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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η μουσική κατέχει σημαντική επίδραση στην 

σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου. Η παρούσα πτυχιακή εργασία μου 

ασχολείται με δύο διαφορετικά θέματα τα οποία στην πραγματικότητα συνδέονται 

σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους; Μουσικοθεραπεία και άτομα εθισμένα στα 

ναρκωτικά. 

Έναυσμα για την πραγματοποίηση και παρουσίαση αυτής της εργασίας, 

αποτέλεσαν  οι προσωπικές μου γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με την μουσική, ο 

προβληματισμός μου σχετικά με την μάστιγα των εξαρτησιογόνων ουσιών 

(ναρκωτικά) η οποία αυξάνεται συνεχώς σε όλο τον κόσμο, και τέλος, 

διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο η θεραπεία μέσω της μουσικής μπορεί να 

βοηθήσει αυτά τα εθισμένα άτομα. Στα παρακάτω κεφάλαια περιγράφεται η 

επίδραση της μουσικής στην ζωή του ανθρώπου, γίνεται αναφορά στην έννοια 

της μουσικοθεραπείας και από πότε άρχισε να χρησιμοποιείται, καθώς και η 

αναφορά διαφόρων εξαρτησιογόνων ουσιών, τι προκαλούν, και παραδείγματα 

έρευνας απεξάρτησης των ναρκομανών μέσω της μουσικοθεραπείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Η μουσική ως επίδραση στον άνθρωπο 

 «Εκεί που τελειώνει η ισχύς των λέξεων αρχίζει αυτή της μουσικής».1 (Wagner, R) 

Η επίδραση της μουσικής στην υγεία του κάθε ανθρώπου είναι 

αδιαμφισβήτητη.  Ο ρυθμός, η μελωδία, ο παλμός είναι χαρακτηριστικά που 

εμφανίζονται σε πολλές βασικές ανθρώπινες λειτουργίες, όπως στην αναπνοή, 

την ομιλία, το γέλιο, το κλάμα, τον τρόπο που κινούμαστε και τους κτύπους της 

καρδιάς μας. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος από τη φύση του έχει μέσα του αυτά τα 

μουσικά στοιχεία. 2 Σύμφωνα με τους Birnholz και Benacerraf,(1983) ερευνητικά 

αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ήδη από την περίοδο της  ενδομήτριας ζωής, ο 

ήχος και η μουσική επηρεάζουν το αναπτυσσόμενο άτομο, δημιουργώντας συχνά 

τις συνθήκες για ένα είδος «μουσικής μάθησης». Το παιδί ανταποκρίνεται στη 

μουσική από τη περίοδο της κύησής του, όπου ακούει το χτύπο της καρδιάς της 

μητέρας του. Αργότερα, στη νεαρή παιδική ηλικία, το παιδί ανταποκρίνεται 

έντονα στο ρυθμό και τη μελωδία, γελώντας και κουνώντας το σώμα του μαζί με 

το ρυθμό της μουσικής . 

H σωματική επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο προκύπτει στο ότι 

ταξιδεύει μέσα από τον αέρα με μοριακά ωστικά κύματα  τα οποία γίνονται 

αισθητά σε σωματικό επίπεδο και η συναισθηματική επίδραση προκύπτει από 

την δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο υποβάλλει κάποιες διαθέσεις στις 

οποίες ο άνθρωπος αποκρίνεται σε υποσυνείδητο επίπεδο.3Όταν η μουσική 

εισχωρήσει στο αυτί του ανθρώπου, οι ήχοι μετατρέπονται σε ερεθίσματα τα 

οποία περνάνε μέσα από τα ακουστικά νεύρα στο θάλαμο του 

εγκεφάλου(αισθητική περιοχή). Ο θάλαμος αυτός διεγείρεται, δραστηριοποιείται ο 

φλοιός του εγκεφάλου που στέλνει ερεθίσματα στον θάλαμο, δημιουργώντας έτσι 

ένα κύκλωμα δονήσεων που ενισχύεται, όσο διαρκεί η μουσική. Εννοείται πως 

όταν ένας άνθρωπος ακούει μουσική, εκδηλώνει τα χαρακτηριστικά «θαλαμικά 

αντανακλαστικά» τα οποία είναι εξωτερικές σωματικές εκδηλώσεις οι οποίες 

μπορούν να πάρουν την μορφή ρυθμικού χτυπήματος των ποδιών, κουνήματος  

                                                           
1
 “Μουσικοθεραπεία - .: PsyHealth :.,” http://www.psyhealth.gr/portal/antimetopisi/therapeia/ 10.06.2013 

2
 “Μουσικοθεραπεία Και Υγεία Του Παιδιού,” http://www.sigmalive.com/lifestyle/health/446004. 10.06.2013 

3
 “Stamou_CV_APPROACHES_GR.pdf,” 

http://approaches.primarymusic.gr/approaches/images/stories/cvs_gr/Stamou_CV_APPROACHES_GR.pdf 02.06.2013 
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του κεφαλιού ή ακόμη και ρυθμικών κινήσεων των χεριών. (McClellan,1991).4 O 

ρυθμός, βασική παράμετρος οργάνωσης του ηχητικού χάους σε μουσική 

υπόσταση, δεν συντελεί μόνο στην ανάπτυξη της ικανότητας του ανθρώπου να 

αποκτά αντίληψη του χρόνου, αλλά προσφέρεται και ως μνημοτεχνικό μέσο. 

 
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα η μουσική συνοπτικά επηρεάζει: 
 
 τον καρδιακό ρυθμό και το σφυγμό 
 
 την ηλεκτροδερματική αντίδραση (γνωστή και ως 

 
          γαλβανική δερματική αντίδραση 
 
 το ρυθμό της αναπνοής 
 
 την αρτηριακή πίεση 

 
 την μυϊκή ένταση και το μυϊκό τόνο 

 
 τον όγκο του αίματος 

 
 τη δερματική θερμοκρασία 
 
 τη γαστρική κίνηση 
 
 τα ανακλαστικά της κόρης του ματιού 
 
 την οξυγόνωση του αίματος 

 
 τις ορμονικές εκκρίσεις 

  

Επιπλέον, η μουσική καταργεί τη διάκριση ανάμεσα σε υγιείς και ασθενείς, 

διότι διαθέτει αρκετά μέσα (από τα πιο στοιχειώδη έως τα πιο πολύπλοκα), 

διάφορους τρόπους και συσχετισμούς, ώστε να προσφέρεται σε όλους, 

ανεξάρτητα από τον δείκτη νοημοσύνης του κάθε ανθρώπου, δηλαδή και στα 

άτομα που η νοημοσύνη υστερεί ή η νοητική ωρίμαση καθυστερεί, και στους 

ιδιοφυείς. Η μουσική δεν γνωρίζει γλωσσικές - φυλετικές διαφορές, και παρόλο 

που δεν είναι μέσο το οποίο στηρίζεται στον λόγο, επιτρέπει την επικοινωνία των 

αλλόγλωσσων. Γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα σ’ αυτούς που στερούνται της  

                                                           
4
 Randall McClellan, Οι Θεραπευτικές Δυνάμεις Της Μουσικής: Ιστορία, Θεωρία Και Πρακτική (Αθήνα: Fagotto, 1997). 
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ικανότητας ομιλίας ή ανάμεσα σ’ εκείνους που έχουν και σε όσους δεν έχουν την 

ικανότητα αυτή. Η μουσική ουσιαστικά είναι μια εμπειρία συναισθηματική. 

Συνοδεύει τον άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του(λύπη, χαρά, στη 

γέννηση και στον θάνατο, στον πόλεμο και την ειρήνη, στη διασκέδαση, στην 

αισθητικήβίωση, στη θρησκευτική λατρεία, στη δημιουργία, στην εκπαίδευση) και 

τόσες άλλες εκδηλώσεις και καταστάσεις της καθημερινής ζωής του. Αντανακλά 

ακόμη και την πιο ευαίσθητη χορδή της ψυχής του, και τον οδηγεί σε πολύ βαθιές 

και προσωπικές συγκινήσεις.  

Παράλληλα, ως μέσον, εξασφαλίζει στη θεραπευτική μέθοδο που τη 

χρησιμοποιεί, δηλαδή στη μουσικοθεραπεία, τη δυνατότητα της εξατομίκευσης. 

Έτσι εκείνος που καταφεύγει ή υποβάλλεται σε μουσικοθεραπευτική αγωγή δεν 

είναι ένας οποιοσδήποτε ασθενής, αλλά μια προσωπικότητα που έχει τις δικές 

της ανάγκες και προτιμήσεις, τη δική της ιδιοσυγκρασία, τον δικό της χαρακτήρα, 

τις δικές της συνήθειες, τα δικά της προβλήματα.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

                                                           
5
 “Οι Τέχνες Ως Παράγοντας Διατήρησης Και Ανάκτησης Της Ψυχικής Υγείας Του Ανθρώπου - Art Therapy, Χοροθεραπεία, 

Μουσικοθεραπεία, Δραματοθεραπεία. (Μέρος Α) - Βιβλία - Ebook - E-books - Βιβλιοθήκη - Ρίξε Μια Ματιά! - Www.matia.gr,”June 02, 2013, 

http://www.matia.gr/library/ebook_01/003_art_therapy-1.html. 18.01.2013 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μουσικοθεραπεία 

Τί είναι και από πότε άρχισε να χρησιμοποιείται 

«Η Μουσικοθεραπεία είναι επιστήμη, διαπροσωπική σχέση και τέχνη» 

(Βruscia , Κ. 1998).6 

«Μουσικοθεραπεία ονομάζουμε το υποστηρικτικό εκείνο επάγγελμα 

υγείας, που κάνει χρήση της  μουσικής και του ήχου σε όλες τους τις εκφάνσεις, 

με στόχο τη διατήρηση ή τη βελτίωση της υγείας του θεραπευμένου.»7 Ορίζεται 

από την American Music Therapy Association ως η κλινική και τεκμηριωμένη 

χρήση μουσικών παρεμβάσεων για να επιτευχθούν ατομικοί στόχοι μέσα από μια 

θεραπευτική σχέση, από ένα προσοντούχο επαγγελματία ο οποίος έχει 

ολοκληρώσει ένα επικυρωμένο πρόγραμμα μουσικοθεραπείας.  Η σχέση αυτή 

δημιουργείται είτε μέσω του μουσικού αυτοσχεδιασμού, είτε μέσω της μουσικής 

ακρόασης χωρίς βέβαια να αποκλείεται η δυνατότητα λεκτικής επικοινωνίας. Ένα 

από τα βασικά στοιχεία της μουσικοθεραπείας είναι να κάνει ικανό ένα άτομο να 

κινηθεί στο χώρο της γνώσης, να νιώσει την ανάγκη της, να αναζητήσει την χαρά 

της, μέσα από την διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων του.8 

Η ιδέα όμως ότι η επίδραση της μουσικής θα μπορούσε να είναι 

θεραπευτική είναι πολύ παλιά. Η πεποίθηση των πρωτόγονων ότι η ασθένεια 

οφειλόταν σε ανώτερες μαγικές ή θεϊκές δυνάμεις, ανέπτυξε τον εξορκισμό ως 

τρόπο εξοστρακισμού των βλαβερών εκείνων οντοτήτων. Οι τελετές αυτές 

συνδύαζαν ήχους, μουσική, λόγια και κινήσεις, κατάλληλα για την εκάστοτε 

περίστασηΤο παλαιότερο τεκμήριο ιατρικής πρακτικής, οι Αιγυπτιακοί πάπυροι 

Kahun, αναφέρεται στη χρήση ενός μαγικού άσματος (ξόρκι) που συνέβαλε 

δραματικά στη θεραπεία ασθενειών. Μαρτυρίες για τη χρήση της μουσικής ως 

θεραπευτικό μέσο συμπεριλαμβάνονται σε πολλές ιστορικές γραφές αρχαίων 

πολιτισμών, όπως η Αίγυπτος, η Κίνα, η Ινδία, η Ελλάδα και η Ρώμη.Πολύ 

αργότερα, ο Πέρσης επιστήμονας, ψυχολόγος και μουσικολόγος Al Farabi (872-

                                                           
6
 http://www.matia.gr/library/ebook_01/003_art_therapy-1.html. 02.06.2013 

7
http://www.psyhealth.gr/portal/antimetopisi/therapeia/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE

%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20psyhealth%2020120112737.php3    10.06.2013. 
 

8
 “What Is Music Therapy | What Is Music Therapy? | American Music Therapy Association (AMTA),”   

http://www.musictherapy.org/about/musictherapy/. 11.06.2013 

http://www.psyhealth.gr/portal/antimetopisi/therapeia/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20psyhealth%2020120112737.php3
http://www.psyhealth.gr/portal/antimetopisi/therapeia/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20psyhealth%2020120112737.php3
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950 μΧ), στην πραγματεία του "Meanings of the Intellect" (Έννοιες της Διάνοιας) 

έκανε αναφορά στη μουσικοθεραπεία και στη θεραπευτική επίδραση της 

μουσικής στην ψυχή. Από το τέλος του 18ου αιώνα, οι επιστήμονες άρχισαν να 

ερευνούν την επίδραση της μουσικής στο ανθρώπινο σώμα. Τότε ήταν που 

εδραιώθηκε η αντίληψη ότι η μουσική επηρεάζει τον καρδιακό παλμό, την 

αναπνευστική λειτουργία, την κυκλοφορία του αίματος, κ.λπ. 

Η καθιέρωση της Μουσικοθεραπείας ως κλάδος υγείας ξεκίνησε αμέσως 

μετά τον πρώτο και δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, όταν επαγγελματίες και 

ερασιτέχνες μουσικοί προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους πηγαίνοντας σε 

νοσοκομεία όπου νοσηλεύονταν Βετεράνοι στρατιώτες, προσπαθώντας, με την 

παθητική ή και ενεργητική συμμετοχή των στρατιωτών αυτών σε μουσικά 

δρώμενα, να απαλύνουν τα σωματικά και ψυχικά τραύματα που άφησε πίσω του 

ο πόλεμος, αλλά και να ανακουφίσουν τον πόνο.Η αξιοσημείωτη ανταπόκριση 

των τραυματιών στη μουσική οδήγησε το ιατρικό προσωπικό να ζητήσει την 

πρόσληψη των μουσικών από τα νοσοκομεία. Η ανάγκη προηγούμενης 

εκπαίδευσης των μουσικών αυτών οδήγησε με τη σειρά της στην ίδρυση της 

πρώτης Πανεπιστημιακής Έδρας Μουσικοθεραπείας, στο Πανεπιστήμιο του 

Michigan, το 1944.9 

Σήμερα, οι θεραπείες γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με μουσικά 

όργανα, συνήθως μια ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. Μπορούν να γίνουν 

σε ατομικό, ομαδικό ή οικογενειακό επίπεδο. Το κάθε είδος θεραπείας αποσκοπεί 

σε διαφορετικούς τρόπους ανταπόκρισης σύμφωνα με τη περίπτωση του κάθε 

ατόμου. Δημιουργικές δραστηριότητες όπως αυτοσχεδιασμός, αναδημιουργία, 

αλλά και σύνθεση ή ακρόαση μουσικής, διαμορφώνουν μια συνεδρία. Κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας τα μέλη χρησιμοποιούν μουσικά όργανα ως μέσο 

έκφρασης και επικοινωνίας με τα άλλα μέλη ή και με το μουσικοθεραπευτή, χωρίς 

να αναιρείται φυσικά η δυνατότητα της λεκτικής επικοινωνίας. Η δημιουργία της 

μουσικής και του ήχου συμβαίνουν αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή, και από τον 

θεραπευμένο αλλά και από το θεραπευτή. Ανταποκρινόμενος έτσι στις ανάγκες 

του ατόμου, ο ειδικός εστιάζει στην αλληλεπίδραση και στο χτίσιμο μιας σχέσης 

εμπιστοσύνης μέσω του μουσικού γεγονότος που αυτοί οι δύο δημιουργούν και 

μοιράζονται. Το άτομο μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα ανάλογα με τη διάθεση και 

την ψυχολογική του κατάσταση κατά τη συγκεκριμένη στιγμή. Επίσης, μπορεί να 

εφαρμόσει τις δικές του ιδέες και σχέδια, μέσα στο ασφαλές πλαίσιο της 

θεραπείας. Η μουσική γνώση δεν είναι απαραίτητη για να επωφεληθεί κάποιος 

από τη μουσικοθεραπεία. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι προσιτά και 

                                                           
9
 “Μουσικοθεραπεία... η Θεραπευτική,” Newsbeast.gr,  http://www.newsbeast.gr/health/arthro/281130/mousikotherapeia-i-therapeutiki/. 

10.06.2013 
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δεν απαιτούν μουσικές γνώσεις για να μπορέσει το άτομο να παράγει ρυθμούς 

και μελωδίες με τη βοήθεια αυτών. Στόχος στη μουσικοθεραπεία δεν είναι το 

μουσικό αποτέλεσμα αλλά η επίτευξη των θεραπευτικών στόχων. Επίσης, δεν 

χρησιμοποιείται κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής για το σκοπό αυτό, αλλά η 

μουσική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ανάλογη με την κάθε περίπτωση.  

Υπάρχουν δύο βασικά είδη μουσικοθεραπείας: 
 
 Η δεκτική μουσικοθεραπεία, η οποία αφορά όλες τις μεθόδους που 

έχουν σχέση με την ακρόαση της μουσικής και η πιο γνωστή 
μέθοδος ονομάζεται GIM (Guided Imagery and Music). Αυτή η 
μέθοδος ενισχύει την δύναμη που έχει η μουσική να ξυπνάει στο 
μυαλό νοερές εικόνες με την μορφή συναισθημάτων, αναμνήσεων, 
σωματικών αισθήσεων. Ουσιαστικά ο ασθενής κατά την διάρκεια 
της μουσικοθεραπευτικής συνεδρίας ακούει μουσική και παράλληλα 
αφηγείται στον θεραπευτή εικόνες η σκέψεις που υπάρχουν στο 
μυαλό του. 
 

 Η ενεργητική μουσικοθεραπεία, η οποία βασίζεται στον κλινικό 

αυτοσχεδιασμό και στην εκ γενετής εσωτερική ευαισθησία του 

ανθρώπου να δημιουργεί και να αντιδρά στην μουσική. Δηλαδή 

παίζοντας με απλά μουσικά όργανα σε μία μουσικοθεραπευτική 

συνεδρία, οι συμμετέχοντες δημιουργούν ένα μουσικό δρώμενο 

μέσα από το οποίο υπάρχει επιθυμία έκφρασης και επικοινωνίας. 10 
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 “Μουσικοθεραπεία Και Υγεία Του Παιδιού,” http://www.sigmalive.com/lifestyle/health/446004. 12.06.2013 
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Μουσικοθεραπευτές 

 

Μουσικοθεραπευτής είναι αυτός που ασχολείται με την μουσικοθεραπεία, 

χρησιμοποιώντας την μουσική και γενικά μουσικές δραστηριότητες για να 

διευκολύνει την θεραπευτική πορεία του ασθενή.  Πρέπει να έχει γνώσεις και 

εμπειρίες σχετικά με την μουσική για να μπορέσει να εκπαιδευτεί στην κλινική 

χρήση της μουσικής  η οποία  γίνεται μόνο σε οργανωμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα μουσικοθεραπείας. Η εκπαίδευση του μουσικοθεραπευτή 

περιλαμβάνει: κλινικές σπουδές (μαθήματα κλινικής ψυχολογίας και εξειδίκευση 

σε ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις), θεωρητικές σπουδές (μοντέλα 

μουσικοθεραπείας), βιωματικές σπουδές (μαθήματα κλινικού μουσικού 

αυτοσχεδιασμού - εξειδικευμένη χρήση της μουσικής), μουσικοθεραπευτικές 

ομάδες με εκπαιδευτικό -θεραπευτικό στόχο, κλινική πρακτική και εποπτεία από 

εξειδικευμένους μουσικοθεραπευτές. 11 

Καθήκον του μουσικοθεραπευτή είναι να εκτιμά κάθε φορά τη 

συναισθηματική, πνευματική και φυσική κατάσταση του ασθενή μέσω των 

αντιδράσεων του σε διαφορετικά ηχητικά και μουσικά ερεθίσματα, και 

ακολούθως, να προσαρμόζει τις θεραπευτικές συνεδρίες στις ιδιαίτερες ανάγκες 

του θεραπευμένου. Το είδος μουσικής ή τα μουσικά ερεθίσματα που 

χρησιμοποιεί ο θεραπευτής, προσδιορίζονται από τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του 

θεραπευμένου, τις ιδιαίτερες συνθήκες θεραπείας, καθώς και τους στόχους που 

έχουν τεθεί. Ο θεραπευτής μπορεί να επιλέξει άλλοτε την παθητική ακρόαση 

επιλεγμένων μουσικών αποσπασμάτων ή ήχων, και άλλοτε την ενεργητική 

συμμετοχή του θεραπευμένου στη διαδικασία παρακινώντας τον να συνθέσει 

μουσική ή στίχους, να πλάσει νοερά εικόνες μέσα από τους ήχους και τη 

μουσική, να αναλύσει στίχους,  να αυτοσχεδιάσει ρυθμικά η μελωδικά μοτίβα, 

κ.λπ. 12  

Στις μουσικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οι μουσικοθεραπευτές, 

το βασικό στοιχείο είναι ο αυτοσχεδιασμός. Στον κλινικό αυτοσχεδιασμό ο 

μουσικοθεραπευτής απελευθερώνεται από τις νόρμες της μουσικής σκέψης και 

χρησιμοποιεί τα μουσικά στοιχεία έτσι ώστε να συνδεθεί και να επικοινωνήσει με 

το «είναι» του ανθρώπου και να διευκολύνει τη διαδικασία για αλλαγή. 13 

                                                           
11

 http://www.matia.gr/library/ebook_01/003_art_therapy-1.html. 02.06.2013 

12
 “Μουσικοθεραπεία,” http://www.noikokyra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=799:2011-12-28-17-40-

36&catid=31:psychologia&Itemid=45.  03.06.2013 

13
http://www.matia.gr/library/ebook_01/003_art_therapy-1.html. 02.06.2013 

http://www.matia.gr/library/ebook_01/003_art_therapy-1.html
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Σύμφωνα με τον Odell-Miller (1998), ο μουσικοθεραπευτής οφείλει να 

αναγνωρίζει τον κλινικό αυτοσχεδιασμό και τον μη κλινικό. Ο κλινικός ανήκει σε 

δύο κατηγορίες: 

 Στον μουσικό, (ρυθμός-δημιουργία ενός μουσικού συμβάντος από τον 

θεραπευτή) 

 Στον διαπροσωπικό( παλμός, ρυθμός, δυναμική του τρόπου που παίζει ο 

ασθενής) 

Ο θεραπευτής μπορεί να βρίσκει τους ρυθμούς του κάθε ασθενή όταν παίζει, να 

δημιουργεί μοτίβα με βάση το συναίσθημα του ασθενή, και να του δίνει νέα 

σχήματα και μορφές με σκοπό να του μεταφέρει ένα διαφορετικό είδος 

συναισθήματος. 14 

Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει οι περισσότεροι μουσικοθεραπευτές 

δουλεύουν περίπου στο 60% με άτομα τα οποία έχουν κάποια σωματική 

αναπηρία, άτομα εθισμένα στα ναρκωτικά, και άτομα με ψυχολογικές και νευρικές 

διαταραχές. Το υπόλοιπο 40% είναι ηλικιωμένοι, και άτομα με σύνδρομο Down. 

(AMTA, 1998).15 

Στη χώρα μας παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης τριετούς 

μεταπτυχιακού προγράμματος εκπαίδευσης για τη μουσικοθεραπεία. Πρόκειται 

για πρόγραμμα που οργανώνεται και αναγνωρίζεται από το αντίστοιχο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου New York 

University στις Η.Π.Α.16 
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Odell-Miller, H. (1988). A music therapy approach in mental health. Psychology of Music, 16, σ.52-61 

 

15
 http://www.musictherapy.org/about/musictherapy/  02.06.2013 

16
 http://www.matia.gr/library/ebook_01/003_art_therapy-1.html. 02.06.2013 
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Θεραπευτικές ικανότητες μουσικοθεραπείας 

 

Η μουσικοθεραπεία είναι ένας διεθνής αναγνωρισμένος τομέας της υγείας, 

μεαπεριόριστες δυνατότητες εφαρμογής ως μέσο πρόληψης, αποκατάστασης 

καιθεραπείας.  Βασίζεται στη διαπροσωπική σχέση και δανείζεται τεχνικές 

καιμεθόδους από την ψυχοθεραπεία και την ψυχανάλυση.Η μουσικοθεραπεία 

σύμφωνα με έρευνα επιδρά σωματικά:  

 Στην ρύθμιση του κυκλοφοριακού και αναπνευστικού μας συστήματος, 

της αρτηριακής πίεσης 

 Στους καρδιακούς παλμούς 

 Στην εγκεφαλική δραστηριότητα 

 Στα επίπεδα ορμονών 

 Στην καλή εξέλιξη της κυήσεως 

 Στις μετεγχειρητικές διαταραχές 

 Στην βελτίωση της ανοσολογικής απάντησης του οργανισμού 17 

 Για παράδειγμα, σε σχετικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς που 

ετοιμάζονταν για την εκτέλεση μιας απλής ιατρικής πράξης, αλλά και για σοβαρές 

για την επιβίωση επεμβάσεις, όπως η εγχείρηση ανοικτής καρδιάς, διαπιστώθηκε 

ότι η ομάδα των ασθενών που άκουγε θεραπευτική μουσική πριν την επέμβαση, 

έμπαινε στο χειρουργείο μελιγότερο άγχος και καλύτερη ψυχολογία. Το ίδιο 

ισχύει και για ασθενείς μετά από την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης. 

Παρατηρήθηκε ότι η θεραπευτική μουσική προάγει τη μείωση του άγχους και 

επομένως, την καλύτερη, γρηγορότερη κι αποτελεσματικότερη ανάρρωση του 

ασθενούς. Οι ασθενείς αυτοί χαρακτηριστικά, παρουσιάζουν πιο χαμηλή 

αρτηριακή πίεση, λιγότερους σφυγμούς ανά λεπτό και πιο φυσιολογικό ρυθμό 

αναπνοής. 

Επιπλέον η μουσικοθεραπεία η οποία κατατάσσεται στις εξπρεσιονιστικές 

θεραπείες, έχει ένδειξη σε άτομα όλων των ηλικιών με μια ποικιλία νοσολογικών  
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 “Μουσικοθεραπεία. Οι Ήχοι Που Γιατρεύουν,”, http://www.sigmalive.com/lifestyle/health/31198.  25.04. 2013 
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καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων 18:  

 ψυχιατρικών διαταραχών  

 φυσικών αναπηριών  

 αισθητικών βλαβών  

 αναπτυξιακών δυσκολιών  

 καταχρήσεων ουσιών  

 επικοινωνιακών δυσκολιών  

 διαπροσωπικών προβλημάτων 

 ανίατων ασθενειών (AIDS, καρκίνος)   

 καθώς και του γήρατος (Alzheimer, Parkinson) 

Ένα άτομο μέσω της μουσικοθεραπείας μπορεί να αναπτύξει την 

ικανότητα για επικοινωνία, τις κοινωνικές-διαπροσωπικές δεξιότητες, την 

ικανότητα για συγκέντρωση και οργάνωση, το συντονισμό και τις κινητικές 

δεξιότητες, την αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, την αυτοπεποίθηση 

και την αυτογνωσία, τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα, την ικανότητα για 

προσαρμογή, τον λόγο και την ομιλία..  Μέσα σε μια μουσικοθεραπευτική 

συνεργασία η επικοινωνία και η αυτό-έκφραση (λεκτική - μη λεκτική) 

ενθαρρύνεται και ενισχύεται με αποτέλεσμα να αποκαλύπτονται πολλές φορές 

ιδιαίτερα «ταλέντα» σε οποιεσδήποτε μορφές τέχνης (ποίηση, χορό, μουσική, 

ζωγραφική κ.λπ.). Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να βρει το δικό του νόημα στη ζωή 

και να έχει να «δώσει» και σε άλλους. Όταν γίνεται αυτό, η εικόνα της 

παθολογικής και μη αναστρέψιμης κατάστασης μειώνεται. Η αναπνοή, οι σφυγμοί 

της καρδιάς, η χροιά, η τοποθέτηση, η ένταση της φωνής και των κινήσεων, 

καθώς επίσης οι ήχοι των σκέψεων και συναισθημάτων συνθέτουν τη μουσική 

ταυτότητα του ανθρώπου, προσφέροντας έτσι υλικό στον θεραπευτή για το 

μουσικό «θέμα» του κλινικού αυτοσχεδιασμού. Ο συμμετέχων ακούει την οικεία 

σ’ αυτόν ηχητική εικόνα που δημιουργεί ο μουσικοθεραπευτής, αισθάνεται ότι 

ένας άνθρωπος τον νιώθει, τον καταλαβαίνει, μπορεί να συνυπάρξει στο δικό του 

«θέμα» και εμπλέκεται στη θεραπευτική σχέση χτίζοντας εμπιστοσύνη. 19 

                                                           
18

 “Μουσικοθεραπεία: Η Χρήση Της Μουσικής Ως Θεραπευτικό Μέσο,” 

http://www.perceptum.gr/index.php?Itemid=51&id=23&option=com_content&task=view. 02.06.2013 

19
 http://www.matia.gr/library/ebook_01/003_art_therapy-1.html. 02.06.2013 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ) 

 

Ο όρος «ναρκωτικό» πιστεύεται ότι  προτάθηκε από τον Γαληνό για να 

περιγράψει δραστικές ουσίες που μουδιάζουν ή νεκρώνουν, προκαλώντας 

απώλεια αισθήσεων ή παράλυση.Ανέφερε τη ρίζα «μανδραγόρα», τους σπόρους 

του φυτού altercus και το χυμό παπαρούνας (όπιο) σαν βασικά παραδείγματα.  

Ο όρος «νάρκωση» όμως, χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Ιπποκράτη για τη 

διαδικασία και κατάσταση της έλλειψης των αισθήσεων.20  

Οι άνθρωποι καταναλώνουν αυτές τις ουσίες, που με τη συχνή ή 
υπερβολική χρήση τους μπορούν να γίνουν επικίνδυνες για την υγεία; ο λόγος 
είναι απλός και φωτίζει το περίεργο θέμα της εξάπλωσης των ναρκωτικών; οι 
ουσίες αυτές, που το επιστημονικό τους όνομα είναι «ψυχοτρόπος ουσία»,  
παράγονται σε μικρή κλίμακα από τον ίδιο τον άνθρωπο. 
Σύμφωνα με έρευνες, κατά τον 20ό αιώνα, παρατηρείται μία εκρηκτική αύξηση 
των ψυχοτρόπων ουσιών, οι οποίες συνεχώς ανανεώνονται και δοκιμάζονται 
κλινικά, στην αρχή ως πειραματικά και κατόπιν ως θεραπευτικά φάρμακα 
διαφόρων παθήσεων. Πολλές από αυτές τις ουσίες καταλήγουν σε παράνομη 
χρήση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϊόντα σχετικά απλής χημικής σύνθεσης. 
Κοινός παρονομαστής στη δράση των ψυχοτρόπων ουσιών είναι η εγκατάσταση 
εξάρτησης, δηλαδή η τάση για επαναλαμβανόμενη χρήση τους.  
Η έννοια της  εξάρτησης όμως από ουσία έχει λάβει πολλές ερμηνείες, τόσο στην 
επίσημη όσο και στην καθημερινότητα. Αναφέρεται στην κατάσταση κατά  την 
οποία το άτομο χρειάζεται την ουσία για να λειτουργήσει σε κανονικά όρια και 
περιλαμβάνει γνωστικά, «συμπεριφορικά» και φυσιολογικά συμπτώματα 
(Χριστοδούλου, 2004). 21Οι ουσίες που γίνονται αντικείμενο κατάχρησης ασκούν 
πάντα κάποια ευχάριστη επίδραση στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου 
γεγονός που οδηγεί και στην τάση για επαναληπτική χρήση. 
 

Χορήγηση  

Τα ναρκωτικά μπορούν να χορηγηθούν με διάφορους τρόπους. Στα 

πλαίσια ιατρικής  χρήσης λαμβάνονται στοματικά, επιδερμικά (τσιρότα), σε 

ενέσιμη μορφή ή ως  υπόθετα. Στα πλαίσια ψυχαγωγικής χρήσης λαμβάνονται 

                                                           
20

 “Ναρκωτικό - Βικιπαίδεια,”, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C. 12.01.2013 

21
 Ψυχιατρική, , http://www.ebooks.gr/gr/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B7-

160774.html. 15.01. 2013 
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στοματικά, επίσης σε μορφή καπνού, ρινικά σε μορφή σκόνης, ενέσιμα 

(υποδόρια ή ενδοφλέβια), ανάλογα με την κάθε ουσία.  

Αποτελέσματα  

Τα αποτελέσματα της χρήσης ναρκωτικών εξαρτώνται κυρίως : 

 Από την δόση 

  Τον τρόπο χορήγησης  

 Προηγούμενη έκθεση στην ουσία  

 Τις προσδοκίες του χρήστη  

Εκτός  από την χρήση τους σε κλινικό περιβάλλον για την αντιμετώπιση του 

πόνου, του βήχα και της οξείας διάρροιας, τα ναρκωτικά προκαλούν: 

 μια γενική αίσθηση  ευφορίας,  

 μειώνουν την ένταση, το άγχος και την επιθετικότητα.  

Αυτά τα  αποτελέσματα είναι χρήσιμα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο και 

συνεισφέρουν στη διάδοσή τους ως «ψυχαγωγικά» φάρμακα, καθώς και στην 

πρόκληση εθισμού. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών συνδέεται συχνά με 

ποικιλία σωματικών και διανοητικών  παρενεργειών. Όταν η δόση αυξάνεται, τα 

υποκειμενικά, αναλγητικά και τοξικά αποτελέσματα γίνονται πιο έντονα.  

Κίνδυνοι  

Ανάμεσα στους κινδύνους της απρόσεκτης ή υπερβολικής χρήσης 

ναρκωτικών είναι  ο αυξανόμενος κίνδυνος μολύνσεων, ασθενειών και θανάτου 

από υπερβολική δόση. Οι  πιο συχνές ιατρικές επιπλοκές ανάμεσα στους  

χρήστες ναρκωτικών  οφείλονται κυρίως στις μη στείρες διαδικασίες χορήγησης. 

Μερικές επιπλοκές που συναντώνται συχνά σε άτομα τα οποία μοιράζονται 

σύριγγες (χρήση ηρωίνης, μορφίνης) ή  εισπνέουν τις ουσίες είναι: 

 Πυώδεις μολύνσεις σε  δέρμα, πνεύμονες και εγκέφαλο,  

 ενδοκαρδίτιδα,  

 ηπατίτιδα και AIDS.  
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Γίνεται εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους  από τις ουσίες που 

χρησιμοποιούνται στην αραίωση των ναρκωτικών που πωλούνται  στους 

δρόμους. 

 

Νομοθεσία  

Πολλές χώρες στην Ευρώπη κινήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη 
νομιμοποίηση υπό όρους κάποιων ουσιών. Στην Ελβετία, η φιλελεύθερη 
κυβερνητική πολιτική περί  ναρκωτικών, που περιλαμβάνει και διανομή ηρωίνης 
από το κράτος, συνάντησε τη  στήριξη των ψηφοφόρων σε διπλό δημοψήφισμα 
που έγινε το 1997. Περίπου το 71% των ψηφοφόρων απέρριψαν την πρόταση 
«Nεολαία χωρίς  ναρκωτικά», που θα περιόριζε τη χρήση ναρκωτικών στη 
χώρα.22 
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 “Ναρκωτικό - Βικιπαίδεια.”  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C. 12.01.2013 
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Εντοπισμός του χρήστη 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι διάγνωσης της χρήσης ναρκωτικών οι οποίοι 

μπορούννα γίνουν εύκολα ή και δύσκολα αντιληπτοί από την οικογένεια του 

χρήστη, εκπαιδευτικούς και επιστήμονες. Η βασικότερη διάγνωση χρήσης είναι 

αποτέλεσμα μικροβιολογικής εξέτασης αίματος και ούρων από τον χρήστη. 

Μερικά τυπικά συμπτώματα «χρήσης» παραθέτονται ως εξής23: 

 Νοητικές αλλαγές- αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής. 

 Απότομες  αλλαγές στις σχολικές, ακαδημαϊκές, και εργασιακές επιδόσεις 

του ατόμου. 

 Ασυνήθιστη ευερεθιστικότητα- απότομες κυκλοθυμικές αλλαγές 

συναισθημάτων. 

 Ατημέλητη εμφάνιση 

 Ο χρήστης συνήθως φοράει μακρυμάνικα πουκάμισα, μπουφάν ακόμη και 

σε μέρες που υπάρχει μεγάλη ζέστη (για απόκρυψη των σημαδιών της 

σύριγγας στο δέρμα). 

 Αλλαγή στο φιλικό του περιβάλλον- δημιουργεί νέους φίλους («ύποπτα» 

πρόσωπα) τους οποίους αποφεύγει να συστήσει στο οικογενειακό του 

περιβάλλον. 

 Δανεισμός χρημάτων- εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων 

 Μικροκλοπές χρημάτων και αντικειμένων 

 Απομόνωση του ατόμου στο δωμάτιο του, τις σχολικές τουαλέτες ή στις 

αποθήκες του γραφείου.  
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 Γιώργος Πιπερόπουλος, Εξαρτήσεις: Αλκοολισμός, Ναρκομανία (Αθήνα: Τ.Υ.Π.Ε.Τ, 2001).σ. 74, παρ.2 
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Το ψυχοκοινωνικό υπόβαθρο χρήσης ουσιών 

 

Ποικίλες εσωτερικές, διαπροσωπικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, 

φαίνεται ότι καθορίζουν την πορεία και εξέλιξη του φαινομένου της 

ουσιοεξάρτησης. Σύμφωνα με μελέτες τα περισσότερα άτομα που εμπλέκονται 

στις εξαρτησιογόνες ουσίες αιτιολογούν την πορεία τους με βάση τα ψυχολογικά 

κριτήρια, όπως για παράδειγμα, συναισθηματικές ανασφάλειες, αδυναμία 

χαρακτήρα και ελλείψεις στις δομές προσωπικότητας, αδυναμία προσαρμογής 

στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, ερωτικές απογοητεύσεις, έλλειψη 

υποστήριξης. Υπάρχουν όμως και μελέτες που παρουσιάζουν άτομα να 

ισχυρίζονται ότι στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν κάποιο κοντινό τους 

πρόσωπο να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά, βρέθηκαν τα ίδια εξαρτημένα.24  

Αναθεωρώντας, θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τα πιο πάνω 

αποτελέσματα σε ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες:25 

1) Ατομικοί παράγοντες 

Μαθησιακοί παράγοντες: 

Οι απόψεις των θεωρητικών της κοινωνικής μάθησης συγκλίνουν στο 

ότι το φαινόμενο της ουσιοεξάρτησης είναι ένα μαθησιακό μοντέλο 

συμπεριφοράς το οποίο διαμορφώνεται μέσα από διαδικασίες κλασσικής και 

ενεργητικής μάθησης. Ένας χρήστης σωματικά εθισμένος σε μία ουσία, 

μαθαίνει να χρησιμοποιεί την ουσία στην προσπάθεια του να αποφύγει το 

σύνδρομο στέρησης της, δημιουργώντας ανακούφιση η οποία γίνεται θετικός 

ενισχυτικός παράγοντας-κλασσικός τύπος ενίσχυσης.  

 

2) Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Οικογένεια 

Ο ρόλος της οικογένειας είναι σημαντικός στο πεδίο της 

ουσιοεξάρτησης. Η δυσλειτουργία μέσα στην οικογένεια και η λανθασμένη 

διαπαιδαγώγηση οδηγούν στην ανάπτυξη αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα 

παιδιά με  

                                                           
24

Γιώργος Πιπερόπουλος, Εξαρτήσεις: Αλκοολισμός, Ναρκομανία (Αθήνα: Τ.Υ.Π.Ε.Τ, 2001) σ. 10-11 

25
 Γιάννης Α Λιάππας, Ναρκωτικά: Εθιστικές Ουσίες, Κλινικά Προβλήματα, Αντιμετώπιση, 1η έκδ (Αθήνα: Πατάκης, 1992). σ.25  
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αποτέλεσμα η εμφάνιση χρήσης ουσιών. Ο O’ Connor (1982) όμως 

υποστηρίζει ότι δύο είναι οι βασικότεροι παράγοντες που συντελούν στην 

δημιουργία ενός μελλοντικού χρήστη:  

 η διαμορφωμένη αντίληψή του σχετικά με την τοποθέτηση των γονέων 

του απέναντι από τις ουσίες 

 η πίεση που υφίσταται από την παρέα του για την συμμετοχή του στη 

χρήση. 

 

Προσωπικότητα 

Όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω, πολλά είναι τα ψυχολογικά 

κριτήρια που μπορούν να οδηγήσουν στην ουσιοεξάρτηση. Κοινά 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας που συχνά εμφανίζουν οι χρήστες είναι το 

άγχος, η κατάθλιψη, η συναισθηματική αστάθεια, η επιθετικότητα και η 

έλλειψη τάσης για συμμόρφωση.Οι Wells και Stacey,(1988), 

χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια προσωπικότητας, συνέκριναν μία ομάδα 

χρηστών παράνομων ουσιών μη σωματικά εθισμένοι. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι χρήστες εμφάνιζαν μεγαλύτερο ποσοστό νευρωτισμού και 

άγχους, είχαν περισσότερα προβλήματα στην παιδική και σχολική ηλικία, 

έκαναν μεγαλύτερη χρήση καπνού και οινοπνεύματος και είχαν περισσότερα 

προβλήματα εργασιακής προσαρμογής. Παρόμοια έρευνα έγινε σε 

φυλακισμένες ηρωινομανές γυναίκες στην Αμερική, οι οποίες αντιμετώπιζαν 

προβλήματα διαλυμένων οικογενειών, παράνομων δραστηριοτήτων και 

δυσκολίες προσαρμογής στον εργασιακό τομέα. 

     Κοινωνικό  περιβάλλον-συναναστροφές 

Η χρήση ουσιών τις περισσότερες φορές αρχίζει κατά την διάρκεια της 

εφηβείας. Οι περισσότεροι έφηβοι πειραματίζονται με την χρήση ουσιών κάτω 

από πιέσεις των φίλων τους ή και λόγω περιέργειας μερικές φορές, 

δημιουργώντας «ομάδες» όπου εντάσσονται νέα μέλη για χρήση ουσιών. 

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις η χρήση κάποιας ουσίας θεωρείται ως δείγμα 

δύναμης και απελευθέρωσης. Μέσω αυτών των καταστάσεων ένα νεαρό 

άτομο μπορεί να επαναπροσδιορίσει τις απόψεις του σχετικά με μία ουσία και 

να δημιουργήσει νέες θέσεις, εντελώς αντίθετες με τις κοινωνικά 

επικρατούσες. 
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Κοινωνικοπολιτισμικές  επιδράσεις 

Οι κανόνες και συνήθειες που υιοθετούνται από το σύνολο μιας 

ομάδας ανθρώπων, έχουν διαμορφωτική επίδραση ως προς την τελική 

συμπεριφορά των μελών. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην ιστορία τα 

οποίααποδεικνύουν ότι στις κοινωνίες που υπήρχαν εθιστικές ουσίες 

κοινωνικά αποδεκτές και διαθέσιμες, υπήρξαν ευρέως χρησιμοποιούμενες. 

Για παράδειγμα, η απαγόρευση του εμπορίου του οπίου  στην Κίνα έγινε το 

1858 και μέχρι το 1900, 75 εκατομμύρια άτομα ήταν ακόμη εθισμένα στο 

όπιο. Χρειάστηκαν 50 χρόνια σκληρών απαγορευτικών μέτρων για να 

απαλλαγεί η χώρα από την ουσία.26 
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 Γιάννης Α Λιάππας, Ναρκωτικά: Εθιστικές Ουσίες, Κλινικά Προβλήματα, Αντιμετώπιση, 1η έκδ (Αθήνα: Πατάκης, 1992)σ.26-31 
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Κατηγοριοποίηση διαφόρων εθιστικών ουσιών 

Νόμιμες και απαγορευτικές ουσίες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΟΥΣΙΑΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 

ΟΥΣΙΕΣ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

1) Κατασταλτικές 

ουσίες του κεντρικού 

νευρικού συστήματος 

 

 

 

 

2) Οπιοειδείς ουσίες  

 

 

 

 

 

3)Διεγερτικές ουσίες 

του Κ.Ν.Σ.  

 Οινόπνευμα 

 Βαρβιτουρικά 

 Αντισταμινικά 

 Μεθακαλόνη 

 

  

 Μορφίνη 

 Ηρωίνη 

 Κωδείνη 

 Μεθαδόνη 

 

 

 Κοκαΐνη 

 Αμφεταμίνη 

Αστάθεια στο 

περπάτημα, 

υπνηλία, πρόβλημα 

άρθρωσης λέξεων, 

διαστολή στις κόρες 

των ματιών 

 

 

Κνησμός στο σώμα, 
ναυτία, 
βραδυκαρδία, 

στομαχικές 

διαταραχές, 

ερεθισμένα μάτια, οι 

κόρες των ματιών 

αμετακίνητες 

 

Νευρικότητα, 

υπερκινητικότητα, 

συνεχής ομιλία, 
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 Λιάππας, Ναρκωτικά. σ.52 

 

 

 

 

 

4) Ινδική Κάνναβη               

 

 

 

 

 

5)Ψευδαισθησιογόνες 

ουσίες 

 

 

 

 

 

6)Εισπνεόμενες- 

πτητικές ουσίες 

 

 

 

 

 

 Μαριχουάνα 

 Χασίς 

 

 

 

 

 L.S.D. 

 Φαινσυκλιδίνη 

 ecstasy 

 

 

 

 

 Κόλλες 

 Διαλυτές χρωμάτων 

ξηροστομία, έντονες 

αϋπνίες, διαστολή 

στις κόρες των 

ματιών. 

 

 

Ηρεμία, έντονο γέλιο, 

ασταμάτητη φλυαρία 

ή τάση υπνηλίας, 

διαταραχή στην 

αντίληψη χρόνου και 

χώρου 

 

 

Συμπτώματα φοβίας 

ή τρόμου, διαστολή 

της κόρης των 

ματιών, άνοδος της 

πίεσης, ταχυπαλμίες, 

ρίγος, εξάψεις 

 
 
Ευφορία, 
δυσαρθρική 
ομιλία, 
ψευδαισθήσεις, 
ψυχώσεις 
Αταξία, ταχυκαρδία27 



 

 

25 

 

 

 

 

Χρήση ηρωίνης με υποδερμική σύριγγα. 
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Μορφές θεραπείας 

 

«Μία θεραπεία θεωρείται επιτυχημένη μόνο όταν το εθισμένο άτομο 

επιστρέψει στην ομαλή και παραγωγική ζωή χωρίς παλινδρομισμούς»28 

(Πιπερόπουλος, Γ. 2001). Μια ιδιαίτερη ανάλυση η οποία έχει γίνει από τους 

Sells και Simpson(1976)  την καλύτερη θεραπευτική έκβαση έχουν κατά σειρά 

οι:29 

 Θεραπευτικές κοινότητες 

 Τα θεραπευτικά προγράμματα εξωτερικής βάσης 

 Τα προγράμματα υποκατάστασης με μεθαδόνη 

 Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις σε εξωτερική βάση μόνο για σωματική 

απεξάρτηση 

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, σε χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική και 

στον Καναδά, παρουσιάστηκαν οι διάφορες μορφές- μέθοδοι θεραπείας των 

ναρκομανών. Οι σημαντικότερες είναι οι εξής: 

 Αποτοξίνωση 

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικές κλινικές με δυστυχώς 

ελάχιστη ψυχολογική θεραπεία. Ο ναρκομανής εισέρχεται στην αποτοξίνωση 

είτε εθελοντικά, είτε κατά σύσταση από τις δικαστικές αρχές. Εμπειρίες 

χιλιάδων ναρκομανών έδειξαν πως αυτή η μέθοδος είναι αποτυχία εφ’ όσον ο 

ναρκομανής επιστρέφει στο παρελθόν του χωρίς καμία αλλαγή στον 

χαρακτήρα του.  

 

 Ψυχοθεραπεία 

Η ψυχοθεραπεία βοηθάει στην επούλωση και εξάλειψη των 

υποσυνείδητων ψυχικών τραυμάτων και ελλείψεων που προκαλούν την 

αντικοινωνική συμπεριφορά στους ναρκομανείς. Παρουσιάζει αρκετά θετικά 

αποτελέσματα μέχρι τώρα, αλλά υστερεί στην έλλειψη εκπαιδευμένου 

επιστημονικού  
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 Πιπερόπουλος, Εξαρτήσεις. σ.53,παρ.1 

29
 Λιάππας, Ναρκωτικά.σ.226,παρ.2 
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δυναμικού (ψυχίατροι, ψυχολόγοι). 

 Τα προγράμματα υποκατάστασης 

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ένα επίτευγμα της τελευταίας  δεκαετίας, 

λειτουργεί με «υποκατάστατα» φάρμακα τα οποία υποκαθιστούν το κύριο 

φάρμακο στο οποίο ο ναρκομανής έκανε χρήση. Η μεθαδόνη είναι το 

υποκατάστατο φάρμακο που χορηγείται, για τον λόγο ότι ενεργεί σαν καλό 

υποκατάστατο της ηρωίνης (Dr. Dole, 1970). Σήμερα, η μεθαδόνη 

προσφέρεται σαν διάλυμα σε χυμό, την οποία ο ναρκομανής πίνει 

υποχρεωτικά παρουσία του ειδικευμένου προσωπικού κάθε κλινικής. 30 

 

Μεθαδόνη 
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 Πιπερόπουλος, Εξαρτήσεις. σ.54-55,παρ.5 
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Θεραπευτικές κοινότητες 

Από το 1960 οι ελπίδες για αντιμετώπιση του φαινόμενου της 

ουσιοεξάρτησης οδηγήθηκαν στις θεραπευτικές κοινότητες. Οι θεραπευτικές 

κοινότητες συνήθως βρίσκονται έξω από τα νοσοκομεία, λειτουργούν σαν 

αυτόνομοι οργανισμοί, ζουν και εργάζονται ναρκομανείς υπό την επίβλεψη 

ειδικών επιστημόνων και άλλων θεραπευμένων ναρκομανών από 12 εώς και 20 

μήνες. Η πρώτη κοινότητα  τύπου “Synanon”  ιδρύθηκε το 1958 στην Αμερική 

από πρώην χρήστες ναρκωτικών που επιθυμούσαν να απέχουν από τα 

οπιοειδή. Στην συνέχεια δημιουργήθηκαν κι άλλοι τύποι θεραπευτικών 

κοινοτήτων όπως τα Daytop (Νέα Υόρκη), Phoenix Houses, Alpha Houses 

(Αγγλία).31 

Οι αρχές λειτουργίας μιας θεραπευτικής κοινότητας είναι ως εξής: 

 Οι θεραπευμένοι  έχουν ανάγκη 24ωρη παραμονή στην κοινότητα 

 Τα μέλη είναι όλοι πρώην χρήστες, αλλά και άλλοι επαγγελματίες  

 Οι καθημερινές δραστηριότητες είναι ομαδικές όπως για παράδειγμα 

εργοθεραπεία, γυμναστική κλπ, καλύπτουν όλες τις ώρες της μέρας, 

αποφεύγονται οι μοναχικές δραστηριότητες. 

 Τα μέλη δεν έχουν επαφή με τον έξω κόσμο, δεν μπορούν να βγουν έξω 

από τον χώρο της κοινότητας 

 Η κοινότητα λειτουργεί σαν ένα «μοντέλο» ενίσχυσης και τιμωρίας.  

 Η θεραπευτική ομάδα χρησιμοποιεί αρκετά σκληρές εκφράσεις στην 

προσπάθεια τους να ελέγξουν τις προηγούμενες θέσεις και συμπεριφορές 

του νέου χρήστη. 

Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν στην άποψη ότι ο χρόνος 

παραμονής του χρήστη στην κοινότητα οδηγεί σε ένα θετικό θεραπευτικό 

αποτέλεσμα. Ο Thorley (1981)  όμως ισχυρίζεται πως αυτό το «μοντέλο» 

θεραπευτικής προσέγγισης αποτελεί μια εμπειρία που μπορεί κάποιους χρήστες 

να τους ωφελήσει πολύ, και άλλους όμως να τους βλάψει σε σημαντικό 

βαθμό.32Στην Ελλάδα υπάρχουν δέκα μονάδες απεξάρτησης οι οποίες 
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 Λιάππας, Ναρκωτικά.σ.261,παρ.1 

32
Λιάππας, Ναρκωτικά. σ.262-263,παρ.1 
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λειτουργούν σαν θεραπευτικές κοινότητες. Η πρώτη θεραπευτική κοινότητα 

«ΙΘΑΚΗ» ιδρύθηκε στην Σίνδο Θεσσαλονίκης το 1983, και μετά ακολούθησαν η 

«ΔΙΑΒΑΣΗ» στην Αθήνα, «ΕΞΟΔΟΣ» στην Λάρισα, «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» στην 

Ραφήνα, κλπ. Οι περισσότερες απ’ αυτές λειτουργούν με ισχυρό μοντέλο 

θεραπείας το οποίο βασίζεται στο βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της ζωής του ατόμου σε προσωπικό, κοινωνικό, 

ψυχολογικό και οικογενειακό επίπεδο. Λειτουργούν ψυχοεκπαιδευτικά 

αλλάζοντας τις συμπεριφορές, τα πιστεύω ακόμη και τα συναισθήματα των 

ατόμων που συμμετέχουν.33 
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 Πιπερόπουλος, Εξαρτήσεις. σ.57 



 

 

30 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ 

Απεξάρτηση μέσω μουσικοθεραπείας 

«Η θεραπευτική διαδικασία της απεξάρτησης ανάγεται βασικά σε μία 

διαδικασία αποκρυπτογράφησης των αιτιών και των όρων εγκατάστασης της 

εξάρτησης στον συγκεκριμένο τοξικομανή. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από την 

συνάρθρωση ψυχοθεραπευτικών τεχνικών οι οποίες λειτουργούν 

συμπληρωματικά μεταξύ τους. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η κλασσική 

ψυχοθεραπεία (ατομική και ομαδική) καθώς και οι λεγόμενες διαμεσοποιημένες 

θεραπείες, δηλαδή οι μορφές ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιούν ως εργαλείο 

τους το θέατρο, το χορό, την μουσική και γενικά τις τέχνες. Μέσα στο 

θεραπευτικό πλαίσιο της απεξάρτησης η τέχνη γίνεται θεραπεία και η θεραπεία 

τέχνη.»34  

Η χρήση ουσιών και η μουσικοθεραπεία έχουν μία ομοιότητα: και τα δύο 

μπορούν να τροποποιήσουν ή να παράγουν ένα συναίσθημα. Τόσο η μουσική 

όσο και οι εξαρτησιογόνες ουσίες μπορούν να επιφέρουν υπνηλία, χαλάρωση, 

σύγχυση, ψευδαισθήσεις, δυσφορία αλλά και να προκαλέσουνυπερδιέγερση, 

αίσθημα ευφορίας, αλλαγή της διάθεσης και να μειώσουν τααρνητικά 

συναισθήματα έντασης και άγχους. Στην  πραγματικότητα, μια πρόσφατη έρευνα 

η οποία συνδέεται με την διάγνωση ψυχικής ασθένειας, σχετικά με τις 

προτιμήσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών ή τις μουσικές  προτιμήσεις, 

διαπιστώθηκε ότι οι έφηβοι χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο  μουσική για να 

χαλαρώσουν. Αρκετοί ανέφεραν ότι η χρήση μουσικής και ουσιών τους οδηγεί 

στο να αυξήσουν την ενέργεια τους και να ξεφύγουν από την πραγματικότητα. 

(Doak, 2002). 35 

 

Ως μία θεραπευτική μορφή, η μουσικοθεραπεία κάνει ικανό τον χρήστη 

να κινηθεί στον χώρο της γνώσης, λειτουργώντας και σαν μορφή 

                                                           
34

 Κατερίνα Μάτσα, Ψάξαμε Ανθρώπους Και Βρήκαμε Σκιές--: Το Αίνιγμα Της Τοξικομανίας (Αθήνα: Άγρα, 2001).σ.221,παρ.1,2 

35
 Baker, F. A., The Arts in psychotherapy 34(2007),σ.323 
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διαπαιδαγώγησης, προσπαθώντας επίσης να τον εντάξει στο κοινωνικό πλαίσιο. 
36 

Ο μουσικοθεραπευτής σ’ αυτό το πλαίσιο απεξάρτησης, πρέπει να είναι 

εκπαιδευμένος, έμπειρος με την μουσική, αποφασιστικός, να σέβεται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα του εξαρτημένου, να βρίσκεται ο ίδιος σε εποπτεία του 

έργου του και να έχει μια καλά συγκροτημένη προσωπικότητα. 

Σύμφωνα με τον Basch(1995), ο θεραπευτής για να ανταποκρίνεται στο 

δύσκολο του έργο, πρέπει να βοηθά τον τοξικομανή να κατανοεί τους αρνητικούς 

όρους της συναισθηματικής του πορείας και να ελέγχει και τις δικές του 

συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι από την στάση του θεραπευμένου. Με 

βάση την ψυχοδυναμική προσέγγιση του Hochmann, J. (1982), ο θεραπευτής 

«δανείζει» στον θεραπευμένο τις ικανότητες του να φαντάζεται και να ονειρεύεται, 

ανασυνδέοντας καταστάσεις και συναισθήματα που έχουν αποσυνδεθεί, είτε 

αυτά αναφέρονται στην εξωτερική είτε στην εσωτερική πραγματικότητα του 

εξαρτημένου.37 

Οι τεχνικές μουσικοθεραπείας σε εξαρτημένα άτομα αποτελούν ένα 

εύροςδραστηριοτήτων, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής:38 

 Κινητικές μουσικοθεραπευτικές δραστηριότητες(Ρυθμική 

αυτοσχεδιαστική κίνηση με διάφορα όργανα) 

 Σύνθεση τραγουδιών και στοίχων 

 Μουσικός αυτοσχεδιασμός (ρυθμικός, ή μελωδικός) 

 Ακρόαση τραγουδιών  

 

Μερικοί από τους στόχους που επιδιώκονται μέσα από την 

μουσικοθεραπεία είναι οι εξής: 

 Ο χρήστης αποκτά στην ζωή του πρόσβαση στο κοινωνικό πεδίο. 

                                                           
36

 Μάτσα, Ψάξαμε Ανθρώπους Και Βρήκαμε Σκιές-σ.222 

37
 Μάτσα, Ψάξαμε Ανθρώπους Και Βρήκαμε Σκιές-σ.161,παρ.2-4 

38
 “Approaches_Special Issue 2011_Abstracts& Biografies_GR.pdf,”, 

http://approaches.primarymusic.gr/approaches/journal/Approaches_Special%20Issue_2011/Approaches_Special%20Issue%202011_Abstr

acts&%20Biografies_GR.pdf. 13.01.2013 
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 Διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες μέσω της ανάλυσης 

τραγουδιών.  

 Έρχεται σε επαφή με την γνώση αποκτώντας μία σχέση αμεσότητας μ’ 

αυτήν. 

 Κατακτά αξίες και νόημα ζωής μέσα από την αισθητική διαπαιδαγώγηση 

του. Μέρος αυτής της διαπαιδαγώγησης αποτελεί και η αισθητική 

ικανοποίηση που αντλεί μέσω της επαφής του με την μουσική δημιουργία. 

 Δίνει έκφραση στον πλούσιο αλλά και ερμητικά κλειστό συναισθηματικό 

του κόσμο, διεγείρει την φαντασία του μέσω του μουσικού 

αυτοσχεδιασμού. 

 Συνάπτει μέσα από την ομαδική έκφραση και δημιουργία δεσμούς 

συλλογικότητας με άλλα μέλη της ομάδας. 

 Διαμορφώνει την εικόνα του εαυτού του, ενισχύει την αυτοεκτίμηση του.  

 Αναδεικνύει κρυμμένες ή αναξιοποίητες μέχρι τώρα μουσικές δημιουργικές 

ικανότητες του που ωφελούν ως πηγές ικανοποίησης, γεμίζοντας τα κενά 

που  υπάρχουν μέσα του. 

 Βιώνει με καινούριο τρόπο τον χώρο και τον χρόνο αποκτώντας το 

αίσθημα της συνέχειας, της χρονικής διάρκειας. 

Μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές γίνεται ικανός να προλαβαίνει μία πιθανή 

υποτροπή του στις ουσίες. 39 
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 Μάτσα, Ψάξαμε Ανθρώπους Και Βρήκαμε Σκιές- σ.232-233 
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Έρευνα μουσικοθεραπευτικής προσέγγισης στο ψυχιατρικό 

νοσοκομείο Αττικής «18 Άνω» 

 

Στην μονάδα απεξάρτησης του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής «18 

Άνω», η τέχνες παίζουν καταλυτικό ρόλο στην παρέμβαση μέσα στον κοινωνικό 

χώρο, στο πλαίσιο της υλοποίησης μιας πολιτικής πρόληψης. Αποτελεί έναν 

αποφασιστικό «κρίκο» αλυσίδας θεραπευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες 

αναπτύσσονται σε όλες τις φάσεις του θεραπευτικού προγράμματος 

απεξάρτησης. Σ’ αυτό το σημείο θα σας παρουσιάσω ένα παράδειγμα μίας 

έρευνας  μουσικών δραστηριοτήτων σε διάφορες ηλικίες τοξικομανών, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στην μονάδα απεξάρτησης του «18 Άνω» κατά την περίοδο 

2004-2008.40 

Στόχοι δραστηριοτήτων:  

 Άμεση επαφή με την εμπειρία αλλά και δημιουργία ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος. 

 Απελευθέρωση του θυμού, αφύπνιση καταπιεσμένων συναισθημάτων, 

καθώς και το ξεπέρασμα της αντίστασης τους στην θεραπευτική 

διαδικασία. 

 Συνεργασία, ανακάλυψη ανεξερεύνητων πλευρών του εαυτού τους, 

ικανοποίηση από την προσπάθεια τους και μοίρασμα των ικανοτήτων τους 

μέσα από την έκθεση τους στην θεραπευτική ομάδα. 

Οι δραστηριότητες συμπεριλάμβαναν τα εξής: 

1) Κινητικές μουσικοθεραπευτικές δραστηριότητες: 

Ρυθμική αυτοσχεδιαστική κίνηση με συνοδεία κρουστών σε διάφορες ομάδες, 

εξερεύνηση του σώματος ως μουσικό όργανο και παιχνίδια παντομίμας. 

Αποτελέσματα: Η χρήση κυρίως των κρουστών μουσικών οργάνων 

ενεργοποίησε το σώμα και την κίνηση, απελευθέρωσε εγκλωβισμένη ενέργεια. 

Τα μέλη της ομάδας ισχυρίστηκαν ότι βγήκαν από την παθητικότητα και 

ενεργοποιήθηκε η φαντασία και ο αυθορμητισμός τους. Η μουσική συνόδευε την 

κινητοποίηση του σώματος ως μέσο έκφρασης συναισθημάτων και επιθυμιών. 

                                                           
40
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2) Σύνθεση τραγουδιών και στοίχων: 

Αποτελέσματα: Ενισχύθηκε η αυτογνωσία και η συνειδητοποίηση των αιτιών 

εθισμού στις ουσίες, καθώς και η επιθυμία για αλλαγή. 

3) Μουσικός αυτοσχεδιασμός με όργανα: 

Αποτελέσματα: Η μουσικοθεραπεία ως μορφή τέχνης-θεραπείας λειτουργεί με 

βασικό εργαλείο τον μουσικό αυτοσχεδιασμό. Η  χρήση των μουσικών 

οργάνων/φωνής στην ομάδα, τους βοήθησε να βγουν από την εγωκεντρική τους 

συμπεριφορά, εξαφανίζοντας την απομόνωση τους, την κριτική και την 

απόσυρση (χαρακτηριστικά της τοξικομανιακής προσωπικότητας). 

4) Δημιουργία μουσικού δρώμενου:  

Η δημιουργία μουσικού δρώμενου μέσα από ένα παραμύθι ή ιστορία τα 

οποία δημιούργησαν και επένδυσαν με λόγο, μουσική και κίνηση τα μέλη της 

ομάδας.  

 Αποτελέσματα: Αυτή ήταν η πιο συμβολική δραστηριότητα μέσα από την οποία 

εκφράστηκαν διάφορες πλευρές του εαυτού τους μακριά από την επήρεια  

ναρκωτικών. Έδωσαν νόημα και αξία σε αυτό που οι ίδιοι δημιούργησαν, 

βοηθώντας τους να προχωρήσουν σχεδιάζοντας ακόμη και όνειρα για το μέλλον 

τους. 

Μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες ενισχύθηκε η αυτοπεποίθηση και 

δημιουργικότητα των θεραπευμένων, ενώ επιτεύχθηκε η υγιής επανασύνδεση με 

την εικόνα του σώματός τους.  
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Έρευνα: Μουσικοθεραπεία και συναισθηματική εξερεύνηση; 

Εκθέτοντας εξαρτημένους ανθρώπους σε συναισθηματικές       

εμπειρίες 

 

24 συμμετέχοντες  είχαν προσληφθεί από μία ειδική θεραπευτική μονάδα 

απεξάρτησης ουσιών, σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Brisbane της Αυστραλίας.  Η 

εγκατάσταση αυτή λειτουργεί ένα πρόγραμμα θεραπείας  3 φορές την εβδομάδα 

το οποίο στηρίζεται στη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (CBT). Το 

πρόγραμμα καλύπτει κυρίως εσωτερικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε μια 

αρχική περίοδο απεξάρτησης, με μια μικρή μειονότητα (5%) που εισέρχονται στο 

πρόγραμμα ως ασθενείς την ημέρα.  

Mε βάση τα δεδομένα που συλλέγονται εδώ και αρκετό καιρό έδειξεότι το 

60% των ασθενών είχε εξάρτηση από το αλκοόλ και το υπόλοιπο ποσοστό είχε 

ένα μείγμα εξάρτησης από το αλκοόλ και διαταραχές από τη χρήση 

ναρκωτικών(Dingle, 2005). Πρόσθετα δεδομένα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των 

ασθενών παρουσιάζονται με διάγνωση κατάθλιψης και άγχους. Επιπλέον 

διαπιστώθηκε ότι μια σημαντική μειοψηφία των ασθενών παρουσιάζονται με 

διαταραχή της προσωπικότητας, ειδικότερα «μεθοριακής διαταραχής 

προσωπικότητας».  

Οι συμμετέχοντες είχαν προσληφθεί σε διάστημα 7 εβδομάδων από τον 

θεράποντα ψυχολόγο. Η μέση ηλικία ήταν 34,4 χρόνια ( ± 10.2), κυμαίνονταν 

βασικά  ηλικίες από 17 – 52 ετών. Συμμετείχαν 11 άντρες και 13 γυναίκες.  Αυτά 

τα άτομα αναζήτησαν θεραπεία για:  εξάρτηση από το αλκοόλ (Ν = 13), κάνναβη 

(Ν=3) ενέσιμη και πολλαπλή χρήση ναρκωτικών (Ν=8). 

Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική και βασιζόταν στην συμπλήρωση και 

επιστροφή της έρευνας κατά την μουσική συνεδρία.  Παρά το γεγονός ότι 11 από 

τους συμμετέχοντες παρακολούθησαν περισσότερες από μία 

μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες, συλλέχτηκαν μόνο τα αποτελέσματα της 

πρώτης μουσικής συνεδρίας. 
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Διαδικασία 

Οι συνεδρίες Μουσικοθεραπείας γίνονταν μια φορά την εβδομάδα ως 

μέρος  ενός πενθήμερου θεραπευτικού προγράμματος. Η συμμετοχή σε όλες τις 

συνόδους της ομάδας (συμπεριλαμβανομένων των CBT, γιόγκα και 

Μουσικοθεραπεία) είχε μεγάλη ανταπόκριση παρ’ όλο που οι συμμετέχοντες 

πήγαιναν εθελοντικά. Επτά μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες 

πραγματοποιήθηκαν, είχαν διάρκεια 1 ώρα η κάθε μια και γίνονταν σε ομαδικές 

αίθουσες θεραπείας, σε ξεχωριστά κτίρια από τον χώρο του νοσοκομείου. Κάθε 

συνεδρία είχε διαφορετικό θέμα και στόχο από τις προηγούμενες: 

1η και 7η συνεδρία: είχαν βασικό στόχο την λύση του προβλήματος των 

εξαρτημένων. 

2η συνεδρία: στόχος ήταν η επικοινωνία μαζί με τα άλλα μέλη 

3η συνεδρία:  εξερεύνηση και παρουσίαση συναισθημάτων 

4η συνεδρία: δραστηριότητες  για να καλύπτουν τις μέρες τους 

5η συνεδρία: διερεύνηση κατάθλιψης  και θυμού 

6η συνεδρία: αυτοεκτίμηση 

 

Οι τεχνικές μουσικοθεραπείας τις οποίες χρησιμοποίησε ο 

μουσικοθεραπευτής στις συνεδρίες ήταν :  

 Ανάλυση στοίχων και τραγουδιών 

 Σύνθεση στοίχων και τραγουδιών 

 Αυτοσχεδιασμός 

 Τραγούδι/ μουσική ακρόαση 

Τα τραγούδια που επιλέχτηκαν για ακρόαση ήταν γνωστά στα μέλη: Best 

of You (Foo Fighters), Imagine (John Lennon), Better Man (Pearl Jam), Stand 

(REM), Jailhouse Rock (Elvis Presley). Η ακρόαση γινόταν είτε ζωντανά (πιάνο, 

κιθάρα), είτε ηχογραφημένη(CD). Τους είχαν δοθεί οι στίχοι και άκουγαν το κάθε 

κομμάτι.Στον αυτοσχεδιασμό(ρυθμικό) χρησιμοποίησαν κρουστά όργανα 

(τύμπανο, ταμπούρο, καστανιέτες, μαράκες κλπ.) 
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Στο τέλος κάθε συνεδρίας δόθηκαν κάποια ερωτηματολόγια στα μέλη από 

τους μουσικοθεραπευτές για να διευκρινίσουν με ανάλυση την ποσοτική και 

ποιοτική βάση δεδομένων. Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αφορούσαν στον 

βαθμό αρεσκείας του χρήστη για την κάθε συνεδρία, στην ύπαρξη αλλαγών στην 

διάθεση του και σε ποιες συνεδρίες είχε γίνει αυτό. 

Αποτελέσματα 

 

Ο βαθμός συχνοτήτων προκύπτει  για να προσδιοριστεί το ποσοστό των 

συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι πριν από τη συμμετοχή τους στην 

μουσικοθεραπεία, είχαν χρησιμοποιήσει συχνά τη μουσική για αλλαγή της 

διάθεσης τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 87,5% των συμμετεχόντων είχε 

χρησιμοποιήσει τη μουσική αυθόρμητα για αλλαγή της διάθεσής τους. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να εξηγήσουν με ποιο τρόπο η χρήση της μουσικής 

ενίσχυσε τη διάθεσή τους.  20 από τους συμμετέχοντες (83,33%) πρόσφεραν 

σύντομες γραπτές παρατηρήσεις οι οποίες ταξινομούνται σε 6 κατηγορίες (σχεδ. 

1). Είναι αξιοσημείωτο ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων έδειξε ότι η μουσική 

πρόσφερε μια θετική αλλαγή στην διάθεσης τους. Ειδικότερα, το 65% των 

συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η μουσική έχει συχνά μια θετική αλλαγή στην 

διάθεση τους. Ένα 20% των ασθενών ισχυρίστηκαν ότι η μουσική τους επέτρεψε 

να είναι σε επαφή με τα συναισθήματά τους και τους βοήθησε να αισθάνονται 

ήρεμοι και χαλαροί. Μόνο το 10% των ασθενών ισχυρίστηκε ότι η μουσική τους 

έκανε να αισθάνονται λύπη και κατάθλιψη.  

Σχεδιάγραμμα  1. 

Γραπτές παρατηρήσεις των συμμετεχόντων για το πώς η μουσική ρυθμίζει τη 

διάθεσή τους 

   Ανταπόκριση συμμετεχόντων (n=30)   Ποσοστό ατόμων που απάντησαν (%): 

1) Χαρούμενη                                                                  65 

2) Ήρεμη                                                                         20 

3) Συναισθηματική                                                          20 

4) Σκεφτική                                                                     15 

5) Αναζωογονητική                                                         15 

     6)    Καταθλιπτική                                                             10                                                                                           
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Ένας άλλος αριθμός συχνοτήτων  προέκυψε για να προσδιοριστεί ο 

βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι απολαμβάνουν τις μουσικές 

συνεδρίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

(83,4%) βρήκαν τις συνεδρίες ευχάριστες ή εξαιρετικά ευχάριστες (σχεδ. 2). 

Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν ανέφερε ότι οι συνεδρίες δεν ήταν 

ευχάριστες.  

 

Σχεδιάγραμμα  2. 

Ανταπόκριση  αντίληψης  συμμετεχόντων  σχετικά  με την ευχαρίστηση των 

μουσικών συνεδριών 

Βαθμός συχνοτήτων   Ποσοστό 

Μέτρια      4    16,7 

Απολαυστική     10    41,7 

Πολύ απολαυστική    10    41,7 

Σύνολο     24    100 

 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν μία ή περισσότερες 

συναισθηματικές αλλαγές που βίωσαν  εντός της μουσικής συνεδρίας. 

Μπορούσαν να προσδιορίσουν ένα εύρος μεταξύ 1-13 συναισθημάτων κατά τη 

διάρκεια μιας συνεδρίας με έναν μέσο αριθμό των 5,7 ± 2,8 συναισθημάτων ανά 

συνεδρία (σχεδ. 3).  

Θετικά συναισθήματα ήταν τα περισσότερα τα οποία βίωσαν οι 

συμμετέχοντες; χαρούμενος/η,  άνετος/η, ανακουφισμένος/η, εμπνευσμένος/η, 

και υπερήφανος/η. Σε αντίθεση με αυτό, μερικοί είχαν δηλώσει αρνητικά 

συναισθήματα όπως λυπημένος/η και αναστατωμένος/η, παράλληλα με τα 

«αυτο-στοχαστικά» συναισθήματα, όπως η αυτο-συνείδηση και σύγχυση. Τα 

αρνητικά συναισθήματα της κατάθλιψης και του θυμού παρουσιάστηκαν σπάνια, 

εκτός  από την 5η συνεδρία  (όταν η κατάθλιψη, ο θυμός, και το άγχος ήταν το 

κεντρικό θέμα της συνεδρίας). Σε αυτή τη συνεδρία, 5 από τους 7 συμμετέχοντες 

ισχυρίστηκαν ένα ή περισσότερα αρνητικά συναισθήματα. Μερικά ενδεικτικά 
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συναισθήματα της αυτό-αντίληψης ήταν επίσης πιο διαδεδομένα (σύγχυση, 

αμηχανία και ανακούφιση). 

                                                                                                                                             

 

Σχεδιάγραμμα 3. 

Περιγραφή συναισθημάτων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις εξής 

επιλογές 

Θετικά συναισθήματα   Αριθ. μελών       Αρνητικά συναισθήματα  Αριθ. μελών 

Χαρούμενος/η                         13                            λυπημένος/η                    8 

Άνετος/η                                  8                             αναστατωμένος/η             6 

Εμπνευσμένος/η                      8                              αγχωμένος/η                   5                               

Υπερήφανος/η                         6                              κατάθλιψη                       4 

Αποφασιστικός/η                     5                              μοναχικός/η                     3 

Αισιόδοξος/η                            5                              αδιάφορος/η                    2 

Ήρεμος/η                                 4                              κουρασμένος/η                2 

Επιθυμητός/η                           4                               θυμωμένος/η                  2 

Έξυπνος/η                               4                               ενοχλημένος/η                2 

Σεβαστός/η                              3                               βαρεμένος/η                   1 

                                                                                                                                

Συναισθήματα αυτο-αντίληψης 

Ανακουφισμένος/η                 7 

Αυτό-συνειδητοποιημένος/η    6 

Μπερδεμένος/η                      6 

Ικανός/η                                 2 
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Το  σχήμα. 2,  δείχνει το ποσοστό των συμμετεχόντων που βίωσαν κάποια 

συναισθήματα στον ελάχιστο (n = 1), μέτριο (n = 8), υψηλό (n = 11) και ακραίο (n 

= 3) βαθμό. 

 

 

 

 

 

Η τελική ερώτηση στο ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους συμμετέχοντες 

να αναφέρουν αν  το πρόγραμμα θεραπείας τους ωφέλησε κατά κάποιο τρόπο. 

Αρκετές επιλογές ήταν διαθέσιμες για ανάλυση και οι συμμετέχοντες είχαν τη 

δυνατότητα να διαλέξουν περισσότερες από μία επιλογές. Ο αριθμός και το 

ποσοστό των συμμετεχόντων που ενέκριναν την μουσικοθεραπεία ως ένα τρόπο 

να τους βοηθήσει στην διερεύνηση συναισθημάτων χωρίς την χρήση ουσιών, 

αναφέρονται στο σχεδιάγραμμα 4. Τα συμπεράσματα είναι θετικά για τους 

περισσότερους από τους μισούς συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν προσέξει ότι το 

πρόγραμμα ήταν χρήσιμο για την εξερεύνηση των συναισθημάτων τους. 

Σημειωτέον ότι 7 συμμετέχοντες ενέκριναν άλλες επιλογές στα ερωτήματα της 

έρευνας, ενώ 4 συμμετέχοντες δεν απάντησαν στα ερωτήματα καθόλου.  
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Οι συσχετίσεις  υπολογίστηκαν με βάση των ακόλουθων μεταβλητών: 

 Απόλαυση στη μουσική συνεδρία 

 Χρήση της μουσικής για την αλλαγή της διάθεσης 

  Βαθμός του συναισθήματος κατά την συνεδρία, 

  Βοήθεια στο να κάνουν κάτι ευχάριστο, χωρίς τη χρήση ουσιών  

 Βοήθεια για διερεύνηση συναισθημάτων τους χωρίς τη χρήση ουσιών. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν μόνο μία σημαντική συσχέτιση μεταξύ της «χρήσης της 

μουσικής για την αλλαγή της διάθεσης» και «Βοήθεια στο να κάνουν κάτι 

ευχάριστο, χωρίς τη χρήση ουσιών». 

 

Σχεδιάγραμμα 4. 

Αριθμός και ποσοστό των συμμετεχόντων που υποστήριξαν την 

μουσικοθεραπεία ως ένα τρόπο για να τους βοηθήσει στην διερεύνηση 

συναισθημάτων χωρίς την χρήση ουσιών. 

                   Βαθμός        Ποσοστό      έγκυρο ποσοστό       Συνολικό ποσοστό 

 

Έγκυρα 

Υποστηρικτικά    13               54,2                      65,0                           65, 0  

 Κενά                   7                29,2                       35,0                         100, 0 

ΣΥΝΟΛΟ            20               83,3                      100,0                             

 Άκυρα 

Σύστημα              4                16,7 

ΣΥΝΟΛΟ            24               100,0 

Η εμπειρία των συμμετεχόντων κατά την διάρκεια των  συνεδριών της 

μουσικοθεραπείας ήταν θετική (83,4%) χαρακτηρίζοντας τις συνεδρίες  

ευχάριστες ή εξαιρετικά ευχάριστες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι 

πολλά αρνητικά συναισθήματα είχαν  παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες.  
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Αυτό ίσως είναι το αποτέλεσμα  δύο πιθανών σεναρίων:  

 Τα θέματα που επελέγησαν να διερευνηθούν στο πλαίσιο μίας συνεδρίας  

(π.χ. θυμός, κατάθλιψη, κλπ.) μπορούν να παρέχουν επιδεκτικά θέματα σε 

αρνητικές καταστάσεις, μεταβάλλοντας την διάθεση των συμμετεχόντων  

(λυπημένος, αναστατωμένος). Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα 

έγκυρο  μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας, καθώς παρέχει ευκαιρίες για 

τους  ίδιους να ρυθμίσουν αυτές τις αρνητικές συναισθηματικές 

καταστάσεις σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, αυτό 

υποστηρίζεται στο ότι οι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες 

υποστήριξαν ότι οι  συνεδρίες μουσικοθεραπείας ήταν χρήσιμες στην 

εξερεύνηση των συναισθημάτων τους με ένα υγιή τρόπο (δηλαδή χωρίς τη 

χρήση ουσιών). Επιπλέον, πολλές συνεδρίες, ενώ  αντιμετώπιζαν 

διάφορες άλλες καταστάσεις, συνήθως ολοκληρώνονταν με μια θετική 

μουσική εμπειρία.  

 Αν και αυτή η μελέτη που πραγματοποιήθηκε ειδικά για την εμπειρία των 

συμμετεχόντων της πρώτης συνόδου μουσικοθεραπείας (για όσους 

παρακολούθησαν πολλαπλές συνεδρίες), περαιτέρω στοιχεία 

προσδιορίζουν ότι οι συμμετέχοντες έγιναν όντως περισσότερο άνετοι σε 

συνεδρίες μουσικοθεραπείας κατά τις 3 εβδομάδες της θεραπείας τους.  

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα που έδειξαν υψηλή αυτο-αντίληψη (αυτο-

συνείδηση  και σύγχυση)  παρουσιάζονται τις περισσότερες φορές, 

δεδομένου ότι αυτά είναι τα φυσιολογικά συναισθήματα  που βιώνουν οι 

ασθενείς στα αρχικά στάδια σε οποιαδήποτε μορφή θεραπευτικής ομάδας,  

και αντίθετα, τα επίπεδα από την συνοχή της ομάδας ως προς την αυτο-

αποκάλυψη, κοινωνικοποίηση, κλπ. αυξάνεται κυρίως με την πάροδο του 

χρόνου παραμονής στην ομάδα θεραπείας. 41 

 

 

 

                                                           
41

 “Music Therapy and Emotional Exploration: Exposing Substance Abuse Clients to the Experiences of Non-drug-induced Emotions,” 

accessed June 26, 2013, 

http://academia.edu/207199/Music_therapy_and_emotional_exploration_Exposing_substance_abuse_clients_to_the_experiences_of_non-

drug-induced_emotions. 20.01.2013 
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Επίλογος 

«Σε μια εποχή, όπου οι βιομηχανικές προδιαγραφές της τυποποίησης των 

προϊόντων έχουν επιβληθεί και στην ατομική και κοινωνική ζωή, σε μια εποχή 

κατευθυνόμενης, «μονόδρομης»  κίνησης και ψυχαναγκαστικής συγκίνησης, σε 

μια εποχή στην οποία άτομα και ομάδες συνθέτουν μάζες ελεγχόμενης 

ρευστότητας και όχι πολίτες με στάση, διάσταση και αντίσταση, η 

μουσικοθεραπεία ανήκει στις ελάχιστες θεραπευτικές μεθόδους  που 

υπολογίζουν την προσωπικότητα.42 Είναι μια θεραπεία, η οποία δεν έχει σκοπό 

να «φυσιολογικοποιήσει» τον άνθρωπο, βγάζοντας τον έξω από την κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται και «σπρώχνοντας» τον έτσι ώστε να προσαρμοστεί σε 

δικά μας οικεία πρότυπα ζωής. Βασίζεται στη μη λεκτική επικοινωνία και στη 

δημιουργικότητα του ανθρώπου, απευθύνεται σε εκείνους που ενδιαφέρονται για 

προσωπική εξέλιξη και αυτογνωσία.» 43 

Δυστυχώς όμως αυτή η θεώρηση δεν είναι αποδεκτή από όλο τον κόσμο, 
παρ’ όλο το γεγονός ότι η μουσικοθεραπεία στηρίζεται σε επιστημονικές έρευνες 
και μελέτες, αρκετοί  άνθρωποι δεν θεωρούν την μουσική σαν μια εναλλακτική  
μορφή θεραπείας, ή απλά δεν μπορούν να κατανοήσουν τους τρόπους με τους  
οποίους συμβάλλει στην υγεία του κάθε ανθρώπου λόγω του ότι ασχολείται  
κυρίως με την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων. Εντούτοις, οι επιδράσεις της στα 
εθισμένα άτομα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα μπορούσαν  να 
αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση στην χώρα μας.  
 

Επιπλέον οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η επιπόλαια χρήση των ναρκωτικών 

έχουν επισημανθεί και διαπιστωθεί επανειλημμένα, και αυξάνονται συνεχώς σε 

όλο τον κόσμο. Παρ, όλα αυτά για τον συγκεκριμένο όπως και αρκετούς άλλους  

λόγους τους οποίους έχω αναφέρει στην παρούσα εργασία είναι άμεσα 

απαραίτητη η δημιουργία περισσότερων μουσικοθεραπευτικών πλαισίων σε 

οποιοδήποτε μέρος υπάρχει η ανάγκη για θεραπευτική αγωγή στην χώρα μας. 

Όσο περισσότερο διαδίδεται ο ρόλος της μουσικοθεραπείας στο ευρύ κοινό 

σχετικά με την απεξάρτηση, τόσο λιγότερα θύματα ναρκωτικών θα έχουμε.  
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