990).

Ο Veblen (2008) ορίζει την «κοινοτική μουσική» ως συνώνυμη της 
μουσικής εκπαίδευσης, η οποία ωστόσο πραγματοποιείται χωρίς τους 
περιορισμούς και τα προγράμματα συγκεκριμένων μουσικών σπουδών. 
Επίσης, ο Veblen υπογραμμίζει ότι βασικό χαρακτηριστικό της κοινο-
τικής μουσικής είναι η παραγωγή μουσικής, και την ορίζει ως «μουσική 
πράξη μαζί με άλλους ανθρώπους», η οποία μπορεί να πραγματοποιη-
θεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Ο Higgins (2012) ορίζει την κοινοτική 
μουσική ως μια προσέγγιση της μουσικής πράξης και εμπειρίας πέρα από 
τις τυπικές συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης, όπου η έμφαση δίνεται 
στη συμμετοχή των ανθρώπων, στην παροχή ίσων ευκαιριών και στην 
πολυπολιτισμικότητα. Ως βασικές αξίες της κοινοτικής μουσικής επιση-
μαίνονται ο διάλογος και οι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση, αξίες 
που την καθιστούν μια δημοκρατική εκπαιδευτική διαδικασία. Κάτι άλλο 
που θεωρείται επίσης σημαντικό, είναι η προσωπική και κοινωνική ευζωία 
όλων των μελών της κοινότητας, στοιχείο συχνά πιο σημαντικό και από 
την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και την ανάπτυξη μουσικών δεξιο-
τήτων και γνώσεων. Οι δάσκαλοι-εκπαιδευτές της κοινοτικής μουσικής 
δίνουν έμφαση στη δύναμη που έχει η μουσική να φέρνει τους ανθρώ-
πους κοντά, ενισχύοντας την προσωπική και συλλογική τους ταυτότητα 
(Veblen, 2008). Η Επιτροπή για την Κοινοτική Μουσική Δράση (CMAC) 
της Διεθνούς Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (ISME), τα τελευταία 
20 και παραπάνω χρόνια, στηρίζει ένα συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο θεω-
ρητικών και εκπαιδευτών κοινοτικής μουσικής.

Η κοινοτική μουσική προσφέρει μουσική εκπαίδευση χωρίς προαπαι-
τούμενα και προϋποθέσεις, χωρίς διακρίσεις ή οικονομικές απολαβές. Το 
οικονομικό ζήτημα των διδάκτρων, τα οποία απαιτούνται για την πρό-
σβαση στην τυπική μουσική εκπαίδευση, είναι συχνά ένα σημαντικό θέμα 
το οποίο καθιστά τη μουσική μάθηση προνόμιο ορισμένων κοινωνικών 
ομάδων. Μέσα από τα κοινοτικά μουσικά προγράμματα, η μουσική γί-
νεται αγαθό για όλους τους ανθρώπους, και συμβάλλει στην ανάπτυξη 
του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια ευρύτερη ομάδα η οποία μοιράζεται 
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έναν κοινό σκοπό. Με πρακτικούς όρους, οι γνώσεις που αποκτιούνται 
και οι δεξιότητες που αναπτύσσονται από τα μέλη της ομάδας στα πλαί-
σια της κοινοτικής μουσικής εκπαίδευσης, περιορίζουν τον αποκλεισμό 
των ατόμων-μελών από τη μάθηση, και συμβάλλουν ώστε να μην νιώ-
θουν απομονωμένα. Σε ερευνητική μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, 533 νέοι ανέφεραν τη μουσική ως την τρίτη ση-
μαντικότερη πηγή ελπίδας, μετά την οικογένεια και τους φίλους. Η μου-
σική αξιολογήθηκε ως σημαντικότερη και από τη θρησκεία ή τον αθλητι-
σμό (Warwick et al., 2006). 

Η διδασκαλία των τεχνών στους νέους θεωρείται ζωτικής σημασί-
ας για την κοινωνική τους ανάπτυξη, γιατί ενισχύει το ενδιαφέρον και 
την ενσυναίσθησή τους προς τους άλλους ανθρώπους, συμβάλλει στην 
ανάπτυξη πολιτικής και φιλοσοφικής σκέψης, και ενδυναμώνει τον αυ-
τοέλεγχο, την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθησή τους σχετικά με την 
επίτευξη μελλοντικών στόχων (Heath & Smyth, 1999). Η μουσική, από 
την άλλη, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική εν-
σωμάτωση, αφού έχει τη δύναμη να υπερβαίνει κοινωνικές, εθνικές, θρη-
σκευτικές, γλωσσικές και φυλετικές διαφορές (Bamford, 2006; Burnard 
et al., 2008). Επιπλέον, πρόσφατες ερευνητικές μελέτες κατέδειξαν ότι η 
συμμετοχή σε κοινοτικά μουσικά προγράμματα συνέβαλε στην αύξηση 
και ενίσχυση των ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων, στη 
βελτίωση των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων, και στην ενδυνάμωση των 
αισθημάτων της ενσωμάτωσης και του σεβασμού προς τους άλλους αν-
θρώπους (Odena, 2014; Portowitz et al., 2009).

Κοινοτικά μουσικά προγράμματα για 
κοινωνικά ευπαθείς οικογένειες 

Στα πλαίσια της κοινωνικής ενσωμάτωσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από 
μελετητές και ερευνητές σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είτε 
ζουν στο περιθώριο της ευρύτερης κοινωνίας, είτε βρίσκονται σε υψη-
λό κίνδυνο περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν. Τέτοιες ομάδες είναι τα 
άτομα χαμηλού μορφωτικού και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, οι μει-
ονότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, καθώς και άτομα εξαρτημένα 
από ναρκωτικές ουσίες. 

Για το λόγο αυτό, πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, μουσικά και 
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καλλιτεχνικά, σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την κοι-
νωνική ενσωμάτωση παιδιών και γονέων που ανήκουν σε ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες. Από αυτά, άλλα χρηματοδοτήθηκαν από κυβερνητικούς 
φορείς και κρατικούς οργανισμούς, και εφαρμόστηκαν σε βάθος χρόνου, 
ενώ άλλα ήταν μικρότερης έκτασης και είχαν βραχυπρόθεσμη εφαρμο-
γή. Σε αρκετά από αυτά τα προγράμματα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην 
πρώιμη παρέμβαση και πρόληψη σε σχέση με την προσωπική και κοινωνι-
κή ανάπτυξη των παιδιών, γι’ αυτό και τα προγράμματα απευθύνθηκαν σε 
γονείς που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στα πολύ μικρά 
παιδιά τους.

Το πρόγραμμα ‘Sing & Grow’

Το πρόγραμμα ‘Sing & Grow’ είναι ένα μουσικοθεραπευτικό πρόγραμ-
μα πρώιμης παρέμβασης και πρόληψης (Abad & Williams, 2007). Δημι-
ουργήθηκε το 2001 στην Αυστραλία και σήμερα εφαρμόζεται σε όλη τη 
χώρα εξυπηρετώντας περίπου 2000 οικογένειες το χρόνο (Sing & Grow, 
at: http://singandgrow.org/singgrow-video/). Απευθύνεται σε οικογένει-
ες με παιδιά ηλικίας έως τριών χρονών, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό 
κίνδυνο περιθωριοποίησης εξαιτίας μορφωτικών, κοινωνικοοικονομικών 
και άλλων χαρακτηριστικών (Sing & Grow Fact Sheet, at: https://www.
ucfknightsnetwork.com/Document.Doc?id=1). Τέτοια χαρακτηριστικά 
μπορεί να είναι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η φτώχια, η ανεργία, τα δι-
αζύγια, οι μονογονεϊκές οικογένειες, η νεαρή ηλικία των γονέων (γονείς 
κάτω των είκοσι χρονών), η ψυχοπαθολογία των γονέων, το συγκρουσι-
ακό οικογενειακό περιβάλλον και η ενδοοικογενειακή βία, η εγκληματι-
κότητα των γονέων, η εξάρτηση από ουσίες, και άλλα.

Σκοπός του προγράμματος είναι, μέσα από την κοινή συμμετοχή γο-
νέων και παιδιών σε μουσικές δραστηριότητες και διαδραστικά παιχνίδια 
τραγουδιού, χορού και παιχνίδια με χρήση μουσικών οργάνων, να περι-
ορίσει τις αρνητικές συνέπειες των ενδοοικογενειακών συνθηκών στην 
ψυχική, πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παι-
διών, και συνακόλουθα να αυξήσει τα οφέλη για τα μικρά παιδιά. Ειδικό-
τεροι στόχοι του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ 
γονέων και παιδιών, καθώς και η αύξηση της ικανότητας των γονέων να 
σχετίζονται με τα παιδιά τους και να ανταποκρίνονται στις συναισθημα-
τικές και αναπτυξιακές τους ανάγκες,. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμ-
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μα θέλει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδαιότητα του οικογενεια-
κού δεσίματος και της ποιότητας των σχέσεων γονέων και παιδιών στα 
πρώτα τρία χρόνια της ζωής τους, για τη μετέπειτα ατομική και κοινω-
νική ανάπτυξη του ανθρώπου (Abad & Williams, 2007). Το πρόγραμμα 
παρέχει στήριξη και συμβουλευτικές κατευθύνσεις στις οικογένειες και 
μετά την ολοκλήρωσή του, σχετικά με τη χρησιμοποίηση της μουσικής 
στο σπίτι, καθώς και την ανεύρεση και συμμετοχή σε παρόμοια μουσικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιείται από μια ανεξάρ-
τητη εξωτερική ερευνητική ομάδα (Sing & Grow Fact Sheet). Οι οικογέ-
νειες καλούνται να συμμετέχουν εθελοντικά στην αξιολόγηση συμπλη-
ρώνοντας μια φόρμα την πρώτη και την τελευταία εβδομάδα του προ-
γράμματος. Συνεργαζόμενοι οργανισμοί καλούνται επίσης να υποβάλουν 
μια αξιολογική έκθεση που αφορά την επίβλεψη των οικογενειών μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιπλέον, καταγράφονται οι καλύ-
τερες πρακτικές μέσα από έρευνες δράσης και πραγματοποιείται ανταλ-
λαγή πληροφοριών και εμπειριών σε συνέδρια εκπαιδευτών-προσωπικού, 
ενώ ταυτόχρονα γίνονται δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων σχετικά 
με την πιο πρόσφατη εμπειρία.

Αποτελέσματα που διαπιστώθηκαν από την εφαρμογή του προγράμ-
ματος το 2006, αναφέρουν μεταξύ άλλων μείωση της βίαιης γονικής συ-
μπεριφοράς, μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης σχετικά με την ψυ-
χική υγεία των γονέων, αύξηση στη γονεϊκή εμπλοκή και στην ανάληψη 
δραστηριοτήτων με τα παιδιά τους στο σπίτι, και, τέλος, ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των παιδιών για επικοινωνία και ομαδικό παιχνίδι (Abad & 
Williams, 2007; Sing & Grow Fact Sheet).

Τα El Sistema προγράμματα

Μια άλλη περίπτωση μουσικού εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο 
αποσκοπεί στην κοινωνική ενσωμάτωση παιδιών ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων, αλλά και στην πρόληψη, είναι το πρόγραμμα El Sistema και τα 
El Sistema εμπνευσμένα προγράμματα. Το αρχικό πρόγραμμα δημιουρ-
γήθηκε το 1975 στη Βενεζουέλα από τον Jose Antonio Abreu, και μέσα σε 
σαράντα χρόνια εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 
με 11 παιδιά, σε έναν χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Σήμερα υπάρχουν 
τουλάχιστον 277 Sistema και τύπου Sistema προγράμματα σε 58 χώρες, 
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τα οποία εξυπηρετούν περισσότερα από 800.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο 
(Coppi, 2017; Welch et al., 2014; Eichler, 2010). Σκοπός αυτών των προ-
γραμμάτων δεν είναι να εκπαιδεύσουν επαγγελματίες μουσικούς, αλλά 
μάλλον να απομακρύνουν τα παιδιά από τη φτώχια, την εγκληματικότη-
τα και τη νεανική παραβατικότητα. Ερευνητικές μελέτες (Eichler, 2010) 
κατέδειξαν πως το 70% των παιδιών που παρακολουθούν αυτά τα προ-
γράμματα, προέρχονται από οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχιας.

Τα Sistema προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά και οικογένειες που 
ζουν στο περιθώριο των κοινωνιών εξαιτίας της φτώχιας, των διακρίσε-
ων και άλλου είδους μορφωτικών και κοινωνικοοικονομικών μειονεξιών. 
Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κοινωνική ενσωμάτωση αυτών των 
παιδιών, αλλά και η πρόληψη. Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δω-
ρεάν και ελεύθερη για όλα τα παιδιά, αλλά προϋποθέτει τη δέσμευση, 
από πλευράς του παιδιού και της οικογένειάς του, για την ολοκλήρωση 
του προγράμματος (Tunstall & Booth, 2016).

Η παρακολούθηση του προγράμματος περιλαμβάνει, από τα πρώτα 
στάδια, εντατική συμμετοχή σε μουσικά σύνολα, ορχηστρικά και χορωδι-
ακά, και ομαδική μουσική μάθηση. Τα παιδιά εισέρχονται στο πρόγραμμα 
από την ηλικία των 2-3 χρονών, όπου αρχικά δουλεύουν με το ρυθμό και 
την εκφραστικότητα του σώματος. Στην ηλικία των 5 χρονών πιάνουν το 
πρώτο τους μουσικό όργανο, ξεκινώντας με τη φλογέρα και τα κρουστά. 
Επίσης, εντάσσονται σε μια χορωδία προκειμένου να καλλιεργήσουν το 
ομαδικό πνεύμα μέσα από την εξάσκηση σε μουσικό σύνολο. Μέχρι την 
ηλικία των 7 χρονών, όλα τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν το πρώτο τους 
έγχορδο ή πνευστό μουσικό όργανο. Τα προγράμματα αφιερώνουν αρκε-
τό χρόνο δουλεύοντας και με τους γονείς των παιδιών. Για ένα παιδί 2 ή 3 
χρονών, οι δάσκαλοι πραγματοποιούν επισκέψεις στο σπίτι προκειμένου 
να βεβαιωθούν ότι οι γονείς αντιλαμβάνονται το βαθμό της δέσμευσης 
που απαιτείται από αυτούς. Καθώς οι μαθητές ξεκινούν να μαθαίνουν τα 
μουσικά τους όργανα, οι δάσκαλοι καθοδηγούν τους γονείς προκειμένου 
να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόγραμμα εξάσκη-
σης του παιδιού τους στο σπίτι, παρέχοντας ανατροφοδότηση και ενθάρ-
ρυνση (Coppi, 2017). 

Τα οφέλη που διαπιστώθηκαν από τη συμμετοχή στα Sistema προγράμ-
ματα, επιβεβαιώνονται από 85 έρευνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε 
44 Sistema μουσικά κέντρα από 19 χώρες σε όλο τον κόσμο (Creech et 
al., 2014). Τα οφέλη αφορούν τα ίδια τα παιδιά, τους γονείς τους, αλλά 
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και την ευρύτερη κοινότητα. Σε σχέση, λοιπόν, με τα παιδιά, διαπιστώθη-
κε αναπτυγμένη αυτοεκτίμηση, υψηλότερες φιλοδοξίες και βελτιωμένη 
συναισθηματική ευζωία, ενώ υπάρχουν θετικές επιδράσεις και στην κοι-
νωνική ανάπτυξη των παιδιών, όπως είναι η βελτίωση της επικοινωνίας 
τους, η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και η αύξηση των συνεργα-
τικών τους δεξιοτήτων. Σε σχέση με τους γονείς, παρατηρήθηκε αύξηση 
της γονικής στήριξης προς τα παιδιά τους, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, 
αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στην επιτέλεση του ρόλου τους, 
υψηλότερες φιλοδοξίες για τα παιδιά τους και σημαντική βελτίωση στην 
οικογενειακή επικοινωνία. Τέλος, η συμμετοχή στα Sistema προγράμμα-
τα βρέθηκε ότι έχει θετική επίδραση και στην ευρύτερη κοινότητα. Στις 
περιοχές, λοιπόν, όπου εφαρμόστηκαν τα προγράμματα, διαπιστώθηκε 
μείωση της εγκατάλειψης του προγράμματος, μείωση της αντικοινωνι-
κής συμπεριφοράς, της εγκληματικότητας και της χρήσης ναρκωτικών 
ουσιών, και σημαντική αύξηση της εργασιακής απασχόλησης. 

Τα προγράμματα “Hungry for Music” και “Recycled Orchestra” 

Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν και άλλα προγράμματα στην Ευ-
ρώπη, στην Αμερική και σε άλλες χώρες, με σκοπό να προωθήσουν την 
κοινωνική ενσωμάτωση. Το πρόγραμμα “Hungry for Music” ξεκίνησε το 
1992, όταν ο εμπνευστής του Jeff Campbell οργάνωσε μια συναυλία σε 
δρόμους της Ουάσινγκτον, προκειμένου να βοηθήσει τους αστέγους της 
περιοχής του. Μετά από τρία χρόνια, δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα με 
βασικό σκοπό να βοηθήσει παιδιά να μάθουν μουσική, παρέχοντάς τους 
μουσικά όργανα και μουσική καθοδήγηση. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα 
έχει δώσει πάνω από 11.000 μουσικά όργανα σε παιδιά και νέους που 
απειλούνται από τη φτώχια. Τα όργανα προσφέρονται στο πρόγραμμα 
από παιδιά που παίζουν μουσική, και προέρχονται από 49 πολιτείες της 
Αμερικής και 25 ακόμα άλλες χώρες. Περίπου 500 μουσικά όργανα συγκε-
ντρώνονται και ξαναδίνονται σε ετήσια βάση, ενώ ταυτόχρονα οργανώ-
νονται μουσικά προγράμματα, προκειμένου να στηρίξουν τα παιδιά στην 
εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου και στην καλλιέργεια του αισθήμα-
τός τους ότι ανήκουν σε μια μουσική κοινότητα (https://hungryformusic.
org/). 

Η “Recycled Orchestra” είναι μια ορχήστρα από την Παραγουάη. Τα 
μέλη της χρησιμοποιούν μουσικά όργανα τα οποία κατασκευάζονται 



84 |                H MOYΣΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

από ανακυκλωμένα σκουπίδια. Το πρόγραμμα, το οποίο δημιουργήθη-
κε στην Κατούρα, ένα χωριό που λειτουργεί ως χωματερή, χρησιμοποιεί 
το σύνθημα «Ο κόσμος μας στέλνει σκουπίδια. Εμείς τους επιστρέφου-
με μουσική». Η γέννηση του προγράμματος αποδίδεται σε έναν εργάτη 
της χωματερής, ο οποίος είχε κάποιες μουσικές γνώσεις, και έτσι ξεκί-
νησε να κάνει μαθήματα μουσικής σε παιδιά τα οποία περίμεναν τους 
γονείς τους να τελειώσουν από τη δουλειά τους. Αντιμέτωπος με το με-
γάλο πρόβλημα της μη ύπαρξης μουσικών οργάνων, αποφάσισε να κατα-
σκευάσει το πρώτο του ανακυκλωμένο μουσικό όργανο, ένα βιολί, από 
υλικά που βρήκε στα σκουπίδια. Σταδιακά, κατασκευάστηκαν περισσό-
τερα μουσικά όργανα. Σήμερα, υπάρχει μια εντυπωσιακή παραγωγή από 
μουσικά όργανα τα οποία κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά, 
ενώ ταυτόχρονα η “Recycled Orchestra” είναι διεθνώς γνωστή και πραγ-
ματοποιεί συναυλίες σε όλο τον κόσμο (https://www.npr.org/sections/
deceptivecadence/2016/09/14/493794763/from-trash-to-triumph-the-
recycledorchestra).

Προγράμματα για μειονότητες

Η χρησιμοποίηση της μουσικής ως μέσου για την ενσωμάτωση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων παρατηρείται και σε εκπαιδευτικά προγράμματα που 
απευθύνονται σε μειονότητες. Το ‘Luton Roma Music Project’ (LRMP) 
είναι ένα μουσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε και 
πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία τριών φορέων: μιας κοινοτικής-
μη κυβερνητικής οργάνωσης, των θεσμοθετημένων κοινοτικών τοπικών 
υπηρεσιών, και ειδικά εκπαιδευμένων εκπαιδευτών προσχολικής μουσι-
κής (Mathias & Burrell, 2017). Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο 
Λούτον της Αγγλίας, όπου η τοπική μειονότητα των Ρομά είναι μια από 
τις πιο περιθωριοποιημένες και αποξενωμένες κοινωνικές ομάδες της πε-
ριοχής. Σκοπός του προγράμματος ήταν να διευρύνει την πρόσβαση των 
Ρομά στη μουσική και, μέσα από αυτό, να επιφέρει βελτίωση της επικοι-
νωνίας ανάμεσα στα μέλη των Ρομά οικογενειών, να δημιουργήσει ένα 
πλαίσιο κατάλληλο για διάδραση και συνεργασία μεταξύ αντίπαλων και 
αμοιβαία αποξενωμένων υποομάδων Ρομά, και να συμβάλει στην κοινω-
νική ενσωμάτωση των Ρομά μέσα στην ευρύτερη κοινωνία του Λούτον.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, από μηδέν έως εβδο-
μήντα χρονών. Τα μουσικά μαθήματα που οργανώνονται, παρέχονται 
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είτε σε κοινοτικές εγκαταστάσεις, είτε στα ίδια τα σπίτια των Ρομά, και 
συνδυάζουν μουσική εξάσκηση ενηλίκων και παιδιών. Οι συμμετέχοντες 
αναπτύσσουν ιδέες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται δραστηριότητες όπως προτάσεις τραγουδιών, αυτοσχε-
διασμοί ρυθμών, στίχων και κίνησης, και διεύθυνση μουσικών συνόλων. 
Ειδικότερα, τα μαθήματα που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά ηλι-
κίας τριών έως επτά χρονών, περιλαμβάνουν μουσικά παιχνίδια, ενώ για 
παιδιά μεγαλύτερα των επτά χρόνων πραγματοποιούνται μαθήματα με-
λόντικας. 

Η επιτυχία του προγράμματος σε σχέση με το γενικότερο σκοπό και 
τους ειδικότερους στόχους του, αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα που 
σημειώθηκαν από το 2015 έως σήμερα. Στη διάρκεια, λοιπόν, αυτής της 
χρονικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν 68 εκπαιδευτικές συναντήσεις 
στις οποίες συμμετείχαν 225 Ρομά ηλικίας από μηδέν έως εβδομήντα 
χρονών. Δυο συναυλίες δόθηκαν μπροστά σε ένα κοινό 1750 ατόμων. Τα 
μέλη των Ρομά οικογενειών συνεργάστηκαν προκειμένου να αναπτύξουν 
δεξιότητες ομαδικής μουσικής εκτέλεσης και ένα συναυλιακό ρεπερτό-
ριο, το οποίο περιελάμβανε θρησκευτικά τραγούδια και πολυπολιτισμι-
κές μουσικές αναφορές. Τα παιδιά από αντίπαλες υποομάδες Ρομά συμ-
μετείχαν από κοινού σε μουσικά παιχνίδια, συζήτησαν και βοήθησαν το 
ένα το άλλο κατά την οργανική εκτέλεση και την εκτέλεση μέσα σε μου-
σικά σύνολα. Τέλος, οι δραστηριότητες συνέβαλαν στην αύξηση παρα-
κολούθησης μαθημάτων αγγλικής γλώσσας από τους Ρομά άντρες, στην 
αύξηση της χρήσης των τοπικών κοινοτικών υπηρεσιών, καθώς και στην 
αύξηση της συμμετοχής και παρακολούθησης εκδηλώσεων της ευρύτε-
ρης κοινωνίας του Λούτον από τις Ρομά οικογένειες. Αρκετά παρόμοια 
προγράμματα πραγματοποιήθηκαν σε κοινότητες όπου ζουν μειονότητες 
με τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Προγράμματα για μετανάστες και πρόσφυγες

Στα πλαίσια της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 
οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομά-
δα, καθώς η γλωσσική, θρησκευτική και πολιτισμική τους προέλευση εί-
ναι συχνά διαφορετική από αυτήν της ευρύτερης κοινωνίας. Για το λόγο 
αυτό, η εφαρμογή μουσικών-καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών προγραμμά-
των που αποσκοπούν στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, απαιτεί πιο ευ-
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αίσθητες και προσαρμοσμένες προσεγγίσεις. Αυτό προέκυψε ως συμπέ-
ρασμα από την εφαρμογή δύο μουσικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Το πρόγραμμα ‘Time to Play’ (Young & Street, 2009) εφαρμόστηκε 
σε τέσσερις πόλεις της Αγγλίας, σε κέντρα παιδιών που εξυπηρετούσαν 
κυρίως μουσουλμανικές οικογένειες. Σκοπός του προγράμματος ήταν να 
διερευνήσει με ποιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν η μουσική και 
οι καλλιτεχνικές δημιουργικές δραστηριότητες, που να είναι κατάλληλος 
για αυτές τις διαφορετικές πολιτισμικά πληθυσμιακές ομάδες, και έτσι να 
αποκτηθεί επαρκής γνώση και εμπειρία για μια τέτοια προσπάθεια. Ου-
σιαστικά το πρόγραμμα ήταν μια ερευνητική προσέγγιση δράσης, προ-
κειμένου να αξιολογηθούν οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν. Για το 
λόγο αυτό, πραγματοποιούνταν τακτικά ολοήμερα σεμινάρια για όλους 
τους συμμετέχοντες, όπου συναντιούνταν για να συζητήσουν και να μοι-
ραστούν επιτεύγματα, διλήμματα και απογοητεύσεις. Καθώς σημαντικός 
στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη κατανόησης πάνω στις από-
ψεις, τις συνήθεις πρακτικές και τις αξίες που είχαν οι μητέρες για την 
εκπαίδευση των μικρών τους παιδιών, πραγματοποιήθηκαν δομημένες 
συνεντεύξεις με τις μητέρες και των τεσσάρων κέντρων (86 συνολικά συ-
νεντεύξεις). Οι συνεντεύξεις εστίασαν στις πολιτισμικές και θρησκευτι-
κές αξίες των γυναικών σε σχέση με το παιχνίδι και τη μουσική, αλλά και 
στις ελπίδες και τις προσδοκίες που είχαν οι μητέρες από τη συμμετοχή 
των παιδιών τους στην προσχολική εκπαίδευση. 

Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος προέκυψαν ζητήματα που 
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Ένα από αυτά είναι το ζήτημα της δια-
φορετικής γλώσσας και της γλωσσικής επικοινωνίας με τους γονείς. Δι-
απιστώθηκε λοιπόν η ανάγκη είτε για χρησιμοποίηση μη λεκτικών δρα-
στηριοτήτων τραγουδιού, κίνησης και απλών παιχνιδιών, είτε για στενή 
συνεργασία με κάποιον που μπορούσε να μεταφράζει. Ένα άλλο ζήτημα 
που προέκυψε, αφορά τους περιορισμούς που θέτουν τα θρησκευτικά ήθη 
αυτών των οικογενειών σε σχέση με τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες χορού και τραγουδιού, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με 
χαλαρά ήθη. Η ευαίσθητη, λοιπόν, διαπολιτισμική προσέγγιση και η προ-
σαρμογή των προσφερόμενων προγραμμάτων στη διαφορετικότητα της 
κάθε ομάδας γονέων, αποτελεί και το βασικό συμπέρασμα της παραπάνω 
ερευνητικής προσπάθειας. 

Με την ίδια φιλοσοφία πραγματοποιήθηκε ένα άλλο μουσικό εκπαι-
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δευτικό πρόγραμμα (Street & Abbas, 2017), το ‘Peep Learning Together 
Program’ (PEEPLE). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε μια 
πόλη της Αγγλίας, σε ένα κέντρο παιδιών ηλικίας κάτω των τεσσάρων 
χρονών, και στις μητέρες τους, οι οποίες προέρχονταν από διάφορες χώ-
ρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής (Πακιστάν, Αφγανιστάν, 
Κένυα, Ζιμπάμπουε, Αλγερία, Γαλλία, Πολωνία, Αλβανία και Ινδία), και 
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Σκοπός του προγράμματος 
ήταν, μέσα από δραστηριότητες τραγουδιού στην ιδιαίτερη γλώσσα των 
γυναικών, και μέσα από δραστηριότητες αφήγησης των προσωπικών 
τους ιστοριών, να βοηθήσει τις μητέρες, από τη μια να εκφράσουν τα συ-
ναισθήματά τους και να ξεπεράσουν έτσι τους φόβους τους, ζώντας μέσα 
σε ένα ξένο και συχνά εχθρικό περιβάλλον, και από την άλλη να παρέχει 
στήριξη στις νεαρές μητέρες μετανάστριες σχετικά με τη μαθησιακή ανά-
πτυξη των μικρών παιδιών τους.

Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, θέλησε να αναδείξει τη σημασία του 
τραγουδιού στις σχέσεις μητέρας-παιδιού, τόσο σε ατομικό επίπεδο, ως 
σχέση ενός προς έναν, όσο και σε ομαδικό επίπεδο, σαν ομαδική δραστη-
ριότητα που φέρνει κοντά οικογένειες από διαφορετικά πολιτισμικά και 
γλωσσικά περιβάλλοντα, και αποτελεί πηγή ανακούφισης και χαράς. Δυο 
έρευνες περίπτωσης που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν δυο μητέρες 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότη-
τα του προγράμματος σε σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους που 
αρχικά είχε θέσει. 

Τεχνολογία και κοινωνική ενσωμάτωση 

Μια ιδιαίτερη προσέγγιση στην κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινω-
νικών ομάδων μέσω μουσικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποτελεί 
η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας και ειδικά σχεδιασμένων λογισμικών. 
Το ‘Jamming Mobile Product’ (JamMo) είναι ένα μουσικό λογισμικό το 
οποίο σχεδιάστηκε στα πλαίσια του UMSIC προγράμματος (Usability of 
Music for Social Inclusion of Children) και χρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (UMSIC Final Ρroject Report, 2011; Fredrikson et al., 
2009). Το λογισμικό σχεδιάστηκε με σκοπό την εκπαιδευτική και κοινω-
νική ενσωμάτωση όλων των παιδιών, και ιδιαίτερα αυτών που παρουσι-
άζουν μέτριες γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες, ή αυτών που έχουν 
πρόσφατα μεταναστεύσει στις χώρες φιλοξενίας (Fredrikson et al., 2009). 
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Το λογισμικό παρέχει σε παιδιά ηλικίας 3 έως 12 χρονών τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν σε μουσικές δραστηριότητες τραγουδιού και σε δημι-
ουργικά παιχνίδια μουσικής εκτέλεσης και σύνθεσης, με έναν παιγνιώ-
δη και διασκεδαστικό τρόπο. Η συμμετοχή στις μουσικές δραστηριότη-
τες-παιχνίδια μπορεί να γίνει είτε ατομικά, από κάθε παιδί μόνο του, είτε 
συνεργατικά, σε ζευγάρια παιδιών, σε ομάδες συνομηλίκων, μέσα στις 
σχολικές τάξεις ή σε περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης (Paananen & 
Myllykoski, 2011). Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει όλες 
τις συσκευές που είναι παρούσες και το χρησιμοποιούν, και να συνδέεται 
απευθείας με αυτές μέσω ασύρματης διαδικτύωσης (UMSIC Final Project 
Report, 2011). 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες κοινωνικής ενσωμάτω-
σης παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες και παιδιών μεταναστών, το λογι-
σμικό υιοθετήσε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατά το σχεδιασμό του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες γλωσσικές και πολιτισμικές ανάγκες 
των παιδιών (Paananen et Myllykoski, 2011). Έτσι, οι οδηγίες χρήσης του 
προσφέρονται σε διάφορες γλώσσες, ενώ ταυτόχρονα απουσιάζουν οι 
κειμενικές γραπτές οδηγίες και υπάρχει μόνο προφορική καθοδήγηση. 
Επιπλέον, τα μουσικά θέματα των παιχνιδιών και τα επιμέρους μουσικά 
στοιχεία τους προέρχονται από διάφορους πολιτισμούς, ενσωματώνο-
ντας ένα πολυπολιτισμικό ρεπερτόριο, πολυπολιτισμικά μουσικά στυλ, 
μουσικά όργανα και υλικά. 

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε επιλεγμένα δημοτικά σχολεία, νηπι-
αγωγεία και κέντρα ημερήσιας φροντίδας μικρών παιδιών, στην Αγγλία, 
στη Φινλανδία και στη Γερμανία (UMSIC Final Project Report, 2011). 
Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων της εφαρμογής του, πραγματοποι-
ήθηκαν συνολικά οκτώ έρευνες πεδίου και πολλές έρευνες δράσης, στις 
οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 345 παιδιά, ηλικίας από τριών έως 
έντεκα χρονών. Η ερευνητική ομάδα αποτελούνταν από εξειδικευμένους 
εκπαιδευτές μουσικής, οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά με γραφίστες, 
σχεδιαστές και προγραμματιστές λογισμικών, δασκάλους, διευθυντές 
σχολείων, νοσοκόμες ημερήσιας φροντίδας παιδιών, και επαγγελματίες 
ψυχολόγους. Για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, βιντεοσκοπήσεις, μέθοδοι παρατή-
ρησης μέσα στις σχολικές τάξεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις 
και λήφθηκαν συνεντεύξεις από νοσοκόμες φροντίδας και από τους εκ-
παιδευτικούς των σχολικών τάξεων.



ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ                           | 89

Αρχικά, αξιολογήθηκε η καταλληλότητα του λογισμικού σε σχέση με 
τις ανάγκες των παιδιών, την ευκολία ή τις δυσκολίες χρήσης του, τα εν-
διαφέροντα και τις μουσικές τους προτιμήσεις. Στα πλαίσια αυτά, τα παι-
διά κλήθηκαν να λειτουργήσουν ως συν-σχεδιαστές ή συν-ερευνητές, και 
τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν, χρησιμοποιήθηκαν για τη 
βελτίωση ή τον επανασχεδιασμό του λογισμικού (Fredrikson et al., 2011). 
Σε δεύτερη φάση, ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητα του προγράμματος 
ως προς τους στόχους της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης 
των παιδιών που συμμετείχαν σε αυτό (UMSIC Final Project Report, 
2011). Η συστηματική συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε 
ότι οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ένιωθαν περισσότερο 
κοινωνικά ενσωματωμένοι σε σχέση με πριν. Επίσης, η πλειοψηφία των 
μικρών παιδιών δούλεψε σε ζευγάρια αποτελεσματικά και επέδειξε σημα-
ντική συνεργατική και επικοινωνιακή διάθεση κατά τη διάρκεια των παι-
χνιδιών. Παρατηρήθηκε ανάπτυξη επικοινωνιακών και συνεργατικών δε-
ξιοτήτων μέσα από συμπεριφορές όπως συζητήσεις μεταξύ των παιδιών, 
ανταλλαγή ιδεών, διατύπωση συμβουλών και υποδείξεων, και έκφραση 
ενθαρρυντικών σχόλιων. 

Επίλογος

Είναι προφανές ότι τα κοινοτικά μουσικά προγράμματα μπορούν να δια-
δραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ενσω-
μάτωσης και συνοχής, καθώς και στην ενίσχυση της προσωπικής και κοι-
νωνικής ευζωίας των συμμετεχόντων. Η εφαρμογή πολυάριθμων άλλων 
προγραμμάτων έχει καταδείξει κατά τον ίδιο τρόπο τη θετική επίδραση 
που ασκεί η συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες, στην ευζωία και 
στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων (Welch et al., 2014). Ερευνη-
τικές μελέτες αποδεικνύουν τις θετικές επιδράσεις μουσικών εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων και σε άλλους πληθυσμούς, όπως είναι οι άστεγοι 
(Bailey & Davidson, 2002), οι ηλικιωμένοι (Clift & Hancox, 2010), και οι 
φυλακισμένοι (Henley et al., 2013). Από το σύνολο των προγραμμάτων 
που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν με σκοπό την κοινωνική ενσωμά-
τωση, κάποια υπήρξαν πρωτοβουλίες τοπικών οργανισμών και οργανώ-
σεων, ενώ άλλα αποτέλεσαν πρωτοβουλίες επίσημων πολιτικών σε εθνι-
κό ή διεθνές επίπεδο. Αρκετές, επίσης, μελέτες εστίασαν στο κοινωνικό 
κεφάλαιο και στις συνθήκες που ευνοούν τη γέννηση και ανάπτυξή του, 
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τόσο μέσα σε κοινότητες, όσο και σε δομές κοινοτικής μουσικής εκπαί-
δευσης (Langston & Barrett, 2008). Οι μελέτες αυτές επισημαίνουν ότι 
βασικά στοιχεία που προωθούν τη συνοχή των ομάδων και των κοινω-
νιών, αποτελούν οι κοινές νόρμες και αξίες, η εμπιστοσύνη, η εμπλοκή 
στην κοινοτική ζωή, η επαφή με οικογένειες και φίλους, καθώς και η συ-
ντροφικότητα.

Ανεξάρτητα από την προέλευση ή τα αίτια όλων αυτών των προσπα-
θειών, είτε πρόκειται για ερευνητικά προγράμματα, είτε για ενεργά μουσι-
κά προγράμματα, η κοινοτική μουσική φαίνεται πως επηρεάζει θετικά τη 
ζωή της κοινότητας και των μελών της. Υπό αυτό το πρίσμα, προβάλλει 
επιτακτική η ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότη-
τας, των ερευνητών και των σχεδιαστών προγραμμάτων, προκειμένου να 
προωθηθεί μια ευρείας κλίμακας ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών, 
να σχεδιαστούν προγράμματα, να εκπαιδευτούν παιδαγωγοί κοινοτικής 
μουσικής, και να εφαρμοστούν κοινοτικά μουσικά προγράμματα στα 
πλαίσια επίσημων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών, σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Όλη αυτή η προσπάθεια έχει καθοριστική σημασία, αν 
απώτερος σκοπός είναι μια ευρείας κλίμακας κοινωνική ανάπτυξη, μέσα 
από την ενίσχυση της ασφάλειας, του αισθήματος του ‘ανήκειν’, και της 
ευζωίας των μελών όλων των κοινωνιών.
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Μουσική, κοινότητα και επανένταξη:
Καλές πρακτικές 

σε κοινοτικά μουσικά προγράμματα 
για την απεξάρτηση

στο Ηνωμένο Βασίλειο

Kathy Ellwand
PYE Global

Molly Mathieson & Dan Blomfield
New Note Orchestra, UK

Sophie Wilsdon, Nell Hubbard & Isolde Freeth
Hale - Rising Voices Choir, UK 

Το άρθρο παρουσιάζει δύο παραδείγματα επιτυχών κοινοτικών μουσικών 
προγραμμάτων για την απεξάρτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μελετάμε τι 
κάνει αυτά τα προγράμματα να λειτουργούν καλά, ελπίζοντας ότι αυτό 
θα αποτελέσει χρήσιμη πηγή έμπνευσης για ανθρώπους που βρίσκονται 
σε διαδικασία απεξάρτησης αλλά και για όσους τους υποστηρίζουν ως 
εμψυχωτές, μουσικοθεραπευτές και μουσικοί διευθυντές της κοινότητας. 
Επίσης, παρουσιάζουμε πρακτικές ιδέες και πηγές οι οποίες μπορούν να 
δημιουργήσουν ασφαλείς χώρους για το χτίσιμο μιας κοινότητας και για 
την υποστήριξη της επανένταξης με τη μουσική και τη δημιουργικότητα. 
Στηριγμένοι στις μαρτυρίες των μελών αυτών των προγραμμάτων, εξετά-
ζουμε το ευρύτερο ερώτημα, πώς η μουσική και το να ανήκει κάποιος σε 
μια κοινότητα μπορεί να στηρίξει την απεξάρτηση από τον εθισμό.

Η οργάνωση Partners for Youth Empowerment (PYE) Global αποτε-
λεί μια διεθνή φιλανθρωπική οργάνωση η οποία έχει ως αποστολή να 
απελευθερώσει τον δημιουργικό δυναμικό των νέων ανθρώπων. Η ορ-
γάνωση παρέχει εκπαίδευση σε άτομα, σχολεία και οργανώσεις με μια 
μέθοδο μάθησης που ονομάζεται Μοντέλο Δημιουργικής Ενδυνάμω-
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σης (Creative Empowerment Model). Το μοντέλο αυτό συνδυάζει καλές 
πρακτικές εμπειρικής μάθησης, εμψύχωσης της ομάδας και χρήσης των 
τεχνών για τη δημιουργία ενθαρρυντικών, ασφαλών χώρων λειτουργί-
ας μίας ομάδας. Η ΡΥΕ προσκλήθηκε να είναι εταίρος στο τριετές έργο 
MUS.I.C.D.A.RE (Η Μουσική στην Αποτοξίνωση) του προγράμματος 
Erasmus Plus. To MUSICDARE συγκέντρωσε κόσμο από το Ηνωμένο 
Βασίλειο (Η.Β.), την Ελλάδα, τη Γαλλία και αλλού για να εξερευνήσουν 
την χρήση της μουσικής στην διαδικασία της απεξάρτησης από τον εθι-
σμό. Η ΡΥΕ ήταν υπεύθυνη για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του 
έργου στο Ηνωμένο Βασίλειο και για την εμπλοκή τοπικών συμμετεχό-
ντων στο έργο. Mέσω αυτής της σύμπραξης συναντήσαμε πολλά πολύ 
ενδιαφέροντα άτομα και προγράμματα που υποστήριζαν τα εξαρτημένα 
άτομα στην διαδικασία της απεξάρτησης μέσω της μουσικής.

Η χορωδία Rising Voices από το Mπρίστολ και η Ορχήστρα New Note 
από το Brighton, δύο πόλεις του Η.Β με ιστορικό πολλών περιπτώσεων 
εξαρτήσεων από ουσίες, αποτελούν δύο σημαντικά παραδείγματα καλών 
πρακτικών σε αυτό το πεδίο. Και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν τα ακόλου-
θα κοινά στοιχεία: μια κοινότητα η οποία είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική, 
παθιασμένους εμψυχωτές και διευθυντές μουσικής, ευκαιρίες για τα μέλη 
τους να εκφραστούν και, το σπουδαιότερο, να απολαύσουν από κοινού 
τη δημιουργία μουσικής. Αυτό το άρθρο γράφεται μέσα από τη συνεργα-
σία των ομάδων ΡΥΕ Global, την Ορχήστρα New Note και τη Χορωδία 
Rising Voices, και στηρίζει τα δεδομένα της σε συνεντεύξεις των μελών 
τους.

Αρχικά θα παρουσιάσουμε τις δύο περιπτώσεις περιγράφοντας τη 
δράση και τη δομή της Ορχήστρας New Note και της Χορωδίας Rising 
Voices. Στη συνέχεια, θα μοιραστούμε κάποιες πρακτικές συμβουλές και 
ιδέες για τη στήριξη επιτυχών μουσικών προγραμμάτων που υποστηρί-
ζουν την απεξάρτηση. Στο τέλος θα ερευνήσουμε το πώς η μουσική και η 
κοινότητα μπορούν να βοηθήσουν τα εξαρτημένα άτομα κατά την απε-
ξάρτησή τους από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.



ΜΟΥΣΙΚΗ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ 
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
1η μελέτη περίπτωσης
Η ορχήστρα New Note, Brighton, Ηνωμένο Βασίλειο
Molly Mathieson
Ιδρύτρια και Διευθύντρια

Dan Blomfield,
Επίτροπος και Μέλος της Ορχήστρας 
https://www.newnote.co.uk/

 

Η ορχήστρα New Note (New Note Orchestra, NNO), με έδρα το Bright-
on, είναι μια ορχήστρα που την αποτελούν εξαρτημένα άτομα σε φάση 
απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Δημιουργήθηκε από την 
Molly Mathieson, η οποία είναι παραγωγός ντοκιμαντέρ. Η Mathieson 
παρουσίαζε στο κανάλι 4 μία τηλεοπτική εκπομπή με τον τίτλο “Addicts 
Symphony”, και συγκινήθηκε τόσο πολύ από τη μεταμορφωτική διάστα-
ση της μουσικής, που το 2015 ίδρυσε την ορχήστρα New Note. Η ορ-
χήστρα αυτή αποτελεί την πρώτη και μοναδική ορχήστρα απεξάρτησης 
στον κόσμο. 

Η ορχήστρα New Note έχει δύο στόχους:
1. Να βοηθά άτομα σε απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ 

να παραμείνουν καθαρά με το να συναντώνται τακτικά για να συν-
θέτουν και να παίζουν μουσική.

2. Να εξαλείψει το στίγμα από τον αλκοολισμό και τον εθισμό στις 
κοινότητές μας, με τη διοργάνωση δημόσιων μουσικών συναυλιών.
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Η ορχήστρα New Note φέρνει ένα ήθος πανκ στον κλασικό κόσμο, όχι 
στο είδος της μουσικής που ερμηνεύει, αλλά στη γενική της στάση. Πι-
στεύει ότι με λίγη ενθάρρυνση ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 
μουσικό όργανο και να συνθέσει σπουδαία μουσική. Όλοι οι μουσικοί 
στην ορχήστρα αυτοσχεδιάζουν από κοινού με στόχο να δημιουργήσουν 
πραγματικά όμορφα και εκλεκτικά ηχητικά τοπία που σε παρασέρνουν 
σε ένα μουσικό ταξίδι. Ακολουθεί μια πολιτική ανοικτών θυρών, πράγμα 
που ενθαρρύνει έναν ασυνήθιστο συνδυασμό από οργανοπαίκτες και μια 
πολύ νεωτεριστική προσέγγιση στη μουσική. Πολλοί από τους μουσικούς 
έχουν σύνθετες ανάγκες, κυρίως με τον εθισμό, αλλά έχουν επίσης βα-
σικές πνευματικές και βιολογικές ανάγκες. Κάποιοι από τους μουσικούς 
έχουν κοινωνικά αποκλειστεί για μεγάλες περιόδους της ζωής τους. Ένα 
75% των ατόμων αυτών επίσης έχουν ζήσει άστεγοι.

Το Brighton & Hove είναι μια παραθαλάσσια πόλη στο Η.Β. με μεγάλα 
προβλήματα χρήσης ναρκωτικών και αλκοολισμού. Η υπερβολική χρή-
ση αλκοόλ προκαλεί δύο θανάτους την εβδομάδα και, κατά μέσον όρο, 
κάθε χρόνο καταγράφονται 34 σχετικοί θάνατοι. Τον περασμένο χρόνο 
το Brighton είχε την μεγαλύτερη αύξηση στον αρθμό αστέγων από οπου-
δήποτε αλλού στη χώρα1.

Ο αλκοολισμός και ο εθισμός στα ναρκωτικά μάς επηρεάζει όλους. 
Μαζί με τα υπερβολικά έξοδα βλάπτει τις κοινότητες, διαλύει τις οικογέ-
νειες και καταστρέφει ζωές. Η εύρεση δημουργικών λύσεων που βοηθούν 
τον κόσμο να παραμείνει «καθαρός» μας ευνοεί όλους. Η διατήρηση της 
“αποχής” αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία και μια πρόκληση για το κάθε 
άτομο με θέματα εθισμού. Η μοναχικότητα και ο αποκλεισμός αποτε-
λούν πολύ γνωστούς παράγοντες για υποτροπή. Η εύρεση νέων φίλων 
μακριά από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και η ενθάρρυνση της μεταξύ 
των ατόμων υποστήριξης περιορίζει πάρα πολύ αυτόν τον κίνδυνο. Η 
ορχήστρα New Note δημιουργεί μια κοινότητα όπου οι συμμετέχοντες 
ενεργά βοηθούν και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο. Η σύνθεση μου-
σικής δίνει στους ανθρώπους μας νέες ικανότητες και επαναφέρει την 
εμπιστοσύνη τους. Συναυλίες σε τακτά χρονικά διαστήματα παρέχουν 
μια κοινή εμπειρία, καθαρούς στόχους και μια αίσθηση επιβράβευσης 
και επιτυχίας.

Ο Dan, ένα από τα ιδρυτικά μέλη της New Note και επίτροπος της 

1  Department for Communities and Local Government (DCLG) 2017
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ορχήστρας, την περιγράφει ως ‘έναν ελεύθερο, ανοιχτό χώρο που συνδέει 
τον κόσμο της δικής σου τοπικής περιοχής από όλους τους δρόμους της 
ζωής, με στόχους την απεξάρτησή του από τα ναρκωτικά και την πνευμα-
τική υγεία. Αυτό που συνδέει τα άτομα μεταξύ τους είναι η απεξάρτηση, 
αλλά επίσης και ο ήχος και η μουσική δημιουργείται διαμέσου της σύνδε-
σης με τους άλλους.’ Ο περιορισμός της μοναχικότητας και, παράλληλα, 
η αύξηση της αυτοεκτίμησης και η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων αποτελούν 
τα βασικά εργαλεία για να κρατηθεί κάποιος καθαρός. Το πιο σημαντικό 
της συμμετοχής στην ορχήστρα είναι η αναδιαμόρφωση της ταυτότητας 
των μελών από εξαρτημένους σε μουσικούς. Τα μέλη μας είναι πολύ περή-
φανα που είναι στην ορχήστρα New Note. Έχουν πολύ θετικές εμπειρίες 
και αυτό τους βοηθά να επιδιορθώσουν κατεστραμμένες σχέσεις με φί-
λους και οικογένεια. Το να έχει κάποιος “καλά νέα” αποτελεί ένα ζωτικής 
σημασίας στοιχείο για τα μέλη μας για να χτίσουν γέφυρες και να σχημα-
τίσουν βαθύτερους δεσμούς στον ευρύτερο κύκλο των σχέσεών τους. Ο 
Dan λέει: 

«Εδώ βρίσκεται η βάση για την απεξάρτησή μου και είναι μία από τις 
μοναδικές ομάδες απεξάρτησης που εξακολουθώ να πηγαίνω. Με κρατά 
σε σύνδεση με τον εαυτό μου και προσγειωμένο μακριά από την παλιά μου 
εθιστική συμπεριφορά. Επίσης, πιστεύω ότι δεδομένης της συλλογικής μας 
ιστορίας και των λόγων συμμετοχής μας στην ορχήστρα, υπάρχει μια χωρίς 
προηγούμενο, απερίγραπτη δύναμη που εμφανίζεται στη μουσική μας όταν 
ερμηνεύουμε ζωντανά, σε κοινό».
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2η μελέτη περίπτωσης
Η χορωδία Rising Voices, Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο

Sophie Wilsdon: Εθελόντρια και μαθητευόμενη μάνατζερ / Rising
Voices μάνατζερ και εμψυχώτρια – Bristol Drugs Project
Nell Hubbard: Αξιολογήτρια Συμμετοχής / Rising
Voices εμψυχώτρια – Bristol Drugs Project
Isolde Freeth – Hale: Μαέστρος της Χορωδίας Rising Voices 
Μέλη της Rising Voices
www.risingvoiceschoir.co.uk www.facebook.com/RisingVoicesUK/

Η χορωδία Rising Voices αποτελεί μια ομάδα τραγουδιού, που λειτουργεί 
σε εβδομαδιαία βάση, με έδρα το Bristol, και απευθύνεται σε άτομα με 
προβλήματα σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, και σε άτομα 
που βρίσκονται σε φάση απεξάρτησης. Καλωσορίζουμε επίσης οικογένει-
ες, χρήστες ναρκωτικών και χρήστες αλκοόλ, καθώς και προσωπικό και 
εθελοντές από υπηρεσίες φροντίδας. Μας χρηματοδοτεί το Bristol Drugs 
Project (BDP), το οποίο αποτλεί μέρος ενός ευρύτερου συστήματος φρο-
ντίδας στο Bristol, το ROADS (Recovery Orientated Alcohol and Drugs 
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Service). Το BDP έκλεισε 32 χρόνια ζωής στις 10 Μαρτίου 2018, και ακο-
λουθεί μια φιλοσοφία περιορισμού της ζημίας.

Η χορωδία Rising Voices σχηματίστηκε στα τέλη του 2014 από την 
Sophie Wilsdon και την μαέστρο της πόλης Isolde Freeth-Hale. Η Sophie 
οργάνωνε δομημένα προγράμματα φροντίδας στο BDP από το 2008, τα 
οποία αποτελούνταν κυρίως από ομαδική εργασία και ατομικές συναντή-
σεις. Με το να είναι και η ίδια μουσικός, σε μια οργάνωση που φαινόταν 
ότι προσέλκυε μουσικούς και υποστήριζε τη δημιουργική σκέψη, διηύ-
θυνε επίσης με συναδέλφους έκτακτα μουσικά εργαστήρια. Είχε παρα-
τηρήσει ότι υπήρχε ένα κενό στις υπηρεσίες του BDP, όσον αφορούσε 
στην ύπαρξη μιας θεραπευτικής ομάδας όπου ο κόσμος θα μπορούσε να 
εκφράσει τα συναισθήματά του χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιεί λέ-
ξεις. Έχοντας υπάρξει ήδη μέλος μιας από τις χορωδίες της Isolde, άρχι-
σε να της δημιουργείται μια ιδέα. Η διεύθυνση του BDP την υποστήριξε 
πλήρως από την αρχή (και οικονομικά) και η χορωδία ξεκίνησε την 27η 
Νοεμβρίου 2014.

Από την πρώτη μέρα, δημιουργήσαμε έναν μοναδικό χώρο συνάντη-
σης όπου τα μέλη μπορούν να βρίσκονται και να τραγουδούν, να γνωρί-
ζονται και να δημιουργούν σχέσεις, να ενδυναμώνουν την απεξάρτησή 
τους, να κάνουν φίλους, και να αισθάνονται ανάταση από τη δύναμη του 
τραγουδιού. Βασική εμψυχώτρια της ομάδας είναι η Isolde Freeth - Hale, 
με τη βοήθεια της Sophie Wilsdon στην εμψύχωση και διεύθυνση της 
ομάδας και της Nell Hubbard (και οι δύο από το BDP). Έχουμε το προνό-
μιο να λαμβάνουμε δωρεές από ιδιωτικούς φορείς στο Bristol, οι οποίοι 
μας έδωσαν τη δυνατότητα το 2017 να γυρίσουμε μια ταινία μικρού μή-
κους και να ταξιδέψουμε με αυτή σε φεστιβάλ και σε συνέδρια. Η χορω-
δία Rising Voices αποτελεί ένα ασφαλές μέρος όπου μπορεί κάποιος να 
έρθει απλά για να τραγουδήσει με άλλους. Η απεξάρτηση δεν συζητιέται 
παρά μόνο αν τα ίδια τα άτομα επιθυμούν να το συζητήσουν. Ένα μέλος 
της χορωδίας λέει: «πηγαίνω στη χορωδία με όποια διάθεση κι αν έχω. 
Μπορεί να αισθάνομαι τελείως χάλια αλλά μόλις μπω μέσα και δω στα 
μάτια τους άλλους… και δεν έχει σχέσημε τη συνομιλία… είναι περισσό-
τερο το να βρίσκεσαι με άλλους ανθρώπους, να συνδέεσαι μαζί τους χω-
ρίς να χρειάζεται να μιλάς». Αυτή είναι μια σημαντική πτυχή του χώρου 
που δημιουργείται και προσφέρει εναλλακτικές και σε άλλες υπηρεσίες 
απεξάρτησης. Όπως ένα από τα μέλη περιγράφει: «είναι ανοικτό στον 
οποιονδήποτε, ανεξάρτητα της εμπειρίας του και της σύνδεσής του με 
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τους οργανωτές της χορωδίας. Μπορεί να είσαι μέλος μιας οικογένειας, 
μπορεί να είσαι εθελοντής, μπορεί να περνάς ο ίδιος μια περίοδο απεξάρ-
τησης. Αυτό δεν ενδιαφέρει. Δεν γνωρίζουμε την ιστορία κανενός. Αυτό 
που μας συνδέει είναι ότι μας ελκύει να εξερευνούμε μαζί τη μουσική, και 
αυτό είναι υπέροχο!».

Η χορωδία είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να έρθει - δεν είναι 
απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε χορωδία ή εμπειρία 
στο τραγούδι. Μαθαίνουμε τα πάντα με το αυτί και με επαναλήψεις και 
είναι εντελώς δωρεάν στα μέλη. Τραγουδήσαμε σε εκδηλώσεις στο Bris-
tol, το Birmingham και το Brighton, όπως στο Bristol Recovery Festival, 
το Rolls Royce Christmas Fair, το Drink and Drugs News Conference, το 
St. Stephen’s Church, one25, AWP Mental Health Festival, σε τοπικά φε-
στιβάλ και στη συνάντηση Bereavement Through Addiction Celebration 
of Life.
Παρουσιαστήκαμε τηλεοπτικά στο Songs of Praise τον Φεβρουάριο του 
2017 και στα νέα του Points West τον Δεκέμβριο του 2016. Είμαστε επί-
σης πολύ περήφανοι που το 2017 πήραμε μέρος και παίξαμε μουσική στο 
Συνέδριο του MUS.I.C.D.A.RE. Έχουμε 15-20 μέλη, άνδρες και γυναίκες 
διαφόρων ηλικιών και ικανότητας/εμπειρίας. Μαθαίνουμε τα πάντα με 
το αυτί και τραγουδάμε χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων (acapella).

Δομή των συναντήσεων:
5.00μμ – Συνάντηση, χαιρετισμοί και φαγητό! Το φαγητό και τα ανα-
ψυκτικά αποτελούν πραγματικό κίνητρο για άτομα με περιορισμένους 
οικονομικούς πόρους. Τα μέλη μας επίσης αναφέρουν ότι οι κοινω-
νικές στιγμές της χορωδίας αποτελούν ένα σημαντικό λόγο για τον 
οποίο ξαναέρχονται.
5.30 – Παρουσίες και ενημερώσεις. Ανάλογα με την εβδομάδα και 
τους παρόντες, έχουμε ένα είδος παιχνιδιού. Λες το όνομά σου και το 
καλύτερο που σου συνέβη ή τι σου αρέσει από την άνοιξη, κλπ.
5.40 – Προθέρμανση σώματος και φωνής.
5.50 – Τραγούδι με το αυτί – όλα a capella, χωρίς μουσικά όργανα. 
Μερικές φορές από κείμενο, μερικές φορές από μνήμης. 
6.20 – Διάλειμμα για κέικ. Βασικό! 
6.30 έως 7.00μμ: Περισσότερο τραγούδι και μετά αποθεραπεία/κλεί-
σιμο.
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Ένα από τα μέλη των Rising Voices περιγράφει μια τυπική συνάντηση: 

Φτάνουμε όλοι και τακτοποιούμαστε και μετά έχουμε μια συνάντηση 
για ζέσταμα της φωνής. Το καλύτερο όσον αφορά τη συνάντηση για το 
ζέσταμα είναι ότι δεν αρχίζουμε αναγκαστικά με τη φωνή. Θα αρχίσου-
με με κίνηση ώστε να ενεργοποιήσουμε το σώμα μας. Έπειτα αρχίζουμε 
να βγάζουμε ήχους, όχι αναγκαία να τραγουδάμε, απλώς να βγάζουμε 
ήχους, ώστε να ζεστάνουμε τα πρόσωπά μας και τα χείλη μας και κάθε 
άλλο μέρος. Έπειτα τραγουδάμε κάποια είδη κλίμακας, αρχίζοντας σιγά 
σιγά να ζεσταίνουμε τη φωνή. Και τότε, πολύ έξυπνα, αρχίζουμε να τρα-
γουδάμε λιγάκι ή κάτι τέτοιο. Έτσι, πολύ ομαλά μπαίνουμε στο πραγμα-
τικό τραγούδι. Αφού τελειώσουμε το «σαν τραγούδι» που γνωρίζουμε, 
τότε συνεχίζουμε μαθαίνοντας ένα κανονικό τραγούδι ή επιστρέφουμε 
στο ρεπερτόριό μας. Το πιο ωραίο σχετικά με αυτό είναι ότι το ξαναμα-
θαίνουμε κάθε φορά, που σημαίνει ότι αν είμαστε νέοι στην ομάδα δεν 
υπάρχει το «ώ, δεν το ξέρω αυτό και δεν μπορώ να το πω» - υπάρχει 
πάντα η ευκαιρία να το μάθεις, και ειδικά αν τα ξεχνάς εύκολα, αυτή η 
επανάληψη σε βοηθάει πολύ.

Το να είναι κανείς μέλος της χορωδίας Rising Voices σημαίνει ότι λαμ-
βάνει στήριξη με πολλούς τρόπους για τη ζωή του και την πορεία της 
απεξάρτησής του. Ένα μέλος μας εκμυστηρεύτηκε ότι «έπαψα να πίνω 
εδώ και 9 μήνες… και ένα από τα πράγματα που προέκυψαν ήταν ένα 
τεράστιο συναισθηματικό κενό. Αυτό που με βοήθησε να γεμίσω αυτό το 
κενό ήταν η χορωδία».

Η παρακάτω ταινία μικρού μήκους δίνει μια γεύση της δράσης της 
χορωδίας Rising Voices και παρουσιάζει την ιστορία της: https://www.
youtube.com/watch?v=uiOAgHS42R0

Ιδέες και οδηγίες για την εμψύχωση επιτυχημένων μουσικών 
προγραμμάτων για άτομα σε απεξάρτηση

Τα μέλη της χωρωδίας Rising Voices και της ορχήστρας New Note έχουν 
βρει διάφορες, ιδιαίτερα σημαντικές ιδέες, για τη δημιουργία ενός επιτυ-
χημένου και βιώσιμου μουσικού προγράμματος στην κοινότητα το οποίο 
να βοηθάει άτομα που βρίσκονται σε απεξάρτηση.
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1. Αποτελεσματική εμψύχωση, δόμηση των συναντήσεων και 
διεύθυνση της μουσικής ομάδας

Τα μέλη της χορωδίας Rising Voices θεωρούν ότι είναι σημαντικό να 
υπάρχει ένας εμψυχωτής και αρχηγός της μουσικής ομάδας που να επιμε-
λείται τη δόμηση των συναντήσεών της. Ένα μέλος της ομάδας σχολίασε: 

Μου αρέσει η δομή των συναντήσεων. Πηγαίνουμε στις συναντήσεις και 
δεν καταλαβαίνεις ότι ήδη άρχισες ζέσταμα, αλλά πραγματικά άρχισες 
το ζέσταμα. Και μετά αρχίζεις να κάνεις κάποιους ήχους και προτού το 
καταλάβεις αρχίζεις να τραγουδάς ένα τραγούδι. Προτού ακόμη διαπι-
στώσεις ότι έμαθες το τραγούδι, αυτό με έναν τρόπο σε έχει κυριέψει! Εί-
ναι πολύ έξυπνο! Είναι πολύ καλά χτισμένο. Υπάρχουν και άλλες πλευ-
ρές, αλλά πιστεύω ότι το όλο χτίσιμο της ομάδας γίνεται πολύ έξυπνα.

Το Μοντέλο Δημιουργικής Εμψύχωσης της PYE προτείνει το ζέσταμα 
της ομάδας να γίνεται σιγά-σιγά, αυξάνοντας σταδιακά το ρίσκο της 
δημιουργίας, κάτι που βοηθά την ομάδα να κάνει σίγουρα βήματα πριν 
αφήσει την άνεση του γνώριμου. Ακολουθώντας μια συγκεκριμένη δομή 
σε κάθε συνάντηση υπάρχει ένα σχέδιο που επαναλαμβάνεται και γίνε-
ται γνωστό στην ομάδα, πράγμα που βοηθά στη δημιουργία ασφάλειας. 
Δραστηριότητες στην αρχή της συνάντησης όπως αυτή, όπου όλοι σε κύ-
κλο μοιράζονται με την ομάδα το όνομά τους και τα συναισθήματά τους, 
ή η δημιουργία μιας συμφωνίας στην ομάδα όπου τα άτομα φτιάχνουν 
τους δικούς τους κανόνες, όλα αυτά αποτελούν εργαλεία που βοηθούν 
στη δημιουργία ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Ένα μέλος της χορωδίας 
Rising Voices περιέγραψε την αρχή μιας συνάντησης: 

Ξεκινήσαμε όλοι μαζί, καθίσαμε, αρχίσαμε να μαθαίνουμε τα ονόματα 
των μελών της ομάδας, να μετακινούμαστε μέσα στην ομάδα και να 
έχουμε ένα αίσθημα σιγουριάς, να χαιρετάμε τους καινούργιους και να 
καλοσωρίζουμε άτομα που απουσίαζαν και ξαναγύρισαν. Γενικά υπάρ-
χει μια κοινή συμφωνία. Η ομάδα είναι φιλική, ευέλικτη και δεν χρειάζε-
ται απαραίτητα να συμμετέχεις. Μπορείς να κάνεις λίγα ή πολλά, όπως 
θέλεις. Μερικές φορές μπορείς απλά να βρίσκεσαι στην ομάδα και να 
ακούς μόνο τους άλλους ή να σε ακούνε.

Ο Νελ από το Bristol Drugs Project βοηθά στη λειτουργία της χορωδίας 
και μίλησε για τη σημασία του πώς αρχίζει μια συνάντηση και πώς επανα-
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λαμβάνονται οι ασκήσεις κάθε εβδομάδα για τη δημιουργία μιας δομής: 

Για μένα το ζέσταμα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό γιατί βοηθά τα 
άτομα που μπαίνουν στην ομάδα. Είναι έτσι δομημένο ώστε να ανα-
πτύσσεται βαθμιαία. Πρώτα ζεσταίνουμε το σώμα, κατόπιν περνάμε στο 
πρόσωπο και το σαγόνι και φυσικά στη φωνή. Τα μέλη αντιγράφουν τον 
εμψυχωτή και κάθε εβδομάδα ακολουθούμε την ίδια δομή, μερικές φο-
ρές με την πρόσθεση νέων ασκήσεων ανάμεσα στις παλιές και γνώριμες. 
Είναι παιχνιδιάρικο και απλό και αποτελεί έναν τρόπο να προκαλείς τη 
φαντασία σου. Η επανάληψη των ίδιων ασκήσεων κάθε εβδομάδα, μαζί 
με δραστηριότητες για το δέσιμο της ομάδας όπως το ελαφρό χτύπημα 
που κάνουμε ο ένας στην πλάτη του άλλου, δημιουργεί μια αίσθηση 
τελετουργίας Ο εμψυχωτής συμμετέχει στις ασκήσεις με την ομάδα. Τις 
ασκήσεις τις έχουμε τυπωμένες και μέλη της χορωδίας μπορούν ευκαι-
ριακά να διευθύνουν μέρη της προθέρμανσης.

Ένα άλλο μέλος της χορωδίας Rising Voices τόνισε τη σπουδαιότητα 
του να έχεις έναν έμπειρο μουσικό διευθυντή που να βοηθά την ομάδα 
να δημιουργεί έναν ευχάριστο ήχο. 

Νομίζω ότι η Isolde παίζει σπουδαίο ρόλο στη χορωδία μας, γιατί εγώ 
δεν έχω κανένα είδος μουσικής μόρφωσης, κάτι σχετικό με τα τραγούδια 
που λέμε και τις συνηχήσεις που τραγουδάμε… πρέπει να έχεις κάποια 
μουσική γνώση στην ομάδα. Νομίζω ότι αν αφηνόμασταν στις δικές μας 
μόνο δυνάμεις δεν θα ακουγόμασταν τόσο ωραία.

Η ορχήστρα New Note έχει επίσης μια ισχυρή μουσική διεύθυνση που 
περιλαμβάνει έμπειρους καλλιτεχνικούς διευθυντές, όπως τον Conall 
Gleeson που βοηθά την ομάδα στη σύνθεση της δικής της μουσικής χρη-
σιμοποιώντας πρωτοποριακές τεχνικές. Με τον τρόπο αυτό και τα δύο 
προγράμματα απευθύνονται σε ανθρώπους που κάνουν μουσική για 
πρώτη φορά αλλά και έμπειρους μουσικούς επιτρέποντας έτσι στην ομά-
δα να δημιουργεί όμορφους ήχους.

2. Δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο, όπου υπάρχει ατμόσφαιρα 
καλοσωρίσματος, αποδοχής και ένταξης χωρίς κριτική

Στη χορωδία Rising Voices, η μαέστρος και οι εμψυχωτές έχουν δημιουρ-
γήσει μια επιτυχημένη ατμόσφαιρα φροντίδας και φιλίας. Ένα από τα 
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μέλη της χορωδίας εξήγησε ότι «η χορωδία και οι οργανωτές της χορωδί-
ας έχουν δημιουργήσει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα και μια αίσθηση ευκο-
λίας». Πολλά μέλη της χορωδίας είπαν ότι είχαν μεγάλη αγωνία για την 
πρώτη φορά που θα ερχόντουσαν στην ομάδα αλλά το ζεστό καλωσό-
ρισμα ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για να ξεπεράσουν αυτή την αγωνία 
τους και να θέλουν να ξαναρθουν στην ομάδα. 

Ο Νταν από την ορχήστρα New Note περιέγραψε επίσης πως η ιδρύ-
τριά της, η Molly, έχει με τον ίδιο τρόπο δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα 
φροντίδας και σεβασμού ώστε τα μέλη να νοιώθουν την ευθύνη να περ-
νούν αυτόν τον τρόπο καλωσορίσματος στα νέα μέλη. Ο Νταν σημειώνει:

H φροντίδα της Molly από την αρχή για τα μέλη της New Note έρχεται 
όμορφα και για ωραίους λόγους και ο κόσμος το αισθάνεται και το σέβε-
ται. Ως επακόλουθο, τα υπόλοιπα μέλη βοηθούν και φροντίζουν ο ένας 
τον άλλο και η ατμόσφαιρα αυτή πολλαπλασιάζεται από μόνη της και 
διαιωνίζεται.

Η ένταξη αποτελεί ένα βασικό συστατικό ενός πετυχημένου μουσικού 
προγράμματος απεξάρτησης από τις καταχρήσεις. Όπως είπε ένα μέλος 
της χορωδίας Rising Voices:

Mου αρέσει το ότι δεν υπάρχει ακρόαση [για να μπεις στην ομάδα], ότι 
όλα τα επίπεδα στη μουσική είναι αποδεκτά, ότι δεν πρέπει οπωσδήποτε 
να παίξεις σε συναυλία άν δεν θέλεις. Μαθαίνουμε να γιορτάζουμε τα 
λάθη μας, δεν τιμωρούμε τους εαυτούς μας γι αυτά. Είναι μια ατμόσφαι-
ρα αποδοχής. Δεν υπάρχει ιεραρχία. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είμα-
στε όλοι μια φωνή και όλα τα επίπεδα είναι καλοδεχούμενα, κάτι που 
θεωρώ πολύ σπουδαίο.

Πολλά μέλη της χορωδίας είπαν ότι τους άρεσε το γεγονός ότι η χορωδία 
δεν ήταν θρησκευτική, καθώς αυτό θα ήταν εμπόδιο στο να απολαύσουν 
τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η ορχήστρα New Note είναι επίσης ανοιχτή 
στον καθένα, και όλοι είναι καλοδεχούμενοι ανεξάρτητα από την προη-
γούμενη μουσική τους εμπειρία, και δίνεται η ευκαιρία να προκαλέσεις 
τον εαυτό σου και να μάθεις να παίζεις νέα μουσικά όργανα.

Η καλή εμψύχωση στη μουσική είναι επίσης πολύ βασικό για τη στήρι-
ξη της συμμετοχής νέων μουσικών. Για παράδειγμα, το να παίζεις μουσική 
με το αυτί και να ακούς και να επαναλαμβάνεις αυτό που ακούς είναι πιο 
ελκυστικός τρόπος από το να παίζεις μουσική διαβάζοντας νότες από την 
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παρτιτούρα. Αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί και η μαέστρος της χορωδίας 
Rising Voices, Isolde Freeth-Hale, για να διδάξει στην ομάδα καινούρια 
τραγούδια. Τα μέλη της χορωδίας βεβαίωσαν ότι τους αρέσει ιδιαίτερα 
αυτός ο τρόπος εκμάθησης γιατί διευκολύνει τη συμμετοχή.

Το ότι δεν βασίζεται σε παρτιτούρες σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο 
να διαβάζουμε νότες και έτσι δεν ισχύει το ‘πω πω, δεν είμαι έμπειρος’ 
ή ‘δεν ξέρω να διαβάζω μουσική’ επειδή όλα τα μαθαίνουμε μέσω της 
επανάληψης.

3. Ευελιξία 

Η χορωδία Rising Voices είναι πάντα ανοιχτή και δεν υπάρχει υποχρέωση 
για παρακολούθηση σε εβδομαδιαία βάση. Ο κόσμος μπορεί να έρχεται 
και να φεύγει όπως επιθυμεί: 

Η χορωδία είναι ανοιχτή… που σημαίνει ότι αν έχεις πολλά να κάνεις 
μπορείς να φύγεις αλλά γνωρίζεις ότι μπορείς να επιστρέψεις όποτε θε-
λήσεις. Και αυτό είναι υπέροχο γιατί συχνά αν φύγεις φοβάσαι να επι-
στρέψεις. Εδώ όμως δεν πρόκειται να σε κατακρίνουν εάν απουσιάσεις, 
είσαι πάντοτε καλοδεχούμενος. Έτσι πάλι αν δεν πας δεν βγάζεις τον 
εαυτό σου απ’έξω και δεν λες ‘λοιπόν δεν πήγα εδώ και πάρα πολύ καιρό 
άρα δεν μπορώ να ξαναπάω’ – υπάρχει πάντοτε ένα ζεστό καλωσόρισμα.

Στη διάρκεια των συναντήσεων δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό 
των ατόμων που μπορούν να έρθουν. Πάντα υπάρχουν ελεύθερα καθί-
σματα έτσι ώστε αν κάποιος αισθάνεται ότι χρειάζεται να καθήσει ενώ 
τραγουδά μπορεί να το κάνει. Ένα από τα μέλη της χορωδίας λέει: 

Εάν δεν αισθάνεσαι καλά μπορείς να καθίσεις για λίγο… δεν υπάρχει το 
‘όλοι πρέπει να συμμετέχουν όλη την ώρα’. Εάν χρειάζεσαι να ξεκουρα-
στείς δεν υπάρχει κάτι που θα σε εμποδίσει.

4. Δωρεάν συμμετοχή

Η προσφορά της δυνατότητας να κάνει κάποιος μουσική δωρεάν είναι 
ένα βασικό στοιχείο για την προσέλευση πολλών ανθρώπων. Τα μέλη της 
χορωδίας Rising Voices σημειώνουν ότι ένα δωρεάν πρόγραμμα 

βοηθάει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τα εμπόδια, τις δικαιολογίες 
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που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να μην συμμετέχουν κάπου. Είναι 
δωρεάν, επομένως εάν ξεμείνεις από χρήματα δεν μπορείς να πεις ‘δεν 
μπορώ να πάω γιατί δεν έχω να το πληρώσω’ υπάρχει χώρος για όλους, 
ανεξάρτητα από το οικονομικό τους υπόβαθρο.

5. Διασκέδαση

Όταν η οργάνωση Partners for Youth Empowerment παρουσιάζει τους 
στόχους ενός εργαστηρίου, είτε αυτό απευθύνεται σε νέους ανθρώπους 
είτε σε ενήλικες, το να περνούν καλά οι συμμετέχοντες είναι ένας πολύ 
σημαντικός στόχος. Το ότι περνάμε καλά, είναι ένας από τους βασικούς 
λόγους για τους οποίους όλοι ξαναγυρνάνε και στη χορωδία και στην 
ορχήστρα. Τα μέλη της χορωδίας Rising Voices πιστεύουν ότι το αίσθημα 
της χαράς και διασκέδασης πρέπει να βρίσκεται στη βάση του όλου προ-
γράμματος. Ένα μέλος της χορωδίας σχολίασε: 

Είναι διασκεδαστικό, χωρίς να είναι το ‘X- Factor’. Καθώς όλοι θέλουν 
να επανέλθουν θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει και θα γίνεται όλο κα-
λύτερο και ο καθένας από μας βελτιώνεται και συνεχίζει να ξανάρχεται. 
Έτσι αυτο-διαιωνίζεται.

6. Ειλικρινή κίνητρα και αποτελεσματική ηγεσία 

Ο Dan, από την ορχήστρα New Note υπογράμμισε τη σημασία του να 
υπάρχουν ειλικρινή κίνητρα στην καρδιά αυτού του τύπου του προγράμ-
ματος, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη. 

Ποιο είναι το σωστό πρόσωπο για να το εφαρμόσει; Είσαι εσύ; Γιατί; 
Πρέπει να είναι πολύ σπουδαίο για σένα προσωπικά και πραγματικά 
από την καρδιά. Αν κατά τη διάρκεια της απεξάρτησής του από τον εθι-
σμό κάποιος αισθανθεί, για κάποιο λόγο, ότι το πρόσωπο που εφαρμόζει 
αυτά τα προγράμματα δεν το κάνει από ειλικρινά κίνητρα και αγάπη, 
τότε δεν θα εμπιστευθεί αυτό το πρόσωπο και την οργάνωση. Ως αποτέ-
λεσμα θα έχουμε την αποτυχία της όλης προσπάθειας.

Επίσης, ο Dan τόνισε τη σημασία του να υπάρχει καλή ηγεσία ώστε να 
είναι το όλο πρόγραμμα σταθερό.

Η δύναμη της ορχήστρας βρίσκεται στα μέλη της και οι περιπέτειες της 
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ζωής τους που φέρνουν μαζί, αλλά αυτό φωτίζεται από την αίσθηση 
φροντίδας και ασφάλειας που δημιουργεί η Molly με τη χαλαρή αλλά 
όλο πάθος για τις πρόβες προσωπικότητά της. Πάντως, όλοι αισθανό-
μαστε ότι όλα ταιριάζουν με τις επαγγελματικές διευθυντικές ικανότη-
τές της όσον αφορά στη διεύθυνση, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση 
και τη βελτίωση της ορχήστρας όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. 

Ιδέες και περαιτέρω πηγές για τη χρήση 
της μουσικής κατά την απεξάρτηση

Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της χορωδίας Rising Voices είναι το 
‘Rushing’ λόγω της συγκεκριμένης ατμόσφαιρας κίνησης που δημιουργεί. 

Όταν τραγουδήσαμε μια φορά το ‘Rushing’ σε κύκλο, με το που τελειώ-
σαμε κανένας δεν κουνήθηκε ή δεν μίλησε για τα υπόλοιπα 30 δευτελό-
λεπτα αλλά το αισθανθήκαμε σαν να ήταν 5 ολόκληρα λεπτά. Η αίσθη-
ση ήταν παντού και ήταν καταπληκτικό.

Μπορείς να ακούσεις τη χορωδία Rising Voices να τραγουδά το ‘Rushing’ 
στο λεπτό 2:54 στην ταινία που μιλάει για το πρόγραμμα: https://www.
youtube.com/watch?v=uiOAgHS42R0
Παρακάτω θα βρεις ηχογραφήσεις του ‘Rushing’/ ‘What am I rushing to’ 
για να μάθεις τις νότες και να το χρησιμοποιήσεις στην ομάδα σου:

•	 Rushing - Mahasukha https://mahasukha.bandcamp.com/track/
rushing

•	 Shakti Sings Choir performing ‘What am I rushing to’ by Wendy 
Luella Perkins https://soundcloud.com/shakti-sings-choir/what-
am-i-rushing-to-wendy-luella-perkins

Οι Partners for Youth Empowerment (PYE) εξειδικεύονται στο να εμ-
ψυχώνουν και να ενδυναμώνουν τις ομάδες με ασφάλεια μέσα από τη δη-
μιουργικότητα. Οι εκπαιδευτές του PYE εκπαιδεύουν ενδιαφερόμενους 
σε όλο τον κόσμο στην ανάπτυξη ικανοτήτων εμψύχωσης. Το PYE θεωρεί 
ότι η μουσική, αλλά και όλες οι μορφές δημιουργικότητας, είναι δικαίω-
μα όλων των ανθρώπων και ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα έχει χαρακτήρα 
ένταξης και ελεύθερης πρόσβασης έχει ως βάση του την ενδυνάμωση και 
δημιουργεί μια ασφαλή ατμόσφαιρα σύνδεσης και αυτοέκφρασης.

Παρακολουθήστε αυτή την ταινία μικρού μήκους όπου οι εμψυχωτές 
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και συνεργάτες της ομάδας PYE σε όλο τον κόσμο μιλούν για τη δύναμη 
της μουσικής: https://www.youtube.com/watch?v=t0rA_4ve180

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες από τις αγαπημένες δραστηριότητες της 
ομάδας PYE με τη χρήση ρυθμού και μελωδίας, τις οποίες μπορείτε να 
δοκιμάσετε. Αυτές οι δραστηριότητες πολύ γρήγορα οδηγούν την ομά-
δα στο να δεθεί και δημιουργείται το αίσθημα της κοινότητας μέσα από 
τη δημιουργία μουσικής. Το τραγούδι που ακολουθεί αποδείχτηκε πολύ 
δημοφιλές σε θερινές κατασκηνώσεις που στηρίζονται στο πρότυπο της 
δημιουργικής ενδυνάμωσης της PYE. Είναι εύκολο να διδαχθεί και δη-
μιουργεί ωραίες συνηχήσεις. ‘Helelemama’ harmony song https://www.
youtube.com/watch?v=LGERrGLMyds

Τα εργαστήρια του ΡΥΕ συχνά αρχίζουν με κίνηση για να χαλαρώσει 
το σώμα και να γνωριστούν οι συμμετέχοντες χωρίς να μιλάνε πολύ. Αυ-
τός ο απλός ρυθμός του σώματος δημιουργεί μια καλή ατμόσφαιρα από 
την αρχή και επίσης δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να είναι πα-
ραγωγικοί και να μπουν σε συγχρονισμό από την αρχή. Στην παρακάτω 
διεύθυνση μπορείτε να δείτε τον Charlie Murphy, έναν από τους ιδρυ-
τές του ΡΥΕ, να διδάσκει μία από τις αγαπημένες μας δραστηριότητες με 
κρουστά σώματος: https://www.youtube.com/watch?v=H0ijU308gSc

Στην ιστοσελίδα του PYE θα βρείτε κάποιες δραστηριότητες και μου-
σικές ιδέες για να δοκιμάσετε: http://pyeglobal.org/the-pye-toolkit/

Πώς η μουσική μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας κατά 
την απεξάρτησή τους από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ

Από τις μαρτυρίες των μελών της ορχήστρας New Note και της χορωδίας 
Rising Voices, γίνεται εμφανές ότι η συμμετοχή σε παρόμοια προγράμ-
ματα είναι ευεργετική για την απεξάρτησή τους τόσο επειδή έχουν τη 
δυνατότητα να παίξουν μουσική αλλά και γιατί ανήκουν σε μία κοινό-
τητα. Παραθέτουμε κάποια σημεία που ήταν πολύ βοηθητικά για τους 
συμμετέχοντες. 

1. Να υπάρχει ένας στόχος που να μην έχει σχέση με την απεξάρτηση

Ο Dan από τη χορωδία New Note λέει: 

Πήγα στην πρώτη συνάντηση της ομάδας το 2015 έχοντας, νωρίτερα, 
τον ίδιο χρόνο, βγει από το πρόγραμμα απεξάρτησης Addaction Chy στο 
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Cornwal. Φοβόμουν μην ξανακυλήσω. Χρειαζόμουν κάτι που να στηρί-
ξει την αποτοξίνωσή μου αλλά να μην εστιάζει σε αυτή και η Ορχήστρα 
πραγματικά ταίριαζε!

Η μουσική στην κοινότητα προσφέρει τη δυνατότητα στα άτομα που βρί-
σκονται στη φάση της αποτοξίνωσης να μπορούν να συναντιούνται και 
να έχουν κοινά ενδιαφέροντα και σκοπούς χωρίς να χρειάζεται να μιλή-
σουν για την απεξάρτησή τους καθεαυτή ή να μοιραστούν την ιστορία 
τους. Αυτό ήταν κάτι που κι άλλα μέλη της χορωδίας Rising Voices επίσης 
σχολίασαν: 

Δημιουργούμε μουσική που ακούγεται πραγματικά ωραία. Αλλά πέρα 
και πάνω από αυτό αισθάνεται κανείς ασφαλής. Βρισκόμαστε εκεί ο κα-
θένας με ό,τι κουβαλάει, αλλά για το οποίο δε συζητάμε, εκτός αν θέλεις 
να μιλήσεις γι’ αυτό. Έτσι είναι μια πολύ φιλόξενη ομάδα.

2. Ανεύρεση νέων τρόπων να νιώθει κανείς “ανεβασμένος”

Πολλά άτομα μιλούν για το ότι κατά τη διάρκεια της αποχής και απεξάρ-
τησής τους από τον εθισμό αισθάνοντα ένα κενό, και ο τρόπος με τον 
οποίο ασχολούνται με τη μουσική τα βοηθάει να φτιάξουν τη διάθεσή 
τους με έναν υγιή τρόπο. 

Για μένα η μουσική αποτελεί έναν από τους λίγους υγιείς μηχανισμούς/
εργαλεία αυτο-θεραπείας που έχω. Παρατηρώ ότι ακούγοντας μουσι-
κή μπορώ πραγματικά να αλλάξω τη διάθεσή μου. Μερικές φορές, αν 
αισθάνομαι λίγο πεσμένος και ακούσω πραγματικά “πεσμένη” μουσική 
αυτό προφανώς θα με κάνει να αισθάνομαι πεσμένος. Η μουσική είναι 
ένας τρόπος να αλλάξω τη διάθεσή μου, και όταν τραγουδώ γίνοαμι 
πολύ συναισθηματικός και είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Αισθά-
νομαι ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος να ξεχνιέσαι. Είναι ένα από τα 
λίγα πράγματα που απολαμβάνω τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή, όπως 
όταν έκανα χρήση ουσιών. Έτσι, το τραγούδι και η ηρωίνη είναι παράλ-
ληλα! Είναι απίστευτο αλλά όταν τραγουδάς σε μια ομάδα, αισθάνεσαι 
πραγματικά δεμένος μαζί τους.

Ένα άλλο μέλος της χορωδίας εξήγησε ότι: 

Στην εξάρτηση χρησιμοποιείς πολύ ντοπαμίνη και παίρνεις πολύ ντοπα-
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μίνη εύκολα και γρήγορα. Νομίζω ότι κατά τη φάση της απεξάρτησης 
χρειάζεσαι νέες πηγές που να σου προσφέρουν αυτή την αίσθηση της 
καλής διάθεσης. Με αυτό τον τρόπο, η μουσική μπορεί να γεμίσει αυτό 
το κενό.

3. Υποστήριξη από την ομάδα

Ο Dan από την ορχήστρα New Note λέει: “γνωρίζω ότι εάν χρειαστεί να 
μιλήσω για θέματα εξάρτησης που έχω ή για ένα πρόβλημα στην απεξάρ-
τησή μου μπορώ εύκολα να μιλήσω με κόσμο στην ορχήστρα που μπορεί 
να το καταλάβει και να μοιραστεί μαζί μου καλής ποιότητας συμβουλές.” 
Τόσο η ορχήστρα New Note όσο και η χορωδία Rising Voices περισσότε-
ρο επικεντρώνονται στη μουσική παρά στην απεξάρτηση, αλλά με αυτό 
τον τρόπο δημιουργούν ασφαλείς χώρους για εκείνους που βρίσκονται 
στην απεξάρτηση να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο και να δημιουργήσουν 
δίκτυα υποστήριξης συμπληρωματικά στις άλλες θεραπευτικές ομάδες 
τους για την απεξάρτηση.

4. Η δύναμη της μουσικής να δημιουργεί σχέσεις

Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναντήσεις σε τακτά 
χρονικά διαστήματα για να κάνει κανείς μουσική από κοινού δημιουργεί 
μια κοινότητα, παρέχει συνδέσμους με άλλους και ευκαιρίες για να είναι 
κοινωνικός σε ένα νέο δίκτυο ανθρώπων. Για παράδειγμα, στη διάρκεια 
μιας τυπικής συνάντησης της ορχήστρας New Note, ο Ντάν λέει 

Χαμογελώ πολύ και χαλαρώνω. Πάντα πάω πιο νωρίς για να έλθω σε 
επαφή με κόσμο.

Έχει παρουσιαστεί αρκετά η αποτελεσματικότητα του να τραγουδάς αρ-
μονία με και να παίζεις μουσική με άλλους στη δημιουργία συνδέσεων 
μεταξύ των μελών. Όπως ένα από τα μέλη της χορωδίας εξήγησε: 

Υπάρχει κάτι πολύ όμορφο όχι μόνο στο να τραγουδάς μαζί με άλλους 
ανθρώπους αλλά και να δημιουργείς συνηχήσεις… εργάζεσαι μαζί, σαν 
μια ομάδα, και δημιουργείς κάτι που δεν μπορείς να φτιάξεις μόνος σου 
γιατί δεν μπορείς να τραγουδήσεις όλες τις νότες μόνος σου, επομένως 
υπάρχει κάτι που με αυτό τον τρόπο σε φέρνει κοντά στους άλλους.
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5.  Η μάθηση νέων δεξιοτήτων ή η ανάπτυξη 
υφιστάμενων μουσικών δεξιοτήτων

Τα μέλη της χορωδίας Rising Voices εκτίμησαν ιδιαίτερα τις δυνατότητες 
μάθησης που προσφέρθηκαν στη χορωδία.

Πρόκειται για μια ευκαιρία να μάθεις νέα παράγματα και είναι ευκαιρία 
να μάθεις ξανά πώς να μαθαίνεις… Με δίδαξε να γελώ με τα ίδια μου 
τα λάθη.

Ο Dan εκτίμησε επίσης πως ή ορχήστρα τον υποστήριξε να αναλάβει νέες 
προκλήσεις και να βγει από την άνεσή του. 

Κάθε μουσικό πρόγραμμα μεγάλωσε μαζί μου και μου επέτρεψε να διευ-
ρύνω τα όριά μου με έναν τρόπο ασφάλειας και φροντίδας. Όπως τέλεια 
φαίνεται στο ‘Solace’ όπου με ρώτησαν για την ταινία και έπαιξα ένα νέο 
για μένα όργανο, το βιολοντσέλο.

6. Το να ανήκεις σε μια κοινότητα

Το αίσθημα του ανήκειν και η σύνδεση με την κοινότητα είναι κάτι που 
βγαίνει με φυσικό τρόπο όταν τραγουδάς ή κάνεις μουσική μαζί με άλ-
λους. Όπως εξήγησε ένα άλλο μέλος της χορωδίας Rising Voices, 

το να ανήκεις αποτελεί μέρος αυτού [του να έρχεσαι στην χορωδία]. Να 
έχεις σύνδεσμο με κάποιον ή με μια ομάδα ανθρώπων. Να έχεις κοινά 
ενδιαφέροντα.

Ένα άλλο μέλος της χορωδίας περιέγραψε πως το να είσαι μέλος μιας 
κοινότητας είναι πολύ σημαντικό για την απεξάρτηση. 

Για μένα είναι χρήσιμο να είμαι μέλος μιας ομάδας… Νομίζω ότι είναι 
σημαντικό ως μέρος της απεξάρτησης, δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα 
μόνος σου. Σου διδάσκει πώς να είσαι μέρος μιας ομάδας… Για μένα 
ήταν σπουδαίο να είμαι μέρος κάποιου πράγματος μεγαλύτερου από 
μένα για να βγω έξω από τον εαυτό μου, τα βάσανά μου και τα προβλή-
ματά μου. Είναι σπουδαίο να είμαι μέλος μιας ομάδας και η χορωδία 
μας διδάσκει ότι οφείλουμε να ρυθμίζουμε έτσι τη φωνή μας ώστε να 
μην είναι πιο απαλή ή πιο δυνατή από κάποιου άλλου. Έτσι μας διδάσκει 
κυριολεκτικά να ακούμε με προσοχή ο ένας τη φωνή του άλλου, ώστε οι 
φωνές όλων μας να γίνονται μία.
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7. Χτίζοντας την εμπιστοσύνη

Η προσέγγιση της Partners for Youth Empowerment (PYE) για την εμψύ-
χωση στηρίζεται στην αρχή ότι το να ενδυναμώνεται κάποιος προκειμέ-
νου να παίρνει δημιουργικά ρίσκα τα οποία αναγνωρίζονται και γίνονται 
αποδεκτά με θετικό τρόπο από μια υποστηρικτική κοινότητα, βοηθάει 
στην αύξηση της αυτοπεποίθησης. 

Οι κοινότητες που είναι πλούσιες σε καλλιτεχνική δημιουργία προσφέ-
ρουν δυνατότητες στον καθένα να λάμψει και να φανεί και να χαίρει 
εκτίμησης από τους άλλους. Όταν οι άνθρωποι παίρνουν το ρίσκο της 
δημιουργίας και εκτιμούνται από τους δικούς τους ανθρώπους και τους 
εκπαιδευτές τους, τότε η αυτοπεποίθησή τους εκτοξεύεται. Μέσω της 
επαναλαμβανόμενης έκθεσης στο ρίσκο της δημιουργίας αναπτύσσεται 
με έναν φυσικό τρόπο η αυτοπεποίθηση2. 

Αυτό είναι το είδος του περιβάλλοντος που δημιουργείται από τις υπο-
στηρικτικές, δημιουργικές κοινότητες της ορχήστρας New Note και της 
χορωδίας Rising Voices Choir, όπου τα μέλη τους έχουν δυνατότητες να 
ερμηνεύσουν και να πάρουν ρίσκα δημιουργίας, όπως το να γράψουν ένα 
τραγούδι ή να μάθουν ένα νέο μουσικό όργανο.

Ένα από τα μέλη της χορωδίας μας εκμυστηρεύτηκε μια αγαπημένη 
του ανάμνηση: 

Πηγαίναμε να δώσουμε μια παράσταση και υπήρχαν κάποια μέλη της 
χορωδίας που ήταν πολύ αγχωμένα, ακριβώς για το ότι ‘πρόκειται να 
κάνουμε αυτό’ και ‘δεν είμαι βέβαιος αν μπορώ να το κάνω αυτό καλά’, 
αλλά τελικά όλοι μας κάναμε την προθέρμανσή μας και παρουσιάσαμε. 
Και αυτό που μου άρεσε ήταν η αντίθεση ανάμεσα στο πριν και το μετά 
την παράσταση. Μετά το πέρας της παράστασης, αρκετά από τα άτομα 
που ήταν πιο αγχωμένα, ήταν τόσο ευχαριστημένα και ενθουσιώδη, κι 
ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις τη μεταμόρφωσή τους μέσα σε λίγες ώρες. 

Ένα άλλο μέλος των Rising Voices μίλησε για το πώς η χορωδία τον βο-
ήθησε να αποκτήσει εμπιστοσύνη και να ξεπεράσει κάποιους από τους 
φόβους του: 

Για μένα είναι ένας τρόπος να ξεπερνώ τον εαυτό μου, τους φόβους μου 

2  ‘Catch the Fire’, Peggy Taylor and Charlie Murphy (2014), P18, New Society Publishers
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για τον κόσμο, τους φόβους για αυτοσχεδιασμό με άλλους, τον φόβο 
να κάνω λάθη, τον φόβο της παράστασης. Συνήθιζα να χρειάζομαι να 
είμαι πολύ συγκεντρωμένος για να παρουσιάζω ο,τιδήποτε. Αργότερα, 
αφού συνέχιζα να το κάνω μου έδωσε μια ήρεμη αυτοπεποίθηση απέ-
ναντι στους φόβους μου και πραγματικά μου έδωσε την ευκαιρία να 
αναπτυχθώ.

8.  Η αίσθηση επιτεύγματος, το να κάνεις κάτι 
φυσιολογικό που δίνει δομή στη ζωή σου

Μέλη της χορωδίας και της ορχήστρας μίλησαν για τα οφέλη του να 
υπάρχει μια δομημένη κατάσταση και ένας χώρος στην κοινότητα για να 
βγεις από το σπίτι σου όταν βρίσκεσαι σε απεξάρτηση. Ένα μέλος της χο-
ρωδίας το περιέγραψε ως “ανάληψη θετικής δράσης, έτσι που γυρίζοντας 
στο σπίτι σου έχεις μια αίσθηση επιτυχίας, ότι αφιέρωσες χρόνο από τη 
ζωή σου για να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου”.

9.  Το τραγούδι και η μουσική εκτέλεση δημιουργεί 
συναισθηματική και σωματική ευζωία 

Υπάρχουν βεβαιωμένες αποδείξεις όσον αφορά στη θετική επίδραση της 
μουσικής εκτέλεσης και του τραγουδιού στην καλή υγεία. Μέλη της χο-
ρωδίας και της ορχήστρας βεβαιώνουν ότι: 

•	 Όταν αισθάνομαι κάπως αγχωμένος, αυτή η πρακτική να χρησι-
μοποιείς τη φωνή και το αναπνευστικό σύστημα και το διάφραγμα 
βοηθά να παίρνεις βαθειές αναπνοές που είναι πολύ καλό για τον 
οργανισμό σου. Υπάρχει επίσης κάτι το πολύ φυσιολογικό, η σύνδεσή 
σου με τους άλλους, και υπάρχει επίσης η πνευματική ευημερία. Εάν 
αναπνέεις πιο βαθιά το μυαλό σου βρίσκεται σε πιο χαλαρή κατά-
σταση. 

•	 Το τραγούδι σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Με κάνει να αισθάνο-
μαι καλά. Με κάνει να αισθάνομαι καλά σωματικά, πνευματικά και 
συναισθηματικά, με βοηθά να βγαίνω από την απομόνωσή μου και 
χτίζει μια αίσθηση επιτυχίας και εμπιστοσύνης με τους άλλους.

•	 Δημιουργείται μια κατάσταση ευζωίας, η αίσθηση ότι ζεις τη στιγμή. 
Έτσι ο κόσμος μιλά για αυτή την αίσθηση της ροής, η οποία σε πα-
ρασέρνει και δεν είσαι πια παγιδευμένος σε αρνητικές σκέψεις με τον 
εαυτό σου ή στο, “ώ, συμβαίνουν τόσα πολλά και εγώ ξαφνικά έχω 
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τόσες πολλές σκέψεις στο κεφάλι μου”. Είναι ένα διάλλειμα από την 
καθημερινότητα, το να βρίσκεις χρόνο για να βρεθείς σε εκείνη τη 
στιγμή δημιουργίας ενός αρμονικού ήχου.

•	 Κρατά την ψυχή μου σε καλή κατάσταση! Είναι πράγματι καλό για 
την ψυχή. Δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά.

•	 Είναι μέρος της ευημερίας μου και γνωρίζω ότι αν δεν το συνεχίσω 
θα επηρεαστούν και άλλα μέρη της ζωής μου. Χρειάζομαι αυτόν τον 
λίγο χώρο και χρόνο και θέλω να προσπαθήσω να φροντίσω τον εαυ-
τό μου.

10. Η μουσική προσφέρει μια διέξοδο 
για αυτο-έκφραση και χτίζει ενσυναίσθηση

Τα πεδία της μουσικοθεραπείας και της κοινοτικής μουσικής προσφέρουν 
στοιχεία για τη θεραπευτική επίδραση της μουσικής, και την επίδραση 
της μουσικής στην στήριξη ανθρώπων για να εκφράσουν τον εαυτό τους. 
Ο Dan περιγράφει το ρόλο της μουσικής στο ταξίδι της δικής του ζωής: 

Σε όλη μου τη ζωή και την απεξάρτηση, η μουσική με βοήθησε να εκ-
φράσω τον εαυτό μου, όταν δεν μπορούσα να μιλήσω ή να βρω τις λέξεις. 
Η αρχέγονη δύναμή της και η ικανότητά της να ενεργοποιεί την μνήμη 
μου και να δημιουργεί νέες μνήμες δεν έπαψε να με εκπλήσσει. Με το να 
παίζω μουσική με άλλους κατά την απεξάρτηση βρήκα ένα νέο επίπεδο 
επαφής με κόσμο που βρίσκεται σε απεξάρτηση ή που υποφέρει από την 
εξάρτηση και από θέματα ψυχικής υγείας. Η μουσική μπορεί να μου 
μιλήσει και να μου θυμίσει που βρισκόμουν και από πού ήρθα ή πού να 
πάω.

Ένα από τα μέλη της χορωδίας περιέγραψε το πώς το τραγούδι στην ομά-
δα συνδέει όλα τα μέλη και επιτρέπει τα συναισθήματα να ταξιδέψουν. 

Νομίζω ότι φταίει το τραγούδι και κάποιες από τις ιδιαίτερες στιγμές 
που μοιραζόμαστε, που μερικές φορές δακρύζω γιατί είμαι πολύ ευ-
συγκίνητη. Είναι σαν να κάνω χρήση ναρκωτικών και να φτιάχνομαι 
συναισθηματικά. Μερικές φορές τραγουδάμε όλοι στο ίδιο επίπεδο και 
αισθάνομαι σε σύνδεση με όλους. Γίνομαι πολύ ευσυγκίνητη και σχεδόν 
δακρύζω αλλά η αντίδρασή μου εξαρτάται και από το τι άλλο μου έχει 
συμβεί νωρίτερα.

Το να βλέπει κανείς συναισθήματα να εκφράζονται μέσω της μουσικής 
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βοηθάει να χτιστεί η ενσυναίσθηση, και έτσι δημιουργείται μια υποστη-
ρικτική κοινότητα. Σύμφωνα με την ΡΥΕ, οι νευροεπιστήμονες ανακάλυ-
ψαν ότι ο εγκέφαλός μας έχει νευρώνες κάτοπτρα οι οποίοι ενεργοποιού-
νται όταν διακρίνουμε τα συναισθήματα των άλλων. Περιερχόμαστε σε 
μια κατάσταση συμπαθητικής συνήχησης όταν ακούμε τους άλλους να 
εκφράζουν αυθεντικά συναισθήματα μέσω της ποίησης, της μουσικής και 
των άλλων τεχνών3. 

11. Το να γίνεσαι μουσικός εξαλείφει το κοινωνικό στίγμα και 
ανακατασκευάζει την προσωπική σου ταυτότητα 

Το να ανήκεις σε μια ομάδα σημαίνει ότι έχεις πρόσβαση στο να παίζεις 
μουσική με τους άλλους και έτσι δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι στη σκηνή 
μόνος σου. Ο Dan από την ορχήστρα μας είπε: 

Ο κόσμος θα ακούσει τη μουσική και την ιστορία μας περισσότερο ως 
ένα ενιαίο πράγμα μέσα στην ορχήστρα. Υπάρχει μία ασφάλεια μέσα 
στο πλήθος… Το να παίζεις μουσική με μια ομάδα παίρνει όλη την πίεση 
από πάνω σου και έτσι μπορείς να απολαύσεις περισσότερο την παρου-
σίασή σου. Όταν ερμηνεύεις μόνος σου, το άγχος είναι αβάσταχτο!

Συνέχισε περιγράφοντας πως η ευκαιρία για τακτική συμμετοχή στην ορ-
χήστρα δίνει την ευκαιρία σε φίλους και στις οικογένειες των μουσικών 
να δείξουν τη στήριξή τους ως ακροατές και υπογράμμισε πως μια τέτοια 
στήριξη σημαίνει πολλά για αυτούς που παίζουν στην ορχήστρα. 

Τα μέλη της ορχήστρας New Note θεωρούν ότι αυτή η ανακατασκευή 
της ταυτότητάς τους από ‘άτομα σε απεξάρτηση’ σε ‘μουσικούς’ είναι κάτι 
που μπορεί να βοηθήσει να διορθωθούν οι σχέσεις τους και να μειωθεί το 
κοινωνικό στίγμα. Ο Dan λέει:

Δίνει στις οικογένειες κάτι για να συζητούν σε σχέση με την ανάρρωσή 
σου. Δεν είναι μόνο το ‘Είσαι εντάξει και καθαρός’, αλλά και το ‘πώς 
πάει η ορχήστρα;’

Ανακεφαλαιώνοντας, όπως δείχνουν τα παραδείγματα της χορωδίας 
Rising Voices και της ορχήστρας New Note η θετική επίδραση του τρα-
γουδιού και της μουσικής πράξης στην ευημερία των ατόμων, καθώς και η 
αίσθηση του ότι ανήκεις σε μια κοινότητα, προσφέρουν ευεργετικές συν-

3  ‘Catch the Fire’, Peggy Taylor and Charlie Murphy (2014), P18, New Society Publishers
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θήκες που υποστηρίζουν την απεξάρτηση από τον εθισμό. 

Πολλές ευχαριστίες στα μέλη της χορωδίας Rising Voices και της ορχή-
στρας New Note που μοιράστηκαν τις γνώσεις τους, τις ιστορίες και τις 
εμπειρίες τους.
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Περίληψη

Μία από τις σημαντικότερες ιατρικές και κοινωνικές προκλήσεις της 
εποχής μας είναι ο εθισμός σε ουσίες. Για τη θεραπεία των εξαρτημένων 
από τις ουσίες ατόμων χρησιμοποιούνται ποικίλες φαρμακολογικές και 
ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Όμως, καμία από αυτές τις παρεμβά-
σεις δεν φαίνεται να στοχεύει στην αποκατάσταση της ντοπαμινεργικής 
δραστηριότητας στον εγκέφαλο, η οποία μπορεί να αποτρέψει την υπο-
τροπή και να διευκολύνει την αποχή. Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλοί 
ερευνητές υπογράμμισαν την αναγκαιότητα αυτού του θεραπευτικού 
στόχου για την ενίσχυση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Συγχρό-
νως, όλο και περισσότερα ευρήματα φαίνεται να δείχνουν ότι η ακρόαση 
μουσικής μπορεί να είναι μια ασφαλής συμπληρωματική μη επεμβατική 
θεραπευτική παρέμβαση που μπορεί να ενισχύσει τις ανάλογες θεραπευ-
τικές διαδικασίες, ρυθμίζοντας την απελευθέρωση της ντοπαμίνης στο 
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μέσο μεταιχμιακό σύστημα, και δυνητικά να ενεργήσει ως ένας έμμεσος 
αγωνιστής ντοπαμίνης. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση στοχεύει 
στο να παρουσιάσει τα ερευνητικά ευρήματα για τον πιθανό ρόλο της 
μουσικής ακρόασης στην αποκατάσταση της ντοπαμινεργικής δραστη-
ριότητας στα εξαρτημένα από ουσίες άτομα. Θα συζητηθεί η εμπλοκή 
της μεσο-μεταιχμιακής ντοπαμινεργικής οδού στον εθισμό σε ουσίες σε 
συσχετισμό με ευρήματα που υποστηρίζουν την πιθανή δυνατότητα της 
μουσικής ακρόασης στο να λειτουργήσει θετικά στην αποκατάσταση της 
ντοπαμινεργικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο. Συνολικά, τα υπάρχο-
ντα στοιχεία σχετικά με τα πιθανά οφέλη της μουσικής φαίνεται να είναι 
ελπιδοφόρα, αλλά απαιτείται περαιτέρω πειραματική έρευνα για να επι-
τραπεί η ανάπτυξη διεπιστημονικών θεραπευτικών παρεμβάσεων με τη 
χρήση μουσικής για την αποκατάσταση της εγκεφαλικής ντοπαμινεργι-
κής δραστηριότητας στα εξαρτημένα από ουσίες άτομα.

Λέξεις κλειδιά: μουσική, εθισμός σε ουσίες, ντοπαμίνη, εγκέφαλος, με-
σομεταιχμιακό σύστημα. 

1. Εισαγωγή

Ο εθισμός σε ουσίες θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά και κοι-
νωνικά πρβλήματα των τελευταίων δεκαετιών. Σύμφωνα με πρόσφατες 
εκτιμήσεις (UNODC, 2012; WHO, 2014), περίπου 3,5 εκκατομύρια θα-
νάτων, μόνο στο 2012, αποδόθηκαν στην επιβλαβή χρήση νόμιμων και 
παράνομων ουσιών, ενώ ο εθισμός σε ουσίες ενοχοποιείται ότι ευθύνεται 
για περισσότερες από 200 ασθένειες και τραυματισμούς, για μειωμένη 
παραγωγικότητα και αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Γι’ αυτούς τους 
λόγους, ο εθισμός σε ουσίες θεωρείται σήμερα ως ένας πολύ σημαντικός 
παράγοντας κινδύνου για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και γι 
αυτό αναπτύσσονται όλο και περισσότερες πολιτικές πρόληψης σε τοπι-
κό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για να μειωθεί η επιβλαβής χρήση και 
ο εθισμός σε ουσίες.

Μία από τις κύριες παρενέργειες του εθισμού είναι η απορρύθμιση της 
ντοπαμινεργικής δραστηριότητας στο μεταιχμιακό σύστημα στον εγκέ-
φαλο (Blum et al., 2008). Οι τρέχουσες θεραπευτικές πρακτικές φαίνεται 
να παραμελούν τη σημασία αυτής της λειτουργίας του εγκεφάλου για 
την κατάλληλη θεραπεία του εθισμού και την πρόληψη της υποτροπής 
του. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα 
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για νέες μορφές θεραπείας που θα αντιμετωπίζουν αυτόν τον θεραπευτι-
κό στόχο κατά τα στάδια της αποτοξίνωσης και αποκατάστασης, με σκο-
πό την ενίσχυση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων και τη διατήρηση 
της αποχής από τις ουσίες (Blum & Gold, 2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι 
όλο και περισσότερα ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι η ακρόαση 
μουσικής μπορεί να είναι μια πολλά υποσχόμενη μη επεμβατική τεχνική 
ικανή να συνδράμει στις αντίστοιχες θεραπευτικές διαδικασίες (Blood & 
Zatorre, 2001; Menon & Levitin, 2005). Στόχος, επομένως, της παρού-
σας εργασίας είναι να παρουσιάσει μια λεπτομερή ανασκόπηση των ερευ-
νών που μελετούν τη σημασία της αποκατάστασης της ντοπαμινεργικής 
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της απεξάρτησης, και να μελετήσει με 
κριτικό πνεύμα τη βιβλιογραφία σχετικά με την πιθανή θεραπευτική χρη-
σιμότητα της ακρόασης μουσικής ως βοηθητικού παράγοντα. Με βάση 
τα υπάρχοντα στοιχεία, ελπίδα των συγγραφέων είναι ότι η παρούσα με-
λέτη θα συμβάλει στην κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους η 
μουσική μπορεί να επιδράσει θεραπευτικά στις λειτουργίες των σχετικών 
εγκεφαλικών οδών και να ανοίξει το δρόμο για μελλοντική έρευνα που 
θα επιτρέψει την ανάπτυξη διεπιστημονικών θεραπευτικών παρεμβά-
σεων, υποβηθούμενων από τη μουσική, ως συμπληρωματικές θεραπευ-
τικές μέθδοι για την αποκατάσταση της εγκεφαλικής ντοπαμινεργικής 
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της θεραπείας από την εξάρτηση από 
ουσίες.

2. Η εμπλοκή της ντοπαμίνης στην παρορμητική και 
ψυχαναγκαστική συμπεριφορά

Οι περισσότεροι ορισμοί για την εξάρτηση από ουσίες την αναφέρουν 
ως ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται κυρίως από την καταναγκαστική 
χρήση και την απώλεια ελέγχου όσον αφορά την κατανάλωση ουσιών 
παρά τις αρνητικές συνέπειες (WHO, 1990). Ωστόσο, η δημιουργία ενός 
ευρέως αποδεκτού ορισμού του εθισμού σε ουσίες έχει αποδειχθεί ότι εί-
ναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη συζή-
τηση ανάμεσα στους επιστήμονες, όπως προκύπτει από τα πολυάριθμα 
θεωρητικά μοντέλα που έχουν προταθεί για να την ερμηνεία του καθώς 
και από τη σύγχυση που παρατηρείται στη χρήση των όρων εθισμός 
(addiction) και εξάρτηση (dependence) (Edwards, 2012). Σύμφωνα με το 
ρωμαϊκό δίκαιο, ο εθισμός (addiction) ορίζεται ως η “η αφοσίωση ενός 
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ατόμου σε έναν αφέντη” (The Oxford English Dictionary, σελ. 24-25). Ο 
ορισμός αυτός είναι εννοιολογικά πολύ κοντά στο νόημα της εξάρτησης 
από ουσίες, καθώς η κεντρική ιδέα είναι ότι τα εξαρτημένα από την ουσία 
άτομα έχουν απολέσει την ικανότητα ελέγχου, καθώς η ουσία πια ελέγχει 
τη συμπεριφορά τους, και αργά αλλά σταθερά, χάνουν τη δύναμη της 
θέλησης και τον έλεγχο της ίδιας τους της ζωής. Κατά συνέπεια, αυτή η 
απώλεια ελέγχου, μαζί με τη σχετική ψυχαναγκαστική χρήση, θεωρού-
νται σήμερα από τους επαγγελματίες του χώρου ως τα κυρίαρχα χαρα-
κτηριστικά του εθισμού σε ουσίες (WHO, 1990). Πράγματι, νευροβιολο-
γικές έρευνες υποδηλώνουν ότι ο εθισμός αντιπροσωπεύει τη μετάβαση 
από την παρορμητική συμπεριφορά που οδηγείται από την αναζήτηση 
ανταμοιβής, στην καταναγκαστική συμπεριφορά και την κατάχρηση ου-
σιών και τον εθισμό. Ενώ η παρορμητικότητα χαρακτηρίζεται από χαμη-
λή ικανότητα ελέγχου της επιθυμίας για ανταμοιβή, κάτι που επηρεάζει 
τη λήψη αποφάσεων κατά τα πρώτα στάδια της χρήσης ουσιών (Dalley, 
Everitt, & Robbins, 2011; Verdejo-García, Lawrence, & Clark, 2008), ο 
καταναγκασμός κυβερνάται από την έλλειψη ελέγχου της συμπεριφοράς 
και την ανικανότητα να ανατρέπονται τα πρότυπα ανταπόκρισης που 
δεν συνδέονται πλέον με την ανταμοιβή, όταν αναπτύσσεται ο εθισμός  
(Koob & Volkow, 2010). Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι η 
παρορμητικότητα συνδέεται με μειωμένη διαθεσιμότητα του υποδοχέα 
ντοπαμίνης D2 στο μέσο μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου, κάτι το 
οποίο, με τη σειρά του, μπορεί να προβλέψει υψηλότερα ποσοστά χρήσης 
ουσιών και να επιταχύνει τη μετάβαση σε εθισμό σε ουσίες, υπογραμμί-
ζοντας έτσι τη σημασία γενετικών παραγόντων κατά τα αρχικά στάδια 
της εξάρτησης από ουσίες (Fernandez-Serrano, Perales, Moreno-Lopez, 
Perez-Garcia, & Verdejo-Garcia, 2012). 

Η άποψη ότι η δυσρυθμισμένη απάντηση στις ανταμοιβές και η επι-
θυμία για πιο έντονη διέγερση προωθούν την αναζήτηση ουσιών και 
τον εθισμό σε αυτές (Ersche, Turton, Pradhan, Bullmore, & Robbins, 
2010; Goldstein & Volkow, 2002) έχει επίσης επαληθευτεί από έρευνες 
σε ανθρώπους που έδειξαν ότι χρήστες ουσιών, οι οποίοι δεν είναι ακό-
μη εξαρτημένοι, παρουσιάζουν υψηλή βαθμολογία σε χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα παρορμητικότητας και χαμηλή βαθμολογία σε αναστολές, 
τα οποία είναι ενδεικτικά τροποποιήσεων στις λειτουργίες του ραβδωτού 
συστήματος στον εγκέφαλο (Colzato, van den Wildenberg, & Hommel, 
2007; Leland, Arce, Feinstein, & Paulus, 2006). 
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Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η ντοπαμινεργική δραστηριότητα φαί-
νεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των συνηθειών 
που οδηγούν στην καταναγκαστική χρήση των ουσιών. Πιο συγκεκριμέ-
να, η ύπαρξη χαμηλών επιπέδων της διαθεσιμότας των D2 υποδοχέων 
ντοπαμίνης στον ραβδωτό πυρήνα φαίνεται να σχετίζεται με απορρύθ-
μιση των μετωπιαίων περιοχών του εγκεφάλου, οι οποίες συνδέονται με 
τον ανασταλτικό έλεγχο και τις ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, με απο-
τέλεσμα, κατά το στάδιο του εθισμού, να παρατηρείται απώλεια ελέγχου 
και ψυχαναγκαστική χρήση της ουσίας (Vanderschuren & Everitt, 2005). 
Αυτή η διαδικασία φαίνεται να προκαλείται από την υψηλή έκκριση ντο-
παμίνης σε απόκριση σε καταστάσεις ή ερεθίσματα που σχετίζονται με τη 
χρήση ουσιών, η οποία οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες ενέργειες και μα-
θημένες συμπεριφορές χρήσης της ουσίας και οδηγεί, τελικά, σε αυτομα-
τοποιημένες συμπεριφορές με την παρουσία των ανάλογων ερεθισμάτων 
(Volkow et al., 2007). 

3. Η γενετική πλευρά του εθισμού σε ουσίες

Η κατάχρηση και ο εθισμός στις περισσότερες ουσίες (True, Xian, et al., 
1999; Tsuang et al., 1998) έχει επίσης αναφερθεί ότι επηρεάζονται από 
γενετικούς παράγοντες (Kendler, Karkowski, Corey, Prescott, & Neale, 
1999; Kendler & Prescott, 1998; Kendler, Prescott, Neale, & Pedersen, 
1997; Pickens et al., 1991; True, Heath, et al., 1999; True, Xian, et al., 1999; 
Tsuang et al., 1996; Uhl, 1999; Uhl, Liu, & Naiman, 2002), όπως αλληλι-
κές παραλλαγές γονιδίων και κληρονομικοί φαινότυποι (Luo et al., 2004), 
οι οποίοι προωθούν τον εθισμό συμβάλλοντας στην ανάπτυξη συγκεκρι-
μένων γνωρισμάτων της προσωπικότητας στην αλληλεπίδρασή τους με 
το περιβάλλον. Σε σχέση με αυτό, τα γονίδια που σχετίζονται με το σύ-
στημα ντοπαμίνης στον εγκέφαλο (Volkow, Fowler, Wang, Swanson, & 
Telang, 2007) διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία 
γιατί βρέθηκε ότι επιδρούν σημαντικά στην παρορμητικότητα και τον 
καταναγκασμό και επηρεάζουν τη συμπεριφορά αναζήτησης της ουσίας 
(Kendler, Jacobson, Prescott, & Neale, 2003; Tsuang, Bar, Harley, & Lyons, 
2001). Επιπλέον, μεμονωμένες εμπειρίες του περιβάλλοντος φαίνεται να 
επηρεάζουν σημαντικά την επίδραση της γενετικής προδιάθεσης στον 
εθισμό, ο οποίος φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτή την 
αλληλεπίδραση των γονιδίων με το περιβάλλον (Kendler et al., 2003). 
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Οι κληρονομικές επιρροές μπορεί να ευνοούν την έκθεση σε περιβάλ-
λοντα που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για τη χρήση 
ουσιών (Scarr & McCartney, 1983), ενώ η έκφρασή τους μπορεί να επηρε-
αστεί από την έκθεση σε μη επιτηρούμενα ή ασταθή περιβάλλοντα (Dick 
et al., 2009; Dick, Rose, Viken, Kaprio, & Koskenvuo, 2001). Για παρά-
δειγμα, μελέτες έχουν δείξει ότι μονοζυγωτικό δίδυμο που έχει υποστεί 
φυσική ή συναισθηματική κακοποίηση φέρει σημαντικά υψηλότερο κίν-
δυνο να εθιστεί σε ουσίες σε σύγκριση με το δίδυμο του που έχει το ίδιο 
γενετικό προφίλ αλλά δεν έχει υποστεί κακοποίηση (Nelson et al., 2006). 
Επιπροσθέτως, επιγενετικές μεταβολές θεωρείται ότι παίζουν σημαντι-
κό ρόλο στη βιολογική πλευρά του εθισμού. Αυτές οι αλλαγές στην έκ-
φραση των γονιδίων κυρίως συμβαίνουν στην ντοπαμινεργική οδό στον 
εγκέφαλο που σχετίζεται με το σύστημα ανταμοιβών και υποστηρίζεται 
από επιγενετικούς μηχανισμούς, όπως ακετυλίωση της ιστόνης και μεθυ-
λίωση (Maze & Nestler, 2011; Renthal & Nestler, 2008). Όσον αφορά τις 
παραπάνω έννοιες, η πιο πρόσφατη άποψη υποστηρίζει ότι η πιθανή χρή-
ση ουσιων από παιδιά μπορεί να προβλεφτεί και πιθανόν να αποτραπεί 
από τη μέτρηση της έκφρασης του υποντοπαμινεργικού γονιδίου σε σχέ-
ση με την προσωπικότητα και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύ-
νου, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο ενός υγιούς ντοπαμινεργικού 
συστήματος ως δράση πρόληψης κατά του εθισμού σε ουσίες (Conner, 
Hellemann, Ritchie, & Noble, 2010). Αυτή η θέση υποστηρίζεται από γε-
νετικές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι το Α1 αλλήλιο του γενετικού κώ-
δικα του υποδοχέα D2 (DRD2) ντοπαμίνης (DA), το οποίο μπορεί να 
είναι ένα γενετικό καθοριστικό στοιχείο υποντοπαμινεργικής λειτουργί-
ας του εγκεφάλου, μοιράζεται δυνατές συνδέσεις με τον αλκοολισμό και 
εισήγαγε το πρώτο “γονίδιο ανταμοιβής” στο μέσο μεταιχμιακό σύστημα. 
Γι αυτό το λόγο, οι φορείς αυτού του αλλήλιου είναι πολύ πιθανό να εθι-
στούν στο αλκοόλ και, ίσως, και στη χρήση και άλλων ουσιών, αφού οι 
διάφορες μορφές εθισμού μοιράζονται κοινές νευροβιολογικές λειτουρ-
γίες (Blum et al., 1990). Γι’ αυτό το λόγο η κατανόηση της λειτουργίας 
της ντοπαμινεργικής οδού είναι σημαντική διότι μπορεί να οδηγήσει σε 
πιο προχωρημένες και ελεγχόμενες προσεγγίσεις για την πρόβλεψη και 
τη θεραπεία του εθισμού σε ουσίες. Επιπλέον, αυτή η γνώση μπορεί να 
επιτρέψει συστάσεις για τον τρόπο ζωής σε άτομα που κινδυνεύουν από 
εθισμό και μπορεί να επιτρέψει παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στα ξεχω-
ριστά γενετικά προφίλ.
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4. Η συμμετοχή της ντοπαμίνης σε προσδοκίες που 
σχετίζονται με την ουσία

Έχει αποδειχθεί ότι οι προσδοκίες που σχετίζονται με τις ουσίες εμπλέ-
κονται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της εξάρτησης από ουσίες 
(Christiansen, Smith, Roehling, & Goldman, 1989) καθώς μπορούν να 
γίνουν αυτόματες -συχνά ασυνείδητες- διαδικασίες οι οποίες ευθύνονται 
για την απώλεια ελέγχου και την εμφάνιση μιας ακατανίκητης επιθυμί-
ας για χρήση ουσιών (West, 2005). Έχει υποστηριχθεί ότι οι προσδοκί-
ες συνδέονται με τις δομές μνήμης που ελέγχουν τη συμπεριφορά και 
μπορεί να είναι συναισθηματικά ή ασυνείδητα προκατειλημμένες (Field, 
Mogg, & Bradley, 2004; Franken, Stam, Hendriks, & van den Brink, 
2003). Η απώλεια ελέγχου της συμπεριφοράς θεωρείται ότι προκαλείται 
από την προ-συνειδητή και χωρίς εστίαση επεξεργασία των πληροφο-
ριών σε σχέση με γνωρίσματα που σχετίζονται με την ουσία, τα οποία 
δίνουν προτεραιότητα στα ερεθίσματα και προκαλούν ένα ξεχωριστό 
ψυχοφυσιολογικό αποτέλεσμα που κυριαρχεί στην ευαισθητοποίηση 
των ατόμων, στις γνωστικές λειτουργίες και στις τάσεις δράσης τους  
(Ryan, 2002). Σημειωτέον, έχει βρεθεί ότι προσδοκίες και ενέργειες αλλη-
λεπιδρούν μεταξύ τους (Smith, Goldman, Greenbaum, & Christiansen, 
1995), κάτι που σημαίνει ότι όταν ένα εξαρτημένο άτομο χρησιμοποιεί 
την ουσία και βιώνει το αναμενόμενο ή επιθυμητό αποτέλεσμα ενισχύο-
νται περαιτέρω οι προσδοκίες του, η μεροληπτική προσοχή του και η δι-
αδικασία της αυτόματης ενεργοποίησης, ευνοώντας έτσι την επανάληψη 
της χρήσης.

Η σημασία των προσδοκιών έχει διερευνηθεί και επαληθευθεί από 
έρευνες που έδειξαν ότι η χρήση σκληρών ουσιών συνδέεται με υψηλά 
επίπεδα θετικής προσδοκίας και χαμηλά επίπεδα αρνητικής προσδο-
κίας (Christiansen & Goldman, 1983; Reich, Goldman, & Noll, 2004). 
Σύμφωνα με θεωρητικούς της γνωσιακής προσέγγισης (Tiffany, 1990), 
η πραγματική επίδραση της χρήσης ουσιών θεωρείται ότι είναι η αυτο-
ματοποιημένη συμπεριφορική απόκριση σε ερεθίσματα που εξαρτώνται 
από τη χρήση, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μια έντονη και πιεστι-
κή λαχτάρα όταν ένα εθισμένο άτομο προσπαθεί να σταματήσει τη χρή-
ση. Οι αποκρίσεις ακατανίκητης επιθυμίας για χρήση σε ερεθίσματα που 
σχετίζονται με την ουσία είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου, καθώς 
ευνοούν τη συνέχιση της χρήσης ουσιών κατά τη διάρκεια της εξάρτη-
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σης και τη διατήρηση της συμπεριφοράς αναζήτησης ουσιών κατά την 
αποχή (Everitt, Dickinson, & Robbins, 2001; van de Laar, Licht, Franken, 
& Hendriks, 2004). Η σημαντικότητα αυτών των αποκρίσεων και των 
σχετικών τους εξωτερικών ερεθισμάτων έχει επιβεβαιωθεί από διάφορες 
μελέτες σε πειραματόζωα (Shaham & Miczek, 2003; Shaham, Shalev, Lu, 
De Wit, & Stewart, 2003) οι οποίες έδειξαν ότι οι εξαρτημένες αποκρίσεις 
παραμένουν (Weiss et al., 2001) και συχνά αυξάνουν σε ένταση (Grimm, 
Hope, Wise, & Shaham, 2001) έπειτα ακόμη και από μεγάλες περιόδους 
αποχής, και ότι τα σχετικά με την ουσία ερεθίσματα είναι ικανά να επα-
ναφέρουν τις αρνητικές συμπεριφορές αναζήτησης της ουσίας (Cicco-
cioppo, Lin, Martin-Fardon, & Weiss, 2003; Ciccocioppo, Martin-Fardon, 
& Weiss, 2002; Gracy, Dankiewicz, Weiss, & Koob, 2000). Η ικανότητα 
των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων να διατηρήσουν και να επαναφέρουν 
τη συμπεριφορά αναζήτησης ουσιών μπορεί να εξηγηθεί υπό το πρίσμα 
της οπτικής του Pavlov (LeBlanc, Ostlund, & Maidment, 2012; Ostlund 
& Balleine, 2008) σύμφωνα με τον οποίο οι αλλοιώσεις που προκαλού-
νται στη νευροδιαβίβαση της ντοπαμίνης στο μέσο μεταιχμιακό σύστημα 
(Saunders, Yager, & Robinson, 2013) αυξάνουν τα κίνητρα που προκα-
λούνται από εξωτερικά ερεθίσματα (Ostlund & Maidment, 2012; Was-
sum, Ostlund, Loewinger, & Maidment, 2013). Είναι ενδιαφέρον το ότι 
μελέτες έχουν δείξει ότι αν και τα εξαρτημένα σε ουσίες άτομα εμφανί-
ζουν σημαντική αύξηση DA στο μέσο μεταιχμιακό σύστημα στην απόκρι-
ση στις ουσίες, αυτή η αύξηση είναι σαφώς χαμηλότερη σε σύγκριση με 
άτομα ομάδας ελέγχου και σημαντικά χαμηλότερη από την αντίστοιχη 
που προκαλείται από ερεθίσματα που σχετίζονται με την ουσία (Volkow, 
Wang, Fowler, Tomasi, & Telang, 2011). 

Η παρατήρηση αυτή υπογραμμίζει τη συμβολή της ντοπαμινεργικής 
δραστηριότητας στην περιοχή του μέσου μεταιχμιακού συστήματος στις 
προσδοκίες που σχετίζονται με την επίδραση των ουσιών, οι οποίες διευ-
κολύνουν τη διατήρηση της χρήσης της ουσίας προκειμένου οι χρήστες 
να βιώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, και υπογραμμίζουν την αναγκαι-
ότητα να συμπεριληφθούν οι ντοπαμινεργικές λειτουργίες του μέσου με-
ταιχμιακού συστήματος ως θεραπευτικός στόχος κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας από τον εθισμό.
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5.  Το άγχος ως παράγοντας κινδύνου για 
υποτροπή και ο ρόλος της ντοπαμίνης 

Επιστημονικά ευρήματα που προέρχονται από νευροβιολογικές μελέτες 
επισημαίνουν ότι το άγχος και η εξάρτηση από ουσίες μπορεί να μοιρά-
ζονται κοινές νευροβιολογικές πτυχές και εν μέρει αποδίδουν την ανικα-
νότητα αντιμετώπισης του άγχους στη μη ρυθμισμένη ντοπαμινεργική 
δραστηριότητα (Volkow & Morales, 2015). Σε συμφωνία με τα παραπά-
νω ευρήματα, ένα ευρύ φάσμα μελετών έχει αποκαλύψει ότι τα άτομα 
που είναι εθισμένα σε ουσίες εμφανίζουν μη φυσιολογική δραστηριότητα 
DA (Everitt & Wolf, 2002; Jentsch & Taylor, 1999) και χαμηλή πυκνότητα 
υποδοχέων D2 (Volkow et al., 2001; Volkow, Wang, Fowler, et al., 1997; 
Volkow et al., 1996; Wang et al., 2004) στα μεσομεταιχμιακά δίκτυα, κάτι 
το οποίο εμπλέκεται στην εμφάνιση της ακατανίκητης επιθυμίας για χρή-
ση (Aujla, Martin-Fardon, & Weiss, 2008; Lu, Uejima, Gray, Bossert, & 
Shaham, 2007; Sinha, 2008; Weiss, 2005; Zhao et al., 2006). Αυτά τα ευ-
ρήματα δείχνουν ότι στα εξαρτημένα από την ουσία άτομα, το άγχος και 
η λαχτάρα για χρήση μπορεί να μοιράζονται στον εγκέφαλο κοινό νευ-
ρολογικό έδαφος, το οποίο μπορεί συνεπώς να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην επανεμφάνιση της συμπεριφοράς που αναζητά την ουσία και 
να διακόψει την αποχή από αυτή.

Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το άγχος έχει εντοπιστεί ως 
ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου υποτροπής τόσο στον άνθρωπο 
(Kreek & Koob, 1998; Sinha, 2001; Sinha, Garcia, Paliwal, Kreek, & Ro-
unsaville, 2006) όσο και σε μελέτες με πειραματόζωα (Goeders & Guerin, 
1994; Mollenauer, Bryson, Robison, Sardo, & Coleman, 1993; Ramsey & 
Van Ree, 1993), οι οποίες έδειξαν ότι το άγχος είναι ικανό να επαναφέρει 
τη συμπεριφορά αναζήτησης ουσιών κατά τη διάρκεια της αποχής (Le 
& Shaham, 2002; Sarnyai, Shaham, & Heinrichs, 2001; Shalev, Grimm, 
& Shaham, 2002). Είναι σημαντικό ότι το άγχος έχει συσχετιστεί με την 
ακατανίκητη επιθυμία για χρήση και με την υποτροπή (Sinha, Catapa-
no, & O’Malley, 1999; Sinha et al., 2009; Sinha & Li, 2007; Tiffany, 1999) 
καθώς ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι η έκθεση σε αυτό και το βίωμα 
άγχους μπορεί να προκαλέσουν έντονες και μακροχρόνιες ακατανίκητες 
επιθυμίες χρήσης οι οποίες είναι συναισθηματικής φύσεως (Sinha et al., 
2009), οφειλόμενες, πιθανόν, στην αντίληψη ότι η κατανάλωση ουσιών 
αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την ανακούφιση αυτών των 
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αρνητικών συναισθημάτων (Lazarus & Folkman, 1987; Stathopoulou, 
2010). Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενη 
χρήση ουσιών όταν το άτομο βιώνει αρνητικά συναισθήματα ή άγχος και 
οδηγεί σε αυτοματοποιημένες συμπεριφορές αναζήτησης της ουσίας ως 
απάντηση σε ερεθίσματα αρνητικής επίδρασης, τα οποία στη συνέχεια 
γίνονται ερεθίσματα συνυφασμένα με χρήση των ουσιών. 

6. Η νευροδιαβίβαση ντοπαμίνης στη μεσομεταιχμιακή 
περιοχή και η σημασία της ως θεραπευτικός στόχος

Τις τελευταίες δεκαετίες, ένα ευρύ φάσμα μελετών παρείχε σημαντικά 
στοιχεία για τις νευροβιολογικές πτυχές του εθισμού σε ουσίες. Κάτι που 
είναι σημαντικό είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι η υπολειτουργία στη νευροδι-
αβίβαση ντοπαμίνης στη μεσομεταιχμιακή οδό του εγκεφάλου εμπλέκεται 
έντονα στον εθισμό σε ουσίες και ότι η βραδεία αποκατάσταση της ντοπα-
μινεργικής δραστικότητας στο κύκλωμα αυτό μπορεί να αποβεί σημαντική 
για την αποτελεσματική θεραπεία (Gardner, 1999). Η ντοπαμινεργική οδός 
εμπλέκεται στα συναισθήματα ανταμοιβής, ευχαρίστησης και ευφορίας  
(Melis, Spiga, & Diana, 2005) όπως και σε παθολογικές συμπεριφορές 
όπως ο εθισμός σε ουσίες. Οι εγκεφαλικές δομές που εμπλέκονται στην 
ενεργοποίησή της είναι περιοχές δράσης των περισσότερων ουσιών εθι-
σμού, επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία αυτού του 
τμήματος του εγκεφάλου, ειδικά ως θεραπευτικό στόχο (Diana, 2011; 
Kelly & Berridge, 2002; Stimmel & Kreek, 2000; Volkow, Fowler, Wang, & 
Goldstein, 2002; Volkow, Wang, Fischman, et al., 1997). 

Η μεσομεταιχμιακή οδός του ντοπαμινεργικού συστήματος ξεκινά 
από την κοιλιακή καλυπτρική περιοχή στον μεσεγκέφαλο και συνδέεται 
με την αμυγδαλή, τον επικλυνή πυρήνα (Polston, Rubbinaccio, Morra, 
Sell, & Glick, 2011), το μέσο προμετωπιαίο φλοιό και τον ιππόκαμπο με 
μια άλλη ομάδα δομών γνωστή ως μεταιχμιακό σύστημα (Schott et al., 
2008). Η ντοπαμίνη διαβιβάζεται μέσω αυτής της οδού από την μια πε-
ριοχή του εγκεφάλου στην άλλη μέσω των σημάτων που μεταδίδουν οι 
νευρώνες, προκειμένου να εκπληρώσει τους βιολογικούς ρόλους της, 
ανάμεσα στους οποίους είναι ο έλεγχος των κέντρων ευχαρίστησης και 
ανταμοιβής. Λόγω αυτής της λειτουργίας έχει γίνει γνωστή και ως το “μό-
ριο κατά του στρες” ή/και το “μόριο της απόλαυσης” (Blood & Zatorre, 
2001; Blum et al., 2010). Πιο συγκεκριμένα, σε υγιείς καταστάσεις, η ντο-
παμίνη απελευθερώνεται από έναν νευρώνα σε μια σύναψη -τη δομή που 
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επιτρέπει στον νευρώνα να περάσει το χημικό σήμα σε άλλον νευρώνα- 
όπου μετακινείται από το προ-συναπτικό τμήμα, διαμέσου της συναπτι-
κής σχισμής (διάκενο μεταξύ προ- και μετά- συναπτικό νευρώνα) για να 
βρει επιτέλους το στόχο της, ο οποίος είναι ειδικές πρωτεΐνες εντοπισμέ-
νες στην κυτταρική επιφάνεια των μετασυναπτικών γειτονικών νευρικών 
κυττάρων. Αυτές οι ειδικές πρωτείνες, οι υποδοχείς ντοπαμίνης, ενεργο-
ποιούνται σε απόκριση σύνδεσης/πρόσδεσης της ντοπαμίνης πάνω τους, 
η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί την ενδοκυτταρική σηματοδότηση 
σε απόκριση αυτής της επικοινωνίας. Η ντοπαμίνη απελευθερώνεται στη 
συνέχεια από τον υποδοχέα και μαζί με περίσσεια μορίων ντοπαμίνης, που 
δεν δεσμεύονται με έναν διαθέσιμο υποδοχέα, αντλείται πίσω στον προ-
συναπτικό νευρώνα μέσω της δράσης ενός μορίου, του μεταφορέα της 
ντοπαμίνης, το οποίο τερματίζει με τον τρόπο αυτό το σήμα της νευρο-
διαβίβασης και συμμετέχει στην επανασυσσώρευση της ντοπαμίνης πίσω 
στο προσυναπτικό κύτταρο για μελλοντική επαναχρησιμοποίηση. Αυτή 
η καλά οργανωμένη διαδικασία διαταράσσεται από ουσίες κατάχρησης, 
όπως οι μεθαμφεταμίνες και η κοκαΐνη, οι οποίες προσκολλώνται στους 
μεταφορείς ντοπαμίνης, εμποδίζοντας έτσι την ανάληψη της ντοπαμίνης 
από τον προσυναπτικό νευρώνα. Με αυτό τον τρόπο, η ντοπαμίνη συνε-
χίζει να διεγείρει τους υποδοχείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με 
αποτέλεσμα ένα ενισχυμένο σήμα να παράγει ενδοκυτταρικά έντονη και 
μη φυσιολογική ευφορία στον χρήστη.

Η δράση της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο παρέχει όχι μόνο αισθήματα 
απόλαυσης αλλά και ενίσχυσης ώστε να παρακινείται το άτομο να εκτε-
λεί και να επαναλαμβάνει ορισμένες δραστηριότητες. Αυτή η ιδέα εμφα-
νίζεται στις περισσότερες θεωρίες για τον εθισμό καθώς και στις θεωρίες 
της κλιμακωτής ενίσχυσης και πρόβλεψης της ανταμοιβής (Blum et al., 
2010). Στην πράξη, η έρευνα έχει δείξει ότι τα αυξημένα επίπεδα νευροδι-
αβίβασης DA στα VTA και NAc παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίδραση 
ενίσχυσης του εθισμού σε ουσίες (Robinson & Berridge, 2003). Το NAc 
έχει δείξει ότι εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία της ευφορίας 
που προκαλείται από ψυχοδιεγερτικές ουσίες όπως η κοκαΐνη (Volkow, 
Wang, Fischman, et al., 1997) και θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο 
στην αποκατάσταση του ντοπαμινεργικού συστήματος μετά από χρόνια 
κατάχρηση ουσιών, καθώς η επανενεργοποίηση της ντοπαμινεργικής 
δραστηριότητας στον εγκέφαλο συνεπάγεται αναπόφευκτα την απελευ-
θέρωση της DA στο NAc (Blum & Gold, 2011). Από την άλλη πλευρά, τα 
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χαμηλά επίπεδα DA ή ο μειωμένος αριθμός υποδοχέων DA συνδέονται 
με καταστάσεις ανηδονίας (ανικανότητα για εμπειρία απόλαυσης), συ-
μπεριφορές που αναζητούν ουσία, υποτροπή, απόσυρση και ανικανότη-
τα αντιμετώπισης του άγχους (Koob & Le Moal, 2008; Melis et al., 2005; 
Noble, Blum, Ritchie, Montgomery, & Sheridan, 1991; Pohjalainen et al., 
1998; Wise, 2008). 

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν τη σημασία μιας ισορροπημέ-
νης ντοπαμινεργικής δράσης ως βασικού παράγοντα για την καταπολέ-
μηση της εξάρτησης από ουσίες. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του τομέα της 
ιατρικής δεν φαίνεται να συμφωνούν σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπι-
σης του προβλήματος της απορυθμισμένης ντοπαμινεργικής δραστηριό-
τητας κατά τη διάρκεια της θεραπείας της αποτοξίνωσης. Η πλειονότητα 
των φαρμακολογικών αγωγών υποστηρίζει τη χορήγηση αγωνιστών και 
ανταγωνιστών υποδοχέα οπιούχων που εμποδίζουν την απελευθέρωση 
ντοπαμίνης και την επακόλουθη ενεργοποίηση υποδοχέων DA (Bowir-
rat & Oscar-Berman, 2005; Green, Zimmet, Strous, & Schildkraut, 1999; 
Koob & Le Moal, 2008; Malhotra, Lencz, Correll, & Kane, 2007). Αν και 
αυτές οι θεραπείες μπορεί να έχουν την ικανότητα να μειώνουν την έντα-
ση των συμπτωμάτων στέρησης, έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς (Koob, 
Kenneth Lloyd, & Mason, 2009; Leggio et al., 2010; Swift, 2010), παρου-
σιάζουν υψηλό κίνδυνο για συνέχιση της εξάρτησης (Dennis et al., 2014) 
και προκαλούν σημαντικές παρενέργειες (Mizrahi, Houle, Vitcu, Ng, & 
Wilson, 2010). Είναι προφανές το γεγονός ότι οι θεραπείες με τη χρήση 
αγωνιστών αλλά και ανταγωνιστών δεν δίνουν προτεραιότητα στην απο-
κατάσταση της ντοπαμινεργικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο και πα-
ραβλέπουν τη σημασία της ρύθμισης του ντοπαμινεργικού συστήματος 
κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης. Σημειωτέον, η απορρυθμισμένη ντο-
παμινεργική δράση συνεχίζεται κατά την περίοδο αποχής από τις ουσίες 
(Diana et al., 2003; Diana, Pistis, Muntoni, & Gessa, 1996) και αποτελεί 
έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου υποτροπής (Blum et al., 2009; Di-
ana, Melis, Muntoni, & Gessa, 1998), καθώς τα μειωμένα επίπεδα DA σχε-
τίζονται θετικά με την επιθυμία χρήσης (Lingford-Hughes & Nutt, 2003) 
και την αυτο-χορήγηση των ουσιών (Blood & Zatorre, 2001; Blum et al., 
2008). Επιπλέον, μακρές περίοδοι χαμηλής ή ανασταλτικής ντοπαμινεργι-
κής δράσης μπορεί να οδηγήσουν σε ανωμαλίες στη διάθεση, κατάθλιψη, 
άγχος και ακόμη και σε αυτοκτονικό ιδεασμό (Blum et al., 2011; Blum 
& Gold, 2011). Από την άλλη πλευρά, η ελεγχόμενη μέτρια έκκριση DA 
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κατά τη διάρκεια της περιόδου αποτοξίνωσης μπορεί να είναι χρήσιμη 
για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της αποχής, καθώς όχι μόνο μπο-
ρεί να προκαλέσει συναισθήματα ευφορίας και απόλαυσης αλλά μπορεί 
επίσης να καταστείλει ερεθίσματα και αντιφατικά συναισθήματα (Diana, 
2011; Taylor, Joshi, & Uppal, 2003). Γι’ αυτούς τους λόγους, ένας ολοένα 
αυξανόμενος αριθμός μελετητών και ερευνητών υποστηρίζει ότι για την 
αποτελεσματική αποτοξίνωση είναι πολύ σημαντικό η ντοπαμινεργική 
δραστηριότητα στον εγκέφαλο να αποκαθίσταται αργά αλλά σταθερά με 
τη χρήση ήπιων μη φαρμακολογικών DA αγωνιστών (Blum et al., 2008; 
Blum et al., 2011; Blum et al., 2009; Blum et al., 1996; Melis et al., 2005; 
Rothman, Blough, & Baumann, 2007). 

7. Η ντοπαμινεργική οδός του μέσου μεταιχμιακού 
συστήματος ως σημείο επαφής των συναισθημάτων και 
της εξάρτησης

Η χρήση ουσιών αποδίδεται κυρίως στην επίδραση των συναισθημάτων 
που δημιουργεί (Panksepp, Knutson, & Burgdorf, 2002), τα οποία δημι-
ουργούνται από τη νευροδιαβίβαση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο (Everitt 
& Robbins, 2005; Robinson & Berridge, 2001). Όπως συζητήθηκε νωρίτε-
ρα, η ντοπαμίνη συνδέεται άμεσα με τις ενισχυτικές επιδράσεις των ουσι-
ών (Volkow, Fowler, & Wang, 2004) οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη χρή-
ση τους -ακόμη και όταν οι ουσίες σταματούν να προκαλούν συναισθή-
ματα ηδονής (Berridge & Robinson, 1995; Robinson & Berridge, 1993, 
2003)- και αποτελούν έναν σημαντικό κίνδυνο για υποτροπή (Heinz et 
al., 2004; Wang et al., 1999). Κατά τη διάρκεια της αποχής, η αυξημένη 
απελευθέρωση DA στη μέση μεταιχμιακή οδό του εγκεφάλου σε αντιδι-
αστολή των επιβραβευτικών αποτελεσμάτων της ουσίας (Everitt & Wolf, 
2002; Jentsch & Taylor, 1999) και η μειωμένη έκκριση DA σε απόκριση της 
χρήσης ουσιών και φυσικών ενισχυτών (Aguilar de Arcos, Verdejo-Gar-
cia, Peralta-Ramirez, Sanchez-Barrera, & Perez-Garcia, 2005; Garavan et 
al., 2000; Martin-Soelch et al., 2001) φαίνεται να διευκολύνουν συμπε-
ριφορές αναζήτησης των ουσιών, ψάχνοντας για τα αποτελέσματα της 
ευχαρίστησης και της ανταμοιβής (Heinz et al., 2004).

Πράγματι, μέρη του μέσου μεταιχμιακού συστήματος, όπως το VTA 
και το NAc, ευαισθητοποιούνται στις επιδράσεις που προκαλούνται από 
την κατάχρηση ουσιών και έχουν βρεθεί ότι εμπλέκονται σε μεγάλο βαθ-
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μό στην εμπειρία της ακατανίκητης επιθυμίας για χρήση όταν εμφανί-
ζονται ερεθίσματα που σχετίζονται με αυτή (Lee et al., 2013), καθώς και 
στην ανοχή στις ουσίες κατά τη φάση του εθισμού (Berridge, Robinson, 
& Aldridge, 2009). Στην πραγματικότητα, τα έντονα συναισθήματα ευ-
φορίας και ευχαρίστησης που προκαλούνται από τις ουσίες πριν αναπτυ-
χθεί ο εθισμός σε αυτές, λογαριάζονται ως κινητήριες επιρροές για την 
επανάληψη της χρήσης, και αργότερα οδηγούν στη συνειρμική μάθηση η 
οποία συνδέει συγκεκριμένα ενδογενή ή εξωγενή ερεθίσματα με τη χρή-
ση ουσιών. Κατά τη διάρκεια των μεταγενέστερων σταδίων του εθισμού, 
οι νευροβιολογικές δομές των VTA και NAc ευαισθητοποιούνται σε αυτή 
την ακατανίκητη επιθυμία για χρήση, αλλά όχι στο να «αρέσουν» τη χρή-
ση (Berridge & Robinson, 1995; Berridge et al., 2009; Volkow & Morales, 
2015), το οποίο μεταφράζεται σε υψηλότερη απελευθέρωση ντοπαμίνης 
εν αναμονή της επίδρασης της ουσίας, αλλά χαμηλότερη έκκριση ντοπα-
μίνης ως απόκριση στην ίδια την ουσία. Συνεπώς, η μειωμένη επίδραση 
της ουσίας οδηγεί σε πιο έντονη ακόμη επιθυμία για χρήση, υψηλότερες 
δόσεις και, τελικά, ψυχαναγκαστική χρήση, εν αναμονή των ανταμοιβών 
που θα συμπληρώσουν ή θα κατευνάσουν το συναισθηματικό κενό των 
εξαρτημένων από ουσίες ατόμων.

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, έχει βρεθεί μειωμένη πυκνότητα των 
υποδοχέων D2 στο ραβδωτό σώμα στον εγκέφαλο ατόμων που είναι χρό-
νια εθισμένα στην κοκαΐνη, την ηρωίνη, τη μεθαμφεταμίνη και το αλκοόλ 
(Volkow et al., 2001; Volkow, Wang, Fowler, et al., 1997; Volkow et al., 1996; 
Wang et al., 2004), η οποία συμβάλλει στη μεροληπτική λήψη αποφάσεων 
που ευνοούν τη χρήση ουσιών. Είναι σημαντικό το ότι η χαμηλή πυκνότη-
τα του υποδοχέα D2 στο μέσο μεταιχμιακό σύστημα παραμένει για μεγά-
λες χρονικές περιόδους, ακόμη και μετά τη διακοπή της χρήσης ουσιών 
(Wang et al., 2004). Αυτό μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για την πρόληψη 
της υποτροπής, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων κατά τη 
διάρκεια κρίσιμων στιγμών της θεραπείας. Τα ευρήματα της έρευνας επι-
βεβαίωσαν ότι η λήψη αποφάσεων επηρεάζεται από τους εγκεφαλικούς 
μηχανισμούς που εμπλέκονται στο συναίσθημα (Bechara, 2004; Bechara, 
Damasio, & Damasio, 2001; Damasio, 1994; Verdejo-Garcia, Perez-Garcia, 
& Bechara, 2006) μέσω των μηχανισμών μνήμης οι οποίοι επηρεάζονται 
ιδιαίτερα από συναισθηματικές καταστάσεις και ευνοούν τη χρήση ουσιών  
(Verdejo-Garcia et al., 2006). Αυτά τα ευρήματα μπορούν εν μέρει να αι-
τιολογήσουν το γιατί κοινά χαρακτηριστικά των εξαρτημένων ατόμων 
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αποτελούν η περιορισμένη εμπειρία συναισθημάτων και η περιορισμένη 
λήψη αποφάσεων (Bechara, 2003, 2004). 

8. Η επίδραση της μουσικής ακρόασης στα εγκεφαλικά 
δίκτυα που σχετίζονται με τα συναισθήματα

Εκτός από τη συμμετοχή των περιοχών του ακουστικού φλοιού που 
εμπλέκονται στην επεξεργασία βασικών χαρακτηριστικών του ήχου, 
όπως είναι το τονικό ύψος και η διάρκεια (Zatorre & Salimpoor, 2013), 
έχει βρεθεί ότι η ακρόαση ευχάριστης μουσικής προκαλεί συναισθηματι-
κές αντιδράσεις μέσω της ενεργοποίησης περιοχών του εγκεφάλου που 
εμπλέκονται και στους μηχανισμούς ανταμοιβής, ενίσχυσης, κινήτρων, 
συναισθημάτων, προσέγγισης, απόσυρσης, στη διέγερση, την κίνηση, 
την προσοχή και την αξιολόγηση (Blood & Zatorre, 2001; Blood, Zatorre, 
Bermudez & Evans, 1999; Brown, Martinez, & Parsons, 2004; Elliott, 
Newman, Longe, & William Deakin, 2004; Koelsch, Fritz, V. Cramon, 
Muller, & Friederici, 2006; Menon & Levitin, 2005; Roitman, Wheeler, 
& Carelli, 2005; Schultz, 2000; Small, Zatorre, Dagher, Evans, & Jones-
Gotman, 2001; Tobler, Dickinson, & Schultz, 2003). Οι κύριες εγκεφαλι-
κές δομές που εμπλέκονται στη συναισθηματική επεξεργασία της ευχά-
ριστης μουσικής περιλαμβάνουν νευρωνικά δίκτυα που εκτείνονται στις 
μεταιχμιακές και παρα-μεταιχμιακές δομές, όπως στο κοιλιακό ραβδωτό 
σώμα, την αμυγδαλή, τον ιππόκαμπο και τη νήσο του εγκεφάλου. Το κοι-
λιακό ραβδωτό σώμα, όπου προβάλλουν οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες, 
εμπλέκεται έντονα στο σύστημα παραγωγής ανταμοιβής, στη λειτουρ-
γία της προσοχής και στα κίνητρα (Blood & Zatorre, 2001; Brown et al., 
2004; Koelsch et al., 2006; λMenon & Levitin, 2005) και έχει συσχετιστεί 
με πολλές μορφές θετικών συναισθηματικών καταστάσεων (Aharon et 
al., 2001; Blood & Zatorre, 2001; Brown et al., 2004; Koelsch et al., 2006; 
Menon & Levitin, 2005; Schultz, 2000). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα VTA 
και NAc, τα οποία βρίσκονται στο κοιλιακό ραβδωτό σώμα και εμπλέκο-
νται έντονα στην επίδραση ενίσχυσης της χρήσης ουσιών, παρουσιάζουν 
έντονη ενεργοποίηση ως απόκριση στη μουσική (Salimpoor et al., 2011). 
Αυτή η ενεργοποίηση φαίνεται να προκαλείται από μια αλληλεπίδραση 
με τα φλοιικά δίκτυα που εμπλέκονται στην ανάλυση κατά την αντίλη-
ψη και την αποτίμηση (Salimpoor et al., 2013). Το NAc είναι λειτουργικά 
συνδεδεμένο με ακουστικές και μετωπιαίες περιοχές και η αλληλεπίδρα-
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σή τους, που έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση της ντοπαμίνης στο 
NAc, έχει συσχετιστεί θετικά με την ανταμοιβή από την ακρόαση μου-
σικής (Zatorre & Salimpoor, 2013). Η ικανότητα της μουσικής να ρυθ-
μίζει την απελευθέρωση ντοπαμίνης (Blood & Zatorre, 2001; Menon & 
Levitin, 2005; Salimpoor et al., 2011) στο ραβδωτό ντοπαμινεργικό σύ-
στημα με έναν τρόπο παρόμοιο με τις υλικές ανταμοιβές (Salimpoor et 
al., 2011) μπορεί να εξηγήσει γιατί η εμπειρία της ακρόασης μουσικής 
είναι τόσο ευχάριστη και οδηγεί σε συναισθήματα ευφορίας. Ωστόσο, 
τα θετικά συναισθήματα που είναι αποτέλεσμα της ευχάριστης μουσικής 
μπορεί επίσης να υποβοηθούνται από την καταστολή των αρνητικών ερε-
θισμάτων (Blum et al., 2010) μέσω της απενεργοποίησης της αμυγδαλής 
(Blood & Zatorre, 2001), και τη μείωση του άγχους (Bernatzky, Presch, 
Anderson, & Panksepp, 2011; Cepeda, Carr, Lau, & Alvarez, 2006) μέσω 
της μείωσης των επιπέδων κορτιζόλης (Bartlett, Kaufman, & Smeltekop, 
1993; Gerra et al., 1998; Nilsson, 2009; Nilsson, Unosson, & Rawal, 2005). 
Η αμυγδαλή αποτελεί ένα μεταιχμιακό κύκλωμα στον εγκέφαλο που έχει 
βρεθεί ότι σχετίζεται με την επεξεργασία των αρνητικών συναισθημάτων 
(Phan, Wager, Taylor, & Liberzon, 2002; Zald, 2003) και επιδεικνύει ισχυ-
ρή ενεργοποίηση κατά την επεξεργασία ερεθισμάτων που προκαλούν συ-
ναισθήματα φόβου (Breiter et al., 1996; Morris et al., 1996; Whalen et al., 
1998) και λύπης (Blair, Morris, Frith, Perrett, & Dolan, 1999; Killgore & 
Yurgelun-Todd, 2004). 

Συνεπώς, η απενεργοποίηση της αμυγδαλής θα ήταν ουσιαστικά σαν 
ανταμοιβή (Taylor et al., 2003), δεδομένου ότι η ευχαρίστηση και ο πόνος 
ενώνει τις αντίθετες άκρες στο φάσμα των ανθρώπινων συναισθημάτων 
(Becerra, Breiter, Wise, Gonzalez, & Borsook, 2001). Αυτή η έννοια είναι 
σύμφωνη με τα ευρήματα που έδειξαν ότι η ακρόαση μουσικής μειώνει 
την ανάγκη για οπιούχα φάρμακα κατά τον μετεγχειρητικό πόνο (Pecina 
& Smith, 2010), μια διαδικασία που μπορεί να διευκολυνθεί από την πα-
ραγωγή ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων από την ακρόαση μουσικής και 
την απελευθέρωση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο (Panksepp, 1995). Άλλες 
μελέτες επιβεβαίωσαν αυτή την υπόθεση και έδειξαν ότι οι “ανατριχίλες” 
που παράγονται κατά την ακρόαση μουσικής εξασθενούνται από τον 
ανταγωνιστή υποδοχέα οπιοειδών ναλοξόνη, παρέχοντας αποδείξεις για 
αιτιώδη σύνδεση μεταξύ ανταμοιβής λόγω μουσικής ακρόασης και κεντρι-
κής απελευθέρωσης ενδογενών οπιοειδών (Chanda & Levitin, 2013; A. 
Goldstein, 1980). Τέλος, μια άλλη δομή του εγκεφάλου που επίσης ενερ-
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γοποιείται από την ακρόαση ευχάριστης μουσικής (Brown et al., 2004) εί-
ναι ο ιππόκαμπος, μία σημαντική δομή του εγκεφάλου που συνδέεται με 
το μεσο-μεταιχμιακό ντοπαμινεργικό σύστημα και χαρακτηρίζεται από 
ευαισθησία σε συναισθηματικούς στρεσογόνους παράγοντες, διέγερση 
της τρυφερότητας, θετικά συναισθήματα, ρύθμιση της συναισθηματικής 
κατάστασης, συστήματα προσοχής και κίνητρα (Koelsch, 2010; Mega, 
Cummings, Salloway, & Malloy, 1997; Phillips, Drevets, Rauch, & Lane, 
2003). Αυτά τα ευρήματα φαίνεται να υπογραμμίζουν την ικανότητα της 
μουσικής να ρυθμίζει τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών δικτύων που 
σχετίζονται με την ανταμοιβή, τη συγκίνηση και την ευχαρίστηση. 

Όσον αφορά την ίδια την απόλαυση της μουσικής, μελέτες έχουν 
δείξει ότι σχετίζεται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ δομών του φλοιού 
που δημιουργούν προσδοκίες σε σχέση με τη μουσική και υποφλοιικά 
συστήματα που ρυθμίζουν την ανταμοιβή και την αποτίμηση (Zatorre 
& Salimpoor, 2013). Το φλοιικό σύστημα μπορεί να αποκωδικοποιήσει 
σχέσεις τονικού ύψους και ρυθμού και να δημιουργήσει προσδοκίες, ενώ 
η συναισθηματική διέγερση που σχετίζεται με τις προσδοκίες προκαλεί-
ται κυρίως από αλληλεπιδράσεις με το ραχιαίο ντοπαμινεργικό σύστημα 
(Zatorre & Salimpoor, 2013). Η σχέση ανάμεσα στην αναζήτηση ανταμοι-
βής και την ακρόαση μουσικής απεικονίστηκε σε μια μελέτη με τη χρήση 
τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) κατά την οποία εξετάστη-
καν ακροατές σχετικά με την ικανότητά τους να απελευθερώνουν ντο-
παμίνη σε διαφορετικές δομές του ντοπαμινεργικού συστήματος (NAc 
vs κερκοφόρο πυρήνα) και οδήγησε τους ερευνητές να καταλήξουν στο 
συμπέρασμα ότι η ευχαρίστηση που δημιουργεί η ακρόαση μουσικής πα-
ρουσιάζει στοιχεία μιας πρώτης φάσης “ορεκτικού”, η οποία συνδέεται με 
την πρόβλεψη, και μιας κύριας φάσης που συνδέεται με τα αποτελέσματα 
ηδονής και ενίσχυσης (Chanda & Levitin, 2013; Salimpoor et al., 2011). 
Είναι ενδιαφέρον το ότι η ίδια διαδικασία επιβράβευσης η οποία εμπλέκει 
ντοπαμινεργική δραστηριότητα με συγκεκριμένα ανατομικά και χρονικά 
σχήματα αναφέρθηκε επίσης σε μελέτες με πειραματόζωα ως απάντηση 
σε χρήση ναρκωτικών ουσιών (Chanda & Levitin, 2013; Volkow et al., 
2006). Ειδικότερα, και στους δύο τύπους έρευνας, ο κερκοφόρος πυρή-
νας, ο οποίος νευρώνεται σημαντικά από νευρώνες ντοπαμίνης, ήταν πιο 
δραστήριος ενόψει της μέγιστης συναισθηματικής αντίδρασης είτε στη 
μουσική είτε στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ η δεξιά ΝΑο, η οποία 
επίσης νευρώνεται από ντοπαμινεργικούς νευρώνες, παρουσίασε αυξη-
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μένη δραστηριότητα κατά την εμπειρία της αποκορύφωσης (Pereira et 
al., 2011; Salimpoor et al., 2011). Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι η ακρόαση 
ευχάριστης μουσικής και η χρήση ουσιών ενεργοποιεί τις ίδιες νευρωνι-
κές δομές στον εγκέφαλο, ένα εύρημα που θα μπορούσε ενδεχομένως να 
είναι θεραπευτικά χρήσιμο για την αποκατάσταση της ντοπαμινεργικής 
δραστηριότητας στο μέσο μεταιχμιακό σύστημα κατά τη διάρκεια της 
αποτοξίνωσης.

9. Η ακρόαση μουσικής για την αποκατάσταση της 
ντοπαμινεργικής δραστηριότητας σε εξαρτημένα από 
ουσίες άτομα

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα από τα κύρια αρνητικά νευρο-
βιολογικά αποτελέσματα του εθισμού σε ουσίες είναι η δυσλειτουργία 
της ντοπαμινεργικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο, η οποία εμπλέκε-
ται στα αισθήματα ανταμοιβής, ευχαρίστησης και ευφορίας (Melis et al., 
2005) και περιλαμβάνει δομές του εγκεφάλου οι οποίες είναι οι κύριες 
περιοχές δράσης όλων των ουσιών που προκαλούν εθισμό (Diana, 2011; 
Stimmel & Kreek, 2000; Volkow et al., 2002; Volkow, Wang, Fischman, et 
al., 1997). Κατά τη διάρκεια της αποχής από τις ουσίες, η δυσλειτουργία 
στο ντοπαμινεργικό μονοπάτι έχει ως αποτέλεσμα την αισθητή άμβλυνση 
της απόκρισης σε φυσικές ανταμοιβές (Volkow & Morales, 2015) και κατά 
συνέπεια συμπεριφορές αναζήτησης ουσιών για την εύρεση ευχαρίστη-
σης. Είναι ενδιαφέρον ότι η ακρόαση ευχάριστης μουσικής θεωρείται ως 
μία από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες, ικανές να προκαλέσουν έντο-
νη ευχαρίστηση και έχει δείξει ότι εμπλέκεται στα κυκλώματα του με-
σομεταιχμιακού συστήματο,ς που εμπλέκονται στην ανταμοιβή και στο 
συναίσθημα που ενεργοποιείται από παράνομα ναρκωτικά (Blood & Za-
torre, 2001; Blum et al., 2010; Boso, Politi, Barale, & Enzo, 2006; Menon & 
Levitin, 2005; Salimpoor, Benovoy, Larcher, Dagher & Zatorre, 2011) και 
να ενισχύσει τη σχετική ντοπαμινεργική οδό με τρόπο παρόμοιο με τις 
φυσικές ανταμοιβές (Salimpoor et al., 2011; Salimpoor, Benovoy, Longo, 
Cooperstock & Zatorre, 2009; Salimpoor et al., 2013). Σε μια μελέτη που 
διεξήχθη από τους Menon και Levitin (2005), η απεικόνιση με λειτουργι-
κό μαγνητικό συντονισμό (fMRI) έδειξε ότι η ακρόαση μουσικής μπορεί 
να ρυθμίσει την εγκεφαλική μέσομεταιχμιακή δραστηριότητα κυρίως στο 
NAc και στο VTA, τη νήσο του εγκεφάλου και τον υποθάλαμο, δομές 
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οι οποίες εμπλέκονται στη ρύθμιση των αυτόνομων και φυσιολογικών 
αντιδράσεων κατά τη διάρκεια μιας συναισθηματικής εμπειρίας ή εμπει-
ρίας ανταμοιβής. Οι αποκρίσεις που καταγράφηκαν στο NAc και στο 
VTA έδωσαν στοιχεία για τη στήριξη της υπόθεσης ότι η απελευθέρωση 
DA και η απόκριση του NAc στη μουσική συνδέονται στενά. Πράγμα-
τι, η μελέτη έδειξε καθαρά ότι η ακρόαση ευχάριστης μουσικής είχε ως 
αποτέλεσμα την απελευθέρωση DA στο VTA και την ενεργοποίηση του 
NAc, του VTA και του υποθαλάμου. Η απελευθέρωση DA μπορεί με τη 
σειρά της να ενεργοποιήσει τους υποδοχείς ντοπαμίνης και να προάγει 
την ενδοκυτταρική σηματοδότηση που μπορεί τελικά να οδηγήσει σε 
χαμηλότερα επίπεδα άγχους και αυξημένα συναισθήματα ευεξίας μεταξύ 
άλλων φυσιολογικών λειτουργιών (Blum et al., 2010). Μια άλλη σχετική 
μελέτη που χρησιμοποίησε PET, έδειξε ότι η ένταση της ευχαρίστησης 
που προκαλείται από την ακρόαση μουσικής συσχετίζεται θετικά με την 
ενεργοποίηση του κοιλιακού ραβδωτού σώματος, η οποία περιλαμβάνει 
την ντοπαμινεργική δραστηριότητα μεταξύ άλλων νευροδιαβιβαστών 
(Blood & Zatorre, 2001). Μπορεί να θεωρηθεί ότι τα θετικά συναισθή-
ματα που προκαλούνται από την ακρόαση της μουσικής μπορεί να είναι 
υπεύθυνα για την ενεργοποίηση του NAc και την επακόλουθη έκκριση 
του DA (Ashby, Isen, & Turken, 1999) και ότι τα αποτελέσματα επιβρά-
βευσης που προσφέρει η μουσική μπορεί να οφείλονται σε αυξημένα επί-
πεδα DA στις περιοχές του εγκεφάλου του NAc και του VTA. Πράγματι, 
οι Sutoo και Akiyama (Sutoo & Akiyama, 2004) απέδειξαν πειραματικά 
ότι κατά την ακρόαση της μουσικής προκαλείται αυξημένη ντοπαμινερ-
γική δραστηριότητα στον εγκέφαλο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
ρυθμίζοντας την ντοπαμινεργική νευροδιαβίβαση, η μουσική μπορεί να 
είναι ικανή να τροποποιήσει τα συμπτώματα συνθηκών που σχετίζονται 
με δυσλειτουργία της DA, κάτι το οποίο αποτελεί μία ιδιαίτερα ελκυστική 
υπόθεση η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Η μετάδοση οπιοειδών στο NAc συνδέεται επίσης με την έκκριση DA 
στο VTA (Kelly & Berridge, 2002). Έχει αποδειχθεί ότι ο ανταγωνιστής 
οπιοειδούς ναλοξόνη αποτρέπει τις αποκρίσεις ενδορφίνης που ελέγ-
χουν την απελευθέρωση DA που προκαλείται από την ακρόαση μουσι-
κής (Goldstein, 1980). Οι Schott et al. (2008) απέδειξαν μέσω fMRI ότι η 
ντοπαμινεργική δραστηριότητα στον εγκέφαλο σχετίζεται ποσοτικά με 
την εμπειρία της ανταμοιβής η οποία προκαλείται από την απελευθέρω-
ση DA στο μέσο μεταιχμιακό σύστημα. Υπό αυτή την έννοια, οι έντονες 
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εμπειρίες ανταμοιβής που προκαλούνται από τη μουσική μπορεί να οδη-
γήσουν σε παρατεταμένη ντοπαμινεργική ενεργοποίηση που μπορεί να 
είναι σημαντική σε περιπτώσεις εξάρτησης από ουσίες. Επιπλέον, η επαρ-
κής απελευθέρωση του DA και η ενεργοποίηση του κυκλώματος αντα-
μοιβής εξαρτάται επίσης από την πυκνότητα των υποδοχέων D2. Μελέ-
τες έχουν δείξει ότι οι φορείς αλληλόμορφων DRD2 A1, οι οποίοι έχουν 
μικρότερους αριθμούς υποδοχέων D2 και μειωμένη έκκριση ντοπαμίνης, 
παρουσιάζουν μια αμβλυμένη απόκριση στη γλυκόζη και τις χρηματικές 
ανταμοιβές (Blum et al., 2010). Ωστόσο, αυτή η δυσλειτουργία μπορεί 
να διασωθεί από βρωμοκρυπτίνη, έναν ισχυρό αγωνιστή DRD2 ο οποί-
ος έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό των 
υποδοχέων D2, μέσω έκλυσης DA (Blum et al., 2010), και κατά συνέπεια 
στη μείωση της ακατανίκητης επιθυμίας για χρήση (Thanos et al., 2001). 
Είναι άξιο αναφοράς το ότι στη μελέτη τους, οι Blum et al. (2010) κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα ότι η ακρόαση μουσικής μιμείται την επίδραση 
της βρωμοκρυπτίνης. Έτσι, είναι δυνατόν να υποθέσουμε ότι η ακρόαση 
μουσικής μπορεί να έχει παρόμοια, αν και βραδύτερη και λιγότερο ισχυ-
ρή, λειτουργία με τη βρωμοκρυπτίνη στην ενεργοποίηση των υποδοχέων 
DA μέσω αυξημένης έκκρισης DA. Με άλλα λόγια, η ακρόαση μουσικής 
μπορεί να είναι δυνατό να δράσει ως έμμεσος αγωνιστής D2 με διέγερση 
των βιοχημικών διεργασιών που είναι υπεύθυνες για την απελευθέρωση 
της DA. 

Ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά φαίνεται να είναι η εξοικείωση με τη μου-
σική, καθώς φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μουσική 
απόλαυση αυξάνοντας τα ποσοστά των συμπαθειών του ατόμου, τη 
συναισθηματική εμπλοκή και τη σχετική πρόκληση ευχάριστων συναι-
σθημάτων (Pereira et al., 2011). Πράγματι, έχει αποδειχθεί ότι η απε-
λευθέρωση της ντοπαμίνης μπορεί να συμβεί ως απόκριση σε γνωστή, 
εξαιρετικά ευχάριστη μουσική (Salimpoor et al., 2011; Salimpoor et al., 
2013) και ότι αυτή η διαδικασία ενισχύει τη συνδεσιμότητα μεταξύ της 
ventral tegmental area και του NAc, καθώς και μεταξύ του NAc και του 
υποθαλάμου, υποδεικνύοντας οικείες και σχετικές με την ευχαρίστη-
ση απαντήσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος ως απόκριση στη 
μουσική (Blum et al., 2010; Menon & Levitin, 2005; Sutoo & Akiyama, 
2004). Επιπλέον, οι ευρύτερες συναισθηματικές περιοχές του μεταιχμια-
κού και παραμεταιχμιακού συστήματος που εμπλέκονται στο κύκλωμα 
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επιβράβευσης είναι πιο δραστήριες κατά τη διάρκεια ακρόασης γνωστής 
μουσικής σε σύγκριση με την ακρόαση άγνωστης στον ακροατή μουσι-
κής, υπογραμμίζοντας έτσι το ρόλο της εξοικείωσης στη συναισθηματική 
εμπλοκή κατά τη μουσική ακρόαση (Pereira et al., 2011) και την πιθανή 
θεραπευτική συνεισφορά της στην αποκατάσταση της μέσο μεταιχμιακής 
ντοπαμινεργικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης.

10. Η ακρόαση μουσικής μπορεί να αντισταθμίσει τις 
ψυχοφυσιολογικές επιδράσεις των ερεθισμάτων που 
σχετίζονται με τη χρήση 

Επαγγελματίες και θεραπευτές από το χώρο της υγείας τονίζουν τη σημα-
σία της έγκαιρης εντόπισης καταστάσεων υψηλού κινδύνου και της έγκαι-
ρης αλλαγής συμπεριφορών που ευνοούν τη χρήση ουσιών (Marlatt, 1985, 
1990, 1996). Ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου σε αυτή την διαδικασία 
είναι η ακατανίκητη επιθυμία κατανάλωσης ουσιών, καθώς έχει επανειλη-
μένως τονιστεί η σημαντικότητά της κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης  
(Franken, 2003). Η ακατανίκητη επιθυμία κατανάλωσης ουσιών (craving) 
θεωρείται ως ένα είδος συναισθήματος (Franken, 2003; Panksepp, 2007) 
και έχει συνδεθεί με τη θετική ενίσχυση της χρήσης ουσιών (Marlatt, 
1985) καθώς επίσης και με την επιθυμία ανακούφισης από τα συμπτώ-
ματα της αποχής (APA, 2013; Baker, Morse, & Sherman, 1987). Εϊναι ση-
μαντικό ότι οι ερευνητές έχουν υπογραμμίσει τη σημασία εκείνων των 
ερεθισμάτων τα οποία συνδέονται με την αποχή ή τη χρήση ουσιών και 
μπορούν να προκαλέσουν έντονη επιθυμία κατανάλωσης ουσιών όταν 
ένα εξαρτημένο άτομο έρθει αντιμέτωπο με ένα σχετικό εξωτερικό ερέθι-
σμα (Poulous, Hinson, & Siegel, 1981; Tiffany, 1990). Αυτά τα ερεθίσματα 
οδηγούν σε εξαρτημένες ψυχοφυσιολογικές και συμπεριφορικές συμπε-
ριφορές οι οποίες ενδυναμώνουν το κίνητρο για χρήση των ουσιών και 
αυξάνουν τον κίνδυνο υποτροπής (Krank & Wall, 1990). Θεραπευτικές 
προσεγγίσεις, όπως η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, κυρίως στοχεύ-
ουν στο να εξαλείψουν την επίδραση των εξαρτημένων ερεθισμάτων και 
να χρησιμοποιήσουν γι’ αυτό το σκοπό την έκθεση σε διαφορετικά ερε-
θίσματα. Σύμφωνα με τη Θετική Ψυχολογία (Dunn & Dougherty, 2005; 
Fredrickson, Branigan, & Tugade, 1998; Tugade & Fredrickson, 2004), η 
πρόκληση θετικών συναισθημάτων μπορεί να αντισταθμίσει τις ψυχοφυ-
σιολογικές επιδράσεις που προκαλούνται από αρνητικά συναισθήματα 
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όπως το άγχος, ο φόβος και η αγωνία. Έρευνες έχουν επιβεβαιώσει αυτή 
την υπόθεση δείχνοντας ότι η καρδιαγγειακή διέγερση που προκαλείται 
από φόβο μπορεί να αντιμετωπιστεί με την πρόκληση θετικών συναισθη-
μάτων (Fredrickson et al., 1998; Fredrickson & Levenson, 1998). Από τη 
στιγμή που η ακατανίκητη επιθυμία κατανάλωσης ουσιών θεωρείται συ-
ναίσθημα (Franken, 2003), τα αντίθετα σήματα που εξαρτώνται από τη 
χρήση ουσιών θα απαιτούσαν μια εναλλακτική πηγή διέγερσης η οποία 
θα μπορούσε να διευκολύνει την τροποποίηση και εξουδετέρωση των 
κλινικών ψυχοφυσιολογικών συμπεριφορών που σχετίζονται με την επι-
θυμία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι η ακρόαση μουσικής έχει προταθεί 
ως μια αποτελεσματική πηγή για την πρόκληση θετικών συναισθημάτων 
(Salimpoor et al., 2011; Salimpoor et al., 2009) τα οποία μπορούν να αντι-
σταθμίσουν αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις και ψυχοφυσιολογι-
κά συμπτώματα (Allen et al., 2001; Andrade & Bhattacharya, 2003; Hamel, 
2001; Phipps, Carroll, & Tsiantoulas, 2010; Schneider, Schedlowski, Sch-
urmeyer, & Becker, 2001; Sutoo & Akiyama, 2004; Thorgaard, Henriksen, 
Pedersbaek, & Thomsen, 2004; Watkins, 1997), μέσω της πρόκλησης θε-
τικών επιδράσεων στις σχετικές ομοιοστατικές λειτουργίες (Bernatzky et 
al., 2011; Sakamoto, Ando, & Tsutou, 2013; Salamon, Kim, Beaulieu, & 
Stefano, 2003). Νευροβιολογικά ευρήματα υποστηρίζουν περαιτέρω αυτή 
την ιδέα καθώς υποστηρίζουν ότι η ικανότητα της μουσικής να προκαλεί 
θετικά συναισθήματα και να εξουδετερώνει αρνητικές επιδράσεις οφείλε-
ται στην απελευθέρωση ντοπαμίνης στο μέσο μεταιχμιακό σύστημα του 
εγκεφάλου ως απόκριση στη μουσική (Blood & Zatorre, 2001; Menon 
& Levitin, 2005; Salimpoor et al., 2011) και στη μειωμένη ενεργοποίη-
ση της αμυγδαλής η οποία εμπλέκεται στην εμπειρία των αρνητικών συ-
ναισθημάτων (Blood & Zatorre, 2001; Blood et al., 1999). Οι Aldridge 
and Fachner (2006) υποστήριξαν ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος για 
τον οποίο τα εξαρτημένα από ουσίες άτομα ακούνε μουσική. Επίσης, έχει 
βρεθεί ότι η ακρόαση μουσικής εξουδετερώνει αρνητικές ιδέες (Phipps 
et al., 2010), αποτρέπει την αρνητική διάθεση (Sarkamo et al., 2008) και 
ενδυναμώνει τις θετικές σκέψεις ξεπερνώντας την τάση να τις αντιτάξει 
κανείς με την ορθολογική σκέψη (Salamon et al., 2003). Επομένως, θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ακρόαση ευχάριστης μουσικής που δεν 
σχετίζεται με τη χρήση ουσιών μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοηθητικό 
παράγοντα για την αντικατάσταση ερεθισμάτων που σχετίζονται με τις 
ουσίες και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας μέσω 
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της έκθεσης σε ερεθίσματα για την αποτοξίνωση. Πράγματι, μια πιλοτική 
μελέτη από τους Stamou et al. (2016, 2017) διερεύνησε την αποτελεσμα-
τικότητα της συστηματικής απευαισθητοποίησης με τη βοήθεια της μου-
σικής κατά την αποτοξίνωση και έδειξε ότι η αντισταθμιστική βοήθεια 
της μουσικής μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από την μη ενισχυμένη 
έκθεση χωρίς μουσική. 

Η μελέτη παρείχε επίσης στοιχεία για το ότι η μουσική ενισχύει τα 
θεραπευτικά αποτελέσματα της συστηματικής απευαισθητοποίησης στα 
γνωστικά και ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά του εθισμού σε ουσίες. 
Εάν τα ευρήματα αυτά επιβεβαιωθούν από μελλοντικές μελέτες, η έκθε-
ση με υποβοηθούμενη μουσική μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη μέθοδος 
θεραπείας για την επαναπρόσληψη του γνωστικού ελέγχου της αντιδρα-
στικότητας και των στοιχείων που περιέχουν ψυχαναγκαστική συμπερι-
φορά κατά την έκθεση σε γνωρίσματα που σχετίζονται με τη χρήση των 
ουσιών (Beck, Wright, Newman, & Liese, 1993; Christiansen et al., 1989; 
Marlatt, 1996). 

11. Η ακρόαση μουσικής ως ένας πιθανός παράγοντας 
κινδύνου υποτροπής

Εκτός από τις πιθανές θεραπευτικές της ιδιότητες, η μουσική σχετίζεται 
επίσης με τη χρήση ουσιών και έχει αναγνωριστεί και ως πιθανός παρά-
γοντας κινδύνου για υποτροπή (Aldridge & Fachner, 2010). Συγκεκριμέ-
να, διάφορα μουσικά είδης συνδυάζονται συχνά με τη χρήση διαφόρων 
ουσιών ως προς τη διάθεση που προκαλεί η ουσία (Aldridge & Fachner, 
2006). Η επαναλαμβανόμενη χρήση ουσιών που συνοδεύεται από μουσι-
κή έχει αποδειχθεί ότι έχει ως αποτέλεσμα η ίδια η μουσική να λειτουργεί 
ως εξαρτημένο στοιχείο που μπορεί να προάγει την υποτροπή (Aldridge 
& Fachner, 2010; Boening, 2001; Doak, 2003; Esch & Stefano, 2004; 
Horesh, 2006; Mays, Clark, & Gordon, 2008; White, 1996). Πραγματικά, 
αυτή η σχέση ανάμεσα στη μουσική και τη χρήση ουσιών έχει αποδει-
χτεί και πειραματικά σε μελέτες με πειραματόζωα (Polston & Glick, 2011; 
Polston et al., 2011), οι οποίες έδειξαν ότι η μουσική μπορεί να λειτουργή-
σει ως εξαρτημένο ερέθισμα ικανό να επανεδραιώσει συμπεριφορές ανα-
ζήτησης ουσιών. Αυτή η συσχέτιση έχει χρησιμοποιηθεί από θεραπευτές 
για να βοηθήσουν εξαρτημένα από ουσίες άτομα να εξασθενήσουν τα 
νευροβιολογικά συμπτώματα που βρίσκονται κάτω από αυτή την επίδρα-
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ση (Horesh, 2006). Παρόλο που τα παραπάνω ευρήματα υποδεικνύουν 
τις πιθανές επικίνδυνες για υποτροπή δυνατότητες της μουσικής, η θέση 
ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως στοιχείο που ενεργοποιεί 
συμπεριφορές αναζήτησης της ουσίας φαίνεται να είναι πολύ περιοριστι-
κή. Για παράδειγμα, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί εάν η μουσική θα 
μπορούσε να διευκολύνει την αποχή από τη χρήση ενεργώντας ως ένα 
εξαρτημένο ερέθισμα για την αναστολή της ακατανίκητης επιθυμίας για 
χρήση, σε συνδυασμό με μια φαρμακευτική ή θεραπευτική προσέγγιση 
που αποδυναμώνει τη συμπεριφορά αναζήτησης ουσιών. Επιπλέον, έρευ-
νες έδειξαν ότι η ακρόαση μουσικής μπορεί να τροποποιήσει το επίπεδο 
φυσικών οπιούχων στο αίμα (Stefano, Zhu, Cadet, Salamon, & Mantione, 
2004) και, εάν μελοντικές έρευνες επιβεβαιώσουν αυτά τα ευρήματα, η 
ακρόαση μουσικής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα πιθανό υπο-
κατάστατο των ουσιών κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης (Aldridge & 
Fachner, 2010) και να διευκολύνει την αποχή. Αυτό επιτρέπει σημαντικά 
συναισθηματικά, βιολογικά και κοινωνικά θέματα (Ghetti, 2004) να αντι-
μετωπιστούν υπό μικρότερη πιεση κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης. 
Πράγματι, η μουσική μπορεί να προκαλέσει ένα ηρεμιστικό και ενεργο-
ποιητικό αποτέλεσμα και να γεμίσει προσωρινά το συναισθηματικό κενό 
που βιώνει κανείς κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης και τα πρώιμα στά-
δια της αποκατάστασης, διευκολύνοντας έτσι την αποχή, πριν να αντιμε-
τωπιστούν πιο περίπλοκα θέματα που σχετίζονται με την εξάρτηση από 
ουσίες (Aldridge & Fachner, 2006). Η ικανότητα της ακρόασης της μου-
σικής να ενεργοποιεί την απελευθέρωση ντοπαμίνης και να δημιουργεί 
συναισθήματα χαλάρωσης, ευχαρίστησης και ευφορίας (Blood & Zatorre, 
2001; Chanda & Levitin, 2013; Menon & Levitin, 2005; Salimpoor et al., 
2011; Volkow et al., 2006) μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα ευεργετική σε αυτά 
τα στάδια της θεραπείας. Η επίδραση της μουσικής στα εγκεφαλικά συ-
στήματα που σχετίζονται με την ντοπαμίνη, τα οποία μπορεί να είναι και ο 
λόγος που τα εξαρτημένα άτομα συνηθίζουν να ακούν μουσική (Aldridge 
& Fachner, 2006), θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ενίσχυση της παρα-
μονής στην αποτοξίνωση. Επιπροσθέτως, τα τραγούδια είναι ικανά να 
ενεργοποιούν τη μνήμη επεισοδίων (Aldridge & Fachner, 2010; Juslin & 
Vastfjall, 2008; Juslin & Sloboda, 2001) και θα μπορούσαν, πιθανόν, να 
σταθούν υποστηρικτικά σε μνήμες ή τραυματικές εμπειρίες οι οποίες σχε-
τίζονται με τον εθισμό και αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για υποτροπή. 
Η μουσική θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας σχέ-
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σης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον θεραπευτή και το εξαρτημένο άτομο και 
έτσι, αργά αλλά σταθερά, να διευκολύνει την αποδυνάμωση της άμυνας 
των εξαρτημένων ατόμων κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης (Bednarz 
& Nikkel, 1992). Τέλος, η σύνδεση μεταξύ μουσικής και ποπ κουλτούρας 
μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα πρόσθετο θεραπευτικό εργαλείο για 
την εξερεύνηση και τροποποίηση των αρνητικών συναισθηματικών και 
συμπεριφοριστικών προτύπων, για τη διευκόλυνση της συναισθηματικής 
έκφρασης και για την προώθηση της ανοικοδόμησης της αυτοδιάθεσης 
ως μέλους ομάδας σε μια ομαδική θεραπεία (Dijkstra & Hakvoort, 2004).

12.  Συμπεράσματα

Η φαινομενική σχέση ανάμεσα στην ακρόαση μουσικής και τις οδούς 
ντοπαμινεργικής ανταμοιβής στον εγκέφαλο μπορεί εν μέρει να εξηγήσει 
γιατί, αν και δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μας, η μουσική μπο-
ρεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στη σωματική και ψυχική μας 
ευεξία. Ακόμη, αυτή η σχέση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια σημαντική 
συμβολή στη σταδιακή αποκατάσταση της ντοπαμινεργικής δραστηριό-
τητας στον εγκέφαλο εξαρτημένων από ουσίες ατόμων, καθώς σημαντι-
κά στοιχεία δείχνουν ότι η ακρόαση της μουσικής έχει την ικανότητα να 
ρυθμίζει την απελευθέρωση της DA και πιθανώς να έχει ως αποτέλεσμα 
τον πολλαπλασιασμό των υποδοχέων D2. Παρόλο που κάποιος θα μπο-
ρούσε να υποστηρίξει ότι αισθήματα ευχαρίστησης και ευφορίας μπορεί 
να είναι συνδυασμένα με τη χρήση ουσιών και μπορεί να οδηγήσουν σε 
συμπεριφορές αναζήτησης ουσιών, τα υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται να 
δείχνουν και μια άλλη κατεύθυνση, όπου η προσεκτική εξέταση και χρήση 
της λειτουργίας της ακρόασης μουσικής θα μπορούσε να έχει ευεργετική 
επίδραση στην ντοπαμινεργική δραστηριότητα, τόσο κατά τη διάρκεια 
της φάσης της αποτοξίνωσης όσο και κατά την φάση της αποκατάστα-
σης. Το γεγονός ότι η ακρόαση μουσικής δεν έχει αναφερθεί να προκα-
λεί παρενέργειες και κυρίως προκαλεί ευχάριστες εμπειρίες, την καθιστά 
ελκυστική λύση που αξίζει να διερευνηθεί σε μελλοντικές πειραματικές 
μελέτες ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη διεπιστημονικών θεραπευτικών 
παρεμβάσεων με τη βοήθεια μουσικής, οι οποίες να μπορούν να λειτουρ-
γούν ως αποτελεσματικές συμπληρωματικές θεραπευτικές μέθοδοι για 
την αποκατάσταση της εγκεφαλικής ντοπαμινεργικής δραστηριότητας 
σε εξαρτημένα από ουσίες άτομα.
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Περίληψη

Αυτό το άρθρο στοχεύει να παρουσιάσει το μοντέλο γνωστικής-συμπερι-
φορικής ψυχολογίας για την αποφυγή της υποτροπής. Για την καλύτερη 
κατανόηση ορισμένων διαδικασιών που εμπλέκονται στη θεραπεία, θα 
παρουσιαστεί μια μεμονωμένη μελέτη σε έναν ασθενή με τριχοτιλλομα-
νία. Επιπλέον, κατά την επεξήγηση της κλινικής περίπτωσης, θα παρουσι-
αστούν ορισμένα ειδικά παραδείγματα της συγκεκριμένης θεραπευτικής 
μεθόδου. 

Εισαγωγή

Το μοντέλο εθισμού ή κινήτρου που αναπτύχθηκε από τον Beck (Beck et 
al., 1993), παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα των 
εθισμών, αποδεικνύει την κλινική του χρησιμότητα σε πολλές παθολογι-
κές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενες συμπερι-
φορές. Οι συμπεριφορές αυτές αποτελούν την πηγή των δυσκολιών του 
ασθενούς όπως επίσης και της άρνησης του προβλήματος και είναι υπεύ-
θυνες για την διατήρηση της κατάστασης. Το μοντέλο περιγράφει μια 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, με στόχο την αναζήτηση ευχαρίστησης ή 
ανακούφισης μέσω στρατηγικών που ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό 
τομέα των εξαρτήσεων.
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Στην εξάρτηση από το αλκοόλ, ο ασθενής εξελίσσει σταδιακά κάποιες 
πεποιθήσεις σχετικά με το αλκοολούχο ποτό, που εξηγούν την επανα-
λαμβανόμενη κατανάλωση ή την τροποποίησή της. Αυτές οι πεποιθήσεις 
συνοψίζονται στο μοντέλο «Π, Υ, Ε»: Π το οποίο αντιπροσωπεύει την 
Προσδοκία-Προνοητικότητα, το Υ αντιπροσωπεύει την «Υποτίμηση» – 
Ανακούφιση και το Ε την Επιτρεπτικότητα (Beck et al., 1993). [“A, S, P”: A 
stands for anticipatory, S for “Soulageantes” – Relieving - and P to for Per-
missive]. Η εγκυρότητα αυτού του μοντέλου επαληθεύτηκε πειραματικά 
στους τοξικομανείς το 1998 από τους Tison και Hautekeete (1998) και από 
τους Hautekeete, Cousin και Graziani στους αλκοολικούς (Hautekeete et 
al., 1999). Η αλληλεπίδραση μεταξύ μας κατάστασης κατάχρησης αλκο-
όλ και των δυσλειτουργικών προτύπων του αλκοολικού, ενεργοποιεί συ-
γκεκριμένες πεποιθήσεις οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

•	  Προσδοκία: θετική αναμονή που σχετίζεται με τη χρήση του αλκο-
όλ (π.χ. «θα είμαι ευτυχισμένος με το αλκοόλ»). 

•	 Ανακούφιση: προσδοκία μείωσης της έλλειψης σε κάτι ή μείωσης 
μιας δυσάρεστης κατάστασης (π.χ. «το αλκοόλ με βοηθάει να ξεχά-
σω», «αν πιω θα είμαι λιγότερο αγχωμένος»). 

•	  Επιτρεπτικότητα: σκέψεις που επιτρέπουν τη χρήση αλκοόλ (π.χ. 
«το δικαιούμαι έπειτα από τη δουλειά», «είμαι καλεσμένος, δε μπο-
ρώ να απορρίψω το κέρασμα από έναν φίλο»).

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 συναινετικών πεποιθήσεων. Μόλις «εξα-
σφαλιστεί» η άδεια για κατανάλωση, ο ασθενής ασχολείται με τις στρατη-
γικές αναζήτησης προϊόντων και την κατανάλωση. Οι εξαρτημένοι από το 
αλκοόλ και οι ναρκομανείς έχουν πολλές περισσότερες πεποιθήσεις, που 
είναι πιο έντονες από τους περισσότερους μη-εξαρτημένους (Beck et al., 
1993, Hautekeete, Cousin και Graziani, 1999 και Hautekeete Tison, 1998).  
Η ενεργοποίηση ενός βασικού δυσλειτουργικού σχήματος, για παράδειγ-
μα, μια κατάθλιψη, μπορεί να προκαλέσει αυτόματες αρνητικές σκέψεις 
και συναισθηματικό πόνο, που ενεργοποιούν σκέψεις προσδοκίας σχε-
τικά με τις επιπτώσεις του προϊόντος ή της συμπεριφοράς. Αυτό συχνά 
δημιουργεί μια συγκρουσιακή κατάσταση για τον ασθενή, μεταξύ του να 
κάνει την κατάχρηση ή όχι, ειδικά εάν διαθέτει έστω και μικρή επίγνω-
ση των αρνητικών συνεπειών της κατάχρησης ουσιών. Προκειμένου να 
επιτρέψει στον εαυτό του την κατανάλωση του αλκοόλ, χρειάζεται ένα 
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επιχείρημα το όποιο του παρέχεται από ένα ευρύ φάσμα «δικαιολογιών» 
ή επιτρεπτικών πεποιθήσεων που τελικώς λύνουν αυτή τη σύγκρουση και 
επιτρέπουν τη χρήση του αλκοόλ. 

Αυτές οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις αποτελούν κοινό τόπο για τις 
πιο εθιστικές διαταραχές (εθισμός στην κοκαΐνη, σε οπιούχα, στην νικο-
τίνη, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα τυχερά παιχνίδια κτλ.) και διαδρα-
ματίζουν αδιαμφισβήτητο ρόλο στη συντήρησή τους και στην υποτροπή. 
Μπορούν εύκολα να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια συνεδριών με αλ-
κοολικούς ασθενείς, οι οποίοι εκτίθενται σε αλκοολικά ερεθίσματα (De 
Saint Aubert et al., 2000).

Γεγονός πυροδότησης Βασικό δυσλειτουργικό σχήμα
 «Είμαι απελπισμένος, είμαι 

κατώτερος από τους άλλους»

Συναισθήματα
Λύπη, αγωνία, ματαίωση...

Αυτόματες σκέψεις
«Νομίζει ότι δεν κάνω 

καλά τη δουλειά μου. Είμαι 
ανεπαρκής».

Προσδοκώμενα σύστημα ανακούφισης
«Αν δεν πιω δεν θα πετύχω σε αυτή τη συνέντευξη. 

Το ποτό θα με βοηθήσει να ηρεμήσω».

Επιτρεπτικό σύστημα
«Ένα ποτό δεν βλάπτει»

Κατανάλωση αλκοόλ

Σχήμα 3: Απεικόνιση της ενεργοποίησης ενός δυσλειτουργικού 
κεντρικού μοτίβου (συνθετικές φράσεις), προκαλώντας 

πεποιθήσεις προσδοκίας και ανακούφισης και την παρόρμηση για 
κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τον Beck et al (1993).



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ  Ή ΚΙΝΗΤΡΟΥ 
ΤΟΥ BECK ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ

 | 169

Αυτές οι πεποιθήσεις ενεργοποιούνται διαδοχικά και σταθεροποιούνται 
καθώς αυξάνεται η δριμύτητα της κατάχρησης του αλκοόλ. Οι πεποιθή-
σεις περί πρόληψης ή οι «θετικές προσδοκίες» έχουν οριστεί συγκεκριμέ-
να για την εξάρτηση από το αλκοόλ (Marlatt and Gorgdon, 1985). Όταν 
οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, η 
αυτο-αποτελεσματικότητά τους αμφισβητείται (Σχήμα 4) και η πιθανότη-
τα για να υποκύψουν στον πειρασμό και να καταναλώσουν αλκοόλ είναι 
υψηλή.

Αυτές οι καταστάσεις θα μπορούσαν να εκπροσωπούνται από ευχάρι-
στες ή δυσάρεστες συναισθηματικές και σωματικές καταστάσεις (άγχος, 
επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ, πονοκέφαλο, εορτασμό μιας προαγω-
γής), από την πρόθεση να δοκιμαστεί ο αυτοέλεγχος (ο ασθενής πηγαίνει 
σκόπιμα σε μέρος που γνωρίζει ότι μπορεί να πιει, για να δοκιμάσει τον 
εαυτό του εάν είναι σε θέση να αντισταθεί στον πειρασμό) από την κοι-
νωνική πίεση (ένας φίλος επιμένει ότι ο ασθενής πρέπει να πιει ένα ποτό), 
από τις συγκρούσεις κτλ.

Εάν τα υποκείμενα έχουν αναπτύξει και παγιώσει αποτελεσματικές 
γνωστικές και/ή συμπεριφορικές αντιδράσεις (στρατηγικές αντιμετώπι-
σης = στρατηγικές που βοηθούν στην αντιμετώπιση μιας προκλητικής 
κατάστασης) το επίπεδο της αυτο-αποτελεσματικότητας αυξάνεται. Δι-
αφορετικά, η αίσθηση της αυτο-αποτελεσματικότητας μειώνεται και αυ-
ξάνεται η πεποίθηση η προσδοκώμενη ανακούφιση και οι σκέψεις επι-
τρεπτικότητας. Συνήθως το επόμενο βήμα είναι μια πρώτη κατανάλωση 
αλκοόλ, η οποία επιβεβαιώνει τη μείωση της αυτο-αποτελεσματικότητας, 
καθιστώντας έτσι πιθανότερη την υποτροπή.

Για να φανεί συγκεκριμένα η χρησιμότητα αυτών των μοντέλων σ’ ένα 
πλαίσιο επαναλαμβανόμενης παθολογικής συμπεριφοράς θα αναφερ-
θούμε σε κάποια κλινικά παραδείγματα.

Η πρώτη περίπτωση είναι αυτή μίας ασθενούς που πάσχει από τριχο-
τιλλομανία. Το αίτημά της είναι να σταματήσει το ξερίζωμα των μαλλιών 
της, το οποίο συνεπάγεται την δημιουργία φαλακρών σημείων στο κεφά-
λι της. Είναι λογικό να αναρωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατόν να συνεχίζει 
να τραβάει τα μαλλιά της, παρά το γεγονός ότι έχει την επιθυμία να το 
σταματήσει. Τι θα μπορούσε να εξηγήσει την επανάληψη αυτής της συ-
μπεριφοράς;
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Κατάσταση
ρίσκου

Αντιμετώπιση

Αποφυγή της 
αντιπαράθεσης

Ανισορροπία 
μεταξύ 

ανάγκης 
και επιθυμίας

Αύξηση της 
αυτο-

αποτελεσματικότητας

Μικρή 
πιθανότητα 
υποτροπής

Αύξηση των 
πιθανοτήτων 

υποτροπής

Άδεια και 
επιθυμία για 
άμεση 
ικανοποίηση

Μείωση της αυτο-
αποτελεσματι-

κότητας. Αύξηση 
των προσδοκιών 

των θετικών 
αποτελεσμάτων

Σχήμα 4: Μοντέλο υποτροπής σύμφωνα με τους Marlatt και Gordon (1985)

Η Florence, 21 ετών, φοιτήτρια, δεν είναι σε θέση να περιγράψει τις 
αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις που βιώνει όταν τραβάει τα 
μαλλιά της. Μόνο μερικές μέρες αργότερα καταφέρνει να παρατηρήσει 
τι προκαλεί τη συγκεκριμένη πράξη και την συνειδητοποίηση της αρ-
χής της πράξης. Πράγματι, η συμπεριφορά της ξεκινά αυτόματα, χωρίς 
να προσανατολίζεται εκούσια η προσοχή της στη πράξη. Η ίδια μάλιστα 
προσδιορίζει δύο στιγμές μέσα στην ημέρα που είναι πιθανό να αρχίσει η 
συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Η επιλογή αυτής της συμπεριφοράς οφείλεται στα ευχάριστα συναι-
σθήματα που αισθάνεται όταν την εκτελεί. Η καθυστέρηση της παρα-
πάνω πράξης προκαλεί αυξημένη ένταση και μια αυξανόμενη ώθηση να 
τραβήξει τα μαλλιά της λόγω της ευχαρίστησης που της δίνει αυτή η πρά-
ξη. 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 

ενώ παρακολουθεί τηλεόραση ή 
απλά κάθεται στον καναπέ

Αίσθηση/ συναισθήματα:
Εσωτερική ένταση, ανία, δυσάρεστα 
συναισθήματα (ότι έχει απηυδήσει), 
ήπιο άγχος
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Η Florence βιώνοντας τα παραπάνω συναισθήματα αναζητά μία διέξοδο 
από αυτήν τη δυσάρεστη κατάσταση. Το τράβηγμα των μαλλιών γίνεται 
μια μία πιθανή και εύκολη στην εφαρμογή λύση. Η επιθυμία που αισθά-
νεται η ασθενής προκαλείται από τις προηγούμενες επιπτώσεις αυτής της 
στρατηγικής και αυξάνει την πιθανότητα 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 χρησιμοποιεί o ασθενής την στρατηγική 
αυτή, τόσο περισσότερο θα πρέπει να αυξάνεται το κίνητρο για να στα-
ματήσει. Παρακάτω παρατίθενται τα επιχειρήματα του διλήμματος που 
αντιμετωπίζει η Florence.

Σύγκρουση μεταξύ:

Άμεσες θετικές συνέπειες τραβώντας τα 
μαλλιά της
    Ηρεμία
    Ανακατεύθυνση της προσοχής/δεν 

έχει καμία άλλη σκέψη
    Ευχαρίστηση

Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
αρνητικές συνέπειες
    Φαλακρές περιοχές που προσπαθεί 

να 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 ελαχιστοποιώντας τις αρνητι-
κές συνέπειες. Η παραπάνω στάση μειώνει την έννοια του ελέγχου και 
η επιλογή τραβήγματος των μαλλιών παρουσιάζεται ως μια ιδιόμορφη 
απόφαση, προκαλούμενη από τις συνθήκες, όπως ήταν και την προηγού-
μενη φορά. Η ασθενής αναφέρει τις εξής σκέψεις: «δεν μπορώ να σταμα-
τήσω εν μία νυκτί», «μόνο μια τρίχα», «δεν είναι γι’αυτό το λόγο...», «είναι 
αδύνατο να σταματήσω», «πρέπει να γίνουν πολλά βήματα προκειμένου 
να σταματήσω», «θα σταματήσω αύριο...», «δεδομένου του πού βρίσκο-
μαι...».

Αυτές οι ιδέες που επιτρέπουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά αλλά-
ζουν την αντίληψη της ασθενούς για τον εαυτό της και για την κατάστα-
ση και της επιτρέπουν να συνεχίσει την πράξη. Το γεγονός ότι η ασθενής 
δηλώνει ότι οδηγείται στην πράξη αυτή από μια αίσθηση υποχρέωσης, 
είναι συχνά μια ερμηνεία του τι λέει η ίδια στο εαυτό της για να της επι-
τραπεί να πραγματοποιήσει αυτή τη συμπεριφορά. Η αναζήτηση της 



172 |                 H MOYΣΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 

άδειας που δίνει ο ασθενής στον εαυτό του προκειμένου να κάνει κάτι, 
προαπαιτεί μία αντιληπτή μείωση της δυνατότητας να ελέγξει την κατά-
σταση. 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 συγκεκριμένης συμπε-
ριφοράς. Μέρος της θεραπείας είναι να καταρρίψει αυτές τις πεποιθήσεις 
που επιτρέπουν στον ασθενή να κάνει καταχρήσεις, έτσι ώστε να κατα-
κριθεί η «αυτοαναφορική» συνομιλία που χαρακτηρίζεται από την υποβί-
βαση/υποτίμηση, την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών και την 
άρνηση. Ο ασθενής καλείται να ξανασκεφτεί τις σκέψεις αυτές που του 
επιτρέπουν και τον διευκολύνουν να υιοθετεί και να επαναλαμβάνει αυ-
τές τις συμπεριφορές.

Για παράδειγμα, η Florence κλήθηκε να εξηγήσει και να κρίνει την πε-
ποίθηση σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να σταματήσει από την μία 
μέρα στην άλλη, ή ποια είναι η επίδραση της φράσης «είναι μόνο για...». 
Η ανάπτυξη και εδραίωση λύσεων και εναλλακτικών στην εφαρμογή των 
επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών απαιτούν αμφισβήτηση, κρίση και 
αλλαγή αυτών των σκέψεων και των προσδοκιών που σχετίζονται με με-
σοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συνέπειες.

Ο ασθενής μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σκέφτηκε εκα-
τοντάδες φορές «δεν είναι εξαιτίας αυτού που έχω ένα πρόβλημα»: αυτή 
η διαβεβαίωση έχει τη δύναμη να την εξουσιοδοτήσει να υιοθετήσει την 
αποκλίνουσα συμπεριφορά. Επομένως, μια φάση της θεραπείας συνίστα-
ται στο να συνειδητοποιήσει η ασθενής τα πρώτα ερεθίσματα (πλαίσιο, 
αισθήσεις, συναισθήματα και σκέψεις) που προκαλούν τη συμπεριφορά, 
χωρίς να σταματάει στη φράση «το κάνω χωρίς κανέναν λόγο» ή «είναι 
πιθανό ότι αυτό με πληγώνει». 

Κάθε επαναληπτική συμπεριφορά είναι συνδεδεμένη με την ευχα-
ρίστηση. Όταν τα εμπόδια μεγαλώνουν σαν συνέπεια της επανάληψης 
(ορατές φαλακρές περιοχές), τότε το να συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά 
απαιτεί περισσότερα επιχειρήματα. Η συζήτηση αυτών των επιχειρημά-
των και η αναζήτηση άλλων, αντισταθμιστικών επιχειρημάτων μπορεί 
να είναι πολύ χρήσιμη για τη μείωση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. 
«Δεν είναι αλήθεια ότι σταματώ όταν λέω μια τρίχα. Μόλις αρχίσω, το 
ρίσκο συνεχίζει να αυξάνεται. Ποτέ δεν έχω σταματήσει μετά από μια 
μόνο τρίχα». «Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα σταματήσω αύριο, αλλά 
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λέω ψέμματα στον εαυτό μου. Λέγοντας αυτό, μου επιτρέπω να τραβάω 
τα μαλλιά μου σήμερα. Αν μπορώ να σταματήσω αύριο, τι με αποτρέπει 
από το να σταματήσω τώρα;»
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Περίληψη

Αυτό το άρθρο λαμβάνει υπόψη τον σημαντικό ρόλο του κινήτρου μέσα 
στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας. Το κίνητρο για αλλαγή μπορεί να θεω-
ρηθεί ότι βασίζεται στην ιδέα ότι το άτομο έχει περισσότερα πλεονεκτή-
ματα για να αλλάξει παρά για να μην αλλάξει. Αλλά αυτό που μπορεί να 
είναι περισσότερο σήμερα μπορεί να είναι λιγότερο αύριο. Το κίνητρο αλ-
λάζει ταχύτατα. Επιπλέον, θα συζητηθούν ορισμένα θεωρητικά μοντέλα 
για την καλύτερη κατανόηση αυτής της διαδικασίας και για την αποσα-
φήνιση ορισμένων σημαντικών πτυχών που θα μπορούσαν να εμφανι-
στούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Εισαγωγή

Τίποτα δεν είναι δυνατό χωρίς την πρόθεση του ασθενούς, χωρίς το αίτη-
μα του, χωρίς κίνητρο ή εάν η άρνηση της κατάχρησης του αλκοόλ είναι 
ακόμα παρούσα. Η παραπάνω πρόταση ισχύει για κάθε είδος ψυχοθερα-
πείας. Είτε ονομάζεται πρόθεση, είτε κίνητρο, η παρουσία του είναι θεμε-
λιώδης για να εξασφαλίσει τη δέσμευση του ασθενούς στην ψυχοθερα-
πευτική διαδικασία. Πόσο όμως μπορούμε να ορίσουμε το κίνητρο; Στο 
τομέα της απεξάρτησης από τον εθισμό, για να μπορεί κανείς να ελπίζει 
σε αλλαγή είναι ουσιώδης η ύπαρξη κινήτρου για αλλαγή, για να παρα-
τήσει την ουσία και να επιλέξει μια διαφορετική ζωή.

Συνεπώς, ενδιαφερόμαστε για αυτή την έννοια και τη χρήση της ως 
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εργαλείο για τη βελτίωση και την προσαρμογή της θεραπευτικής υπο-
στήριξης. Υπάρχει συχνά μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ του κινήτρου 
και της άρνησης: όσο υψηλότερο είναι το κίνητρο για την αλλαγή, τόσο 
ευκολότερο είναι για τον 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 ασθενής να επιλέξει να 
αλλάξει τις συνήθειες του.

Βαθμιαία αφήσαμε πίσω μας την αρχή που είχε ριζωθεί βαθιά στις μο-
νάδες αποκατάστασης σύμφωνα με την οποία «εάν ο εξαρτημένος δεν 
έχει κίνητρο, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα» ή «εάν δεν παραδε-
χτεί την κατάχρηση, δεν πρόκειται να αλλάξει». Η αλλαγή σε αυτή την 
θεώρηση, προέκυψε από τα πορίσματα ερευνών στους τομείς του στρες 
και του άγχους και είναι βασισμένα στις διαδραστικές προσεγγίσεις της 
ψυχολογικής πίεσης, όπως αναπτύχθηκε από τον Lazarus και τους συνερ-
γάτες του (Coyne & Lazarus, 1980; Lazarus 1966, 1991; Lazarus, Averill, 
& Opton, 1970; Lazarus & DeLongis, 1983; Lazarus & Folkman, 1984a, 
1984b; Lazarus, Kanner & Folkman, 1980). Συνεπώς, η άρνηση προκύπτει 
από την διάδραση του ασθενούς με το περιβάλλον του. Αλλάζοντας τη 
σχέση μας με τον ασθενή και σεβόμενοι την ελευθερία του, θα μπορέσου-
με να ξεπεράσουμε τις αντιστάσεις του και να αναπτύξουμε μια σχέση 
βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Γιατί η παρακίνηση;

Η κατανόηση του ρόλου του προσωπικού κινήτρου στην απεξάρτηση, 
έχει βελτιωθεί σημαντικά χάρη στο Διαθεωρητικό Μοντέλο της εκούσιας 
αλλαγής συμπεριφοράς. Έχει βοηθήσει επίσης, στην βαθύτερη κατανόηση 
της υποτροπής και στην επαναδιατύπωση του όρου της άρνησης ως ετοι-
μότητας για αλλαγή (DiClemente et al., 2004). Η ανάλυση του κινήτρου 
του ασθενούς είναι προαπαιτούμενη για να γίνει το βήμα προσαρμογής 
και να ακολουθηθεί η κατάλληλη στρατηγική θεραπείας σύμφωνα με το 
ιδιαίτερο προφίλ και τα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς. Η διαχείρι-
ση των αλκοολικών ασθενών έχει αρχίσει να βασίζεται όλο και περισσό-
τερο στο προσωπικό κίνητρο του καθενός. Το κίνητρο καθίσταται κρι-
τήριο 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 
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(DiClemente et al., 2000), του καπνού (Kolly et al., 2004 , Prochaska and 
Velicer, 2004; Prochaska et al., 2004;. Pingree et al., 2004), της παχυσαρκί-
ας 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), 
στις αθλητικές επιδόσεις (Godin et al., 2004) και στην φυσική άσκηση και 
αποκατάσταση (Warm et al., 2004). 

Τα κίνητρα των ασθενών για αλλαγή έχουν ερευνηθεί για περίπου 15 
χρόνια κι αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη της προσέγγισης της κινη-
τοποίησης μέσω συνέντευξης (motivational interviewing approach). 
Εκτενείς μελέτες το 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 την δυναμική της διάδρασης 
μεταξύ του υποκειμένου και του περιβάλλοντός του έχει αυξηθεί δραμα-
τικά.

Τα έργα του Prochaska et al. (Prochaska et Di Clemente, 1988; Pro-
chaska, 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 με ποιο τρόπο η υποστήριξη του ασθενούς και ο χειρισμός 
του στη μονάδα αποκατάστασης θα μπορούσε να προσαρμοστεί ανάλο-
γα με το κίνητρο το ασθενούς, τη χρονική στιγμή που επιλέγει να μας 
συμβουλευτεί ή όταν εξαναγκάζεται από το περιβάλλον του για να μας 
συμβουλευτεί.

Οι Prochaska και DiClemente, (1986) καθόρισαν έξι στάδια 
(εικόνα 5) που περιγράφουν το κίνητρο από ποιοτική και ποσοτική άπο-
ψη, με όρους επίγνωσης και σύμφωνα με τις πεποιθήσεις σχετικά με το 
αλκοόλ. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την εργασία αρχίσαμε να προτείνουμε 
διαφορετικούς τύπους υποστήριξης, προσπαθώντας να προσαρμόσουμε 
τα θεραπευτικά εργαλεία στο αντίστοιχο στάδιο της κινητοποίησης που 
βρισκόταν ο ασθενής. Συνεπώς, μια περίοδος νοσοκομειακής περίθαλ-
ψης 28 ημερών, θα έπρεπε να υπολογίζεται για τους ασθενείς που είναι 
έτοιμοι να αλλάξουν, βρίσκονται δηλαδή στη φάση της Δράσης ή τουλά-
χιστον στη φάση της Περίσκεψης ή της Προετοιμασίας. Στην περίπτωση 
που ο εξαρτημένος από το αλκοόλ ασθενής δεν βρίσκεται στα παραπάνω 
στάδια (για παράδειγμα, βρίσκεται στο στάδιο της Προ-περίσκεψης), η 
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επαρκέστερη απάντηση στο αίτημα του για νοσηλεία θα ήταν απογαλα-
κτισμός (5 ημέρες).

Εικόνα 1: Το μοντέλο των έξι σταδίων όπως προτάθηκε 
από τους Prochaska και DiCmenente (1986)

Εάν ο ασθενής βρίσκεται στο στάδιο της προ-περίσκεψης, θεωρεί πως 
δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τότε, το αίτημα για βοήθεια προέρ-
χεται κυρίως από την οικογένεια, που είναι πλήρως αβοήθητη μπροστά 
στην άρνηση του προβλήματος, το οποίο φαίνεται 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 απέ-
ναντι σε αυτή την άρνηση. Η πρώτη πιθανή προσέγγιση: ο θεραπευτής 
μπορεί να θεωρήσει την παρέμβασή του αδύνατη. Ο ασθενής δεν έχει 
αναγνωρίσει το πρόβλημα του και ο φροντιστής περιμένει από εκείνον 
να φτάσει στο τέλμα προτού προσπαθήσει να τον βοηθήσει. Αναλόγως, 
στη μονάδα αποκατάστασης καμιά συγκεκριμένη θεραπεία δεν προτείνε-
ται. Αυτή η στάση εκφράζεται με τη φράση «είμαι διαθέσιμος, εάν κάποτε 
εσύ...».

Η δεύτερη πιθανή προσέγγιση: Ο θεράπων επαγγελματίας, αντιμε-
τωπίζει τον ασθενή με έναν άμεσο και άκαμπτο τρόπο, μέχρι εκείνος να 
παραδεχτεί το πρόβλημά του. Σε αυτό το πλαίσιο, μια τέτοια συμπερι-
φορά που απειλεί την ελεύθερη βούληση του μπορεί μόνο να αποφέρει 
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αντίθετα αποτελέσματα και να ενδυναμώσει την άρνηση του ασθενούς, ο 
οποίος διατηρεί με συνέπεια την 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 αυτό διαμορφώνεται από την οικογένεια ή το 
περιβάλλον του ασθενούς. Το πρόσωπο ενδιαφέροντος δεν είναι έτοιμο 
να αποδεχτεί αλλαγές ή προκλήσεις. Του παρέχουμε συμβουλές ακολου-
θώντας συγκεκριμένα βήματα της «συζήτησης παρακίνησης».

Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε το άτομο να αντιληφθεί το δίλημμα 
το οποία αντιμετωπίζει. Ο θεραπευτής βοηθάει τον ασθενή να αποσα-
φηνίσει τα συναισθήματα του, τις σκέψεις του σε ό,τι αφορά τις προβλη-
ματικές συμπεριφορές και τον αντίκτυπο που έχουν αυτές στην ζωή του. 
Του προσφέρει την 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 μιας σχέσης εμπι-
στοσύνης 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 κατάσταση όπως την αντιλαμβάνεται 
ο ασθενής στο παρόν (Πίνακας 1). Ο θεράπων επαγγελματίας μεταφέρει 
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 και τις εσωτερικές συγκρούσεις του, χωρίς να τον κρίνει. Πα-
ράλληλα, ή πριν από αυτή τη διαδικασία, δίνονται κατευθυντήριες οδη-
γίες και συμβουλές στα πρόσωπα που πρώτα αναζήτησαν τη βοήθεια: 
τον συγγενή, που πολλές φορές υποφέρει περισσότερο από τον ίδιο τον 
ασθενή.

Πίνακας 1: Το στάδιο της προ-περίσκεψης περιληπτικά

Το στάδιο προ-περίσκεψης
- Κινητήριοι διάλογοι:
•	 Διερεύνηση των συνηθειών του ασθενούς
•	 Διερεύνηση της αντίληψης του ασθενούς για την 

κατάσταση του
- Συμβουλευτική για τα μέλη της οικογένειας
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Το επόμενο στάδιο, το στάδιο της περίσκεψης, χαρακτηρίζεται από την 
εμφάνιση της επίγνωσης πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παρόλα αυτά 
το άτομο δεν πιστεύει πως κάποια αλλαγή είναι πιθανή και δεν έχει τη 
δυνατότητα να δεσμευτεί στη δράσεις που είναι αναγκαίες για αλλαγή. 
Ο ασθενής αποδίδει την κύρια αιτία του προβλήματος σε εξωγενείς πα-
ράγοντες: τα γεγονότα της ζωής, το πλαίσιο στο οποίο μεγάλωσε, άλλοι 
άνθρωποι. Υπάρχει ένα δίλημμα ανάμεσα στις θετικές πτυχές του αλκοόλ 
και στις απογοητεύσεις που μπορεί να συνεπάγεται μια αλλαγή. Σε αυτό 
το στάδιο οι θεραπευτές, βοηθούν τους ασθενείς να αξιολογήσουν τις 
αρνητικές πτυχές του αλκοόλ και της εξάρτησης (Πίνακας 2). Στις συνε-
ντεύξεις κινητοποίησης ο ασθενής ωθείται να φανταστεί το μέλλον με και 
χωρίς αλλαγή. Καλείται να συγκρίνει την τρέχουσα κατάσταση του με τις 
φιλοδοξίες και τις προσδοκίες του. Γιατί θα πρέπει να επιδιώξει μία αλ-
λαγή, ποιοι φόβοι και μειονεκτήματα μπορεί να συνδέονται με αυτή την 
αλλαγή; Σε αυτό το στάδιο μια προσπάθεια για ελεγχόμενη κατανάλωση, 
μπορεί να σταθεροποιήσει στο άτομο την επίγνωση της εξάρτησης.

Πίνακας 2: Το στάδιο της περίσκεψης περιληπτικά

Το στάδιο της περίσκεψης
- Ατομικές συνεντεύξεις:
•	 Συγκρίσεις μεταξύ των πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων 

της κατανάλωσης αλκοόλ
•	 Σύγκριση των προσδοκιών/μέλλον
•	 Ελεγχόμενη προσπάθεια για κατανάλωση

Στο επόμενο στάδιο, αυτό της «λήψης αποφάσεων», ο ασθενής αποφα-
σίζει μία αλλαγή στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Ο θεραπευτής τον βοηθάει 
να εγγραφεί σ’ ένα πρόγραμμα θεραπείας για να καθορίσει τους στόχους 
του (πίνακας 3).

Πίνακας 3: Το στάδιο της απόφασης περιληπτικά

Το στάδιο της απόφασης
- Ορισμός του θεραπευτικού σχεδίου
- Ορισμός των στόχων προς επίτευξη
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Όταν ο ασθενής βρεθεί στο στάδιο της δράσης, του προσφέρουμε συνεχή 
θεραπευτική βοήθεια έτσι ώστε να πετύχει το στόχο που 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 προσαρ-
μοστικές συμπεριφορές. Ένα πρόγραμμα που θα αποτελείται από νοσο-
κομειακή περίθαλψη 28 ημερών με συνεδρίες γνωσιακής συμπεριφορικής 
ψυχοθεραπείας (CBT) που περιλαμβάνουν τις κλασσικές μεθόδους της 
γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας, είναι πλέον εφικτό.

Εκθέτουμε σε αλκοόλ ορισμένες/ορισμένους ασθενείς κατά τη διάρ-
κεια της νοσοκομειακής τους περίθαλψης, προκειμένου να αντιληφθούν 
την έλλειψη/λαχτάρα και να αναπτύξουν στρατηγικές αποφυγής της κα-
τανάλωσης. Αυτό λειτουργεί βοηθητικά όταν πρόκειται να αντιμετωπί-
σουν την ίδια κατάσταση στο μέλλον.

Η υποστήριξη αυτή προϋποθέτει ότι ο ασθενής έχει δουλέψει πάνω 
στον εαυτό του και στον τρόπο της ζωής του. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
φάσης αλλάζει το πρόγραμμα για να εφαρμοστεί η «έξοδος». Αυτή είναι η 
στιγμή της θεραπείας (Πίνακας 4). Η αρίθμηση των πινάκων στο αγγλικό 
κείμενο είναι μάλλον λανθασμένη.

Πίνακας 4: Το στάδιο της δράσης περιληπτικά

Το στάδιο της δράσης
-  Ε ξωνοσοκομειακή περίθαλψη: ιατρική και ψυχολογική (αν 

χρειαστεί)
-  1 εβδομάδα «απογαλακτισμού»+ πιθανό εξωνοσοκομειακό fol-

low up
-  Φροντίδα ενδονοσοκομειακής αποτοξίνωσης 28-ημερών: 

ομαδική θεραπεία CBT: γνωστική αναδιάρθρωση, πρόληψη 
υποτροπών, αυτο- επιβεβαίωση, έκθεση στο αλκοόλ

-  Υποστήριξη από την οικογένεια

Μετά την θεραπεία, κατά τη φάση της διατήρησης, η «δουλειά» με τον 
ασθενή συνεχίζεται μέσω:

•	 ατομικής θεραπείας για να επιλυθούν οι επίμονες δυσκολίες (κατά-
θλιψη, αγχώδης διαταραχή) 

•	 ομαδικής θεραπείας: θα μπορούσε να είναι μία ομάδα βοήθειας για 
την διατήρηση της αποχής, μια ομάδα διαχείρισης της κοινωνικής 
πίεσης, μια ομάδα αυτο-επιβεβαίωσης, μία ομάδα «οικογένεια» που 
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θα μπορούσε να βοηθήσει τον ασθενή να ανταπεξέλθει σε σχεσι-
ακές δυσκολίες, να επαναφέρει ικανοποιητική επικοινωνία και να 
βοηθήσει την οικογένεια να ξεπεράσει τα προβλήματα που δημι-
ουργούνται από την εφαρμογή της αποχής (Πίνακας 5).

Πίνακας 5: Το στάδιο της συντήρησης περιληπτικά

Το στάδιο της συντήρησης
- Ατομική θεραπεία
- Ομαδική θεραπεία:
•	 Διαχείριση του άγχους, βοήθεια της ομάδας να διατηρηθεί η 

αποχή
•	 Ομάδα διαχείρισης της κοινωνικής πίεσης
•	  Ομάδα αυτο-επιβεβαίωσης

- Παραμονή στην κλινική μόνο κατά την διάρκεια της μέρας και 
θεραπευτικές δραστηριότητες μερικής απασχόλησης:
•	 χαλάρωση, θεατρικές δραστηριότητες, αθλητισμός, 

δημιουργικές δραστηριότητες

Σε περίπτωση που υπάρξει υποτροπή, αυτή πρέπει να εκληφθεί ως μια πι-
θανότητα αναγνώρισης σημαντικών πληροφοριών για να καταλάβουμε 
και να διαχειριστούμε καλύτερα το πρόβλημα. Προσφέρουμε εξωνοσοκο-
μειακή συμβουλευτική περίθαλψη ή νοσηλεία σε πολύ σοβαρές περιπτώ-
σεις. Δύο κρεβάτια στο θάλαμο κρατούνται για ασθενείς που ήδη έχουν 
θεραπευθεί και αντιμετωπίζουν κρίση, για παράδειγμα, έχουν υποτροπι-
άσει ή πρόκειται να υποτροπιάσουν. Η διάρκεια αυτής της παρέμβασης 
ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση και εξαρτάται από τις δυσκολίες 
και τον θεραπευτικό πρόγραμμα. Οι ασθενείς συμμετέχουν καθημερινά 
σε ομάδες εργασίας που αφορά την υποτροπή.

Ο στόχος είναι να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές που θα 
τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν σε επικίνδυνες καταστάσεις που μέ-
χρι τώρα τις διαχειρίζονταν αναποτελεσματικά. Ο θεραπευτής εργάζεται 
προκειμένου να ενδυναμώσει τις προσδοκίες του ασθενούς σε σχέση με 
τα αποτελέσματα και την αυτο-αποτελεσματικότητά του και να βοηθήσει 
τον ασθενή να αναπτύξει στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης (Πίνα-
κας 6).
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Πίνακας 6: Το στάδιο της υποτροπής

Το στάδιο της υποτροπής
-  Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη: ιατρική και ψυχολογική (αν 

χρειαστεί)
-  Νοσηλεία σε μονάδα κρίσης, που προορίζεται για ασθενείς που 

υποτροπίασαν (ή πρόκειται να υποτροπιάσουν), προκειμένου:
•	 Να δουλέψουν στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος 

και/ή
•	 Να συμμετέχουν σε ομάδες θεραπείας που αφορούν την 

υποτροπή και/ή
•	 Να δουλέψουν την έκθεση στο αλκοόλ και την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης

Συμπεράσματα

Το κίνητρο προέρχεται από την αντίληψη του τι είναι σημαντικό ή όχι, 
επείγον ή όχι, καλό ή κακό. Ο θεραπευτής βοηθά τον ασθενή να αξιολο-
γήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αλλαγής.

Το κίνητρο αποδίδει στο αλκοόλ τα μειονεκτήματα που παράγει το 
αλκοόλ και τα «οφέλη» του αλκοόλ σε άλλα στοιχεία εκτός από το αλκο-
όλ. Καθώς το άτομο αντιλαμβάνεται ότι είναι καλύτερο να αλλάξει, δη-
μιουργεί ένα σχέδιο αλλαγής. Εάν η υποτροπή συμβαίνει και είναι πολύ 
συχνή, η πρόκληση είναι να ξανασηκωθεί ο ασθενής και να παραμείνει 
κινητοποιημένος για να συνεχίσει την αλλαγή.
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Περίληψη

Το άρθρο αυτό λαμβάνει υπόψη τη σημασία του πλαισίου μέσα στο οποίο 
λαμβάνει χώρα η θεραπεία. Για παράδειγμα, ένα δομημένο πλαίσιο, όπως 
οι κλινικές, θα μπορούσε να είναι ένα υπερβολικά δομημένο περιβάλλον 
που δεν λαμβάνει υπόψη την οικολογία. Στην πραγματικότητα, λέγεται 
ότι ένας ασθενής που αντιμετωπίζεται στην κλινική, όταν επιστρέψει 
στο οικογενειακό του περιβάλλον, θα έρχεται προφανώς αντιμέτωπος με 
πολλά ερεθίσματα που του προκαλούν την επιθυμία να πίνει. Επιπλέον, 
σε αυτό το άρθρο θα παρουσιαστούν κάποιες τεχνικές της γνωσιακής-
συμπεριφορικής προσέγγισης, όπως η έκθεση στην πρόκληση ερεθισμά-
των επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ και θα συζητηθούν οι συνέπειες 
αυτών.

Εισαγωγή

Μέσα στο περιβάλλον της κλινικής που είναι εντελώς διαφορετικό από 
το συνηθισμένο περιβάλλον του αλκοολικού ασθενούς, η ανάγκη του 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 της σφοδρής επιθυμίας 
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για αλκοόλ είναι καθησυχαστική και θεωρείται ως απόδειξη επιτυχημέ-
νης δουλειάς στην οριστική αποχή του ασθενούς από την εξάρτηση. Αυτό 
βεβαίως είναι συχνά απατηλό και προσωρινό. Όταν οι ασθενείς επιστρέ-
φουν στο περιβάλλον τους αντιμετωπίζουν ξανά τα ίδια προβλήματα, το 
οποία έχουν διογκωθεί κατά την απουσία τους στο κέντρο απεξάρτη-
σης. Αντιμετωπίζουν ξανά τα ίδια «φιλαράκια» ή περιστασιακές γιορτές 
που πυροδοτούν την επιθυμία τους για αλκοόλ και οι ασθενείς συχνά 
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 μία πολύ χρήσιμη πρακτική που επι-
τρέπει στους εξαρτημένους να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επι-
στροφή τους στην προηγούμενη καθημερινότητά τους μετά τη νοσηλεία 
τους στο κέντρο απεξάρτησης.

Παράδειγμα της χρήσης της θεραπείας της 
Έκθεσης σε κέντρο απεξάρτησης 

Εδώ και 14 χρόνια η δική μας μονάδα απεξάρτησης, έχει προτείνει συ-
νεδρίες έκθεσης σε ερεθίσματα που σχετίζονται με το αλκοόλ (De Saint 
Aubert, Graziani, Hautekèete, Eraldi-Gackiere, & Gibour, 2000; Graziani, 
De Saint Aubert, Hautekèete, Gackière-Eraldi, Gibour, 1999; Graziani & 
Hautekèete, 2000) σε ασθενείς που νοσηλεύονται για αποτοξίνωση από 
το αλκοόλ, ως μέρος του γνωσιακού-συμπεριφορικού θεραπευτικού προ-
γράμματος (Folly, Hautekèete, Graziani, & Gibour, 2001; Gackière- Eral-
di, Graziani, Gibour, & Hautekèete, 1997; Gibour, Gackière-Eraldi, Gra-
ziani, Hautekèete, 2000; Graziani, Eraldi-Gackiere, Rusinek, Gibour, & 
Hautekèete, 1998). Οι ασθενείς νοσηλεύονται για μια περίοδο τεσσάρων 
εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια της τρίτης ή τέταρτης εβδομάδας, τους δί-
νουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε έξι εκθέσεις στο αλκοόλ. Μέχρι 
τώρα, μόνο λίγοι ασθενείς έχουν αρνηθεί να επωφεληθούν από αυτή την 
ευκαιρία, σχεδόν όλοι τους έχουν δείξει ενδιαφέρον και έχουν αντιλη-
φθεί τη σημασία του να εισάγονται σε «πραγματικές» συνθήκες, σε ελεγ-
χόμενο 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 (Bradizza, Stasiewicz, & Maisto, 1994; Drummond, Glautier, 
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1994; Marlatt, 1990; Monti, Abrams, Kadden, & Cooney, 1989; Monti et 
al., 1993a, 1993b; Moring, Strang, 1989; Rohsenow, Monti, Abrams, 1995; 
Rohsenow et al.,1989; Rohsenow et al.,1994).

Πρώτα από όλα, ο ασθενής ενημερώνεται για τις βασικές αρχές αυ-
τής της τεχνικής και αν παραμείνει, ορίζονται μαζί του μέσω λειτουργικής 
ανάλυσης τρεις βαθμιαίες καταστάσεις κινδύνου έκθεσης σε αλκοόλ οι 
οποίες λειτουργούν ως βάση για τις έξι θεραπευτικές συνεδρίες (Πίνακας 
1). Κατά τη διάρκεια της λειτουργικής ανάλυσης, το υποκείμενο περιγρά-
φει τις καταστάσεις στις οποίες εκτέθηκε παρέχοντας πληροφορίες για 
την κάθε μία ξεχωριστά, όσον αφορά στο πλαίσιο, τα συναισθήματά του, 
τις αυτόματες σκέψεις του και την πιθανή συμπεριφορά του.

Είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να αναφερθεί λεπτομερώς στις σκέ-
ψεις που του επιτρέπουν και τον ανακουφίζουν σε ό,τι αφορά την χρήση 
του οινοπνεύματος (πιστεύω ότι «...η γυναίκα μου (ο άντρας μου) δεν 
είναι εδώ», «είμαι μόνος, κανείς δεν θα το δει», «είμαι τόσο ταραγμένος, 
χρειάζομαι αλκοόλ... γιατί όχι ένα μικρό απεριτίφ». Αυτές οι λεπτομέρειες 
αυξάνουν την αληθοφάνεια και τη σημασία της προσομοίωσης και, κατά 
συνέπεια, την ένταση της επιθυμίας.

Πίνακας 1: Περιγραφή της κατάστασης

Περιγραφή της κατάστασης

 Ποτό (ποτά) που καταναλώνονται:

Αίσθηση Συναισθήματα Σκέψεις Συμπεριφορά
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Ο ασθενής εκτίθεται σε κάθε κατάσταση κατά τη διάρκεια δύο διαδοχι-
κών συνεδριών. Οι έξι συνεδρίες έκθεσης διαρκούν μία ώρα και πραγμα-
τοποιούνται καθημερινά για έξι συνεχείς ημέρες.

Πίνακας 2: Σειρά συνεδριών έκθεσης

Κλινική συνέντευξη
πριν 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 
(υψηλό ρίσκο)

Έκθεση στην 
κατάσταση Χ

Έκθεση στην 
κατάσταση Ψ

Έκθεση στην 
κατάσταση Ζ

Η δομή μιας συνεδρίας

Η έκθεση πραγματοποιείται στο χώρο βιντεοσκόπησης (με μονόδρομο 
καθρέφτη) ή στο κυλικείο ή σε ένα γραφείο της Μονάδας Απεξάρτησης. 
Ο πίνακας 3 συνοψίζει τις φάσεις συνεδριών έκθεσης.



 | 189Η ΕΠΙΘΥΜIΑ ΓΙΑ ΠΟΤO: ΥΠAΡΧΕΙ ΚIΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚH; 
ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚHΣ ΤΗΣ EΚΘΕΣΗΣ

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Βασική αρχή: Αυτο-αξιολόγηση της επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ 
(κλίμακα 0-100).

Υπενθύμιση της κατάστασης κινδύνου: αναθεώρηση των λεπτομερειών 
της κατάστασης. Ο ασθενής φαντάζεται την κατάσταση κινδύνου Χ (ή Ψ ή 
Ζ) έχοντας τα μάτια κλειστά.

 Αυτο-αξιολόγηση της επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ

Οπτική έκθεση: Ο ασθενής φαντάζεται την κατάσταση ρίσκου Χ μπροστά 
από το αγαπημένο του αλκοολούχο ποτό για κάποια λεπτά. 

Αυτο-αξιολόγηση της επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ

Μέγιστη έκθεση: ο ασθενής ρίχνει το ποτό σ’ ένα ποτήρι, κρατά το 
ποτήρι στο χέρι του και μυρίζει το ποτό.

3 
φο

ρέ
ς

Αυτο-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 της κατανάλωσης αλκοόλ και φαντάζεται την 
εκτέλεσή της. Γίνεται εξέταση της αποτελεσματικότητας της κάθε 
στρατηγικής.

Αυτο-αξιολόγηση της επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ

Συμπεράσματα: επανεξέταση των στρατηγικών που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Ο ασθενής κάθεται αντικριστά από τον ψυχολόγο.

«Πριν ξεκινήσουμε την έκθεση, θέλω να σου ζητήσω να μου πεις ποσο-
στιαία 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 την ανώτατη ανάγκη σου»

[Από τη δεύτερη συνεδρία ζητάμε από τον ασθενή να θυμηθεί τις στρατη-
γικές που είχαν συζητηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρία-
σης για να αντιμετωπίσει την κατάσταση μεγάλου ρίσκου. Σε περίπτωση 
που δεν θυμάται τις στρατηγικές, του παρέχονται κάποια στοιχεία για να 
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τον διευκολύνουν, και αν και αυτό αποτύχει, τότε του προτείνεται η 
κατάλληλη στρατηγική]

Υπενθύμιση της κατάστασης κινδύνου

Ανακεφαλαιώνουμε την λειτουργική ανάλυση, εστιάζοντας στις λεπτο-
μέρειες της κατάστασης υψηλού ρίσκου κατανάλωσης αλκοόλ: αν είναι 
απαραίτητο, προσθέτουμε κάποιες λεπτομέρειες και ο ασθενής φαντάζε-
ται την κατάσταση κρατώντας τα μάτια του κλειστά.

«Φαντάσου τώρα την κατάσταση που έχουμε θέσει και στην οποία 
έχουμε αποφασίσει να εργαστούμε σήμερα, ότι ...(περιγραφή της κα-
τάστασης από τον ψυχολόγο χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 1). Να αι-
σθάνεσαι άνετα. Μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου ... Φαντάσου την 
κατάσταση στο μυαλό σου και παρατήρησε τις λεπτομέρειες που γνω-
ρίζεις. Ίσως μπορείς να δεις ... (πρόταση από το περιβάλλον). Σε αυτή 
την κατάσταση νιώθεις ... (υπόδειξη των αισθήσεων και των συναι-
σθημάτων). Έχεις διάφορες σκέψεις, όπως ... (επανάκτηση σκέψεων 
που δικαιολογούν την παρουσία των αισθήσεων και των συναισθημά-
των). Ενημέρωσε με, προτείνοντας το δάχτυλο, όταν καταφέρεις να 
φανταστείς 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 ποσοτικοποίησει 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.

Στάδιο οπτικής έκθεσης

Παρουσιάζουμε ένα ποτό που αντιστοιχεί στο αλκοόλ που θα έπινε ο 
ασθενής στην κατάσταση που προκαλέσαμε. 

«Βάζω ... (ονομασία του ποτού) το τραπέζι μπροστά σου... Κοίτα το 
μπουκάλι για μερικά λεπτά όσο φαντάζεσαι την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεσαι. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι ... (δίνουμε ένα στοιχείο για 
το περιβάλλον, τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα όπως μας τα 
είχε ορίσει ο ασθενής στη θεραπευτική διαδικασία πριν την έκθεση)». 

Ο ασθενής καλείται να ποσοτικοποιήσει ξανά την ανάγκη του για να πιει.
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Στάδιο της μέγιστης έκθεσης 
(οπτικές, απτικές, ακουστικές και οσφρητικές υποδείξεις)

«Άνοιξε το μπουκάλι, χρησιμοποίησε ένα ποτήρι σαν να βρίσκεσαι 
στην «πραγματική» κατάσταση, κράτησε το ποτήρι στο χέρι σου και 
να νιώσε το ποτό για ένα λεπτό».

Διενεργείται μια σύντομη έρευνα σχετικά με τις αισθήσεις και τις σκέ-
ψεις που ο ασθενής έχει βιώσει, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα συμπτώ-
ματα 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 (γνωστι-
κές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές) που μπορούν να τον βοηθή-
σουν να μην πιει και να του επιτρέψουν να ασχοληθεί με την κατάσταση 
κινδύνου πιο αποτελεσματικά.

Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τον ασθενή στην ανάπτυξη περαι-
τέρω στρατηγικών που συμπεριλαμβάνουν: 

•	 την αναζήτηση της κοινωνικής υποστήριξης
•	 την αναζήτηση εκείνων των εικόνων που σχετίζονται με τις θετικές 

εμπειρίες της νηφαλιότητας ή τις αρνητικές εμπειρίες 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 για 
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 κά-
νεις, τις συμπεριφορές που θα μπορούσες να ενεργοποιήσεις, τις σκέ-
ψεις που έχεις και θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν να μην πιεις. Όταν 



192 |                H MOYΣΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  

μια στρατηγική σου έρθει στο μυαλό, συζήτησέ την δυνατά».

Για κάθε στρατηγική που αναφέρει ο ασθενής καλείται να δικαιολογήσει 
την σκοπιμότητά της, να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά της και 
στη συνέχεια να φανταστεί την εφαρμογή της στη συγκεκριμένη κατά-
σταση.

«Νομίζεις ότι αυτή η στρατηγική είναι δυνατό και εύκολο να υλοποι-
ηθεί;»
«Θα μπορούσε αυτή η στρατηγική να εμποδίσει την κατανάλωση του 
... (ονομασία του ποτού);»
«Φαντάσου ότι είσαι ... (εφαρμογή της στρατηγικής)».

Σε αυτή τη φάση ο ασθενής ζητείται να ποσοτικοποιήσει την επιθυμία 
του να πιει. 

Το στάδιο της μέγιστης έκθεσης (με οπτικές, απτικές, ακουστικές και 
οσφρητικές υποδείξεις) και η αναζήτηση και η νοητική αναπαράσταση 
της συμπεριφοράς και των γνωστικών στρατηγικών για την μείωση της 
σφοδρής επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ, προτείνονται τρεις φορές.

Κλείσιμο της συνεδρίας

Αφαιρούμε το οινοπνευματώδες ποτό από το οπτικό πεδίο του ασθενούς. 
Ο ασθενής στη συνέχεια ζητείται να ανακαλέσει τις στρατηγικές που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Αν οι στρατηγικές παραλεί-
φθηκαν ή ξεχάστηκαν, παρέχουμε υποδείξεις για να διευκολύνουμε την 
ανάκληση των στρατηγικών και, σε περίπτωση αποτυχίας, η στρατηγική 
προτείνεται ρητά.

«Θυμήσου όλες τις στρατηγικές που αναφέρθηκαν σήμερα σχετικά με 
την κατάσταση που απεικονίσαμε και περίγραψέ τες δυνατά».

Επιστρέφουμε στο περιεχόμενο της συνεδρίας, στις δυσκολίες που εν-
δεχομένως ο ασθενής βίωσε καθώς φανταζόταν την κατάσταση, τα συ-
ναισθήματα, εάν ήταν επίπονα ή ευχάριστα και το προσωπικό του επίπε-
δο ικανοποίησης.

Στο τέλος του προγράμματος της έκθεσης, παρέχουμε στους ασθενείς 
μας την καταγραφή των στρατηγικών που έχουν συζητηθεί και εφαρμο-
στεί κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Χρησιμοποιούμε έναν πίνακα παρακολούθησης της έκθεσης, στον 
οποίο συλλέγουμε πληροφορίες για την ένταση της παρόρμησης του 
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ασθενούς να πιει. Ο πίνακας αξιολογείται από τον ίδιο τον ασθενή προ-
κειμένου να μελετήσει τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
κάθε μιας συνεδρίας και κατά τη διάρκεια και των έξι συνεδριών.

Σχόλια και πειραματικά δεδομένα

Για να εξασφαλιστεί η χρησιμότητα της τεχνικής και οι επιπτώσεις της 
στους ασθενείς, πραγματοποιήσαμε ένα ορισμένο αριθμό ερευνητικών 
μελετών, στις οποίες συγκρίναμε τους ασθενείς που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα της έκθεσης με εκείνους που δεν είχαν εμπλακεί, σε σχέση με 
την εξέλιξη της σφοδρής επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ, τον καρδια-
κό ρυθμό και τις εθιστικές πεποιθήσεις.

Εξέλιξη της παρόρμησης για ποτό

Μελετήσαμε την εξέλιξη της αυτο-αναφερόμενης υποκειμενικής έντασης 
της επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ στα άτομα της πειραματικής ομά-
δας κατά τη διάρκεια των συνεδριών έκθεσης (Εικόνα 1).

 
Εικόνα 1: Μέσος όρος επιθυμίας κατανάλωσης ποτού (κλίμακα Likert 0-100).

Διαπιστώσαμε ότι ο μέσος όρος της έντασης παρόρμησης για κατανάλω-
ση ποτού μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας 
έκθεσης στην ίδια κατάσταση κινδύνου. Αυτό όμως δεν ίσχυε για την τρί-
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τη και τελική κατάσταση που θεωρήθηκε η πιο δύσκολη (με τον υψηλό-
τερο κίνδυνο) από τους ασθενείς (Graziani et al., 1999).

Αλλάζοντας τις εθιστικές πεποιθήσεις

Μια ομάδα εξαρτημένων από το αλκοόλ ασθενών που νοσηλεύτηκαν για 
τέσσερις εβδομάδες και επωφελήθηκαν από την «ενεργή» θεραπεία έκθε-
σης πέρα από το συμβατικό πρόγραμμα, έδειξε λιγότερη προσκόλληση 
σε ορισμένες δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που ωθούσαν την επιθυμία, 
στο τέλος της θεραπείας, σε σύγκριση με μια ομάδα από νοσηλευόμενους 
αλκοολικούς ασθενείς (De Saint Aubert et al., 2000; Graziani et al., 1999) 
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 στην συμπεριφορά μου», «στη ζωή μου θα έχω πάντα πολύ έντονη 
επιθυμία να πιω», «αυτή η έντονη επιθυμία να πιω, είναι η τιμωρία μου 
για την κατάχρηση αλκοόλ», «είτε έχω μια πολύ ισχυρή παρόρμηση να 
πιω, είτε δεν την έχω καθόλου: δεν υπάρχει τίποτε 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, αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους στην ικανότητά τους 
να ελέγχουν την ανάγκη τους να πίνουν και είναι περισσότερο συνει-
δητοποιημένοι για την δυνατότητά τους να ελέγξουν την συμπεριφορά 
τους όταν αισθάνονται αυτή τη σφοδρή επιθυμία. Η αυτο- αποτελεσμα-
τικότητα τους είναι ως εκ τούτου μεγαλύτερη, σε σύγκριση με τα εξαρ-
τημένα άτομα που δεν ακολούθησαν θεραπεία της έκθεσης. Μετά την 
έκθεσή τους για ώρες στη θέα και στη μυρωδιά του αγαπημένου τους 
αλκοολούχου ποτού, οι ασθενείς συνήθισαν σε αυτήν την κατάσταση και 
δεν έδειξαν ισχυρότερη αντίδραση όταν η προτεινόμενη κατάσταση κιν-
δύνου έγινε πιο δύσκολη.

Καρδιακός παλμός

Η ερμηνεία των μετρήσεων της καρδιακής συχνότητας δεν είναι εύκολη. 
Η καρδιακή συχνότητα αλλάζει γρήγορα και δεν αυξάνεται αναγκαστι-
κά όταν ο ασθενής εκτίθεται σε ερεθίσματα που περιέχουν αλκοόλ. Η 
ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από διάφορες ομάδες ατόμων 
δείχνουν γενικότερα μία μέση μείωση στο καρδιακό ρυθμό σε κάθε συνε-
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δρία έκθεσης, υποδεικνύοντας μία μείωση της ανταπόκρισης των ασθε-
νών στα ερεθίσματα. Ωστόσο, αυτή η ανάλυση δεν καταδεικνύει ότι, για 
παράδειγμα, μερικοί ασθενείς εμφανίζουν μία μείωση στο ρυθμό της καρ-
διάς όταν αισθάνονται το αλκοόλ, ως μία πιθανή συνέπεια τις μείωσης 
του ρυθμού της αναπνοής στους. Μια άλλη πιθανή ερμηνεία για αυτή τη 
μείωση της καρδιακής συχνότητας είναι η αντίδραση σε μνήμες ευχάρι-
στων αισθήσεων, όπως η χαλάρωση, έστω και αν οι ασθενείς αισθάνονται 
την λαχτάρα.

Συνολικά, o μέσος καρδιακός ρυθμός μειώνεται κατά τη διάρκεια των 
έξι συνεδριών. Ορισμένες αυξήσεις, ωστόσο, παρατηρούνται σε σημαντι-
κές στιγμές του προγράμματος της έκθεσης: όσο προκαλούμε τον ασθενή 
με συμπληρωματικά στοιχεία (οπτικά, η κίνηση να ανοίξει το μπουκά-
λι και να γεμίσει το ποτήρι, η μυρωδιά), τόσο ισχυρότερη είναι η αντί-
δραση. 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 προσ-
δοκιών της ανακούφισης σε σχέση με τα αλκοολούχα ερεθίσματα (Monti 
et al., 1989).

Συμπεράσματα

Η έκθεση στο αλκοόλ είναι πραγματικά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προ-
κειμένου ο ασθενής να αντιληφθεί την υποβόσκουσα γνωσιακή διαδι-
κασία στην κατανάλωση του αλκοόλ και να μειώσει την αντιδραστικό-
τητά του και την επιθυμία του για ερεθίσματα που περιέχουν αλκοόλ. 
Η αποδοχή αυτή από τους αλκοολικούς ασθενείς μας εξέπληξε, καθώς 
κατανόησαν την αξία αυτής της διαδικασίας. Οι μόνες δυσκολίες που συ-
ναντήσαμε προήλθαν από ορισμένους θεραπευτές που φοβόντουσαν τον 
κίνδυνο για μαζικές υποτροπιάσεις, λόγω της δυσφορίας που βιώνουν οι 
ασθενείς που αντιμετωπίζουν τις σφοδρές επιθυμίες τους. Δεν είχαμε κα-
νένα επεισόδιο υποτροπιασμού την ημέρα που ακολουθούσε 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 έχουν μεγαλύτερες αντιστάσεις από ορισμένους ασθενείς. Η 
πειραματική προσέγγιση που επιλέχθηκε για την εισαγωγή της έκθεσης 
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συνέβαλε στην απομάκρυνση σημαντικού μέρους των αντιστάσεων του 
προσωπικού.

Σε ελάχιστες περιπτώσεις, κάποιοι ασθενείς μας είπαν πως έπιναν όταν 
ήταν μόνοι τους. Παραδόξως, αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μία περί-
πτωση επιτυχούς έκθεσης γιατί μας επιτρέπει να δουλέψουμε τις κατα-
στάσεις που πραγματικά προκαλούν τον ασθενή να θέλει να καταναλώ-
σει αλκοόλ, και μας επιτρέπει να βοηθήσουμε τον ασθενή να αναπτύξει 
εκείνες τις στρατηγικές που δεν έχει ακόμη κατακτήσει, και με τις οποίες 
θα μπορέσει να μειώσει την επιθυμία του να πιει.

Ένα επόμενο σχέδιο πολύ αγαπητό σε εμάς θα ήταν να επισκεπτόμα-
στε τα μέρη (καφέ, εστιατόρια, το σπίτι) όπου οι ασθενείς καταναλώνουν 
αλκοόλ. Η μονάδα αποτοξίνωσης, ακόμα και αν γίνεται ειλικρινής προ-
σπάθεια 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 παραπάνω περιγραφόμενη τεχνική έκθεσης θα πρέπει να χρησιμο-
ποιηθεί για σκοπούς αποχής. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για να βοηθήσει ασθενείς (που είναι υπερβολικοί πότες) να πετύχουν μία 
ελεγχόμενη κατανάλωση. Αγγλικές και αμερικανικές μελέτες δείχνουν 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας της έκθεσης σε μία «μέτρια κα-
τανάλωση». Δεν είναι ίσως πολύ νωρίς για να αρχίσει η τεχνική αυτή και 
στη Γαλλία.
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Περίληψη

Η βασισμένη στην τέχνη θεραπεία αποτελείται από όλες τις ψυχοθερα-
πευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούν τα καλλιτεχνικά μέσα ως την κύρια 
μέθοδο επικοινωνίας και έκφρασης. Η θεραπευτική διαμεσολάβηση είναι 
συχνά αισθητηριακή ή/και καλλιτεχνική διαμεσολάβηση, όπως η ζωγρα-
φική, ο μοντελισμός, η μουσική, το θέατρο, ο χορός, η γραφή, καθώς και 
διαμεσολάβηση που εστιάζει στο βίντεο και σε ψηφιακές θεραπείες.

Σε συνδυασμό με άλλες παραδοσιακές θεραπείες όπως η γνωστική 
συμπεριφορική θεραπεία ή η οικογενειακή θεραπεία, η θεραπεία βασι-
σμένη στην τέχνη ενθαρρύνεται ιδιαίτερα εκεί όπου άλλες μορφές θε-
ραπείας που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά έχουν αποτύχει. Ο στόχος 
των θεραπευτικών παρεμβάσεων με βάση τις τέχνες είναι η χαλάρωση 
άκαμπτων μηχανισμών. Στη συνέχεια, διευκολύνουν την ανάπτυξη της 
κατανόησης της νόσου, την γνωστική ευελιξία, την έκφραση των συναι-
σθημάτων, την σταδιοποίηση των λέξεων, την τόνωση της δημιουργικό-
τητας, την χαλάρωση και την ευημερία των ασθενών με νευρική ανορεξία. 
Αυτές οι θεραπείες είναι συχνά πολύ χρήσιμες στη διαχείριση ορισμένων 
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χαρακτηριστικών των διατροφικών διαταραχών όπως η δημιουργία τελε-
τουργίας, η υπερδραστηριότητα, η επιθετικότητα και ο έλεγχος.

Ένα αυξανόμενο σύνολο αφηγηματικών άρθρων που εξετάζουν θερα-
πείες με βάση τις τέχνες σε πληθυσμούς με διατροφικές διαταραχές, δεί-
χνει ότι οι θεραπείες με βάση την τέχνη μπορεί να είναι χρήσιμες για τους 
ενήλικες με ανορεξία και νευρική βουλιμία. Υπάρχει επίσης ένα αναδυό-
μενο ενδιαφέρον για τις θεραπείες ψηφιακής διαμεσολάβησης στη δια-
χείριση των διατροφικών διαταραχών (βλέπε το Smartphone application 
Blue Buddy, που δημιουργήθηκε στο Sainte-Anne Hospital, Clinique des 
Maladies Mentales et de l’Encéphale, CMME, Παρίσι).

Ωστόσο, υπάρχουν λίγες γνωστές, εμπειρικά έγκυρες μελέτες σε αυτές 
τις βιωματικές μορφές θεραπείας στον τομέα των διατροφικών διαταρα-
χών. Πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως η ποσοτικοποίηση στο 
πλαίσιο των θεραπειών που βασίζονται στις τέχνες, καθώς η επαναλαμ-
βανόμενη εφαρμογή των τυποποιημένων μοντέλων τέτοιων θεραπειών.

Λέξεις κλειδιά: εικαστική θεραπεία, θεραπεία βασισμένη στις τέχνες, δι-
ατροφικές διαταραχές, νευρική ανορεξία, νευρική βουλιμία, διαμεσολά-
βηση

Εισαγωγή

Η θεραπεία βασισμένη στην τέχνη αποτελείται από όλες τις ψυχοθερα-
πευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούν τα καλλιτεχνικά μέσα ως την κύ-
ρια μέθοδο επικοινωνίας και έκφρασης (Dubois, 1994). Για τον Sudres, 
«διαχρονικά, η τέχνη έχει αναλάβει το ρόλο του ιατρο-κοινωνικού ρυθ-
μιστή (...). Από τον 20ο αιώνα το είδος της τέχνης που σχετίζεται με τη 
φροντίδα μετατράπηκε σε ψυχοπαθολογική τέχνη, εργοθεραπεία και ει-
καστική θεραπεία». Μέσω της βασισμένης στην τέχ, ο ασθενής μπορεί 
να επιτρέψει την ανάδυση αδιανότητων μέχρι τώρα σκέψεων, καθώς και 
να αντιληφθεί συναισθήματα, αισθήσεις και εικόνες. Ο ασθενής μπορεί 
επίσης να ανακαλύψει και να ασκήσει κινητικές ικανότητες, να εκφράσει 
τη δυσαρέσκειά του και να εκθέσει τον εαυτό του ενόσω όμως προστα-
τεύεται από την ερμηνεία του έργου του (Sudres, 2012). Οι λέξεις δεν 
είναι το κύριο θεραπευτικό εργαλείο, πραγματοποιείται μια δημιουργική 
διαδικασία αναστοχασμού και επεξεργασίας (Dubois, 2017). Όπως και 
στον τομέα της θεραπείας μέσω ψηφιακών μέσων (μέσω διαδικτύου ή 
άλλων εργαλείων), συζητούνται οι ορισμοί και οι παράμετροι καθώς και 
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οι θεραπευτικοί στόχοι: της φροντίδας, της στήριξης και της πρόληψης.
Όπως αναφέρθηκε από τον Dubois, ο ρόλος του σώματος είναι πολύ 

σημαντικός και αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν την εξερεύνηση της άρνη-
σης και της εικόνας του σώματος μέσω της χρήσης εικόνων, μοντέλων, 
μεταφορών, χορού και μουσικής (Dubois, 2017). Η θεραπευτική μεσολά-
βηση είναι συχνά αισθητική ή/και καλλιτεχνική διαμεσολάβηση όπως η 
ζωγραφική, ο μοντελισμός, η τεχνική του κολάζ, η μουσική, το κουκλο-
θέατρο, το θέατρο, ο χορός, η συγγραφή, καθώς και μεσολάβηση που επι-
κεντρώνεται στην όσφρηση, στην ιπποθεραπεία, στον κινηματογράφο, 
στην σωματική εργασία, στις ψηφιακές θεραπείες (Brun, 2018). Η θερα-
πεία μέσω της τέχνης είναι συχνά πολύ χρήσιμη στη αντιμετώπιση ορι-
σμένων φόβων όπως ο φόβος της επικοινωνίας με τους άλλους, ο φόβος 
της συνειδητοποίησης του προσωπικού συναισθήματος, ο φόβος των συ-
ναισθημάτων και των εσωτερικών διαδικασιών. Αυτή η προσέγγιση επι-
τρέπει σε κάποιον να συνδεθεί με τη δική του δημιουργικότητα, είτε αυτή 
έχει χαθεί, είτε είναι άγνωστη (Dubois, 2010). Η κατάλληλη εκπαίδευση 
των θεραπευτών είναι πολύ σημαντική για να κατανοήσουν τη σοβαρό-
τητα των διαταραχών, την καταλληλότητα της θεραπείας και επειδή αυ-
τές οι θεραπείες συχνά συνδέονται με ή έπονται συνεδριών παρακίνησης.

Οι δύο πιο γνωστές διατροφικές διαταραχές σε εφήβους και ενήλικες 
είναι η νευρική ανορεξία και νευρική βουλιμία. Η έλξη για το λεπτό σώμα 
ή ο φόβος για αύξηση του βάρους που συνδέεται με τη δυσαρέσκεια της 
εικόνας του σώματος είναι βασικοί παράγοντες σε αυτές τις περίπλοκες 
και σοβαρές διαταραχές. Οι διαταραχές αυτές συνδέουν ψυχιατρικά, σω-
ματικά και διατροφικά συμπτώματα με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινω-
νική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, οδηγώντας μερικές φορές σε 
κοινωνικό αποκλεισμό. Η λιμοκτονία, ο αυτο-προκαλούμενος εμετός, 
η κατάχρηση καθαρτικών και διουρητικών σκευασμάτων, η υπερκινητι-
κότητα ή η υπερβολική άσκηση προκαλούν σοβαρές επιπλοκές όπως ο 
υποσιτισμός, το υπερβολικό βάρος, η οστεοπόρωση, η υπογονιμότητα, 
μεταβολικό σύνδρομο, καρδιακά, νεφρικά και οδοντιατρικά προβλήμα-
τα καθώς και κατάθλιψη, άγχος και εθισμούς. Οι διατροφικές διαταραχές 
είναι υπεύθυνες για υψηλή θνησιμότητα λόγω σωματικών επιπλοκών ή 
αυτοκτονίας.

Η ανάπτυξη αυτών των διαταραχών οφείλεται στην αλληλεπίδραση 
των παραγόντων προδιάθεσης, αιτίασης και διατήρησης. Οι συντελεστές 
προδιάθεσης (γενετικοί συντελεστές) είναι απαραίτητοι αλλά δεν επαρ-
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κούν για την εκδήλωση της διαταραχής. Αλληλεπιδρούν με τις παράγο-
ντες αιτίασης (τραύμα, χαμηλή αυτοεκτίμηση) και διατήρησης όπως το 
οικογενειακό περιβάλλον (Criquillon-Doublet & Doyen, 2016).

Κύριο σώμα της βιβλιογραφίας

Όσον αφορά τις διατροφικές διαταραχές, η ολοκληρωμένη προσέγγιση 
της θεραπείας μέσω της τέχνης προάγει την επίγνωση του πελάτη σχε-
τικά με τη νόσο του, η οποία συχνά είναι πολύ φτωχή στις διατροφικές 
διαταραχές. Αυτή η θεραπεία ενθαρρύνεται ιδιαίτερα όταν άλλες μορφές 
θεραπείας έχουν αποτύχει. Στην περίπτωση της νευρικής ανορεξίας, η 
συμπτωματολογία είναι ιδιαίτερα πλούσια και επικεντρώνεται σε δημι-
ουργία τελετουργιών, στην υπερδραστηριότητα, την επιθετικότητα, τον 
έλεγχο, την απουσία του «μοιράσματος», τις σχέσεις εξάρτησης, την ανη-
δονία, την αλεξιθυμία, καθώς και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
όπως η εμμονή και η πρόκληση εντυπωσιασμού μεταξύ άλλων (Leonard, 
Foulon, & Guelfi, 2005). Ο στόχος των θεραπευτικών παρεμβάσεων με 
βάση τις τέχνες είναι η χαλάρωση άκαμπτων μηχανισμών. Επιτρέπουν 
την έκφραση των συναισθημάτων, τη χαλάρωση, τη διαφοροποίηση, τη 
σταδιοποίηση των λέξεων, την τόνωση της δημιουργικότητας. Μια συ-
νειδητοποίηση της προσωπικής ιστορίας του ατόμου και η εδραίωση της 
κοινωνικής συνοχής μπορεί να γίνει εξαιτίας του ομαδικού πλαισίου. Αυ-
τές οι ομάδες ενδείκνυνται για ασθενείς με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) 
τουλάχιστον 15, σε ένα ανοικτό και δομημένο ομαδικό περιβάλλον που θα 
αφιερώνει το χρόνο στην παρουσίαση και στην λεκτική διατύπωση των 
θεμάτων (χρόνος απολογισμού στην ομάδα). Οι θεραπείες βασισμένες 
στην τέχνη μπορούν να συνδυαστούν με άλλες θεραπείες όπως η γνω-
σιακή-συμπεριφορική θεραπεία, η θεραπεία γνωστικής αποκατάστασης 
και η οικογενειακή συστημική θεραπεία στη θεραπεία εφήβων με νευ-
ρική ανορεξία. Ο συνδυασμός συστημικής οικογενειακής θεραπείας και 
θεραπείας μέσω της τέχνης έχει δείξει κάποια αποτελεσματικότητα στην 
αντιμετώπιση της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (Lock, Fitzpatrick, 
Agras, Weinbach, & Jo, 2018). Σε άλλες περιπτώσεις, το ψυχόδραμα σε 
συνδυασμό με άλλες θεραπείες μέσω λόγου, ατομικές ή ομαδικές, φαίνε-
ται να είναι μια καλή εναλλακτική λύση για εφήβους ασθενείς με ανορε-
ξία και βουλιμία (Diamond-Raab & Orrell-Valente, 2002). Στην ανορεξία, 
το να παραμένει κανείς λεπτός μπορεί να αντιπροσωπεύει τον αυτοέλεγ-
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χο, η υπέρβαση λοιπόν αυτού του συσχετισμού μπορεί να αποτελέσει τον 
δείκτη μιας επιτυχούς θεραπείας. Η μετωπική προσέγγιση της τελειομα-
νίας στον αυτοέλεγχο δεν είναι πάντα ενδεδειγμένη (Gutierrez Ajamail 
& Peñalba Acitores, 2014), επειδή αυτός ο υπερ-έλεγχος συχνά συνοδεύ-
εται από υπερβολική εξάρτηση και συχνή υποτροπή. Εξαιτίας αυτού, η 
διευκόλυνση της εξερεύνησης των συναισθημάτων και των συμπεριφο-
ρών είναι ιδεώδης. Η δημιουργικότητα απαιτεί μια διαδικασία ευελιξίας, 
την ικανότητα έκθεσης σε κίνδυνο και την ανοχή απογοήτευσης, καθώς 
και την αποδοχή της αυτο-αμφισβήτησης και τον αναστοχασμό. Η καλ-
λιτεχνική διαμεσολάβηση μπορεί να διευκολύνει την δουλειά πάνω στην 
τελειομανία και τον φόβο της κρίσης, μέσω της χρήσης αντικειμένων, της 
εικόνας και της αισθητικής την ίδια στιγμή που συνδέονται με τις εμπει-
ρίες κάποιου (Gutierrez Ajamail & Peñalba Acitores, 2014). Για τον Burns 
και την ομάδα του, υπάρχει ένα αυξανόμενος αριθμός δημοσιεύσεων που 
εξετάζει την γνωστική δυσκαμψία σε πληθυσμούς με διαταραχές διατρο-
φής. Το πεδίο της γνωστικής ακαμψίας δεν έχει διατυπωθεί με σαφήνεια. 
Ο όρος «γνωστική ακαμψία» φαίνεται να σημαίνει όχι μόνο δυσκολίες 
στη μετακίνηση πλαισίου, αλλά επιπλέον μια γενικότερη ακαμψία και δυ-
σκολία στην αποκλίνουσα σκέψη.

Αυτό φαίνεται να «προβλέπει» ότι τα άτομα με διατροφική διαταραχή 
θα ήταν λιγότερο δημιουργικά από ό, τι άλλα παρόμοια άτομα. Η δημιουρ-
γικότητα θεωρείται μερικές φορές ως χαρακτηριστικό μόνο των ανθρώ-
πων που κάνουν σημαντικές καλλιτεχνικές ή επιστημονικές συνεισφορές 
(Burns, Zhang, Wieth, & Touyz, 2017). Αναφορικά στη σχέση μεταξύ της 
δημιουργικότητας και των διατροφικών διαταραχών, η Tchanturia και η 
ομάδα της υπογραμμίζουν ότι τα άτομα με διατροφικές διαταραχές εμφα-
νίζουν μικρότερη ευελιξία και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από θερα-
πείες που αντιμετωπίζουν τη γνωστική ακαμψία (Tchanturia, Larsson, & 
Brown, 2016). Ο Frisch και η ομάδα του περιγράφουν και διερευνούν την 
επικράτηση των πρωτογενών τύπων θεραπειών με βάση την τέχνη, που 
χρησιμοποιούνται συνήθως στη θεραπεία κλειστού τύπου (εντός ιδρυ-
μάτων) των διατροφικών διαταραχών (Frisch, Franko, & Herzog, 2006) 
σε 22 τέτοια προγράμματα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μέλη της 
παραπάνω επιστημονικής ομάδας υπογραμμίζουν ότι η θεραπεία με βάση 
την τέχνη αποτελεί έναν όρο-ομπρέλα για μια ποικιλία από βιωματικές θε-
ραπείες υπο-ειδικοτήτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών 
κλάδων. Με βάση τη βιβλιογραφία, τρεις μεγάλες υπο-ειδικότητες εμφα-



204 |                H MOYΣΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  

νίστηκαν στη θεραπεία των διατροφικών διαταραχών: η μουσικοθερα-
πεία (MT: music therapy), χοροθεραπεία χορού/κινησιοθεραπεία (DMT: 
dance/movement therapy) και θεραπείες με δημιουργικές τέχνες (CAT: 
creative-arts therapy). Η θεραπεία βασισμένη στις τέχνες χρησιμοποιείται 
συχνά στη θεραπεία κλειστού τύπου των διατροφικών διαταραχών. Από 
τα 19 προγράμματα που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη, όλα τα προ-
γράμματα προσέφεραν θεραπείες βασισμένες στην τέχνη τουλάχιστον 
μία φορά την εβδομάδα, με μέσο ποσοστό εβδομαδιαίας συμμετοχής των 
πελατών 90,55% για προγράμματα θεραπείας BED και μέσο εβδομαδιαίο 
ποσοστό CPR 99,21 % για προγράμματα θεραπείας βουλιμίας και νευρι-
κής ανορεξίας. Πάνω από 26,32% από τα 19 συμμετέχοντα προγράμματα 
προσέφεραν θεραπεία με βάση την τέχνη μία φορά την ημέρα. Με βάση 
την ανασκόπηση των καθημερινών προγραμμάτων των νοσηλευομένων, 
υπήρξε μεγάλη ποικιλία στο χρονικό διάστημα μέσα στην εβδομάδα που 
αφιερώθηκε σε θεραπείες με βάση την τέχνη. Αφού έγινε έλεγχος για 
ακραίες περιπτώσεις (αφαιρέθηκαν δύο προγράμματα που αφιέρωναν 
πάνω από 10 ώρες σε θεραπείες βασισμένες στην τέχνη εβδομαδιαίως 
ανά ασθενή) , βρέθηκε ότι τα προγράμματα αφιέρωναν κατά μέσο όρο 2,8 
ώρες (εύρος = 45 λεπτά-5 ώρες) ανά εβδομάδα για κάθε ασθενή σε θε-
ραπεία με βάση την τέχνη, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτόν τον χρόνο 
ο χορός ή η μουσικοθεραπεία. Τα προγράμματα προσέφεραν μια ευρεία 
ποικιλία λόγων για την ενσωμάτωση των θεραπειών με βάση τις τέχνες, 
συμπεριλαμβανομένης της αυτο-ανακάλυψης, της αυτο-εξερεύνησης και 
της αυτο-έκφρασης. Πρέπει να τεθεί το ζήτημα της τυποποίησης στις θε-
ραπείες με βάση τις τέχνες. Είναι ζωτικής σημασίας για τους σκοπούς της 
επαναληψιμότητας να ελεγθεί τουλάχιστον ένα τυποποιημένο, επαναλή-
ψιμο μοντέλο θεραπείας με βάση την τέχνη μέσα σε μια τυχαιοποιημένη 
μελέτη με ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, η ομοιογένεια με μοναδικό σκοπό 
την «ποιότητα» ή την «ορθή» επιστημονική έρευνα μπορεί να αποξενώσει 
μια βασική ιδέα της θεραπείας βασισμένη στην τέχνη, αυτή της εξατομι-
κευμένης έκφρασης. Είναι πιθανόν ότι η τυποποίηση για ερευνητικούς 
λόγους των θεραπειών που βασίζονται στις τέχνες μπορεί να υπονομεύ-
σει τα εγγενή θεραπευτικά οφέλη (Frisch et al., 2006). Όσον αφορά στη 
Γαλλία, το CMME, το Sainte-Anne Hospital (Παρίσι), είναι ένα εξειδικευ-
μένο κέντρο για την αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών το οποίο τα 
τελευταία 30 χρόνια έχει αναπτύξει εξειδίκευση στη χρήση της θεραπεί-
ας με βάση τις τέχνες στις διατροφικές διαταραχές. Η συνήθης θεραπεία 
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συμπεριλαμβάνει βιολογικές προσεγγίσεις (επικεντρωμένες στην επα-
νεισαγωγή τροφών και αύξηση του βάρους), γνωστικές συμπεριφορικές 
προσεγγίσεις (επικεντρωμένες στη μείωση των γνωστικών διαταραχών, 
στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και στη ρύθμιση των συναισθημάτων), 
προσεγγίσεις που βασίζονται στην οικογένεια, καθώς και προσεγγίσεις 
που βασίζονται στην τέχνη.

Εξετάζοντας ιδιαίτερα τη μουσικοθεραπεία, αυτή αποτελεί μια ενδια-
φέρουσα ψυχοθεραπευτική επιλογή στις διατροφικές διαταραχές, όπως 
συμβαίνει και με άλλες εθιστικές διαταραχές. Ένα παράδειγμα είναι η πε-
ρίπτωση της «συστημικής ευαισθητοποίησης», όπου η μουσικοθεραπεία 
μπορεί να είναι πολύ ευνοϊκή για τη διαδικασία «αποδυνάμωσης αντανα-
κλαστικής εξάρτησης». Γενικά, αυτές οι τεχνικές συμπεριφοράς είναι πιο 
εύκολα αποδεκτές όταν συνοδεύονται από προσεγγίσεις καλλιτεχνικής 
διαμεσολάβησης. Η χρησιμότητά τους έχει αποδειχθεί στη θεραπεία των 
εξαρτήσεων στις ουσίες (Stamou, Chatzoudi, Stamou, Graziani, & Romo, 
2016), καθώς και σε διατροφικές διαταραχές, οι οποίες μπορούν να θε-
ωρηθούν ως εξαρτήσεις χωρίς ουσία. Όπως και στην περίπτωση άλλων 
εθισμών, οι ασθενείς με βουλιμία περιγράφουν επεισόδια έντονης επιθυ-
μίας να καταναλώνουν ορισμένα τρόφιμα με ψυχαγκαστικό τρόπο. Μια 
μελέτη έδειξε τη χρησιμότητα της παρέμβασης της μουσικοθεραπείας 
για να βοηθήσει τον έλεγχο της σφοδρής επιθυμίας στους εξαρτημένους 
από ουσίες (Stamou et al., 2017). Η μουσικοθεραπεία μπορεί να συμβάλει 
στην προώθηση του αυτο-προσδιορισμού και της συνεργασίας με τους 
ασθενείς, εστιάζοντας στα δυνατά σημεία και στους πόρους. Η βιβλιο-
γραφία υποστηρίζει τη σχέση μεταξύ πρακτικών που χρησιμοποιεί η μου-
σικοθεραπεία στην ανάκτηση της ψυχικής υγείας (McCaffrey, Edwards, 
& Fannon, 2011). Σε μια ποιοτική μελέτη που διερεύνησε τις αντιλήψεις 
μιας μουσικοθεραπευτικής ομάδας τραγουδιστών οκτώ ατόμων με δια-
τροφικές διαταραχές, και στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εν-
δυνάμωση και στις διαδικασίες που οδηγούνταν από τον ασθενή, οι συμ-
μετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν αρκετά συναισθηματικά και γνωστικά 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής δέσμευσης και της αυξη-
μένης ικανότητας να αποστασιοποιηθούν από τα προβλήματα της ζωής. 
Η Bibb και η ομάδα της υπογραμμίζουν τα έντονα θετικά αποτελέσματα 
δύο μονόωρων συνεδριών ομαδικής μουσικοθεραπείας και υποστηρίζουν 
τη χρήση της μουσικοθεραπείας στη νοσοκομειακή περίθαλψη της ανο-
ρεξίας (Bibb, Castle, & Newton, 2015). Αυτοί οι συγγραφείς αναφέρουν 



206 |                H MOYΣΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ  

επίσης το έργο μιας ομάδας θεραπείας μέσω των τεχνών με ασθενείς ηλι-
κίας 19-41 ετών στο Λονδίνο, το Σαν Φρανσίσκο καθώς και άλλων πό-
λεων, που έφεραν στο φως τρεις πτυχές της ομαδικής διαδικασίας: τον 
τόπο του ατόμου και το έργο του (« αυτό είναι ένα δικό μου μέρος»), η 
διαδικασία της δημιουργίας ως σημάδι αλλαγής (« μπορώ να εκφράσω τα 
συναισθήματά μου »), ένα νέο όραμα για τον εαυτό (« έχω αναπτύξει τη 
δημιουργικότητά μου »). Επιπλέον, οι Grocke et al., (2014) περιγράφουν 
μια μελέτη για να διαπιστώσουν κατά πόσο η ομαδική μουσικοθεραπεία 
(GMT) επηρέασε θετικά την ποιότητα ζωής, τον κοινωνικό εμπλουτισμό, 
την αυτοεκτίμηση, την πνευματικότητα και τα ψυχιατρικά συμπτώματα 
των συμμετεχόντων με σοβαρές ψυχικές ασθένειες και πώς οι ίδιοι βίω-
σαν την παρέμβαση. Μια συνέντευξη ομάδας εστίασης και οι αναλύσεις 
των στίχων ενός τραγουδιού πρότειναν ότι η ομαδική μουσικοθεραπεία 
ήταν ευχάριστη, ότι η αυτοεκτίμηση ενισχύθηκε, ότι οι συμμετέχοντες 
εκτίμησαν τους θεραπευτές και τα μέλη της ομάδας και ότι παρόλες τις 
προκλήσεις που βίωσαν, συνιστούν το πρόγραμμα και σε άλλους. Η ομα-
δική μουσικοθεραπεία μπορεί να ενισχύσει την ποιότητα ζωής και την 
πνευματικότητα των ατόμων με σοβαρές ψυχικές ασθένειες.

Επιπλέον, όσον αφορά τη διαταραχή της σωματικής εικόνας η οποία 
είναι ακραία στις διατροφικές διαταραχές, ο Krueger αναφέρει την απο-
τελεσματικότητα ενός εργαστηρίου χορού με συνεδρίες 1-3 φορές την 
εβδομάδα (έως και 11 συνεδρίες) συμπεριλαμβανομένων άλλων στοιχεί-
ων όπως η χαλάρωση, προβολικά σχέδια και τεχνικές με βίντεο, καθώς 
και το κτίσιμο φάσεων ώστε να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους σε έναν 
πραγματικό καθρέφτη (Krueger & Schofield, 1986). Περαιτέρω, ένα ενδι-
αφέρον παράδειγμα της εργασίας πάνω στα συναισθήματα αναφέρεται 
από τον Gramaglia, ο οποίος περιγράφει τη θεραπεία με βάση τον κινη-
ματογράφο που χρησιμοποιήθηκε σε μια 40χρονη γυναίκα με διατροφική 
διαταραχή (Gramaglia et al., 2011). Οι Hodge & Simpson (2016) αναφέ-
ρουν σε εργασία τους για την θεραπεία με βάση τις τέχνες που έγινε με 
μια νεαρή γυναίκα που πάσχει από διατροφική διαταραχή, η οποία επι-
κεντρώνεται σε ζωγραφική σχεδίων σε συνδυασμό με τη θεραπεία νέων 
σχημάτων (young schema therapy) και υπογραμμίζει ότι αυτή η προσέγ-
γιση διευκόλυνε την ανταλλαγή της εμπειρίας και των συναισθημάτων.
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Αναδυόμενες θεραπείες ψηφιακής διαμεσολάβησης

Υπάρχει επίσης το αναδυόμενο ενδιαφέρον για τις θεραπείες ψηφιακής 
διαμεσολάβησης στη διαχείριση των διατροφικών διαταραχών, όπως για 
παράδειγμα η εφαρμογή Smartphone Blue Buddy. Ο σκοπός αυτής της 
εφαρμογής, που σχεδιάστηκε από επαγγελματίες και ασθενείς της κλι-
νικής Sainte Anne στο Παρίσι, είναι η μείωση των ποσοστών υποτροπής 
και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με νευρική ανορεξία 
μέσα από την ενημέρωση και ενθάρρυνση της δέσμευσης για την θερα-
πεία. Η εφαρμογή περιλαμβάνει: περιοδικό τροφίμων, θεραπευτική δια-
παιδαγώγηση, θεραπευτικές στρατηγικές για συγκεκριμένες δυσκολίες 
(επεισόδιο υπερφαγίας, περιορισμός, εμετός κλπ.), γνωσιακές-συμπε-
ριφορικές τεχνικές για αυτο-φροντίδα, Smart games για ανάπτυξη της 
μνήμης, προσοχή, λήψη αποφάσεων κι ευελιξία (γνωστική αποκατάστα-
ση) (Criquillon-Doublet, 2017). Η εφαρμογή Smartphone και, σε γενικές 
γραμμές, η ψηφιακή διαμεσολάβηση διευκολύνουν την πρόσβαση στη 
φροντίδα ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση εξαιτίας της έλλειψης πληρο-
φοριών σχετικά με τις επιλογές θεραπείας, της έλλειψης εξειδικευμένων 
κέντρων ή ειδικών θεραπευτών ή λόγω της γεωγραφικής απόστασης, μια 
πραγματικότητα που έχει σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία, την κοινωνι-
κή, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

Συμπεράσματα

Οι θεραπείες με βάση τις τέχνες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 
στη θεραπεία των διατροφικών διαταραχών, συχνά σε συνδυασμό με άλ-
λες εμπειρικά έγκυρες παραδοσιακές θεραπείες όπως η γνωσιακή-συμπε-
ριφορική θεραπεία ή η οικογενειακή θεραπεία. Η θεραπεία με βάση τις 
τέχνες ενθαρρύνεται ιδιαίτερα όταν άλλες μορφές θεραπείας έχουν απο-
τύχει. Παρέχει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της κατανόησης της νόσου, 
της γνωστικής ευελιξίας, της έκφρασης των συναισθημάτων, της δημιουρ-
γικότητας και ευημερίας των ασθενών με νευρική ανορεξία. Ωστόσο, ενώ 
οι δημοσιευμένες αφηγηματικές σκέψεις σχετικά με τις θεραπείες αυτές 
στις διατροφικές διαταραχές υποδηλώνουν γενικά θετικά αποτελέσματα, 
λίγες γνωστές, εμπειρικά έγκυρες μελέτες υπάρχουν σχετικά με αυτή τη 
βιωματική μορφή θεραπείας στον τομέα των διατροφικών διαταραχών.
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