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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ ρξήζε νπζηψλ παξαηεξείηαη απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Οη άλζξσπνη 

θαηαθεχγνπλ ζηελ ρξήζε νπζηψλ ζαλ ιχζε γηα ηελ κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ ή 

ηελ αιιαγή ηεο ζπλεηδεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο αλαδεηψληαο ηελ αλαθνχθηζε ηεο ζσκαηηθήο 

θαη ςπρηθή νδχλεο ή γπξεχνπλ  ην κέζν θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπο  νδεγήζεη ζε έλα 

αίζζεκα επθνξίαο. Παξά ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη  γηα ην ζψκα ε ιήςε 

ηέηνησλ νπζηψλ, ζπλήζσο πξνθαινχλ, επραξίζηεζε θαη απηή είλαη ε ξίδα ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ δηαηαξαρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε νπζίεο. Απηή επίζεο ήηαλ θαη ε 

αλαθάιπςε ελφο ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ νη άλζξσπνη - κ’ έλαλ πνιχπινθν 

ζπλδπαζκφ ησλ εξεζηζκάησλ - , λα απμήζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ ηεξςηγελψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη κε ηε ζπλερή ελαιιαγή ηνπο, λα εκπνδίζνπλ ηελ άκβιπζε ηεο 

ηέξςεο απφ ηε ζπλήζεηα. πλεπψο φιε απηή ε επραξίζηεζε ή ηέξςε πξέπεη λα κπεη 

ζε κία δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηνπ πγηνχο ηεο κέξνπο πνπ απηφ νδεγεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο νδνχ απφ ηελ νπνία ζα ιακβάλνπλ νη άλζξσπνη ηελ επραξίζηεζε. 

Μηα άιιε νδφο επραξίζηεζεο, ηέξςεο θαη ηθαλνπνίεζεο είλαη ε ηέρλε ηεο κνπζηθήο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε κνπζηθή επηδξά ζηηο 

δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε νπζψλ θαη πσο κπνξεί έλα απφ ηα ζπζηαηηθά 

ηεο , ν ξπζκφο,  λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν κέζσ ηνπ θιηληθνχ 

απηνζρεδηαζκνχ, ησλ δνλήζεσλ θαη ηεο κνπζηθνζεξαπείαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

εμσιεθηηθφ ηξφπν έθθξαζεο πνπ δελ κεηαθέξεη πεξηερφκελν αιιά  ζπλαηζζήκαηα , 

ζηάζεηο , ζπλήζεηεο , πεπνηζήζεηο, εκπεηξίεο θαη ζπκπεξηθνξά πνπ δελ εθθξάδνληαη 

εχθνια κε ιέμεηο . 

 

ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 Δζηζκφο 

 Απεμάξηεζε 

 Οκάδεο θξνπζηψλ 

 Κιηληθφο απηνζρεδηαζκφο 
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ABSTRACT 

The use of substances has been observed from the earliest years. People resort to 

substance use as a solution to reduce physical pain or change their consciousness. 

Several are those who use psychoactive substances that affect the central nervous 

system seeking relief of physical and mental suffering or seeking the way to contact 

with a feeling of euphoria. Despite the harmful consequences, the substances usually 

cause pleasure and that is the root of the problem of substance-related disorders. This 

was also the discovery of how people can increase the outcome of the pleasure with a 

complex combination of stimuli, by continually changing them, to prevent pleasure 

from habit. Therefore all this pleasure must be put into a process of strengthening the 

healthy part that leads to the replacement of the way from which people will receive 

the pleasure. The new way of pleasure, delight and satisfaction is the art of music. In 

this paper, we are looking for the music effects in substance-related disorders and how 

rhythm, can function as a therapeutic tool through clinical improvisation, vibration, 

and music therapy. It is a nonverbal way of expression that does not convey content. 

This way of communication contains emotions, attitudes, habits, beliefs, experiences, 

and behavior that are not easily expressed in words. 

 

KEYWORDS 

 Drug addiction 

 Recovery from addiction 

 Drumming groups 

 Clinical Improvisation 
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ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ 

ηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο είλαη λα εκπινπηηζηεί ε 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ κνπζηθνζεξαπεία θαη θπξίσο ηε 

ρξήζε ηνπ ξπζκνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρξήζε νπζηψλ. Σα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο ηα νπνία είλαη ν ήρνο, ν ξπζκφο , ε αξκνλία 

θαη ε κεισδία κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηε κέζνδν ηεο ζεξαπείαο 

ηνπ εζηζκνχ. Παξάιιεια ζα δνζνχλ ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ ξπζκφ ζαλ έλα 

κέζν πνπ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

«λαξθσηηθά» θαη λα «κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο ζρεηηθέο αληηδξάζεηο ιαρηάξαο κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηνπο». (Γεσξγάθαο, 2007) Ζ ρξήζε ηεο κνπζηθήο , πξνθαιεί κία 

λεπξνρεκηθή αληίδξαζε πνπ είλαη παξφκνηα κε απηή πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ρξήζε 

νπζηψλ. Άξα ε κνπζηθή είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ ζεξαπεπηηθφ κέζν γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο ζηνλ εζηζκφ. Παξάιιεια, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη 

ζθνπφ λα ζίμεη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πιεπξέο ηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ ηεο 

εμάξηεζεο ηα αίηηα ηεο νπνίαο παξάγνληαη θαη αλαπαξάγνληαη κε απνηέιεζκα ην 

πξφβιεκα λα δηαησλίδεηαη θαη λα πξνηείλεη κία ελαιιαθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή 

ζεξαπεία γηα ηελ απεμάξηεζε πνπ επηβάιιεηαη λα είλαη  ν ζηφρνο πνιιψλ 

επηζηεκφλσλ,  πνιηηηθψλ θαη δηαλννχκελσλ. Τπάξρεη έλα ζχλνιν απφςεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην θαηλφκελν ηεο ρξήζεο θαη ηεο εμάξηεζεο κε έλαλ κνλνζήκαλην 

ηξφπν. Σν θαηλφκελν ηεο εμάξηεζεο φκσο απνηειεί έλα αθξαίν θνηλσληθφ δήηεκα. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν θνηλσληθήο απνμέλσζεο κε αηηίεο θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο, ςπρνινγηθέο θαη ηζηνξηθέο.  

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζην ζπλέδξην MUS.I.C.D.A.RE –

Music in Creative Detoxification and Rehabilitation θαη ζε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

κνπζηθνζεξαπείαο ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε εμαξηεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Απφ 

ηε ζχληνκε αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε,  επηβεβαηψλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ  

ξφινπ ηεο κνπζηθήο  κε ηηο θνηλσληθέο  ιεηηνπξγίεο. Ζ κνπζηθή είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ νδεγεί ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ζπλαπνηειεί καδί κε άιινπο 

παξάγνληεο ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα θνηλσληθνπνίεζε. Ζ ηθαλφηεηα, ε δπλαηφηεηα 

θαη ε αλάγθε λα δεζκεπηνχκε ζε απηέο ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο καο θάλνπλ 

αλζξψπνπο. Σα ζπλαηζζεκαηηθά απνηειέζκαηα ηεο δέζκεπζεο ζε απηέο ηηο 

ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ εκπεηξίεο αληακνηβήο, δηαζθέδαζεο θαη ραξάο. Ζ πγεία 
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πιήηηεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απνκφλσζεο θαη ηνπ πεξηζσξίνπ θαζψο θαη νη 

επηπηψζεηο θαίλνληαη  ζην πξνζδφθηκν δσήο. (ηάκνπ et al., 2016) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηελ πξφνδν ησλ επηζηεκψλ, ηα επηηεχγκαηα ησλ νπνίσλ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ηελ αηζηνδνμία φηη κπνξεί ν άλζξσπνο λα δήζεη έλα βίν πνηνηηθά 

αλαβαζκηζκέλν. κσο ν αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζεκαδεχνπλ 

ην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ κεηαζέηνπλ ηελ πξαγκάησζε ησλ πξνζδνθηψλ απηψλ ζην 

αφξηζην θαη καθξηλφ κέιινλ. Ζ ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ 

αηψλσλ, ζε πξσηφγνλεο θαη αξραίεο θνηλσλίεο, φηαλ απνηεινχζε κέξνο κηαο 

ζπιινγηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηειεηνπξγηθφ ραξαθηήξα, εληαγκέλε ζην ηφηε γεληθφηεξν 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην. Θεσξεηηθά ζηφρνο ήηαλ ε ελδπλάκσζε ησλ δεζκψλ ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. κσο, αθφκε θαη ζε απηέο ηηο 

ηειείσο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, ε ρξήζε ησλ εμαξηεζηνγφλσλ παξαγφλησλ ήηαλ 

απφδεημε αδπλακίαο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ λα θαηαλνήζεη ηελ αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. O φξνο «ηνμηθνκαλία» - δειαδή ε ρξήζε ησλ νπζηψλ σο ηξφπνπ 

δσήο - εκθαλίδεηαη πξψηε θνξά ηνλ 19ν αηψλα. (ΚΚΔ, n.d.)    Ζ εγθαηάζηαζε ηεο 

εμάξηεζεο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν γίλεηαη ζηε θάζε ηνπ πεξάζκαηνο ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ. Αξρηθά έπιεηηε θπξίσο ηκήκαηα ηεο λενδεκηνπξγεζείζαο ηφηε 

εξγαηηθήο ηάμεο θαη ζρεηηδφηαλ κε ηηο άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ δηακφξθσζε ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηξνθνδφηεζαλ ηελ εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ην νπνίν παίξλεη πιένλ επηδεκηθέο 

δηαζηάζεηο θαη αξρίδεη λα κεηακνξθψλεηαη ζε  πνιπηνμηθνκαλία.  

 

ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Οη πην ζεκαληηθνί ζηαζκνί 

Οη πην ζεκαληηθνί ζηαζκνί ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

απνδεηθλχνπλ φηη είλαη ζπλδεδεκέλνη άξξεθηα κε ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ηνπο 

ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο θαη ηα κεγάια κνλνπψιηα ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο: 
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 1805: Παξάγεηαη ε κνξθίλε γηα ηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ νπηνκαλψλ, κε 

απνηέιεζκα ρηιηάδεο εμαξηεκέλνπο απφ ηε κνξθίλε. 

 1839 - 1842: Ο πφιεκνο ηνπ νπίνπ. Ζ Μεγάιε Βξεηαλία θεξχζζεη ηνλ πφιεκν ζηελ 

Κίλα κε βαζηθφ ζηφρν ην ειεχζεξν εκπφξην ηνπ νπίνπ, πνπ δηεμαγφηαλ βαζηθά απφ 

Βξεηαλνχο θεθαιαηνθξάηεο θαη ε θηλέδηθε θπβέξλεζε ην είρε θεξχμεη παξάλνκν, 

θαηάζρνληαο θαη θαηαζηξέθνληαο ην θνξηίν αξθεηψλ βξεηαληθψλ πινίσλ. Σν 

απνηέιεζκα ηεο βξεηαληθήο λίθεο ήηαλ, απφ ηε κηα κε ηε ζπλζήθε ηεο Nanking ην 

1842 ε Κίλα λα κεηαηξαπεί ζε βξεηαληθή εκηαπνηθία, ην Υνλγθ Κνλγθ λα 

πξνζαξηεζεί ζηε Βξεηαλία θαη απφ ηελ άιιε εθαηνκκχξηα Κηλέδνη λα ξηρηνχλ ζηελ 

εμαζιίσζε ηεο ηνμηθνκαλίαο. 

 1856: Παξάγεηαη ε θνθαΐλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κνξθηλνκαλψλ. 

 1898: Ζ BAYER παξάγεη ηελ εξσίλε γηα ηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

κνξθηλνκαλψλ. 

 1943: Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο ρηηιεξηθήο Γεξκαλίαο, ε γεξκαληθή 

θαξκαθνβηνκεραλία HOECHT παξάγεη ηε κεζαδφλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εξσηλνκαλψλ. 

 1958 - 1974: Ηκπεξηαιηζηηθφο πφιεκνο ησλ ΖΠΑ ζην Βηεηλάκ. Σν θαηλφκελν ηεο 

ηνμηθνκαλίαο ζηνλ ακεξηθαληθφ ζηξαηφ παίξλεη καδηθέο δηαζηάζεηο, γηα λα κπνξέζνπλ 

νη Ακεξηθαλνί ζηξαηηψηεο λα αληέμνπλ ηηο θξηθαιεφηεηεο πνπ νη ίδηνη πξνμελνχλ. 

 2001: Σα ακεξηθάληθα ζηξαηεχκαηα εηζβάιινπλ ζην Αθγαληζηάλ, νη κφλεο εθηάζεηο 

πνπ δε βνκβαξδίδνπλ είλαη νη θπηείεο θάλλαβεο θαη νπίνπ. Έλα ρξφλν πξηλ ηελ 

ηκπεξηαιηζηηθή εηζβνιή ην Αθγαληζηάλ παξήγαγε 180 ηφλνπο νπίνπ. Δπηά ρξφληα 

κεηά ηελ ακεξηθαληθή εηζβνιή ε παξαγσγή ηνπ νπίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα θηάλεη 

ηνπο 8.300 ηφλνπο, αχμεζε 4.511% θαη κφλν ην 2007 θαιιηεξγνχληαη 700.000 

ζηξέκκαηα θάλλαβεο. Ζ παξαγσγή νπίνπ ζην Αθγαληζηάλ θαιχπηεη ην 93% ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο. (Σδηβξά, 2017) 

. Σα λεαξά άηνκα θάλνπλ ρξήζε εμαξηεηηθψλ νπζηψλ αθνχ είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκεο θαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο. Σν 40% ησλ εθήβσλ δνθηκάδεη θάπνηα 

παξάλνκε νπζία κέρξη ηε δεπηέξα γπκλαζίνπ, ελψ, κέρξη ηελ απνθνίηεζε απφ ην 

ιχθεην, πεξηζζφηεξν απφ ην 50% έρεη  δνθηκάζεη ηνπιάρηζηνλ κία νπζία (Kring, 

Neale, Davison & Johnson, 2010). Σν πην εληππσζηαθφ εχξεκα ην 2016 ζηνλ 

ακεξηθάληθν εθεβηθφ πιεζπζκφ, είλαη ε έξεπλα πνπ έγηλε  γηα ηε ρξήζε ησλ νπζηψλ 

κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan , ε νπνία έδσζε απνηειέζκαηα ζηαζεξφηεηαο 
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θαη κείσζεο ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ. (Johnston, O’Malley, Miech, Bachman & 

Schulenberg, 2016) 

 

ΥΡΖΖ : ΚΑΣΑΥΡΖΖ- ΔΞΑΡΣΖΖ 

 

- «Ο χρόνοσ που θα χρειαςτεί ζνα άτομο για να 
αναπτφξει πλήρη εξάρτηςη από κάποια 

ουςία, θα εξαρτηθεί, όπωσ είναι φανερό και 
από το "τρίγωνο εξάρτηςησ", τόςο δηλαδή 

από τουσ κοινωνικοφσ παράγοντεσ, όςο και 
από τισ ψυχοτρόπουσ ιδιότητεσ τησ ουςίασ.» - 

(Παπαγεσξγίνπ, 2018) 

 

ΕΓΩ 

ΟΤΙΟΕΞΑΡΣΗΗ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ζ παζνινγηθή ρξήζε ησλ νπζηψλ ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο : ηελ θαηάρξεζε 

νπζηψλ θαη ηελ νπζηνεμάξηεζε ή αιιηψο εζηζκφο. ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ ην άηνκν 

δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο επαγγεικαηηθέο ή νηθνγελεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Δπηπιένλ , ελδέρεηαη ε ρξήζε ηεο νπζίαο λα εθζέζεη ην άηνκν ζε θίλδπλν, φπσο εάλ 

νδεγεί ζε θαηάζηαζε κέζεο. Σν άηνκν κπνξεί λα έρεη ηεηακέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

θαη ζπρλά λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ην λνκηθφ ζχζηεκα. Ζ εμάξηεζε είλαη κία 

ςπρηθή δηαηαξαρή θαη βάζεη ηνπ DSM-IV-TR, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιήςε ηεο νπζίαο. Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη : ε 

ρξήζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ηεο νπζίαο απφ απηήλ πνπ είρε ζθνπφ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην άηνκν, απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο γηα δηαθνπή ηεο ρξήζεο, 

εκθαλή ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία επηδεηλψλνληαη απφ ηελ 

νπζία θαζψο θαη δπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ζ εμάξηεζε απνηειεί κία 

ζπλνιηθά δπζηπρή εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ καο (Bergeret, 1999) θαη είλαη ε δνπιηθή 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ελφο αηφκνπ θαη κίαο νπζίαο, κίαο δξαζηεξηφηεηαο 
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αθφκα θαη ελφο άιινπ αηφκνπ. (Γεσξγάθαο, 2007) Καηά ηνλ Α. Κσηζάθε,
1
 ε 

εμάξηεζε είναι «η καηαναγκαζηική σπήζη κάποιυν θςζικών δςναηοηήηυν (όπιο, σαζίρ, 

αλκοόλ) ώζηε να καλςθθεί η έλλειτη πποζυπικών ικανοηήηυν για ζηέπεερ και 

ικανοποιηηικέρ ζσέζειρ με ηον εαςηό και ηοςρ άλλοςρ».  Ζ εμάξηεζε ζπλνδεχεηαη 

θπξίσο είηε απφ αλνρή ζηελ νπζία είηε απφ ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν. Ζ αλνρή 

παξαηεξείηαη φηαλ ην άηνκν αλαγθάδεηαη λα θάλεη ρξήζε κεγαιχηεξσλ δφζεσλ ηεο 

νπζίαο γηα λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα  ή κε ηελ κείσζε ηεο επίδξαζεο 

ηεο νπζίαο εάλ ην άηνκν πάξεη ηε ζπλεζηζκέλε δφζε. Σα ζπκπηψκαηα ηνπ 

ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ εκθαλίδνληαη φηαλ ην άηνκν ζηακαηήζεη ηε ιήςε ηεο νπζίαο 

ή κεηψζεη ηελ πνζφηεηα πνπ ιακβάλεη. (Kring, Neale, Davison & Johnson, 2010) 

Καηά ηνλ Παπαγεσξγίνπ Δ., ε εμάξηεζε είλαη ζπλήζεηα θαη ζεκαίλεη έλα είδνο 

ππνρξεσηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηαπηφρξνλε αδπλακία ηεο πξνζσπηθφηεηαο λα 

ειέγμεη ή λα θαηεπζχλεη ηελ ζπκπεξηθνξά απηή. ηε πεξίπησζε πνπ ε ζπλήζεηα 

αλαπηχζζεηαη πάλσ ζην έδαθνο ςπρνινγηθψλ θελψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ απηή, ηφηε 

ν θίλδπλνο αλάπηπμεο εμάξηεζεο είλαη κεγάινο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπλήζεηα είλαη 

πξφδξνκνο ηεο εμάξηεζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη ηφζν απφ ηε δηαηαξαρή νιφθιεξεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, φζν θαη απφ ηε δηαηαξαρή απηήο ζηε ζρέζε ηεο κε ην πεξηβάιινλ.  

Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή ζπλέπεηα ηνπ εζηζκνχ ζηελ νπζία είλαη  ε παζνινγηθή 

αιινίσζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη απμάλεη ηελ ηξσηφηεηα ησλ αζζελψλ 

ζηελ ππνηξνπή. Οη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ζχλζεηεο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζπκκεηέρεη ν εγθέθαιφο καο θαη είλαη νη εμήο: ε κλήκε εξγαζίαο, ε γλσζηηθή 

επειημία, ν έιεγρνο πξνζνρήο, ε αλαζηνιή απάληεζεο, ε αθεξεκέλε ζπιινγηζηηθή 

πνξεία, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ο ζρεδηαζκφο, νη πεξίπινθεο νπηηθνρσξηθέο θαη 

νπηηθνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο.
2 Ζ εμάξηεζε ζηελ νινθιεξσκέλε κνξθή ηεο ζεκαίλεη 

                                                           

1
 Κακθγθτισ Ανκρωπίνων ςχζςεων ςτθν Αρχιτεκτονικι χολι του Α.Π.Θ. κατά τον οποίο νη ικανόηηηερ 

 

 

 

 
2
 Οη θπξηφηεξεο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη : 

 Γλσζηηθή επειημία: δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά καο θαη ηε ζθέςε καο ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο, αιιαγκέλεο ή απξνζδφθεηεο. 

https://www.cognifit.com/es/habilidad-cognitiva/planificacion
https://www.cognifit.com/es/flexibilidad-cognitiva
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φηη ε νπζία θαζνξίδεη πηα ην ζχλνιν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εμαξηεκέλνπ, πνπ έρεη 

απνιέζεη θάζε νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηε ρξήζε ηεο. (Παπαγεσξγίνπ, 2018) Ζ εμάξηεζε 

επηδξά ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ (βηνινγηθέο, 

ςπρνινγηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, ηδενινγηθέο θιπ.) θαη 

εθθξάδεηαη κέζα απφ κηα θνηλσληθή  ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ελφο εμαξηεζηνγφλνπ 

παξάγνληα. Ζ εμάξηεζε απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο απνηειεί θνηλσληθφ θαηλφκελν 

ζην νπνίν ελέρνληαη πνιινί παξάγνληεο. Σξείο βαζηθνί άμνλεο θαζνξίδνπλ ην πιαίζην 

απηψλ ησλ παξαγφλησλ. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ηελ πξνζσπηθφηεηα, ν δεχηεξνο ηε 

ζπλάληεζε κε ηελ νπζία θαη ν ηξίηνο ηελ θνηλσληθνπνιηηηζηηθή ζηηγκή, θαηά ηελ 

νπνία ζπκβαίλεη ε ζπλάληεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηελ νπζία. (ΚΚΔ, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 Αλαζηνιή: Ηθαλφηεηα λα ειέγρνπκε ηηο παξνξκεηηθέο ή απηφκαηεο απνθξίζεηο πνπ πξνθαινχληαη 

θαη λα δεκηνπξγνχκε απνθξίζεηο απφ ηελ πξνζνρή θαη ηελ αηηηνινγία. 

 Παξαθνινύζεζε:Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη 

θαη δηαζθάιηζεο φηη πιεξνί ην θαζηεξσκέλν ζρέδην δξάζεο. 

 ρεδηαζκόο: Γπλαηφηεηα λα ζθεθηνχκε ην κέιινλ θαη λα πξνβιέςνπκε ςπρηθά ην ζσζηφ ηξφπν 

γηα λα εθηειέζνπκε κηα εξγαζία ή ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. 

 Μλήκε εξγαζίαο: Γπλαηφηεηα γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπκε πεξίπινθεο γλσζηηθέο εξγαζίεο. 

 Λήςε απνθάζεσλ: Γπλαηφηεηα λα δηαιέμνπκε κία επηινγή κεηαμχ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ κε 

ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη πξνζεθηηθφ. 

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ: Γπλαηφηεηα λα θηάζνπκε ζε έλα ινγηθφ ζπκπέξαζκα γηα ηελ πξνζέγγηζε 

θάηη αγλψζηνπ. ("Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο, ζχλνιν γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ", 2018) 

 

https://www.cognifit.com/es/habilidad-cognitiva/inhibicion
https://www.cognifit.com/es/habilidad-cognitiva/actualizacion
https://www.cognifit.com/es/habilidad-cognitiva/planificacion
https://www.cognifit.com/es/habilidad-cognitiva/memoria-de-trabajo
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ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΤΑΛΧΣΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ ΣΗ ΑΗΣΗΔ ΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ  

Τέηοιερ πποζεγγίζειρ για ηη σπήζη και ηην 

εξάπηηζη είναι : ο Βιολογιζμόρ ( δηλαδή η 

επικένηπυζη ζηη βιολογική πλεςπά ηος 

πποβλήμαηορ), ο Κοινυνιολογιζμόρ (δηλαδή ηο 

ππόβλημα είναι μόνο κοινυνικό), η 

Ιαηπικοποιήζη ( δηλ. ηο ππόβλημα είναι μόνο 

ιαηπικό),  πολςπαπαγονηικέρ πποζεγγίζειρ ( δηλ. 

ηο ππόβλημα είναι βιο-τςσο-κοινυνικό). 

Κλαζζικό παπάδειγμα ηυν ηελεςηαίυν απότευν 

είναι η «ζςζηημική» ( δηλ. η βιο-τςσο-

κοινυνική ζσέζη εκλαμβάνεηαι ζαν ζύζηημα 

πος μελεηάηαι ξεκομμένο από ηο γενικόηεπο 

κοινυνικό- οικονομικό πλαίζιο). (ΚΚΔ, n.d.) 

 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ 

χκθσλα κε απηή  ε επαισηφηεηα ελφο αηφκνπ ζηε ρξήζε «λαξθσηηθψλ» θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, πξνθχπηεη σο κία ζχλζεζε γελεηηθψλ, 

λεπξνβηνινγηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ κηα 

πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ. Πξφθεηηαη γηα κία ηάζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πξνζπάζεηεο 

κεξίδαο επηζηεκφλσλ θαη απφ ην ρψξν ηεο Δγθιεκαηνινγίαο θαη απφ ην ρψξν ηεο 

Βηνγελεηηθήο αιιά θαη ηεο Φπρηαηξηθήο, λα εληνπίζνπλ απφ λσξίο (απφ ηε λεαξή 

ειηθία) πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πνξεία ελφο αηφκνπ, ζπλδεδεκέλνπο θαη 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, νη νπνίνη νξίδνληαη σο παξάγνληεο θηλδχλνπ (risk 

factors) θαη νη νπνίνη θαηά ηελ άπνςε απηή δηακνξθψλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά. 

Τπνζηεξίδεηαη γηα παξάδεηγκα φηη ε επαισηφηεηα ζηα λαξθσηηθά κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο, αιιά επηηείλεηαη ή ππνρσξεί αλάινγα κε 

ηηο εκπεηξίεο ηεο πξψηκεο δσήο (νηθνγελεηαθή δσή, ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε 

καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο θ.ι.π.): ζχκθσλα κε απηέο ηηο ζεσξήζεηο παξάγνληεο φπσο 

γηα παξάδεηγκα, ην θιεξνλνκηθφ ππφζηξσκα θαη ε βησκαηηθή εκπεηξία 

αιιειεπηδξνχλ θαη κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηελ γνληδηαθή αλάπηπμε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηα πξψηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηνπ αηφκνπ 

Πξνθαιείηαη έηζη κηα αιιαγή ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο. Απηή ε αιιαγή ζηελ 

αλάπηπμε ζεσξείηαη παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, απφ ηελ πιεπξά ηεο ιεγφκελεο εμειηθηηθήο πξνζέγγηζεο 
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(developmental approach) ππνζηεξίδεηαη, γηα παξάδεηγκα, φηη δηαηαξαρέο πνπ είλαη 

ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε νπζηψλ ζηελ ελήιηθε δσή, κπνξεί λα ζπλδένληαη κε δεηήκαηα 

λνεηηθήο πγείαο πνπ άξρηζαλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη επεξέαζαλ ηελ 

«επεμεξγαζία» ζπλαηζζεκάησλ θαη εξεζηζκάησλ απφ ηνλ εγθέθαιν.(Βηδάιε, 2015) 

 

ΗΑΣΡΗΚΟΠΟΗΖΖ 

χκθσλα κε απηήλ ην πξφβιεκα είλαη απνθιεηζηηθά ηαηξηθφ. Γηα παξάδεηγκα ε 

θαηάρξεζε νπζηψλ ζπλδέεηαη κε ηελ δηαηαξαρή ειιεηκαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο/ 

ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη κε ηε δηαηαξαρή ηεο δηαγσγήο ζηελ παηδηθή ειηθία. ε 

πξνδξνκηθή έξεπλα πνπ θξάηεζε πεξηζζφηεξν απφ 10 ρξφληα , ε ΓΔΠΤ απνηεινχζε 

πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο θαηάρξεζεο αιθνφι, ελψ έρεη βξεζεί λα ζρεηίδεηαη 

επίζεο κε ηε ρξήζε θαπλνχ ή θάλλαβεο θαη κε ηε ρξήζε θνθαΐλεο. ην ίδην πιαίζην 

ππνζηεξίδεηαη ε ζχλδεζε ηεο ρξήζεο νπζηψλ γεληθά θαη ηελ αληηθνηλσληθήο 

δηαηαξαρήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σέινο, κειέηεο απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ 

δείρλνπλ ηα ελδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε κία ζπγθεθξηκέλε νπζία, 

ελεξγνπνηνχλ ηηο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ηεο αληακνηβήο θαη ηεο επραξίζηεζεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε ρξήζε νπζηψλ. (Kring, Neale, Davison & Johnson, 2010) 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΚΖ 

Καηά απηήλ ην θαηλφκελν ηεο εμάξηεζεο είλαη αθξαίν θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο 

απνμέλσζεο. Σα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάξηεζεο βάζεη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο 

είλαη θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά, ςπρνινγηθά θαη ηζηνξηθά. Ο 

καηαναλυηιζμόρ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο δεκηνπξγεί επδαηκνλνζεξηθέο ηάζεηο θαη 

θαιιηεξγεί ηελ επηδίσμε ηεο θηιεδνλίαο θαη απνιαχζεσλ. Ο γξήγνξνο θνξεζκφο θαη 

ε αλαδήηεζε λέσλ, ζπλερψο ελαιιαζφκελσλ εκπεηξηψλ, απνηειεί ην ππφβαζξν ηεο 

θαηαζθεπαζκέλεο, κε ηε βνήζεηα ησλ ζχγρξνλσλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, 

θαηαλαισηηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Έηζη, νη εζηθέο αληηζηάζεηο εθκεδελίδνληαη θαη ν 

λένο ζηξέθεηαη ζηα λαξθσηηθά γηα ηελ αλαδήηεζε λέσλ εκπεηξηψλ. Ζ κπίζη ηυν 

αξιών είλαη έλα αθφκα δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ θνηλσλία καο. Οη παιηέο εζηθέο 

αμίεο έπεζαλ ρσξίο λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ θαηλνχξηεο. Έηζη, ηδηαίηεξα νη λένη 

έκεηλαλ ρσξίο ππμίδα, πξνζαλαηνιηζκνχο, ηδαληθά θαη φλεηξα. Οη λένη πνπ απφ ηε 
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θχζε ηνπο δηςνχλ γηα ηδεψδε, κεγαιψλνπλ κέζα ζε κία θνηλσλία πνπ ε κφλε 

επηθξαηνχζα αμία θαηάληεζε λα είλαη ε πιηθή δχλακε. Ζ κπίζη ηυν ανθπυπίνυν 

ζσέζευν θαίλεηαη λα είλαη αθφκα έλα αίηην ηεο εμάξηεζεο. Ο αιινηξησηηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ζηελ επνρή καο, ε κείσζε ηεο πξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο, ε απνπξνζσπνίεζε, ε εμαηνκίθεπζε ηεο ζχγρξνλεο δσήο βάδνπλ ζε 

βαζηά δνθηκαζία ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ, κεγεζχλνπλ ηε κνλαμηά 

ηνπ πξνθαιψληαο ηνπ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε λεχξσζε, ε ςχρσζε, ε 

θαηάζιηςε, δηεπξχλνληαο ηα ζπλαηζζεκαηηθά ηνπ θελα. Έηζη γηα λα απεγθισβηζηεί ν 

εμαξηεκέλνο, έζησ θαη πξνζσξηλά, απφ απηά , θαηαθεχγεη ζηνπο ηερλεηνχο 

παξαδείζνπο ησλ εζηζηηθψλ νπζηψλ. Δπεπίθνξν θιίκα ζηξνθήο πξνο ηηο νπζίεο απηέο 

- θαη θάζε κνξθήο εμάξηεζεο – δεκηνπξγεί επίζεο ε σαλάπυζη ηος οικογενειακού 

θεζμού. Ζ νηθνγέλεηα ράλεη ηνλ παηδαγσγηθφ ηεο ξφιν θαη δελ πξνζθέξεη ζηνξγή, 

αγάπε θαη βνήζεηα  ζηα λεαξά ηεο κέιε. Ζ δπζαξκνληθή αηκφζθαηξα πνπ θπξηαξρεί 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ζηξέθεη ηα παηδηά ηεο πξνο ηε θπγή απφ ην ζπίηη θαηά πξφσξν  

θαη επηθίλδπλν ηξφπν. Δπηπιένλ, ηα μέζα μαζικήρ ενημέπυζηρ πξνβάιινπλ μελφθεξηα 

πξφηππα θαη ζπληεινχλ εξσνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, κε απνηέιεζκα νη λένη πνπ 

αλαδεηνχλ είδσια λα κηκνχληαη άθξηηα φηη ηνπο πξνβάιιεηαη αδπλαηψληαο λα 

δηαθξίλνπλ ην πξαγκαηηθφ απφ ην θαληαζηηθφ. Αθφκε  ε ανεπγία είλαη κία ζεκαληηθή 

αηηία πνπ ζηξέθεη ηνπο λένπο ζηα λαξθσηηθά. Ζ δσή ρσξίο απαζρφιεζε θαη ρσξίο 

εξγαζία , ιηκλάδεη. Ο άλεξγνο άλζξσπνο αξγνπεζαίλεη. Ζ αλία θαη ε πιήμε είλαη απφ 

ηηο πην θαηαζηξνθηθέο αξξψζηηεο ησλ θνηλσληψλ ηεο επκάξεηαο θαη ηνπ βηνκεραληθνχ 

πλεχκαηνο. Ο νπελράνπεξ ραξαθηήξηζε ηελ αλία ζαλ ηνλ πην επηθίλδπλν ερζξφ ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ αλία θαη ε πιήμε ζηξέθνπλ ηνπο λένπο πξνο πνιιέο αληηθνηλσληθέο 

ελέξγεηεο θαη πξάμεηο, αλάκεζα ζε απηέο είλαη θαη ε ζηξνθή πξνο ηα «λαξθσηηθά». 

Σέινο ζεκαληηθφηαην παξάγνληα δηακφξθσζεο εμαξηεηηθψλ θπγψλ, απνηειεί ε ηάζε 

κεδεληζκνχ, πνπ δηακνξθψλνπκε ζηα λέα άηνκα. Τπνρξεψλνληαο ηα λα ζπζηάζνπλ 

ραξέο θαη απνιαχζεηο ζηελ θξίζηκε εθεβηθή ειηθία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 

πξνζφληα ηα νπνία ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζα ηνπο πξνζθέξνπλ δήζελ αλαδξνκηθά 

απνδεκίσζε γηα ηηο ζπζίεο ηνπο, ελψ ε πξαγκαηηθφηεηα δείρλεη ην αληίζεην. Δλψ νη 

γλσξηκίεο, ν παξαγνληηζκφο, νη θνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο είλαη απηέο πνπ θπξίσο 

θαζνξίδνπλ ηελ θαξηέξα, είλαη ινγηθφ λα νδεγνχλ ζε έλα «γηαηί λα πξνζπαζήζσ;” 
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ΒΗΟ-ΦΤΥΟ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

Ζ εμάξηεζε, ηψξα, σο παζνινγηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία επηθέξεη ε ρξφληα 

θαηάρξεζε ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, δελ απνηειεί µφλν ηαηξηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ 

πξφβιεµα. Ζ θαηάρξεζε ησλ λαξθσηηθψλ δελ γίλεηαη ζε έλα νπδέηεξν θαη αδηάθνξν 

γηα ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν πεξηβάιινλ, αιιά ζε µηα θνηλσλία, πνπ µάιηζηα 

αλαπηχζζεη σο πξνο ην θαηλφµελν µηα ζεηξά αληηδξάζεσλ. Ζ ηνμηθνµαλία δελ 

απνηειεί µφλν παξάγνληα απνδφµεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο αιιά θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηνπ ρξήζηε ε απνξξφθεζε ηνπ ρξήζηε απφ ην πάζνο ησλ 

λαξθσηηθψλ εθηνπίδεη ζηαδηαθά απφ ηε δσή ηνπ ζρέζεηο, ελδηαθέξνληα, αζρνιίεο, 

επαγγειµαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ιεο νη παξαπάλσ δξάζεηο, αληηθαζίζηαληαη απφ ηελ 

ππνηαγή ζηελ αλάγθε εμνηθνλφµεζεο θαη απφιαπζεο ηνπ λαξθσηηθνχ. Έηζη θαη' 

αξρήλ, θαίλεηαη δηθαηνινγεµέλε ε αξλεηηθή αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο γηα ην 

θαηλφµελν, γηαηί αθελφο βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εηθφλα µε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε 

εμάξηεζε, φπσο µφληµεο νξγαληθέο βιάβεο ζηελ πγεία ηνπ ρξήζηε, ηνμηθέο 

δειεηεξηάζεηο, µνιπζµαηηθέο αζζέλεηεο θαη αθεηέξνπ ζηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν 

απηήο ηεο εμαξηεηηθήο ζπµπεξηθνξάο. ην βαζµφ, µάιηζηα, πνπ ε δηάδνζε ηεο 

ρξήζεο θαη ζπλαθφινπζα ηεο εμάξηεζεο αθνξά φιν θαη µεγαιχηεξν µέξνο ηνπ 

πιεζπζµνχ, ην πξφβιεµα εθθεχγεη απφ ηνλ θνηλσληθφ µηθξφθνζµν ηνπ ρξήζηε θαη 

ζεσξείηαη πξφβιεµα εμαηξεηηθήο θνηλσληθήο ζεµαζίαο. (Πνχινπ, 2003) 

Γεληθφηεξα γηα ηελ εξκελεία ηεο εμάξηεζεο απφ νπζίεο, έρνπλ πξνηαζεί αξθεηνί 

δηαθνξεηηθνί αηηηνινγηθνί παξάγνληεο θαη γηα θάπνηνπο απφ απηνχο έρεη δηεμαρζεί 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο εξεπλψλ απφ φηη γηα άιινπο. Οη θνηλσληθνπνιηηηθνί 

παξάγνληεο, φπσο είλαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ε επθνιία πξφζβαζεο ζηελ νπζία, νη 

νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο, ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη νη δηαθεκίζεηο παίδνπλ ξφιν. 

Πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ην κνληέιν ηεο θνηλσληθήο επηξξνήο φζν 

θαη ην κνληέιν ηεο θνηλσληθήο επηινγήο. Τπάξρεη επίζεο εξεπλεηηθή ππνζηήξημε θαη 

γηα ηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε κείσζε ηεο 

έληαζεο παίδεη ξφιν ζηελ εμάξηεζε αιιά κφλν θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο 

, φπσο φηαλ ππάξρνπλ εξεζίζκαηα πνπ δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή. Οη ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ επίδξαζε ησλ νπζηψλ, φπσο ην φηη κεηψλνπλ ηελ 

έληαζε , φηη απμάλνπλ ηελ επηζεηηθφηεηα θαη φηη εληζρχνπλ ηηο ζεμνπαιηθέο 

ηθαλφηεηεο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο ρξήζεο 

νπζηψλ. Ο θίλδπλνο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηε ρξήζε νπζηψλ παίδεη επίζεο 
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ζεκαληηθφ ξφιν, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νπζία ηφζν 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο ππάξρνπλ γηα ηε ρξήζε ηεο. Οη γελεηηθνί παξάγνληεο παίδνπλ 

επίζεο ξφιν ζηελ εμάξηεζε. Ο ξφινο ηεο γελεηηθήο έρεη κειεηεζεί πεξηζζφηεξν ζε 

ζρέζε κε ηελ εμάξηεζε απφ ην αιθνφι θαη ηε ληθνηίλε αιιά νη γεληθφηεξεο ζεσξίεο 

γηα ηνλ ξφιν ησλ γνληδίσλ πνπ είλαη ζεκαληηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

ληνπακίλεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζχζηεκα απηφ απνηειεί πηζαλψο ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηελ εμήγεζε ηεο εμάξηεζεο (φζνλ αθνξά φκσο ηελ επαισηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ). Οη λεπξνβηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί πεξηζζφηεξν είλαη ηα 

εγθεθαιηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο νδνχο ηεο ληνπακίλεο, δειαδή 

βαζηθέο λεπξηθνί νδνί ηεο αληακνηβήο. (Kring, Neale, Davison & Johnson, 2010) 

 

ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΟ 

Ο εμαξηεκέλνο είλαη έλα άηνκν πνπ αδπλαηψληαο λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ή λα δηαρεηξηζζεί επψδπλα ζπλαηζζήκαηα πξνζπαζεί λα ηα 

απνθχγεη. Απηά φκσο απνηεινχλ ζπζηαηηθά ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ, ηεο 

ππνθεηκεληθήο ηνπ πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ δπζηπρψο δελ κπνξεί λα ηελ αιιάμεη. Έηζη 

ε κφλε ιχζε, ε νπνία πηζηεχεη φηη ηνπ απνκέλεη, είλαη λα πεξάζεη ζ’ έλαλ πιαζκαηηθφ 

θφζκν, πνπ πξφζπκα ηνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξνη εμαξηεζηνγφλνη παξάγνληεο. 

(Γεσξγάθαο, 2007) Έρεη βάιεη ζην επίθεληξν ηεο δσήο ηνπ ηνλ εμαξηεζηνγφλν 

παξάγνληα, ζπζηάδνληαο ζην βσκφ ηνπ φιεο ηηο αλζξψπηλεο πιεπξέο ηνπ. Ο 

εμαξηεκέλνο έρεη κία αθαηακάρεηε επηζπκία λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ εμαξηεηηθφ 

παξάγνληα, παξά ην φηη αλαγλσξίδεη ηα δπζκελή απνηειέζκαηα απηήο ηεο επαθήο θαη 

αληηιακβάλεηαη πσο έρεη κπεη ζε κία δηαδηθαζία απψιεηαο ηεο θαζαξά αλζξψπηλεο, 

δειαδή ηεο θνηλσληθήο ηνπ θχζεο. Απηφ πνπ ζπλεπάγεηαη είλαη νπζηαζηηθά κηα 

δηαδηθαζία απνδφκεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. (ΚΚΔ, n.d.) 

Ο εμαξηεκέλνο ζηεξείηαη ησλ ηθαλνηήησλ λα έρεη ζηέξεεο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο 

κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο γη απηφ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο θπζηθέο 

δπλαηφηεηεο (φπην, ραζίο, αιθνφι) ψζηε λα αλαπιεξψζεη απηή ηελ έιιεηςε 

ηθαλνηήησλ. Ζ ρξήζε δε απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ γίλεηαη κε θαηαλαγθαζηηθφ ηξφπν 

(«μέξσ φηη κνπ θάλεη θαθφ αιιά αδπλαηψ λα ηελ απνθχγσ»). (Δζσηεξηθφο 

θαλνληζκφο ΠΔΘΔΑ «ΑΡΓΧ»). ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 
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εμαξηεκέλσλ ππάξρνπλ ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο πνπ πηζαλφηαηα λα 

νηθνδνκήζεθαλ ζηαδηαθά ζηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπο, πξηλ απφ ηελ έληαμε ηνπο 

ζηνλ θφζκν ησλ εμαξηήζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά θαίλεηαη λα έρνπλ ζρέζε κε 

δπζθνιίεο ησλ «πξσηαξρηθψλ ζρέζεσλ», πνπ ζπλήζσο νθείινληαη, ζε αξλεηηθά 

βηψκαηα ηεο παηδηθήο θαη ηεο εθεβηθήο ειηθίαο. Παξάιιεια ππάξρνπλ ηα επίθηεηα 

ζπζηαηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο πνπ είλαη πξντφληα ηεο 

εμάξηεζεο, ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. Γπζηπρψο, 

νξαηά θαη αλαγλσξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμαξηεκέλνπ, είλαη απηά πνπ 

νηθνδνκήζεθαλ θπξίσο θαηά ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηελ εμάξηεζε, κε απνηέιεζκα 

λα επηθαιχπηνληαη εθείλα πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε απηή. (Γεσξγάθαο, 2007) 

 

Ο εμαξηεκέλνο, απφ λεαξή ειηθία θαη πξηλ αθφκε ζπκθηιησζεί κε ηελ εμαξηεηηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά, αξθείηαη ζηε κίκεζε ειπίδνληαο φηη έηζη ζα θαιχςεη ηελ έιιεηςε ηνπ 

ζε πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη  επάισηνο ζε ππνβνιέο, θαη 

επηξξνέο. Ζ έιιεηςε πγηψλ πξφηππσλ ζηελ πξψηκε ειηθία, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πιήξε αληθαλφηεηα απνδνρήο πξνηχπσλ ζε νπνηαδήπνηε ειηθία θαη λα νδεγήζεη ζε 

κία ζπλερή επαλάιεςε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

εμαξηεκέλνπ λα μεθχγεη πνηέ απφ απηήλ. Θέινληαο λα αλαπηχμεη έλαλ ηξφπν, κηαο 

φζν γίλεηαη πην επηηπρεκέλεο δηεθδίθεζεο αηηεκάησλ θαη δηακφξθσζεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, νδεγείηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ρεηξηζηεθφηεηαο, σο κέζν 

επηθνηλσλίαο. Πξνζπαζεί, κε θάζε ηξφπν, λα έιθεη ηνλ άιιν ζην δηθφ ηνπ ηξφπν 

ζθέςεο θαη δξάζεο.( Γεσξγάθαο, 2007)   
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ΑΠΔΞΑΡΣΖΖ 

 

«Η εξάπηηζη αποηελεί μία αηομική επιλογή 

ενώ η απεξάπηηζη μία ζςλλογική 

πποζπάθεια» (Γεσξγάθαο, 2007) 

 

Αλ ε εμάξηεζε είλαη ε πιήξεο ππνδνχισζε ηεο βνχιεζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ελφο αλζξψπνπ ζε έλαλ εμαξηεζηνγφλν παξάγνληα, ε απεμάξηεζε απνηειεί κία 

δηαρξνληθή δπλακηθή δηαδηθαζία έιμεο ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ θαηαλαγθαζκφ ηεο 

ρξήζεο ζηελ απφιπηε απειεπζέξσζε ηεο βνπιεηηθήο θαη θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

θαζψο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ έθθξαζεο. Ζ εμάξηεζε είλαη κία αηνκηθή 

επηινγή αιιά ε απεμάξηεζε είλαη κία ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. (Γεσξγάθαο, 2007) Ζ 

απεμάξηεζε είλαη ε ζπληζηακέλε  ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πξνζψπνπ
3
 ( ζηφρνο), ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο (πξνυπφζεζε), θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (κέζν). (Δζσηεξηθφο 

θαλνληζκφο Π.Δ.Θ.Δ.Α. «ΑΡΓΧ») Σε δηαδηθαζία ηεο απεμάξηεζεο ηε ζπλζέηνπλ επί 

κέξνπο ζπκβνπιεπηηθέο, ππνζηεξηθηηθέο, ζσθξνληζηηθέο, «ζεξαπεπηηθέο» θαη άιιεο 

ιεηηνπξγίεο. Ζ εμάξηεζε αληαλαθιά κία θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

δπζιεηηνπξγία. Ζ απεμάξηεζε ζηνρεχεη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ αηνκηθψλ 

δεμηνηήησλ ηνπ πξψελ εμαξηεκέλνπ κέζσ ηεο εθθφξησζεο ηνπ αηφκνπ απφ ηα 

αξλεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπζζσξεχηεθαλ ζην ςπρηθφ ηνπ θφζκν θαη ηεο 

κεηέπεηηα δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ, γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ κειινληηθψλ 

δπζθνιηψλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο ελφο εμαξηεζηνγφλνπ παξάγνληα. Ζ 

απεμάξηεζε είλαη ε αξρή ηεο αιιαγήο ζηάζεο δσήο ηνπ εμαξηεκέλνπ αηφκνπ. 

Μνξθέο ςπραγσγίαο, ρψξνη δηαζθέδαζεο, ηξφπνη επηθνηλσλίαο, επηινγέο ελδπκαζίαο, 

θίισλ, θαη ζπκπεξηθνξψλ είλαη απαξαίηεην λα αληηθαηαζηαζνχλ γηαηί δηαθνξεηηθά ε 

δηαδηθαζία απεμάξηεζεο δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί. Σν κφλν πνπ ζπκβαίλεη είλαη ε 

δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ εμαξηεζηνγφλνπ παξάγνληα. (Γεσξγάθαο, 2007) 

                                                           

3
Ελευκερία  του προςώπου είναι το δικαίωμα τθσ ελευκερίασ όπωσ αυτό διεκδικείται και 

κατακτάται μζςα ςτισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ για τουσ οποίουσ αναγνωρίηουμε το ίδιο το 
δικαίωμα. 
Ελευκερία του ατόμου είναι το δικαίωμα να επιλζγει κάποιοσ ό, τι επικυμεί και του αρζςει ώςτε 
να αιςκάνεται ο ίδιοσ καλά και πικανόν όςοι εκείνοσ επιλζξει. 
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ΟΤΗΔ 

 

Έλαο πξόρεηξνο δηαρσξηζκόο ησλ εμαξηεηηθώλ 

νπζηώλ ηηο δηαθξίλεη ζε απηέο πνπ επηιέγνπλ όζνη 

επηζπκνύλ λα απμήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

ηθαλόηεηεο ζε όια ηα επίπεδα (πρ. θνθατλε, 

θξάθ, δηεγεξηηθά ), ζε απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από όζνπο δελ είλαη 

επηπρηζκέλνη κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο 

δίλνληαη (πρ. νπηνύρα) θαη ηέινο ζε εθείλεο πνπ 

πξνηηκνύληαη από απηνύο πνπ αδηαθνξνύλ ηόζν 

γηα ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, όζν θαη γηα ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο δίλνληαη γηα λα ηηο 

αμηνπνηήζνπλ ( πρ. αιθνόι, ραζίο, 

ςεπδαηζζεζηνγόλα). (Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο 

Π.Δ.Θ.Δ.Α. «ΑΡΓΧ») 

 

ΟΠΗΟΔΗΓΖ  : 

Οη νπηνεηδείο νπζίεο δηαρσξίδνληαη ζε θπζηθέο, εκηζπλζεηηθέο θαη ζπλζεηηθέο νπζίεο 

νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ νπηνχρεο παπαξνχλεο θαη νλνκάδνληαη νπηνχρα. Σα θχξηα 

νπηνχρα είλαη ε κνξθίλε, ε θσδεΐλε, ε ζεβαΐλε θαη ε παπαβεξίλε. Σα εκηζπλζεηηθά 

θαη ηα ζπλζεηηθά νπηνχρα νλνκάδνληαη νπηνεηδή. ηα εκηζπλζεηηθά νπηνεηδή 

ζπγθαηαιέγνληαη ζπληαγνγξαθνχκελα αλαιγεηηθά, θαη ε παξάλνκε εξσίλε. Σα 

ζπλζεηηθά νπηνεηδή είλαη ηα εμήο: ε θαηληαλχιε, ην Demerol, θαη ε κεζαδφλε.  

("Δζηζκφο ζηα νπηνεηδή", 2017) Σα νπηνεηδή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θαηαζηαιηηθψλ ηα νπνία είλαη εμαξηεζηνγφλα θαη ζε κηθξέο δφζεηο αλαθνπθίδνπλ απφ 

ηνλ πφλν. Σν φπην ήηαλ γλσζηφ ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ νπκέξησλ (7000π.Υ.). πην, 

θαηά ηνπο νπκέξηνπο ζεκαίλεη «ην θπηφ ηεο ραξάο». Σν 1806 απνκνλψζεθε απφ ην 

φπην ε κνξθίλε πνπ πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ Μνξθέα, ηνλ Έιιελα ζεφ ησλ 

νλείξσλ. Σν 1874 αλαθάιπςαλ φηη ε κνξθίλε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κία άιιε , πην 

ηζρπξή, νπζία ηελ εξσίλε.Σα νπηνεηδή πξνθαινχλ επθνξία, ππλειία, νλεηξνπφιεζε 

θαη ελίνηε έιιεηςε ζπληνληζκνχ. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ θάλνπλ ηελ εξσίλε ηφζν 

εζηζηηθή είλαη ε ηθνλφηεηά ηεο λα δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε ζεξκήο έθζηαζεο.  

Καηαζηέιινληαη φινη νη θφβνη θαη νη αλεζπρίεο θαη γηα ηέζζεξεηο κε έμη ψξεο ε 

απηνπεπνίζεζε ηνπ ρξήζηε απμάλεηαη. Σν επφκελν ζηάδην ηεο επίδξαζεο ηεο εξσίλεο 

ιέγεηαη «on the nod» (ζην λεχκα). ("Heroin addiction effects and treatment", 2017) 
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Σα νπηνεηδή έρνπλ θαηαζηαιηηθή δξάζε ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη θάλνπλ 

ηνλ ρξήζηε λα ληψζεη κηα επράξηζηε βαξχηεηα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηα θάλεη 

δεκνθηιή. Ο ρξήζηεο αηζζάλεηαη καθξηά απφ ηα γεγνλφηα. Ο ζπληνληζκφο θαη ε 

ζπγθέληξσζε κεηψλνληαη, ε νκηιία θαζπζηεξεί , ε θξίζε αιινηψλεηαη γηα αξθεηέο 

ψξεο κεηά απφ κηα δφζε. Οπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο θαη λα έρεη ν ρξήζηεο ζηε δσή ηνπ 

θαίλνληαη πνιχ καθξηά εθείλε ηε ζηηγκή. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί 

σο θαηάζηαζε έληνλεο αίζζεζεο επεκεξίαο, έληνλεο εζσηεξηθήο άλεζεο ή βαζηάο 

ηθαλνπνίεζεο. Σα νπηνεηδή δξνχλ δηεγείξνληαο ηνπο ππνδνρείο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

νπηνεηδψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζψκαηνο. Σν ζψκα παξάγεη θπζηθά νπηνεηδή πνπ 

νλνκάδνληαη ελδνξθίλεο θαη εγθεθαιίλεο. (Kring, Neale, Davison & Johnson, pp.475, 

2010) 

Ζ δηαδηθαζία είλαη ε εμήο: ε εξσίλε κεηαηξέπεηαη ζηνλ εγθέθαιν ζε κνξθίλε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζπλδέεηαη κε ηνπο ππνδνρείο ησλ νπηνεηδψλ πνπ βξίζθνληαη  ζε φιν ηνλ 

εγθέθαιν. Τπάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ εδνλή πνπ πξνθαινχλ ηα νπηνεηδή ε νπνία 

νθείιεηαη ζηε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο ππνδνρείο απηνχο θαη ζην 

ζχζηεκα ληνπακίλεο. Έρνπλ γίλεη φκσο θαη έξεπλεο κε δψα πνπ δείρλνπλ φηη ηα 

νπηνεηδή κπνξεί λα πξνθαινχλ εδνλή, ιφγσ ηεο δξάζεο ηνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ νλνκάδεηαη επηθιηλήο ππξήλαο.
4
 

                                                           

4
 «Ο επηθιηλήο ππξήλαο είλαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο θαη ζπλδέεηαη κε ην 

κεηαηρκηαθφ θαη ην εμσππξακηδηθφ θηλεηηθφ ζχζηεκα. Χο θεληξηθή ιεηηνπξγηθά δνκή αλάκεζα ζηελ 

ακπγδαιή, ηα βαζηθά γάγγιηα, ηηο κεζνκεηαηρκηαθέο ληνπακηλεξγηθέο πεξηνρέο, ην ξαρηαίν έζσ ζάιακν 

θαη ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, ν επηθιηλήο θαίλεηαη λα παίδεη έλαλ ηξνπνπνηεηηθφ ξφιν ζηε ξνή ηεο 

πιεξνθνξίαο απφ ην ακπγδαινεηδέο ζχκπιεγκα πξνο ηηο πεξηνρέο απηέο. Ζ ληνπακίλε είλαη έλαο 

θχξηνο λεπξνδηαβηβαζηήο ζηνλ επηθιηλή. Ο επηθιηλήο ππξήλαο ζεσξείηαη σο ν λεπξηθφο 

δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ θηλήηξσλ θαη δξάζεο, έρνληαο έλα ξφιν θιεηδί ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο, ζηε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ζηε ζπκπεξηθνξά κε θίλεηξν ηελ αληακνηβή, ζηε ζρεηηδφκελε κε ην stress 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ εμάξηεζε απφ νπζίεο. Δκπιέθεηαη ζε αξθεηέο λνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

ςπρνθηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο, πνπ αιιάδνπλ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ςπρνπαζνινγίαο. Δκπιέθεηαη επίζεο 

ζε κεξηθέο απφ ηηο πην ζπρλέο θαη ζνβαξέο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, φπσο είλαη ε λφζνο ηνπ 

Parkinson, ε επηιεςία, ε αίζζεζε ηνπ πφλνπ, ε ρνξεία ηνπ Huntington θαη ε λφζνο ηνπ 

Alzheimer.».(Mavridis, 2012) 
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 ("Heroin addiction effects and treatment", 2017) 

 

Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ νπηνεηδψλ πεξηιακβάλνπλ: 

 θαηαζηνιή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

 απμεκέλε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο 

 μεξνζηνκία 

 δπζθνηιηφηεηα 

Με ηελ παξαηεηακέλε, ζπλερή ρξήζε νπηνεηδψλ, κεηψλεηαη ε παξαγσγή ελδνγελψλ 

ελδνξθηλψλ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ ρξήζηε επεηδή ν νξγαληζκφο ζπλεζίδεη λα 

ηξνθνδνηείηαη εμσηεξηθά κε νπηνχρα. Ζ κεγάιε ιήςε νπηνεηδψλ νδεγεί ζηελ 

κηθξφηεξε παξαγσγή θπζηθψλ νπηνχρσλ. Έηζη ηα άηνκα αλαγθάδνληαη λα απμάλνπλ 

δηαξθψο ηε δφζε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην πξνεγνχκελν επίπεδν επθνξίαο, 

θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη αλνρή ζηα λαξθσηηθά. Ζ απφηνκε δηαθνπή ιήςεο 

νπηνεηδψλ νδεγεί ζε άιιε κηα ηξαπκαηηθή θαηάζηαζε, ην ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν, ε 

παξνπζία ηνπ νπνίνπ ππνδεηθλχεη ηε ζυμαηική εξάπηηζη απφ ηα νπηνεηδή. 
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Σα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο απφ ηα νπηνχρα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

     

(National Geographic, 2018) 

 

 άγρνο 

 λεπξηθφηεηα 

 έληνλν πφλν ζηνπο κπο 

 εμάςεηο θαη ξίγε 

 αυπλία 

 λαπηία 

 έκεην 

 δηάξξνηα 

 

ΓΗΔΓΔΡΣΗΚΑ 

Σα δηεγεξηηθά έρνπλ επίδξαζε  ζηνλ εγθέθαιν θαη ζην ζπκπαζεηηθφ  λεπξηθφ 

ζχζηεκα, απμάλνληαο ηελ εγξήγνξζε θαη ηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη 

ακθεηακίλεο είλαη ζπλζεηηθά δηεγεξηηθά ελψ ε θνθαΐλε είλαη θπζηθφ δηεγεξηηθφ πνπ 

εμάγεηαη απφ ηα θχιια ηεο θφθαο.  

Οη ακθεηακίλεο είλαη ρεκηθέο νπζίεο πνπ επηδξνχλ δηεγεξηηθά ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ 

χζηεκα (ΚΝ). Μνηάδνπλ ρεκηθά κε ηελ αδξελαιίλε, νπζία πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ. Οη ακθεηακίλεο παξαζθεπάζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 

1887, αιιά νη ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο αλαθαιχθζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 απφ 

ηνλ Ku Kuei Chen, Ακεξηθαλφο θαξκαθνιφγνο, θηλέδηθεο θαηαγσγήο. Ο Chen 

θαηάθεξε λα απνκνλψζεη απφ απηφ ην θπηφ, ηελ εθεδξίλε ε νπνία  ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο θαη ηεο λαξθνιεςίαο.
5
 Λφγσ ησλ κεγάισλ αλαγθψλ 

                                                           

5
 αζζέλεηα φπνπ ν άξξσζηνο θαηαιακβάλεηαη απφ μαθληθέο θξίζεηο «χπλνπ» 



23 
 

γηα ηε ρξήζε ηεο νπζίαο δεκηνπξγήζεθαλ νη ακθεηακίλεο πνπ είλαη ζπλζεηηθφ 

ππνθαηάζηαην (Kring, Neale, Davison & Johnson, 2010) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηε ζεξαπεία ππεξθηλεηηθψλ παηδηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ, νη ακθεηακίλεο γλψξηζαλ κεγάιε δηάδνζε ζηνπο ζηξαηνχο ησλ Βξεηαλψλ, 

Γεξκαλψλ, Ηαπψλσλ θαη Ακεξηθαλψλ, ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπο : αχμεζε ηεο 

εγξήγνξζεο ζηε κάρε, θαηαπνιέκεζε ηεο θφπσζεο, άλνδνο εζηθνχ, θαηαπνιέκεζε 

ηεο αλάγθεο γηα χπλν. (ΟΚΑΝΑ, 2017)Σελ δεθαεηία ηνπ 1990 ε θαηάρξεζε ελφο 

παξάγσγνπ ηεο, ε κεζακθεηακίκε, απμήζεθε ξαγδαία ηε ζπλέρεηα απνκνλψζεθε 

απφ ηα θχιια ηνπ ζάκλνπ ηεο θφθαο,  ε θνθαΐλε  θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζαλ ηνπηθφ  

αλαηζζεηηθφ. Ζ θνθαΐλε δξα πνιχ γξήγνξα ζηνλ εγθέθαιν, εκπνδίδνληαο ηελ 

επαλαπξφζιεςε ηεο ληνπακίλεο ζηηο κεζνκεηαηρκηαθέο πεξηνρέο, ηελ νξνζεηξά ησλ 

Άλδεσλ, φπνπ θπηξψλεη ν ζάκλνο ηεο θφθαο νη θάηνηθνη καζνχλ ηα θχιια ηεο. ηελ 

Δπξψπε ε θφθα έγηλε γλσζηή απφ ηνπο Ηζπαλνχο  θαηαθηεηέο ηεο Ακεξηθήο. Οη 

Δπξσπαίνη έβξαδαλ ηα θχιια ηεο θφθαο κέζα ζε ξνθήκαηα. Ο Sigmund Freud 

ρξεζηκνπνηνχζε θνθαΐλε γηα λα θαηαπνιεκήζεη ηελ θαηάζιηςή ηνπ. 

Οη ακθεηακίλεο πξνθαινχλ αχμεζεο ηεο λνεηηθήο επαγξχπλεζεο, ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο, ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο, ησλ επηπέδσλ ησλ 

ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη ηεο κπτθήο ηάζεο. Μπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο (ππέξηαζε θαη έκθξαγκα), κεησκέλε αλνρή ηεο γιπθφδεο 

θαη ζάλαην. Οη γεληθέο παξελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ θεθαιαιγία, επεξεζηζηφηεηα, 

λεπξηθφηεηα, θαηάζιηςε, επηζεηηθφηεηα, ζπαζκνχο, αυπλία, λαπηία, δάιε θαη 

ζχγρπζε. Ζ παξαηεηακέλε ρξήζε πςειψλ δφζεσλ ακθεηακηλψλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη απψιεηα βάξνπο, παξάλνηα, ςχρσζε, θαηαλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

βιάβεο ησλ λεχξσλ. Ζ ζπλερήο ρξήζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θπζηνινγηθή θαη 

ςπρηθή εμάξηεζε. 

Ζ θνθαΐλε απμάλεη ηε λνεηηθή επαγξχπλεζε, ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα θαη ηελ 

αξηεξηαθή πίεζε πνπ νθείιεηαη ζηε ζχζπαζε ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ. ηαλ 

θαηαλαιψλεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο θαζαξέο ηεο κνξθέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην 

ζάλαην. Οη ζάλαηνη γεληθά απνδίδνληαη ζε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, 

αγγεηνζχζπαζε ησλ ζηεθαληαίσλ θαη ζε απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ κπνθαξδίνπ ζε 

νμπγφλν. Παξαηεηακέλε ρξήζε θνθαΐλεο πξνθαιεί εζηζκφ, δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, 
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αλεζπρία, παξαηζζήζεηο, παξάινγεο θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο. ("Doping Prevention : 

Παξελέξγεηεο", 2017) 

Βπασςππόθεζμερ επιπηώζει 

ρ 

Μακποππόθεζμερ επιπηώζειρ 

 απψιεηα ηεο φξεμεο 

 απμεκέλνο θαξδηαθφο ξπζκφο 

 αξηεξηαθή πίεζε 

 απμεκέλε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο  

 ζπζηνιή ζηα αηκνθφξα αγγεία  

 απμεκέλνο ξπζκφο αλαπλνήο 

 δηεζηαικέλεο θφξεο νθζαικψλ 

 δηαηαξαρέο χπλνπ 

 λαπηία  

 ππεξδηέγεξζε 

 παξάμελε, αζηαζή, βίαηε 

ζπκπεξηθνξά  

 ςεπδαηζζήζεηο,  

 επεξεζηζηφηεηα 

 έληνλε επθνξία 

 άγρνο  

 παξάλνηα  

 θαηάζιηςε  

 έληνλε ιαρηάξα γηα ηα λαξθσηηθά 

 παληθφο θαη ςχρσζε  

 ζπαζκνί 

 θξίζεηο θαη αηθλίδην ζάλαην απφ 

πςειέο δφζεηο (αθφκε θαη κία θνξά)  

 θαξδηαθή, λεθξηθή, εγθεθαιηθή θαη 

πλεπκνληθή βιάβε  

 

 κφληκε βιάβε ζηα αηκνθφξα αγγεία 

ηεο θαξδηάο θαη ηνπ εγθεθάινπ 

 πςειή αξηεξηαθή πίεζε, πνπ νδεγεί 

ζε θαξδηαθέο πξνζβνιέο, εγθεθαιηθά 

επεηζφδηα θαη ζάλαην 

 επαηηθή, λεθξηθή θαη πλεπκνληθή 

βιάβε 

 θαηαζηξνθή ησλ ηζηψλ ζηε κχηε αλ 

εηζπλεπζζεί 

 αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα φηαλ 

θαπλίδεηαη 

 ινηκψδε λνζήκαηα θαη απνζηήκαηα 

εάλ εγρπζεί 

 ππνζηηηζκφο, απψιεηα βάξνπο 

 ζνβαξή ηεξεδφλα ησλ δνληηψλ 

 αθνπζηηθέο θαη απηηθέο 

ςεπδαηζζήζεηο 

 ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα, 

αλαπαξαγσγηθή βιάβε θαη 

ζηεηξφηεηα (ηφζν γηα άλδξεο φζν θαη 

γηα γπλαίθεο) 

 απνπξνζαλαηνιηζκφο, απάζεηα, 

ζχγρπζε εμάληιεζεο 

 επεξεζηζηφηεηα θαη δηαηαξαρέο 

δηάζεζεο 

 απμεκέλε ζπρλφηεηα επηθίλδπλεο 

ζπκπεξηθνξάο 

 παξαιήξεκα ή ςχρσζε 

 θαηάζιηςε 

 αλνρή θαη εζηζκφο (αθφκε θαη κεηά 

απφ κία κφλν ρξήζε) 

("Short & Long Term Side Effects of 

Cocaine", 2017) 
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ΦΔΤΓΑΗΖΗΟΓΟΝΑ 

- “LSD users call an LSD experience a 

“trip,” typically lasting twelve hours or so. 

When things go wrong, which often 

happens, it is called a “bad trip,” another 

name for a living hell.” –  

("What is LSD?", 2017) 

 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 ην LSD ήηαλ έλα δεκνθηιέο 

ςεπδαηζζεζηνγφλν. To 1943 ν Διβεηφο ρεκηθφο Albert Hoffmann πεξηέγξαςε  κία 

εκπεηξία ηελ νπνία είρε δήζεη.
6
 Δίρε παξαζθεπάζεη κεξηθά ρηιηνζηφγξακκα 

δηαηζπιακπδίνπ ηνπ d-ιπζεξγηθνχ νμέσο, κία νπζία ηελ νπνία είρε ζπλζέζεη γηα 

πξψηε θνξά ην 1938. Έλα κέξνο απφ απηή ηελ νπζία ηελ είρε απνξξνθήζεη ελ αγλνία 

ηνπ. Απηή ε νπζία ήηαλ ε αηηία γηα ηελ αζπλήζηζηε εκπεηξία πνπ είρε. Με βάζε ηελ 

εκπεηξία ηνπ απηή κε ην LSD ε νπζία ραξαθηεξίζηεθε «ςπρνζσκηκεηηθή» επεηδή 

ζεσξήζεθε φηη πξνθαινχζε παξφκνηα ζπκπηψκαηα κε εθείλα ηεο ςχρσζεο. 

Αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο «ςπρεδειηθή» απφ ηηο ιέμεηο «ςπρή» θαη 

«δειψλσ» γηα λα ηνλίζεη ην ππνθεηκεληθφ βίσκα ηεο δηεχξπλζεο ηεο ζπλείδεζεο, ην 

νπνίν πεξηγξάθνπλ νη ρξήζηεο ηνπ LSD θαη ζπρλά απνθαιείηαη «ηξηπάθη» 

(trip=ηαμίδη). (Kring, Neale, Davison & Johnson, pp 483, 2010) O ζχγρξνλνο φξνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην LSD θαη γηα άιιεο νπζίεο κε παξφκνηα δξάζε είλαη 

«ςεπδαηζζεζηνγφλα» θαη αλαθέξεηαη ζηελ θχξηα επίδξαζε κεηά απφ ηε ρξήζε απηψλ  

ησλ νπζηψλ , πνπ είλαη νη ςεπδαηζζήζεηο.Ζ επίδξαζε ησλ ςεπζαηζζεζηνγφλσλ δελ 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηε δφζε πνπ παίξλεη θαλείο αιιά θαη απφ κία ζεηξά ςπρνινγηθψλ 

κεηαβιεηψλ. Ζ ζηάζε ηεο δσήο , ηα θίλεηξα, νη πξνζδνθίεο  είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε 

ςεπδαηζζεζηνγφλσλ. Σα πην δεκνθηιή ςεπδαηζζεζηνγφλα είλαη : LSD , Psilocybin, 

Peyote (mescaline) , DMT , DXM, Ayahuasca.  Σα ςεπζαηζζεζηνγφλα πξνθαινχλ 

ηελ «εθηφο ειέγρνπ» αίζζεζε θαη θάλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα ληψζνπλ απνζπλδεδεκέλνη 

απφ ην ζψκα ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ. Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ηεο 

                                                           

6 Albert Hoffman on Experience of LSD,  

https://www.youtube.com/watch?v=YTrtEZC39mQ,  εκεξνκελία πξφζβαζεο 

29/12/2017 

https://addictionresource.com/drugs/peyote/
https://addictionresource.com/drugs/dmt/
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ρξήζεο ησλ ςεπδαηζζεζηνγφλσλ είλαη ε πηζαλφηεηα λα πξνθαιέζεη έληνλε πξνζβνιή 

παληθνχ αλ πξηλ απφ ηε ρξήζε ηεο νπζίαο έρεη πξνεγεζεί ην αίζζεκα ηνπ άγρνπο. 

(Kring, Neale, Davison & Johnson, pp.484, 2010) ζν ε νπζία κεηαβνιίδεηαη, απηνί 

νη παληθνί ππνρσξνχλ. Δίλαη πνιχ πηζαλφ  επίζεο λα παξνπζηαζηεί ςπρσηηθή 

θαηάζηαζε φπνπ ρξεηάδεηαη λνζειεία θαη ζεξαπεία. πρλά εκθαλίδνληαη κλεκνληθέο 

αλαδξνκέο (flashbacks). Οη ρξήζηεο δειαδή βηψλνπλ ςπρεδειηθέο εκπεηξίεο αθνχ ε 

επίδξαζε ηεο νπζίαο, ζε ζσκαηηθφ επίπεδν, έρεη παξέιζεη ηδηαίηεξα ζε ζηηγκέο ζηξεο, 

αζζέλεηαο ή θφπσζεο. Οη αλαδξνκέο θαίλεηαη λα πξνθαινχληαη απφ  ηηο ζσκαηηθέο 

κεηαβνιέο πνπ πξνθαιεί ε νπζία ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ 

ζηνηρεία γηα κεηξήζηκεο αιιαγέο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. ε κεξηθνχο 

ρξήζηεο νη αλαζθνπήζεηο – αλαδξνκέο απηέο κπνξνχλ λα επηκείλνπλ θαη λα 

επεξεάζνπλ  ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη γλσζηή σο 

HPPD (hallucinogen persisting perceptual disorder).  

Βπασςππόθεζμερ επιπηώζειρ 

 απμεκέλν θαξδηαθφ ξπζκφ 

 λαπηία 

 έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη  

αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο 

 αιιαγέο ζηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ 

 απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε 

 ξπζκφ αλαπλνήο  

 ζεξκνθξαζία ζψκαηνο  

 απψιεηα ηεο φξεμεο 

 μεξφ ζηφκα  

 πξνβιήκαηα χπλνπ 

 κηθηέο αηζζήζεηο (φπσο "βιέπνληαο" 

ήρνπο ή "αθνή" ρξψκαηα) 

 πλεπκαηηθέο εκπεηξίεο 

 αηζζήκαηα ραιάξσζεο ή απφζπαζεο 

απφ ηνλ εαπηφ / ην πεξηβάιινλ  

 αζπληφληζηεο θηλήζεηο  

 ππεξβνιηθφο ηδξψηαο 

 παληθφο παξάλνηα 

 αθξαία θαη παξάινγε δπζπηζηία 

απέλαληη ζηνπο άιινπο 

 ςχρσζε 

 δηαηαξαγκέλε ζθέςε απνζπαζκέλε 

απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

 

Μακποππόθεζμερ επιπηώζειρ 

 πξνβιήκαηα νκηιίαο 

 απψιεηα κλήκεο 

 απψιεηα βάξνπο 

 αλεζπρία 

 θαηάζιηςε θαη ζθέςεηο απηνθηνλίαο 

 δηαξθήο ςχρσζε 

 αλαδξνκέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

("Hallucinogens", 2016) 
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ΖΡΔΜΗΣΖΚΑ 

Ζ ρξήζε ησλ βαξβηηνπξηθώλ ζπλνδεύεηαη 

από ηελ πξννδεπηηθή κείσζε ησλ θάζεσλ 

REM. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηε 

ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε ησλ 

βαξβηηνπξηθώλ νη θάζεηο απηέο 

επαλαπνθηνύλ ηε θπζηνινγηθή ηνπο 

δηάξθεηα. Οη νλεηξηθέο θάζεηο ηνπ ύπλνπ 

απνξξπζκίδνληαη πάιη ζε πεξίπησζε 

ζηέξεζεο. Παξαηεξείηαη δειαδή αύμεζε 

ηεο δηάξθεηαο ηνπ ύπλνπ REM, πνπ έρεη 

ζπλήζσο εθηαιηηθό πεξηερόκελν. 

(Μαξζέινο, 1997) 

 

ε φιε ηελ πνξεία ηνπ πνιηηηζκνχ κέρξη ηηο κέξεο καο, ε αλζξψπηλε εθεπξεηηθφηεηα 

βξήθε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα αληηκεησπίδεη ην άγρνο ηεο δσήο. Μεξηθέο θνξέο 

απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε ηαθηηθψλ θπγήο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα πξνο έλα 

απαηειφ, θαξκαθνεμαξηψκελν ζχκπαλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή δηαθφξσλ δπζθνιηψλ. 

Ζ θαηαθπγή ζην αιθνφι κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία πξνζσξηλή επθνξηαθή δηέμνδν 

απφ ηελ πηεζηηθή  θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Απηέο νη κέζνδνη , αλ εμαηξέζνπκε 

ηηο θνηλσλίεο πνπ ε θαηαλάισζε αιθνφι απαγνξεχεηαη γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, 

πηζαλψο λα είλαη ζήκεξα αθφκα πην δεκνθηιείο απ’ φηη ήηαλ ηελ επνρή ησλ 

Γηνλπζηαθψλ Μπζηεξίσλ. Απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε φηη νη αζζέλεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο είλαη απφηνθεο ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ επξεία 

ζπληαγνγξάθεζε εξεκηζηηθψλ θαη ε κεγάιε ζπρλφηεηα θαηλνκέλσλ εμάξηεζεο απφ 

ην αιθνφι, ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε. (Mottram, 2009) 

Σν 1864, ν von Βayer ζπλέζεζε ην βαξβηηνπξηθφ νμχ πνπ θπξηάξρεζε ζηε 

θαξκαθνβηνκεραλία γηα ηελ ζχλζεζε  ππλσηηθψλ ρεκηθψλ ελψζεσλ. Σν πξψην 

βαξβηηνπξηθφ κε επξεία θαηαλάισζε σο ππλσηηθφ θάξκαθν ήηαλ ην 

δηαηζπινβαξβηηνπξηθφ νμχ ην νπνίν θπθινθφξεζε  απφ ηνπο von Mering θαη Fischer 

ην 1903, κε ην εκπνξηθφ φλνκα Veronal. Αξγφηεξα, ην 1912 ζπλεηέζε ε 

θαηλνβαξβηηάιε πνπ επίζεο γλψξηζε επξεία δηάδνζε κε ην φλνκα Luminal. Μεηαμχ 

ηνπ 1920 θαη 1930 απφ ηελ πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ βαξβηηνπξηθνχ νμέσο 

πξνέθπςαλ ηα βαξβηηνπξηθά ππεξβξαρείαο δξάζεο ηα νπνία είλαη ελδνθιέβηα  θαη ηα 

ελδηάκεζεο δξάζεο ε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη απφ ην ζηφκα. Σν 1960 ηα 
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βαξβηηνπξηθά άξρηζαλ λα έρνπλ κία θαζνδηθή πνξεία ελψ ηε δεθαεηία ηνπ 90’ ε 

θαζνδηθή πνξεία νινθιεξψζεθε. 

Ζ θαηάρξεζε ησλ βαξβηηνπξηθψλ νδεγεί ζηε ζσκαηηθή εμάξηεζε. Σα άηνκα ηα νπνία 

είλαη εμαξηεκέλα απφ ηε ρξήζε θαηαζηαιηηθψλ νπζηψλ έρνπλ αλαθέξεη φηη παίξλνπλ 

ηεηξαπιάζηα δφζε  απφ απηή πνπ ρξεηάδεηαη λα ιάβεη θαλείο γηα λα δξάζεη ην 

θάξκαθν. ηαλ ην άηνκν δηαλχεη ην ζηάδην ηεο ςπρνινγηθήο εμάξηεζεο, ε απφηνκε 

δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ νδεγεί ζε ςπρηθή αλαζηάησζε πνπ εθδειψλεηαη κε άγρνο, 

λεπξηθφηεηα θαη αυπλία. Άξα ην άηνκν μαλαγπξίδεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε πνπ ηνπ 

επέβαιε ηελ ρξήζε ησλ βαξβηηνπξηθψλ. Ζ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή εμάξηεζε είλαη 

ηδηαίηεξα επηθίλδπλε γηαηί ε ρξήζε ησλ θαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ  επηδεηλψλνπλ ηηο 

πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ θαη απμάλνπλ ηελ δξηκχηεηα 

ηνπ ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο.  

Δπηπηψζεηο 

 παξάιπζε αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 θαηάξγεζε ηεο αλαπλνήο ιφγσ θαηαζηαιηηθήο δξάζεο 

 «αληίζηξνθν ςπρνινγηθφ θαηλφκελν» 

 αυπλία 

 αχμεζε ηεο επηζεηηθφηεηαο 

 θαηαζιηπηηθά θαηλφκελα 

 ηάζεηο απηνθηνλίαο 

 απψιεηα ζπλείδεζεο 

 ςπρνινγηθή εμάξηεζε 

 ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν 

 αίζζεκα αδπλακίαο 

 ηξεκνχια ζηα ρέξηα 

 

(Μαξζέινο, 1997) 

 

Σν νηλφπλεπκα πηζαλψο λα έγηλε γλσζηφ ζηνλ άλζξσπν φηαλ ηπραία αλαθάιπςε ηε 

δξάζε ησλ δηαθφξσλ ρπκψλ θξνχησλ πνπ είραλ ππνζηεί δχκσζε. Ηζηνξηθέο πεγέο 

αλαθέξνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ακπειηψλ, θπξίσο ζηε Μεζφγεην, ήδε απφ ην 3500 π.Υ. 

Τπάξρνπλ πεξηγξαθέο θαη ζε αηγππηηαθνχο παπχξνπο θαζψο θαη ζε επηγξαθέο λαψλ 

γηα ηελ θαξκαθνινγηθή επίδξαζε ηνπ θξαζηνχ κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηε κέζε. 

Πέξα απφ  ηελ ρξήζε ησλ νηλνπλεπκαησδψλ γηα ιφγνπο δηαζθέδαζεο, ην θξαζί ήηαλ 
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ζπλεζηζκέλν γηαηξηθφ γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε ( πεξηπνίεζε ηξαπκάησλ). 

Σα νκεξηθά έπε θάλνπλ ζπρλή κλεία γηα ηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο ηνπ νίλνπ. ηελ 

θιαζζηθή Διιάδα ε ρξήζε ηνπ νίλνπ «άθξαηνπ» ή «θεθξακέλνπ» , αλαθέξεηαη ζε 

ηζηνξηθέο πεγέο. (Μαξζέινο, 1997)Σν DSM-IV-TR  θάλεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο 

εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι θαη ηεο θαηάρξεζεο. Ο δεχηεξνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε φζν θαη κε ηελ 

επηδήκηα ρξήζε ηνπ αιθνφι. Σα άηνκα πνπ είλαη εμαξηεκέλα απφ ην αιθνφι έρνπλ 

πην έληνλα ζπκπηψκαηα δηαηαξαρήο, φπσο είλαη ε αλνρή θαη ην ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν. 

(Kring, Neale, Davison & Johnson, 2010) 

Βπασςππόθεζμερ επιπηώζειρ  Μακποππόθεζμερ επιπηώζειρ  

 Καθή νκηιία 

 Τπλειία  

 Έκεηνο  

 Γηάξξνηα 

  ηνκαρηθέο δηαηαξαρέο  

 Πνλνθέθαινη  

 Γπζθνιίεο αλαπλνήο  

 Παξακνξθσκέλε φξαζε θαη αθνή  

 Βιάβε θξίζεο  

 Μεησκέλε αληίιεςε θαη 

ζπληνληζκφο 

  Αλαηζζεζία 

 Αλαηκία (απψιεηα εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ) 

 Blackouts (ε κλήκε θάλεη θελά θαη 

ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ζπκάηαη 

γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ελψ ήηαλ 

ππφ ηελ επηξξνή) 

 Με αθνχζηνη ηξαπκαηηζκνί φπσο 

απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα, 

πηψζεηο, εγθαχκαηα, πληγκφο 

 Αθνχζηνη ηξαπκαηηζκνί φπσο 

ππξνβφισλ φπισλ, ζεμνπαιηθή 

επίζεζε, ελδννηθνγελεηαθή βία 

 Απμεκέλα ηξαχκαηα θαηά ηελ 

εξγαζία θαη απψιεηα 

παξαγσγηθφηεηαο 

 Απμεκέλα νηθνγελεηαθά 

πξνβιήκαηα, δηαιπκέλεο ζρέζεηο 

 Αιθννιηθή δειεηεξίαζε 

 Τςειή αξηεξηαθή πίεζε, 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαη άιιεο 

αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαξδηά 

 Ζπαηηθή λφζνο 

 Νεπξηθή βιάβε 

 εμνπαιηθά πξνβιήκαηα 

 Μφληκε βιάβε ζηνλ εγθέθαιν 

 Ζ έιιεηςε βηηακίλεο Β1, ε νπνία 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα 

δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ακλεζία, απάζεηα θαη 

απνπξνζαλαηνιηζκφ 

 Έιθε 

 Γαζηξίηηδα (θιεγκνλή ησλ 

ηνηρσκάησλ ηνπ ζηνκάρνπ) 

 Τπνζηηηζκφο 

 Καξθίλνο ηνπ ζηφκαηνο θαη ηνπ 

ιαηκνχ 

 

("Short & Long -Term Effects of Alcohol", 
2018) 
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Ο ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ  «ΜΑΛΑΚΧΝ»  ΚΑΗ  «ΚΛΖΡΧΝ»  ΟΤΗΧΝ 

«Σηη σώπα μαρ η κοινυνική ανοσή ζηα 

ναπκυηικά έσει 3πλαζιάζει ηη σπήζη ζηοςρ  

μαθηηέρ και έσει μειώζει ηην ηλικία 

πειπαμαηιζμού και έναπξηρ ηηρ σπήζηρ ππιν 

ηα 13 έηη.»   (Μπξάηζνο, 2017) 

Ζ επίδξαζε ηεο ρξήζεο νπζηψλ αθνξά πνιιά επηζηεκνληθά πεδία φπσο ην 

θαξκαθνινγηθφ-ρεκηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην ςπρνινγηθφ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ηα 

λαξθσηηθά κπνξεί λα δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηελ θαξκαθνινγία, ηελ ρεκηθή ηνπο 

ζχλζεζε θαη ηελ δξάζε πνπ αζθνχλ ζε βηνινγηθφ επίπεδν. Σν θαηλφκελν ηεο ρξήζεο 

φκσο πξέπεη θαη νθείιεη λα έρεη κία θνηλσληθή δηάζηαζε αθνχ ηα αίηηα ηεο ρξήζεο 

ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθά θαηλφκελα  θαη ζπκπεξηθνξέο. Χο πξνο ηα αίηηα πνπ 

νδεγνχλ ζηε ρξήζε νπζηψλ θαζψο θαη φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο εμάξηεζεο ζαλ 

θνηλσληθφ θαηλφκελν, είλαη αδχλαηνο ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε «ζθιεξέο» θαη 

«καιαθέο» νπζίεο. Οπνηαδήπνηε νπζία θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί έρεη επίδξαζε ζηηο 

αηζζήζεηο. Άξα ινηπφλ είλαη αλήζηθνο ν δηαρσξηζκφο ηνπο. ηφρνο ηνπ δηαρσξηζκνχ 

είλαη ν απνπξνζαλαηνιηζκφο ηνπ εμαξηεκέλνπ απφ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο 

θνηλσλίαο ε νπνία βξίζθεηαη ζε θξίζε. Με ηε ρξήζε νπζηψλ, ν ιαφο θαη ε λενιαία 

βξίζθνληαη ζην δξφκν ηεο παξαίηεζεο θαη ηεο θπγήο.  Ζ δηάθξηζε ησλ νπζηψλ 

απνηειεί κχζν πνπ απνζθνπεί ζηελ εδξαίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ρξήζεο. Απφ ηε 

δηάθξηζε ησλ νπζηψλ θαη ηελ εμέιημε ηεο, ζηελ ζπζηεκαηηθή θαη πνιιαπιή ρξήζε 

ηνπο δηαθαίλνληαη δφιηεο ζθνπηκφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη  ζηελ εμάπισζε 

ησλ νπζηψλ. Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο πνπ εμππεξεηεί ζπκθέξνληα. Σν θαηλφκελν 

παχεη λα απνηειεί θνηλσληθφ δήηεκα αιιά πιένλ είλαη ηδενινγηθφ δηαθχβεπκα. Σα 

λαξθσηηθά είλαη έλα πνιχ θαιφ ζέκα πνπ ζπκβνιηθά, ιφγσ ηεο  δπζηπρίαο, θαη 

αληηθεηκεληθά ιφγσ ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ησλ θπιαθψλ θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ζα δψζεη ην πξφζρεκα γηα πνιιαπιέο πξνβνιέο θνηλσληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ. Σαπηφρξνλα, δηάθνξεο εηδηθφηεηεο φπσο ςπρίαηξνη, λνκηθνί, 

εγθιεκαηνιφγνη θιπ πνπ έρνπλ δνπιέςεη ζε ζέκαηα ρξήζεο νπζηψλ πεξηκέλνπλ ηελ 

θαηάιιειε επθαηξία γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν. Ζ  κεηαηξνπή 

ελφο θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο ζε ηδενινγηθφ δηαθχβεπκα δελ είλαη θάηη ηπραίν θαζψο 

γίλεηαη πζηεξφβνπια. Ο ζηφρνο είλαη λα θαλεξσζνχλ νη δηαζέζεηο νξηζκέλσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ κε ηελ παξέκβαζή ηνπο απνβιέπνπλ ζην λα νηθεηνπνηεζνχλ 

ην πξφβιεκα έηζη ψζηε λα ζεσξεζνχλ νη ίδηνη σο ελδηαθεξφκελνη.. ζν φκσο ην 
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θνηλσληθφ δήηεκα γίλεηαη αληηθείκελν ηδενινγηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηφζν απμάλνληαη 

νη ηδενινγηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη πνιψλνληαη ζε δχν αληηπξνζσπεπηηθέο ζέζεηο: 

ηελ «πξννδεπηηθή» θαη ηε «ζπληεξεηηθή». «Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή 

απνθξπζηαιιψλεηαη  γχξσ απφ ηε δηακάρε γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ νπζηψλ ζε 

“ζθιεξέο” θαη “καιαθέο”». (Σζίιε, 1995). Παξάιιεια ην πξφβιεκα βξίζθεηαη ζην 

φηη πνιιέο θνξέο θνηηάκε κφλν ηελ επίδξαζε ηεο νπζίαο ελψ γλσξίδνπκε ην πφζν 

επηβιαβήο είλαη. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιινη εμαξηεηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη 

ειάρηζηα επηθίλδπλνη ζηα κάηηα ησλ ηνμηθνιφγσλ αιιά ζπκβάινπλ ζην ζχλνιν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εμαξηεκέλνπ αηφκνπ δειαδή, ζηελ έληαζε θαη ζηηο ζπλέπεηεο 

ηεο εμάξηεζεο. Άξα είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα «εμεηάζνπκε ηη ζπκβαίλεη  ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη λα κε 

κέλνπκε κφλν ζην πξντφλ ηεο ρξήζεο». Άιισζηε παξαηεξείηαη ε χπαξμε ηεο 

πνιπηνμηθνκαλίαο πνπ εθεί δελ ρσξάεη ν δηαρσξηζκφο ησλ νπζηψλ. πλεπψο ε ρεκηθή 

ζχζηαζε ηεο νπζίαο δελ είλαη ν κφλνο παξάγνληαο θαηάηαμεο ηεο ζε «ζθιεξή» ή 

«καιαθή» θαζψο ε εμάξηεζε δελ αςεθά ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εμαξηεκέλνπ.( 

Bergeret, 1999, pp. 26-30) 

 

 

 

ΑΗΣΗΔ ΣΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ 

ΟΤΗΔ 

Ζ ρξήζε ελφο εμαξηεηηθνχ παξάγνληα αθνινπζεί κηα εμειηθηηθή πνξεία. Σν άηνκν 

παξνπζηάδεη θαηαξράο κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εμαξηεηηθφ παξάγνληα, έπεηηα 

έξρεηαη ην ζηάδην ηνπ πεηξακαηηζκνχ κε ηε ρξήζε ηεο νπζίαο, κεηά αξρίδεη ε ηαθηηθή 

ρξήζε ηεο νπζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξλά ζηε βαξηά ρξήζε θαη ηέινο θηάλεη ζηελ 

θαηάρξεζε ηεο νπζίαο ή ζηελ εμάξηεζε. 

 

 

 

 

 

«Η διεργαςία τθσ ουςιοεξάρτθςθσ» (Kring, Neale, Davison & Johnson, 2010, pp.489) 

Θετικι 
ςτάςθ 

Πειραματι
ςμόσ 

Βαριά 
χριςθ 

Σακτικι 
χριςθ 

Εξάρτθςθ  
         ι 
Κατάχρθςθ 
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Γίλνληαη πνιιέο έξεπλεο ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ εμεηάδνπλ ηε θχζε απηήο ηεο 

δηεξγαζίαο. Ζ ζεηηθή ζηάζε πνπ ζα αλαπηχμεη έλα άηνκν πξνο κία νπζία θαη ζα 

αξρίζεη λα πεηξακαηίδεηαη κε απηήλ, παξνπζηάδεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ην θαηά πφζν 

άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ νπζία. Δλψ ην λα γίλεη θάπνηνο 

ζπζηεκαηηθφο ρξήζηεο ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ην αλ ζπλνκήιηθνί ηνπ είλαη 

ρξήζηεο θαη κε ηελ δπλαηφηεηα θαη επθνιία πξφζβαζεο ζηνλ εμαξηεηηθφ παξάγνληα 

Καηά ηελ εμειηθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αηηηνινγίαο ησλ εμαξηεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηα άηνκα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ μεθηλψληαο 

απφ ηηο πην πξψηκεο ελδείμεηο ηεο ρξήζεο νπζηψλ. Έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηελ 

εμειηθηηθή πνξεία θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πξνβιήκαηα ησλ εθήβσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο νπζίεο, αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο πνξείεο. Άιιεο πξνζεγγίζεηο 

ελζσκαηψλνπλ ηα φζα γλσξίδνπκε γηα  ηνλ αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν ηδηαίηεξα ζηελ 

θάζε ηεο εθεβείαο. ε κία πξφζθαηε αλαζθφπεζε αλαγλσξίζηεθε ην γεγνλφο φηη ν 

κεησπηαίνο θινηφο, δειαδή ε εγθεθαιηθή πεξηνρή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θξίζε θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ηελ αλαδήηεζε λέσλ εκπεηξηψλ θαη ηνλ έιεγρν παξνξκήζεσλ 

αλαπηχζζεηαη ζηε θάζε πνπ νη έθεβνη αξρίδνπλ λα πεηξακαηίδνληαη κε ηηο νπζίεο. Σα 

λεπξηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ δηεξγαζία ηεο αληακνηβήο, φπσο 

είλαη νη ληνπακηλεξγηθέο, νη ζεξνηνληλεξγηθέο θαη γινπηακηλεξγηθέο νδνί, δηαπεξλνπλ 

ηνλ κεησπηαίν θινηφ. Ζ αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε δελ εξκελεχεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

θαηάρξεζεο νπζηψλ ή νπζηνεμέξηεζεο. (Kring, Neale, Davison & Johnson, 

2010)Τπάξρνπλ πνιιά πεξηζηαηηθά ζηα νπνία ε βαξηά ρξήζε θαπλνχ ή εξσίλεο δελ 

νδήγεζε ζε εμάξηεζε. πσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, ππάξρνπλ θαη άιινη 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νπζίεο 

φπσο είλαη νη θνηλσληθνπνιηηηθνί, νη ςπρνινγηθνί, νη βηνινγηθνί θαη νη γελεηηθνί. 
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ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Ο νξηζκφο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζα κπνξνχζε λα απνηειείηαη απφ ηελ ζεξαπεία ησλ 

δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ έρεη βάζε ζηελ 

επηθνηλσλία, ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή, κεηαμχ ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. 

ηελ ςπρνζεξαπεία ν ζεξαπεπηήο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη γηαηξφο. Μπνξεί λα 

είλαη ςπρνιφγνο, ςπραλαιπηήο, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, ή λα αλήθεη ζε θάπνηα άιιε 

ζρεηηθή εηδηθφηεηα. Αληίζηνηρα θαη ν ζεξαπεπφκελνο  δελ είλαη αλάγθε λα ππνθέξεη 

απφ θάπνηα κείδνλα δηαηαξαρή ζηε ζπκπεξηθνξά ή θάπνηα ςπρηθή δηαηαξαρή αιιά 

κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί θάπνηνλ ζεξαπεπηή γηα φια ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ή 

γηα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Καηά ην «ύγγπαμμα 

τςσιαηπικήρ» , νη ςπρνζεξαπείεο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο : 

 Θεξαπείεο γηα θαηαζηάζεηο θξίζεο 

 Θεξαπείεο γηα ρξφληεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

 Θεξαπείεο γηα ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα ή ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα 

 Θεξαπείεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ απηνγλσζία. 

 

 

Οη ςπρνζεξαπείεο βάζεη ηνπ Jerome Frank έρνπλ θνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. 

 Σελ ζρέζε εκπηζηνζχλεο. 

 Δμεγήζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ αζζελνχο θαη κεζφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ην κέιινλ, ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο κε ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ηνπ αζζελνχο. 

 πλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη απνθφξηηζε 

 Σφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

 Μεηάδνζε ειπίδαο 

 Παξνρή εκπεηξηψλ επηηπρίαο 

 

(νιδάηνο & Λχθνπξαο, 2006) 
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ΔΞΧΛΔΚΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔΧ ΣΖ ΣΔΥΝΖ 

Ζ εμάξηεζε απνηειεί νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο βνχιεζεο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ηνπ αηφκνπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

απεμάξηεζεο σο κηα δηαδηθαζία γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο 

θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζθέςεο ηνπ αηφκνπ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην ζψκα θαη 

ην πλεχκα απνηεινχλ ζπζηαηηθά ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, απνδίδεη έλαλ 

ςπρνβηνινγηθφ ραξαθηήξα ζηελ εμάξηεζε, επηβάιινληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

ςπρνζσκαηηθή απνκάθξπλζε απφ απηήλ. (Γεσξγάθαο, 2007) Ζ αλάγθε λα 

ζπκκεηέρεη ην ζψκα  ζηελ απεμαξηεηηθή δηαδηθαζία απαηηεί ην ηελ ζχλδεζε 

δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θχζεο. Ζ εμσιεθηηθή επηθνηλσλία ζπληζηά έλα ζεκειηψδεο 

ζηνηρείν ηεο απεμάξηεζεο θαη κέζσ ηεο ζσκαηηθήο έθθξαζεο ή ηε θαληαζίσζεο, 

βνεζά ην άηνκν λα εθθξάδεηαη απζεληηθά απαιιάζζνληάο ην απφ ηε ινγνθξηζία ηεο 

ινγηθήο. (ηάκνπ et al., 2016) 

 

Ζ επηθνηλσλία ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ην ιφγν. Σν κεγαιχηεξν κέξνο φκσο ηεο 

επηθνηλσλίαο πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηε ρξήζε ιέμεσλ. Ζ «κε ιεθηηθή επηθνηλσλία», 

απνηειεί ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο θαζψο ν θαζέλαο έρεη 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν λα ιακβάλεη θαη λα δέρεηαη κε ιεθηηθά κελχκαηα. Βάζεη ηνπ 

Άικπεξη Μηρξάκπηαλ, αληηιακβαλφκαζηε  απφ θάπνην κήλπκα ην 7% ιεθηηθά ελψ ην 

ππφινηπν 93%   ην ιακβάλνπκε κέζσ ηεο κε ιεθηηθήο νδνχ. Καηά ηνλ Birdwhistell , 

ζηε δηάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ καο ζπλαλαζηξνθψλ, κφλν ην 30-35% 

πξαγκαηνπνηείηαη ιεθηηθά. Με ηα ιεθηηθά κελχκαηα ζπλήζσο κεηαθέξεηαη θαη 

θάπνην πεξηερφκελν ελψ κε ηελ εμσιεθηηθή επηθνηλσλία κεηαθέξνληαη θαη 

εθθξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα, ζηάζεηο, ζπλήζεηεο, πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξία πνπ 

δχζθνια εθθξάδνληαη κε ιέμεηο. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο  δηφηη 

κέζα απφ απηά κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη ηνλ ηδηαίηεξν θαη ηδηφκνξθν 

επηθνηλσληαθφ θψδηθα ησλ εμαξηεκέλσλ, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ζηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο φζν θαη ζηηο επαθέο ηνπο κε  ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. Οη ηξφπνη έθθξαζεο  

ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ε ζσκαηηθή επαθή, ε 

ρξήζε ηνπ ρψξνπ, θνηλφ ζπζηαηηθφ ησλ νπνίσλ απνηειεί ην ζψκα. Ζ ζχζηαζε ηεο 

εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ζσκαηηθή επηθνηλσλία θαη ε θαληαζηαθή 

επηθνηλσλία.            
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Ζ εμσιεθηηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ηεο ηέρλεο ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο. Οη ηέρλεο πξνμελνχλ ραξά δηφηη κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή 

έθθξαζε αλαζηέιινληαη νη ελδνηαζκνί θαη νη θφβνη γηα επηθξίζεηο. Δπηπιένλ, νη 

δχλακε ησλ ηερλψλ λα πξνάγνπλ ηελ πγεία έρεη απνδεηρζεί κέζα απφ πνιιέο κειέηεο. 

Οη θνηλφηεηεο πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηελ εθκάζεζε ησλ ηερλψλ, δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζε  φινπο λα γίλνπλ νξαηνί θαη λα θεξδίζνπλ ηελ αιιεινεθηίκεζε. ηαλ 

νη άλζξσπνη παίξλνπλ δεκηνπξγηθά ξίζθα θαη ιακβάλνπλ ζεηηθά ζρφιηα απφ ηνπο 

νκφηηκνπο, ε απηνπεπνίζεζή ηνπο απνγεηψλεηαη. Παξάιιεια αλαπηχζζνπλ ηελ 

ελζπλαίζζεζε. Οη λεπξνεπηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ φηη ν εγθέθαιφο καο δηαζέηεη 

θαηνπηξηθνχο λεπξψλεο νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη φηαλ παξαηεξνχκε ηα 

ζπλαηζζήκαηα θάπνηνπ άιινπ. Έλα άιιν ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη νη ηέρλεο 

εληζρχνπλ ηελ αλζξψπηλε επαθή. Ο Daniel Goleman, ζπγγξαθέαο κηαο ζεηξάο 

δεκνθηιψλ βηβιίσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επθπΐα ηζρπξίδεηαη φηη 

ην βαζηθφ θαζήθνλ ελφο εγέηε  είλαη λα ζπληνληζηεί ζπλαηζζεκαηηθά κε ηελ νκάδα 

ηνπ. Μέζα απφ ηηο ηέρλεο θαη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε  ρηίδεηαη ε εκπηζηνζχλε. Αθ’ 

εηέξνπ νη ηέρλεο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα ηελ αλάιεςε δεκηνπξγηθψλ ξίζθσλ. Οη 

λένη ιαηξεχνπλ ηα ξίζθα. Οη ηέρλεο θαζηζηνχλ ηελ πεξηπέηεηα ησλ ξίζθσλ αθίλδπλε, 

ρσξίο ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο θαη πξνζθέξνπλ κία δηέμνδν πνπ απνδίδεη ζεηηθά 

ξίζθα ρσξίο θάπνην ζσκαηηθφ θίλδπλν. Σειεπηαίν αιιά φρη ειάζζνλνο ζεκαζίαο 

είλαη ην γεγνλφο φηη νη ηέρλεο ζπκβάινπλ ζηηο εγεηηθέο καο ηθαλφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

δειαδή ην πψο λα βιέπνπκε ηε γεληθή εηθφλα, ηε ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ, ηελ 

ζπκβίσζή καο κε ηα παξάδνμα, ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο, ηελ αθήγεζή ηεο 

ηζηνξίαο καο. Απηέο είλαη δεμηφηεηεο ηνπ δεμηνχ ηκήκαηνο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ζχκθσλα κε δηαθεθξηκέλνπο ζηνραζηέο έρνπλ ζεκειηψδε ζεκαζία ζηελ επηηπρία ζηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν. 

Υαξαθηεξηζηηθή κνξθή εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο ηέρλεο, κε ηδηαίηεξα 

ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα είλαη ε κνπζηθή θαη ε ρξήζε ηνπ ξπζκνχ. Ζ κνπζηθή 

πξνζθέξεη ςπρνθνηλσληθά νθέιε. Πέξα ηνπ φηη μερσξίδεη ζε πξνηίκεζε ςπραγσγίαο, 

γίλεηαη φιν θαη πην δεθηή θαη εκθαλήο ζε ζεξαπεπηηθνχο ρψξνπο. Ζ κνπζηθή κπνξεί 

λα βειηηψζεη ην θνηλσληθφ επ δείλ αλεβάδνληαο ηελ αίζζεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

θαηνξζσκάησλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηδξνχλ 

επεξγεηηθά ζηα ζπλαηζζήκαηα, ζηηο εζηθέο αμίεο, θαη ζηελ επαλέληαμε. (ηάκνπ,  
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2017) Ζ Μνπζηθνζεξαπεία είλαη κία ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πνπ αθ’ ελφο πεξηθιείεη 

ηελ ηέρλε,  αθ’ εηέξνπ εκπεξηέρεη θαη ηελ παηδαγσγηθή αμία.  

 

Ο ΜΟΤΗΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟ- ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ 

 

«Ζ κνπζηθή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

μεπεξάζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαη ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο θαζαξήο έθζηαζεο, 

βξίζθεηαη ζε κηα ζηηγκηαία ελόηεηα κε ηελ 

παγθόζκηα ςπρή». (Bock, 2006) 

 

 

Ζ ηθαλφηεηα ηεο κνπζηθήο, λα πξνθαιέζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη κία ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε, είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο εκπεηξίαο. Ζ κνπζηθή κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηελ ελέξγεηά καο φηαλ ληψζνπκε θνπξαζκέλνη, ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε 

εζηίαζεο θαη ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηελ νπνία έλα πξφζσπν πνπ εθηειεί κία 

δξαζηεξηφηεηα είλαη πιήξσο αθνζησκέλν θαη βπζηζκέλν ζηελ δηαδηθαζία απηή θαη 

αηζζάλεηαη ελζνπζηαζκφ, βνεζήζεη ζηελ πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απφιαπζε. Ζ κνπζηθή ηαπηφρξνλα κπνξεί λα καο δεκηνπξγήζεη γαιήλε αιιά κεξηθέο 

θνξέο κπνξεί λα καο θάλεη ιππεκέλνπο. Δπηπξφζζεηα, ε κνπζηθή κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη εθζηαηηθή δηάζεζε θαζψο θαη θαηάπιεμε. Σν ζπλαίζζεκα ηεο επθνξίαο 

επίζεο είλαη απνηέιεζκα ηεο κνπζηθήο. Τπάξρνπλ φκσο θαη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπκε φηαλ αθνχκε κνπζηθή φπσο είλαη ην 

κνπζηθφ είδνο, νη ζηίρνη, ην αηνκηθφ κνπζηθφ ππφβαζξν, νη κνπζηθέο πξνζδνθίεο, ε 

κνπζηθή εθπαίδεπζε, νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο, ε πξνζσπηθφηεηα, ε θαληαζία, ε 

ελζπλαίζζεζε, ε εμνηθείσζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή, νη πξφηεξεο ζπλδέζεηο θαη 

δηαδξάζεηο κε ηε κνπζηθή θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην φπνπ γίλεηαη ε κνπζηθή αθξφαζε 

θαζψο επίζεο θαη νη ιφγνη πνπ αθνχεη κνπζηθή ν αθξναηήο. (ηάκνπ, Β., 2017) Ζ 

ζρέζε αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ηα  ζπλαηζζήκαηα είλαη έλα αξθεηά δχζθνιν  - πξνο 

δηεξεχλεζε - ζέκα δηφηη ε ππνθεηκεληθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θαζψο θαη ην πςειφ πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

είλαη κφλν δχν απφ ηηο πηπρέο πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιν λα θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ιεπηνκεξή πξσηφθνιια έξεπλαο. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ εθπνλεζεί κε ζηφρν ηελ 
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εξκελεία ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ ζθνπηά ηεο 

λεπξνεπηζηήκεο.  Μία έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Blood A. Zatorre κε ηε ρξήζε ηεο 

ηνκνγξαθίαο εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (PET)
7
 γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αιιαγψλ ζηελ 

εγθεθαιηθή αηκαηηθή ξνή θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθσλία ζαλ έλαπζκα γηα 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα , έδεημε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παξαζηεθαληαίνπ 

ζπλεηξκηθνχ θινηνχ θαη ηνπ λενθινηνχ ιφγσ ηεο παξαθσλίαο θαη ιφγσ ηεο 

επραξίζηεζεο/δπζαξέζθεηαο, ππνδεηθλχνληαο έηζη ηελ ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

λεπξηθψλ κεραληζκψλ, δηαθνξεηηθψλ απφ εθείλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ κνπζηθψλ εξεζηζκάησλ θαζψο θαη απφ εθείλνπο πνπ παξαηεξνχληαη 

ζε άιιεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ( δει. θφβνο, έθπιεμε) (ηάκνπ et al., 2016) 

 

Ζ κνπζηθή έρεη πνιχ επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο. πγθεθξηκέλνη ζπλδπαζκνί κνπζηθψλ 

ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ παξφκνηα θαη πνηθίια  ζπλαηζζήκαηα ζε 

δηαθνξεηηθνχο αθξναηέο. Οη παξαπάλσ ζπλδπαζκνί κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ην 

ζπλδπαζκφ ηνπ ηέκπν, ηνπ ξπζκνχ, ηεο αξκνλίαο, ηεο κεισδίαο, ηνπ ερνρξψκαηνο, 

ηεο θιίκαθαο ( ηξφπνπ, δξφκνπ), ηνπ ηφλνπ, ηεο ηνληθήο θακπχιεο θαη ηεο έληαζεο. 

                                                           

7 ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (PET) είλαη κία ιεηηνπξγηθή ηερληθή απεηθφληζεο 

(λεπξναπεηθφληζε)  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαηεξήζεη ηηο κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο ζην ζψκα. 

Σν ζχζηεκα αληρλεχεη ηα δεχγε ησλ αθηίλσλ γάκκα πνπ εθπέκπνληαη έκκεζα απφ έλα ξαδηνλνπθιίδην 

εθπνκπήο πνδηηξνλίνπ (ηρλεζέηε) , πνπ εηζάγεηαη ζην ζψκα ζε έλα βηνινγηθψο δξαζηηθφ κφξην. Οη 

ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηρλεζέηε κέζα ζην ζψκα ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη κε 

ππνινγηζηή. Σν πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν κφξην είλαη ε θζνξηνδενμπγιπθφδε (18F), γηα ζθνπνχο 

λεπξναπεηθφληζεο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί Ομπγφλν-15, αλ θαη ε πεξηνξηζκέλε δσή ηνπ 

κνξίνπ απηνχ κεηψλεη ην θάζκα ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ. Ζ παξάκεηξνο πνπ κεηξάηαη έκκεζα είλαη ε 

ξνή ηνπ αίκαηνο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ( CBF). Τπάξρνπλ θαη άιια εξγαιεία γηα ηελ 

λεπξναπεηθφληζε φπσο είλαη ν Λεηηνπξγηθφο Μαγλεηηθφο πληνληζκφο (f MRI) : καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ελεξγνπνίεζε/ απελεξγνπνίεζε κέζσ ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο, ην EEG 

πνπ είλαη ειεθηξνεγθεθαινγξαθία ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

εγθεθαιηθψλ θπκάησλ. Ζ κνπζηθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία θάπνησλ ιηκβηθψλ θαη λα 

ξπζκίζεη ηε ιεηηνπξγία ζρεδφλ φισλ ησλ κεζνινκβηθψλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ. (ηάκνπ et al., 

2016) 
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Δπίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθαινχληαη κε ηε κνπζηθή ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαη κεηά ην ηέινο  ησλ 

κνπζηθψλ θνκκαηηψλ. Ζ κνπζηθή επίζεο έρεη βηνθπζηνινγηθέο επηδξάζεηο εθηφο απφ 

ηηο επηδξάζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα. Έρεη ηε δχλακε λα επηδξάζεη ζην ξπζκφ ηεο 

αλαπλνήο, ζηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο, ζην ξπζκφ 

εθίδξσζεο, πξνθαιεί θαξδηνπαικία /ηξέκνπιν, επελεξγεί ζηνλ ξπζκφ ηεο θαξδηάο, 

επεξεάδεη ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν θαη πξνζθέξεη ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο 

φπσο αλαηξηρίιεο. Ζ κνπζηθή νδεγεί ζηελ έθθξηζε ληνπακίλεο θαη νπηνεηδψλ ζηνλ 

εγθέθαιν. Παξάιιεια, έρεη ηελ δχλακε λα κεηψζεη ηελ αλάγθε γηα ρξήζε νπηνεηδψλ 

θαξκάθσλ γηα ηνλ κεηεγρεηξεηηθφ πφλν. Δπηπιένλ, νη αλαηξηρίιεο πνπ πξνθχπηνπλ 

φηαλ αθνχκε κνπζηθή πνπ καο ζπγθηλεί ζηακαηάλε φηαλ ρνξεγείηαη λαινμφλε πνπ 

είλαη αληαγσληζηήο νπηνεηδψλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη φηη ε κνπζηθή πξνθαιεί φλησο 

επραξίζηεζε κέζσ ηεο έθθξηζεο νπηνεηδψλ. Ζ επράξηζηε κνπζηθή ελεξγνπνηεί ην 

πξνζθελνεηδέο ινβίν
8
 πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξνζνρή θαη έκκεζα κε ηελ 

εκπεηξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σέινο, ε επράξηζηε κνπζηθή ελεξγνπνηεί ηνλ 

ηππφθακπν, πνπ ζπλδέεηαη κε ην κεζνιηκβηθφ ληνπακηλεγηθφ ζχζηεκα θαη ζρεηίδεηαη 

κε ηελ επαηζζεζία ζε ζηξεζνγφλα ζπλαηζζήκαηα, ηελ εκπεηξία ηξπθεξψλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηε ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ, ηελ πξνζνρή θαη ηα θίλεηξα. Ο 

ηππφθακπνο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηηο αλαηξηρίιεο θαη κπνξεί επίζεο λα 

απελεξγνπνηεζεί απφ ηελ επράξηζηε κνπζηθή, ελδερνκέλσο ιφγσ κεραληζκψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ξχζκηζε ηνπ ζηξεο θαη ηε κείσζε ηνπ άγρνπο. (ηάκνπ,  2017) 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κνπζηθήο είλαη λα πξνθαιεί επραξίζηεζε. Απηή ε 

επραξίζηεζε δεκηνπξγείηαη απφ ηηο έληνλεο δηαδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο πεξηνρέο 

ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

ζρέζεηο ησλ ήρσλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε ηελ απξνζδφθεηε εμέιημε πνπ κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ην αίζζεκα ηεο επθνξίαο θαη λα πξνθαιέζνπλ έθθξηζε 

ληνπακίλεο. ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ γίλνληαη δηεξγαζίεο, απνθσδηθνπνηψληαο ηηο 

ηνληθέο  θαη ξπζκηθέο ζρέζεηο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ παξαγσγή πξνζδνθηψλ.  

ην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα γίλνληαη δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

                                                           

8
 Σο προςφθνοειδζσ λοβίο εμπλζκεται ςτισ επειςοδιακζσ μνιμεσ, ςτθ νοθτι απεικόνιςθ και ςτθν 

ανάςυρςθ μνθμών, που υποδεικνφει ότι όντωσ θ μουςικι μπορεί να προκαλζςει ανάςυρςθ 
επειςοδιακών μνθμών. 
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ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε. «Σα αθνπζηηθά αηζζεηεξηαθά κέξε ηνπ θινηνχ 

ζπλδένληαη κε ηα θπθιψκαηα επραξίζηεζεο ζηνλ εγθέθαιν θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

επραξίζηεζε πνπ πξνθαιεί ε κνπζηθή κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο κνπζηθέο 

πξνζδνθίεο». Αλ ππάξρεη αληηζηνίρεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ ήρσλ κε ηηο πξνζδνθίεο 

ηφηε ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ εγθεθάινπ επηζηξαηεχνληαη θαη ζπκβάινπλ ζηα 

επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα. (ηάκνπ,  2017) 

 

ΜΟΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 O θιάδνο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο έρεη κεηαβιεζεί ζηε δνκή, ζηελ επηζηεκνληθή 

εγθπξφηεηα θαη ζηε ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, ζε 

ζεκείν πνπ ηψξα πξνζαξκφδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία 

ζε έλα επξχ θάζκα πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ λεπξνγλσζηηθή θαη ηελ ςπρηαηξηθή. 

Δθηφο απφ ηνλ ξφιν ηεο σο εληζρπηηθφ κέζν ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ε κνπζηθή 

έρεη αλαγσξηζηεί σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ηε κλήκε θαη σο 

παξάγνληαο δηεπθφιπλζεο ηεο λεπξνγέλεζεο, ηεο αλαγέλλεζεο θαη ηεο επηζθεπήο ησλ 

λεπξφλσλ. πγθεθξηκέλα ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηππνθάκπνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε 

κνπζηθή, έρεη ζπλδεζεί κε ηελ έθθξηζε ζηεξνεηδψλ θαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

επαηζζεζίαο ησλ ππνδνρέσλ ζηνλ εγθεθαιηθφ λεπξνηξνθηθφ παξάγνληα (BDNF). 

ζνλ αθνξά ηνλ εζηζκφ ζε νπζία θαη ηελ ςπρνινγηθή εμάξηεζε, ε αχμεζε ηνπ 

(BDNF) έρεη αληρλεπζεί ζηελ θνηιηαθή θαιππηήξηα πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ησλ δψσλ 

πνπ εθηέζεθαλ ρξφληα ζε νπζίεο. Δπηπιένλ ε έγρπζε BDNF έρεη ζπλδεζεί κε ηελ 

αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ εζηζκνχ πνπ πάιη κία απφ ηηο πην ζρεηηθέο ζπληζηψζεο  ησλ 

δηθηχσλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληακνηβή θαη ην θίλεηξν, 

επαλέξρεηαη. Ζ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηελ ληνπακηλεξγηθή δξάζε ησλ κεραληζκψλ 

αληακνηβήο ηνπ εγθεθάινπ είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ παξέρνπλ έλα 

ζθεπηηθφ γηα ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο σο ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδν ζηε ζεξαπεία ηνπ 

εζηζκνχ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο κνπζηθήο γηα ηελ πξφθιεζε λεπξνρεκηθήο 

αληίδξαζεο πνπ είλαη παξφκνηα κε απηήλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θαηάρξεζε ησλ 

νπζηψλ, είλαη ην θχξην εξγαιείν γηα ηε ζπζηεκαηηθή ζεσξία ηεο απεπαηζζεηνπνίεζεο. 

(ηάκνπ et al., 2016) 
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Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο 

 

The meaning that we may assign to, and derive from music therapy practice 

(Pavlicevic, 1997, p. 7) 

 

Έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα επαγγέικαηα πγείαο, είλαη ε Μνπζηθνζεξαπεία φπνπ 

γίλεηαη ρξήζε ηεο κνπζηθήο κε επειημία, ζην πιαίζην ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, αηνκηθά ή 

ζε νκάδα κε ζηφρν ηελ πξφιεςε, ππνζηήξημε, βειηίσζε ή απνθαηάζηαζε ηεο 

ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαζψο θαη ηελ ζεηηθφηεξε έληαμή 

ηνπ ζηελ θνηλσλία. (Musictherapy.gr, 2016) 

ηα ηέιε ηνπ 1950 θαη θπξίσο ηηο δεθαεηίεο 1960 -1970 δεκηνπξγήζεθαλ 5 

πξνζεγγίζεηο ζηε Μνπζηθνζεξαπεία:  

 NORDOFF & ROBBINS (δεκηνπξγηθή Μνπζηθνζεξαπεία) 

 Juliette Alvin (ζεξαπεία ειεχζεξνπ απηνζρεδηαζκνχ) 

 Rolando Benenzon Modey 

 Mary Pristley(αλαιπηηθή κνπζηθνζεξαπεία) 

 Helen Bobby(G.I.M)     

 

(Φαιηνπνχινπ-Κακίλε, 2015)  

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξσζεί έλαο γεληθφηεξνο νξηζκφο ηεο Μνπζηθνζεξαπείαο ην 

1996, ε Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Μνπζηθνζεξαπείαο (W.F.M.T.) έδσζε ηνλ αθφινπζν 

νξηζκφ: 
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Ζ κνπζηθνζεξαπεία είλαη ε ρξήζε κνπζηθήο ή / θαη κνπζηθψλ ζηνηρείσλ (ήρνπ, 

ξπζκνχ, κεισδίαο θαη αξκνλίαο) απφ εμεηδηθεπκέλν κνπζηθνζεξαπεπηή κε έλαλ 

πειάηε ή νκάδα ζε κηα δηαδηθαζία πνπ δηεπθνιχλεη θαη πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία, ηηο 

ζρέζεηο, ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο εθκάζεζεο, ηελ έθθξαζε, άιινπο ζπλαθείο 

ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζσκαηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, 

ςπρηθψλ, θνηλσληθψλ θαη γλσζηηθψλ αλαγθψλ. Ζ κνπζηθνζεξαπεία ζηνρεχεη ζηελ 

αλάπηπμε δπλαηνηήησλ θαη / ή ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ έηζη 

ψζηε λα κπνξεί λα επηηχρεη θαιχηεξε ελδνζσκαηηθή θαη δηαπξνζσπηθή ελζσκάησζε 

θαη, ζπλεπψο, θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο κέζσ ηεο πξφιεςεο, ηεο απνθαηάζηαζεο ή 

ηεο ζεξαπείαο. (Wigram, Pedersen and Bonde, 2002, pp. 29-30) 

 

 

ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ζ πξψηκε αλάπηπμε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο Nordoff-Robbins επεξεάζηεθε ζεκαληηθά 

απφ ηε θηινζνθία ηνπ Rudolf Steiner (1861-1925), ηνπ νπνίνπ νη αλζξσπνζνθηθέο 

δηδαζθαιίεο πεξηιάκβαλαλ κηα πιεζψξα ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηζηνξία θαη ην 

κέιινλ ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο. ηηο δηαιέμεηο ηνπ γηα ηε «ζεξαπεπηηθή αγσγή» 

ζε κηα νκάδα ηαηξψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ν Steiner πξφηεηλε κηα πνηθηιία ηερληθψλ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε αλαπεξίεο, ηηο νπνίεο πεξηγξάθεη σο «εηδηθέο αλάγθεο ηεο 

ςπρήο». (Wheeler, 2015, pp. 183) Έλα πξσηαξρηθφ δφγκα ηεο αλζξσπνζνθίαο πνπ 

αληέδξαζε βαζηά καδί ηνπο ήηαλ φηη ε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά κε αλαπεξίεο απέθεξε 

πιεζψξα επηπηψζεσλ ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο ζην γεληθφηεξν. Ζ αλζξσπνζνθηθή 

θνζκνζεσξία ελέπλεπζε κέζα ηνπο κηα «ζηάζε επιάβεηαο γηα ηε ζεκαζία ηνπ 

αλζξψπηλνπ πεπξσκέλνπ» θαη έλα βαζχ ζεβαζκφ γηα ηελ εζσηεξηθή δσή θάζε 

παηδηνχ πνπ δνχιεπαλ » (Wheeler, 2015, pp. 184) 
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ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΜΟΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Ζ Γεκηνπξγηθή Μνπζηθνζεξαπεία είλαη κία πξνζέγγηζε, πνπ βαζίδεηαη ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνπο P. 

Nordoff θαη C. Robbins κεηά απφ καθξνρξφληεο παξαηεξήζεηο ερνγξαθεκέλσλ 

ζπλεδξηψλ Μνπζηθνζεξαπείαο. Σα θιηληθά απνηειέζκαηα ησλ παξαηεξήζεσλ απηψλ 

ηνπο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο κεγάινπ ξεπεξηνξίνπ κε κνπζηθφ πιηθφ πξνο 

ζεξαπεπηηθή ρξήζε. (Φαιηνπνχινπ- Κακίλε, 2015)  Ο απηνζρεδηαζκφο είλαη ελ 

δπλάκεη θαξπνθφξν κέζν γηα ηελ εκπεηξηθή έξεπλα, πνπ θαηά θάπνην ηξφπν παξέρεη 

άκεζε θαη απηφκαηε πξφζβαζε ζηελ δεκηνπξγηθή δηεξγαζία. Ο Πξέζηλγθ (Pressing, 

1984)  έρεη ζθηαγξαθήζεη έλα πνιχ γεληθφ θαη επξχ πεξίγξακκα ηνπ ξφινπ ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ ζε δηαθνξεηηθέο θαιιηηερληθέο παξαδφζεηο, πνπ εθηίλνληαη απφ ηελ 

παξαδνζηαθή Γηαπσλέδηθε κνπζηθή (ρσξίο απηνζρεδηαζκφ) ζηελ ειεχζεξε jazz  

(απηνζρεδηαδφκελε), κε πνιιέο ελδηάκεζεο θφξκεο. Δθαξκφδεη έλα κνληέιν 

«θαηακεξηζκνχ πφξσλ» πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ζηνλ απηνζρεδηαζκφ ε 

ζπλεηδεηή, θεληξηθή γλσζηαθή  δηεξγαζία πξνρσξά παξάιιεια κε ηελ ππνζπλείδεηε, 

πεξηθεξεηαθή δηεξγαζία, κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπεηξία. (Hargreaves, 2004) 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ν ζεξαπεπηήο δεκηνπξγεί θαη απηνζρεδηάδεη ηε 

κνπζηθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Ο κνπζηθφο 

απηνζρεδηαζκφο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ 

κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ελψ ζπλ ηνηο άιινηο απειεπζεξψλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε θαη νδεγεί ζε κεησκέλε αίζζεζε απνμέλσζεο εληζρχνληαο ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη δεκηνπξγψληαο απμεκέλν ην αίζζεκα ηεο απνδνρήο απφ ηελ 

νκάδα. Δπηπιένλ, ν κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο βνεζά ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ ε έλα δεχηεξν 

επίπεδν, ν ζεξαπεπηήο ρξεζηκνπνηεί ηε κνπζηθή πνπ ζπλέζεζε δεκηνπξγηθά ζε θάζε 

ζπλεδξία, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε θαη ηε δηαηήξεζή 

ηεο θάζε ζηηγκή, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε ζεξαπεπηηθή εκπεηξία. ε έλα ηξίην 

επίπεδν, ν ζεξαπεπηήο «ρηίδεη» κηα ζεηξά εκπεηξηψλ απφ ζπλεδξία ζε ζπλεδξία, νη 

νπνίεο ζα ζηεξίμνπλ ηελ δεκηνπξγηθή εμέιημε ηνπ πειάηε. 
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ΟΗ ΚΛΗΝΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Οη Νordoff  θαη  Robbins πξφζθεξαλ κία πνιχ ζεκαληηθή πξννπηηθή ζην πσο ε 

κνπζηθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ κνπζηθνζεξαπεία. Ο απηνζρεδηαζκφο πξέπεη 

λα ειεπζεξσζεί απφ κνπζηθέο ζπκβάζεηο θαη λα είλαη πην επέιηθηνο. Οη πξνεθηάζεηο 

(intervals) είλαη ζεκαληηθέο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαηά ηε ρξήζε ηνπο ζηε κεισδία. Οη ζπγρνξδίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε 

μερσξηζηφ ηξφπν, γηα παξάδεηγκα, ε ηνληθή γηα λα ππνδειψζεη ζηαζεξφηεηα ελψ ε 

ζπγρνξδίεο ζε αλαζηξνθέο αληηπξνζσπεχνπλ δπλακηθή θίλεζε. Ζ απηνζρεδηαζηηθή 

κνπζηθή επίζεο θαιφ ζα είλαη λα πεξηιακβάλεη κνπζηθά αξρέηππα φπσο ην organum , 

ηνπο ηξφπνπο, πεληαηνληθέο θιίκαθεο, ηζπαληθά ηδηψκαηα. 

Ζ κνπζηθή είλαη ην επίθεληξν ησλ ζεξαπεηψλ θαη απφ ηελ πξψηκε αλάπηπμε ηεο 

αηνκηθήο ζεξαπείαο, ε εκπεηξία ηεο κνπζηθήο βξίζθεηαη παληνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεδξηψλ. Ζ κνπζηθή κε ηε κνξθή «θιηληθνχ απηνζρεδηαζκνχ» ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα θαζηεξψζεη κηα ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπφκελν, λα παξέρεη έλα κέζν επηθνηλσλίαο 

θαη απην-έθθξαζεο θαη λα επεξεάζεη ηελ ελδερφκελε αιιαγή. Ζ πίζηε ζηε ίδηα ηε 

κνπζηθή σο ην κέζν αλάπηπμεο, απνηειεί ηνλ ππξήλα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο θαη 

ζπκβάιεη  ζηελ πεπνίζεζε φηη γηα θάζε άηνκν, αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαπεξία, ηελ 

θαθή πγεία, ηε δηαηαξαρή ή ην ηξαχκα, ππάξρεη έλα κέξνο πνπ κέζα απφ ηε κνπζηθή 

θαη ηελ αληαπφθξηζε, έγθεηηαη ε ζεξαπεία, κεηαγελέζηεξα ζηε δσή ηνπ, έπεηηα απφ 

κεζνδηθή δνπιεία. Οη ζεξαπεπηέο παξέρνπλ ζπρλά έλα κνπζηθφ πιαίζην, θαηά ην 

νπνίν θαζηεξψλνπλ ηνλ ξπζκφ θαη παικφ θαη θπξίσο ηξαγνπδνχλ γηα ην ηη θάλεη ν 

αζζελήο κε ζηφρν λα θέξνπλ ζην πξνζθήλην ηελ εκπεηξία πνπ ζπκβαίλεη. Κάζε 

κνπζηθή έθθξαζε πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ πειάηε, κέζα απφ ηε θσλή ε κέζα απφ 

θάπνην κνπζηθφ φξγαλν, ελζσκαηψλεηαη ζε έλα πιαίζην θαη ελζαξξχλεηαη. Ζ 

δεμηφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή έγθεηηαη ζην λα κπαίλεη ζην παηρλίδη παξέρνληαο έλα 

θαηάιιειν κνπζηθφ πιαίζην ή ζηήξηγκα γηα ηηο εθθξάζεηο ηνπ πειάηε, 

αληηζηνηρίδνληαο, θαζξεθηίδνληαο ή αληαλαθιψληαο ην κνπζηθφ ηνπ πιηθφ. Ο 

ζεξαπεπηήο δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην λα αληαπνθξίλεηαη κνπζηθά ζηελ πνηφηεηα, 

ην ζηχζηκν, ην βήκα, ηε δπλακηθή θαη ηελ θιίζε ηεο θσλεηηθήο, νξγαληθήο θαη 

ζσκαηηθήο έθθξαζεο ηνπ πειάηε. (Wigram, Nygaard Pedersen & Ole Bonde, 2002) 
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Ζ θιηληθή εθαξκνγή ηεο Γεκηνπξγηθήο Μνπζηθνζεξαπείαο έρεη εηζαρζεί κε επξχ θαη 

πνηθίιν ηξφπν. Οη απφθνηηνη ησλ καζεκάησλ ζηε κέζνδν Nordoff-Robbins, ηδίσο ζηε 

Νέα Τφξθε, ην Λνλδίλν, ην ίδλετ, ηε Πξαηηψξηα θαη ηε Witten / Herdecke ζηε 

Γεξκαλία, δηαθνξνπνίεζαλ ηελ πξνζέγγηζε θαη πέξα απφ ηε ρξήζε ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο γηα ηα παηδηά δηεμήγαγαλ εξγαζία κε ελήιηθεο αζζελείο ζηνπο 

ηνκείο ηεο λεπξνινγίαο, ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηεο ηεξκαηηθήο αζζέλεηαο. Ζ κέζνδνο 

αλαπηχρζεθε αθάληαζηα κε ηελ έξεπλα θαη ηελ επέθηαζε ησλ εθαξκνγψλ. (Wigram, 

Pedersen and Bonde, ,2002, pp. 129 ) 

Ζ κνπζηθνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε άηνκα κε αλαπεξίεο, 

φπσο απηηζκφ, ςχρσζε, ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, λνεηηθή πζηέξεζε, 

λεπξνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο,  ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, αηζζεζηνθηλεηηθέο αλαπεξίεο 

θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα πξνβιήκαηα αθνξνχλ αδηαθνξία, έιιεηςε 

αληαπφθξηζεο, παζεηηθφηεηα, απφζπξζε, αιαιία, εκκνλέο, ζηεξενηππίεο, ερνιαιία, 

ζιίςε, αξλεηηζκφ, αληίζηαζε, απάζεηα, εμάξηεζε, αλαζθάιεηα, απνδηνξγάλσζε ηνπ 

εγψ, έιιεηςε απηνειέγρνπ, έιιεηςε ειεπζεξίαο ζηελ έθθξαζε, έιιεηςε 

δεκηνπξγηθφηεηαο, αθνηλψλεηε ζπκπεξηθνξά. Eπίζεο , αξγφηεξα εθαξκφζηεθε ζε 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ζε  παηδηά κε απψιεηεο αθνήο θαη ζε ελήιηθεο κε πνιιά 

ηαηξηθά πξνβιήκαηα. Γελ ππάξρεη θάπνηνο ειηθηαθφο ή εμειηθηηθφο πεξηνξηζκφο θαη 

δελ είλαη απαξαίηεην λα κηιάεη ν πειάηεο ή λα είλαη επθπήο, θαζψο ν θιηληθφο 

απηνζρεδηαζκφο απνηειεί επέιηθηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία  (Φαιηνπνχινπ, 2015, 

Bruscia, 1987). 

Ζ κνπζηθνζεξαπεία έρεη επξεία ρξήζε ζηελ απεμαξηεηηθή δηαδηθαζία. Μέζα απφ ην 

θάζκα ηεο κεζφδνπ απηήο απμάλνληαη ηα αηζζήκαηα απνδνρήο, ραξάο θαη 

επραξίζηεζεο ελψ κεηψλνληαη νη ηχςεηο, νη ελνρέο, νη θφβνη θαη ε δπζπηζηία. Ζ 

κνπζηθνζεξαπεία πξνθαιεί ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ επηηξέπεη ηελ εκπεηξία 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζε έλα αζθαιέο θαη πγεηέο  πεξηβάιινλ ρσξίο ηε ρξήζε 

νπζηψλ 

Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 

Οη νκάδεο θξνπζηψλ νξγάλσλ απνηεινχλ κία ζεξαπεπηηθή δηαδξνκή πνπ κπνξεί 

θαλείο λα ηε ζπλαληήζεη ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο θαη πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο θαη 
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παξάιιεια έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα σο κία πξφζζεηε κνξθή 

ζεξαπείαο. (ηάκνπ et al., 2016) 

 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε θξνπζηψλ έρεη ςπρνζσκαηηθή επίδξαζε, 

βειηηψλνληαο θαη θηλεηνπνηψληαο ηελ αίζζεζε ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο ιεθηηθήο θαη κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ βνεζά θαη ζηελ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.  

 Οη ακάλνη ζηε Μνγγνιία, νη griots ζηελ Αθξηθή, ηαηξηθά άηνκα ησλ ηζαγελψλ 

ακεξηθαληθψλ εζλψλ θαη νη ζεξαπεπηέο άιισλ κε ηερλνινγηθψλ θνηλσληψλ πνπ 

πξνπνξεχζεθαλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ηχκπαλα γηα λα βνεζήζνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο 

επεμίαο ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο. 

 Ο Edward E. Mikenas σο ζχκβνπινο θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη κνπζηθφο πνπ δνπιεχεη 

κε εθήβνπο, αλαθέξεη φηη  έρεη δεη πνιιέο θνξέο  πσο ηα ηχκπαλα κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ αλαξξψλνπλ απφ ηελ θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο θαη 

άιισλ εμαξηεηηθψλ νπζηψλ. Ο εζηζκφο είλαη κηα αζζέλεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Πνιινί άλζξσπνη κπνξνχλ λα θαζίζνπλ ζηνπο Αλψλπκνπο Αιθννιηθνχο γηα κήλεο 

πξηλ κπνξέζνπλ λα αξρίζνπλ λα κηιάλε γηα ην πψο ληψζνπλ. Ζ αηηία θαηά ηελ άπνςε 

ηνπ Δ. Mikenas, είλαη φηη ηα αλεμεξεχλεηα ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγνχλ ελεξγεηαθά 

εκπφδηα. (Mikenas, 1999) Ζ βνήζεηα πξνο ηνπο αλζξψπνπο λα απνκαθξχλνπλ απηά ηα 

εκπφδηα είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεξαπείαο θαηάρξεζεο νπζηψλ. κέζα απφ ηελ 

νκάδα θξνπζηψλ δεκηνπξγνχληαη επράξηζηεο εκπεηξίεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηξαχκαηνο, κεηψλνληαο ηνλ 

εγσθεληξηζκφ θαη ηελ απνκφλσζε, ηα ζπλαηζζήκαηα βίαο θαη ζπγθξνχζεσλ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο απηνέθθξαζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ρσξίο 

ηε ρξήζε νπζηψλ, ρηίδνληαο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη πξνσζψληαο πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο. Ο 

κνπζηθνζεξαπεπηήο  Joseph Scartelli πξνηείλεη φηη ε νκαιή αθνπζηηθή νδήγεζε 

ρακειήο ζπρλφηεηαο (ηχκπαλν) επεξεάδεη ην δηθηπσηφ ζχζηεκα ελεξγνπνίεζεο κε 

ηξφπν πνπ δηεγείξεη φια ηα άιια κέξε ηνπ εγθεθάινπ, αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη 

ζεκαληηθή βιάβε. Πνιχ απιά, ηα θξνπζηά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε λεπξνινγηθή 

αλάπηπμε θαη λα επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο. Οη νκάδεο θξνπζηψλ 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηφζν ηε ξχζκηζε γηα κηα ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία φζν 

θαη ην θπζηθφ κεραληζκφ ηεο λεπξνινγηθήο θαη ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο. (ηάκνπ et 

al., 2016)  ζν πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζα ζηνλ εγθέθαιν, 
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ηφζν πην νινθιεξσκέλε είλαη ε εκπεηξία κέζα ζηε κλήκε. Δάλ ε εκπεηξία πνπ 

ζέινπκε λα ελζσκαηψζνπκε είλαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζθέινο απφ ηελ βξεθηθή καο 

ειηθία (πνπ είλαη πξνγισζζηθή), ηφηε είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε απηήο ηεο 

εκπεηξίαο κέζσ νκάδσλ θξνπζηψλ θαη ζεξαπείαο κέζσ ηνπ ξπζκνχ. Έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη  φηη ε θξνχζε έρεη κία ςπρνζσκαηηθή επίδξαζε, βειηηψλνληαο θαη 

θηλεηνπνηψληαο ηελ αίζζεζε ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο. (Mikenas, 1999)  

ε πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ, ν Γξ Barry Quinn, έλαο πηζηνπνηεκέλνο θιηληθφο 

ςπρνιφγνο, πεξηέγξαςε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ κε ην ηχκπαλν γηα ηελ 

αχμεζε ησλ εγθεθαιηθψλ θπκάησλ Alpha ησλ αζζελψλ κε ππεξδηέγεξζε (άγρνο). 

Τπάξρεη επίζεο κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ θχκαηα άιθα θαη επίζεο 

έρνπλ δξαζηεξηφηεηα εγθεθαιηθνχ φγθνπ ρακεινχ πιάηνπο ζε φιεο ηηο δψλεο. 

Πνιινί κε απηφ ην κνηίβν ηνπ εγθεθάινπ γίλνληαη αιθννιηθνί θαη εμαηξεηηθά 

εζηζκέλνη. Ζ δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ηνπ ξπζκνχ είλαη πνιχ ζεξαπεπηηθή γη απηά ηα 

άηνκα (Lawrence, n.d.) Σν ηχκπαλν παξάγεη θπζηνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή 

δηέγεξζε πνπ εληζρχεη ηηο δηαδηθαζίεο ζεξαπείαο θαη αλάθακςεο, πξνθαιεί ραιάξσζε 

θαη παξάγεη θπζηθέο επράξηζηεο εκπεηξίεο, απμάλεη ηελ αληίιεςε ηεο αζπλείδεηεο 

δπλακηθήο, ζπκβάιεη ζηελ απειεπζέξσζε ζπλαηζζεκαηηθνχ ηξαχκαηνο θαη 

επαλέληαμε ηνπ εαπηνχ. Σν drumming βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγσθεληξηζκνχ, 

ηεο απνκφλσζεο θαη ηεο απνμέλσζεο, δεκηνπξγψληαο κηα αίζζεζε ζχλδεζεο κε ηνλ 

εαπηφ θαη ηνπο άιινπο. Παξάιιεια, παξέρεη κηα θνζκηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε κηα πςειφηεξε δχλακε θαη ηελ εθαξκνγή πλεπκαηηθψλ πξννπηηθψλ 

ζηελ ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δπλακηθή ηνπ εζηζκνχ. Οη νκάδεο θξνπζηψλ 

εκπεξηέρνπλ  ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία εμάξηεζεο, ηδηαίηεξα 

γηα ηελ επαλαιακβαλφκελε ππνηξνπή θαη ηδίσο φηαλ έρνπλ απνηχρεη νη άιιεο κνξθέο 

ςπρνζεξαπείαο. Οη νκάδεο θξνπζηψλ θαη άιιεο ζακαληθέο δξαζηεξηφηεηεο  

απμεκέλεο ζπλεηδεζηαθήο θαηάζηαζεο αληηκεησπίδνπλ ηηο πνιιαπιέο αλάγθεο ησλ 

εμαξηεκέλσλ πιεζπζκψλ νη νπνίεο είλαη: 

 Φπζηνινγηθήο δπλακηθήο αλάγθεο, πξνθαιψληαο ηελ απφθξηζε ραιάξσζεο θαη 

απνθαζηζηψληαο ηελ ηζνξξνπία ζηα ζπζηήκαηα ησλ νπηνεηδψλ θαη ησλ 

ζεξνηνληλεξγηθψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ 

 Φπρνδπλακηθέο αλάγθεο γηα απηνγλσζία θαη δηνξαηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή 

ζεξαπεία θαη ςπρνινγηθή νινθιήξσζε 
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 Πλεπκαηηθέο αλάγθεο γηα επαθή κε πςειφηεξε δχλακε θαη πλεπκαηηθέο εκπεηξίεο 

 Κνηλσληθέο αλάγθεο γηα ζχλδεζε κε άιινπο θαη δηαπξνζσπηθή ππνζηήξημε 

(Winkelman,, 2018) 

 

Ο ΚΤΚΛΟ ΚΡΟΤΣΧΝ 

 

«when we drum together, it changes our 

relationships and helps us cope with whatever 

challenges life hands us»,  (Arthur  Hull)
9
 

 

 

Ο θχθινο θξνπζηψλ φπσο έρεη απνδεηρζεί , είλαη κία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηελ αξραηφηεηα ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο κεζφδνπ απηήο 

είλαη λα ηξνπνπνηήζεη ζπλαηζζήκαηα , ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Σαπηφρξνλα, 

κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζεξνηνληλεξγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

απμήζεη ηελ παξαγσγή ησλ θπκάησλ ζήηα ζηνλ εγθέθαιν θαζψο επίζεο θαη λα 

βειηηψζεη  ηνλ αηζζεηεξην-θηλεηηθφ ζπγρξνληζκφ. Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία κείσζεο ηεο 

απνμέλσζεο θαη ηνπ εγσθεληξηζκνχ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ εμσιεθηηθή επηθνηλσλία. 

Δπηπιένλ εληζρχεη ην αίζζεκα ηεο απειεπζέξσζεο απφ ηα ηξαχκαηα θαη πξνθαιεί 

επράξηζηα βηψκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα ρσξίο ηε ρξήζε νπζηψλ ελψ εληζρχεη θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη πξνσζεί ζεηηθέο ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο. (ηάκνπ,  2017).  

Καηά  ηνλ Steven Angel o ξπζκφο ζηε ζεξαπεία ησλ εμαξηήζεσλ βνεζάεη ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα, δεκηνπξγψληαο ελεξγεηαθέο δνκέο πνπ εληζρχνπλ ηελ εζηίαζε ησλ 

λεπξψλσλ ζηνλ εγθέθαιν ελψ παξάιιεια δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο ζρέζεηο κέζα ζην 

ζψκα. (Angel, S. ,2018) ηνλ θχθιν ησλ θξνπζηψλ, νη άλζξσπνη πνπ δελ είλαη 

απαξαίηεηα επαγγεικαηίεο κνπζηθνί ζπλαληψληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

απηνζρέδηα ζχλζεζε πνπ γίλεηαη επηξξνή γηα ηε δηθή ηνπο δσή. Ο θχθινο ησλ 

θξνπζηψλ παξέρεη κηα είζνδν ζηε κνπζηθή έθθξαζε, θαζηζηψληαο ηελ εκπεηξία απηή 

                                                           

9
 Belli, R. (2018). Drumming For Wellness: Drum Circles: An Ancient Methodology For A Modern 

World. Retrieved from http://www.healthy.net/scr/article.aspx?Id=2183 
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πξνζβάζηκε γηα νπνηνλδήπνηε, ζε θάζε ειηθία ή επίπεδν ηθαλφηεηαο. ε απηή ηελ 

απιή κνξθή, ην ηχκπαλν είλαη έλα πξνζηηφ εξγαιείν δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. (Belli, 

2018) 

 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ ( ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ Ζ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ) 

 

Ο  MARK SEAMAN KAI ΟΗ ΡΤΘΜΟΗ ΣΖ ΓΖ ΣΟ WEST READING ΣΖ 

PENNSYLVANIA 

Ο Seaman γηα λα αλαθάκςεη απφ ηνλ εζηζκφ άξρηζε λα ηξαγνπδάεη.  Απηφο ήηαλ έλαο 

ηξφπνο γηα λα εθθξαζηεί θαη λα γίλεη κέξνο κηαο θνηλφηεηαο. Έςαρλε γηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ζπλεηδεηφηεηαο. Ζ δέζκεπζή ηνπ κε ηα ηχκπαλα ηνλ νδήγεζε ζε έλαλ 

πξνζσπηθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη κηα αλάκεημε κε ηε βηνκεραλία απνθαηάζηαζεο, 

κέζσ ησλ ζπκβνχισλ πνπ ήμεξε ζην ίδξπκα Caron ζην Wernersville νη νπνίνη 

ήζειαλ λα εθζέζνπλ ηνπο εθήβνπο πνπ ήηαλ εμαξηεκέλνη ζηε ρξήζε νπζηψλ ζε 

ζεξαπεία κέζσ ηνπ ξπζκνχ. Οη ζχκβνπινη είπαλ φηη απηή ε απνηειεησκέλε, 

ζπκσκέλε, θαηαδηθαζκέλε λενιαία,  δσληάλεςε θαζψο ηα ηχκπαλα ηνπο έδσζαλ κηα 

νδφ έθθξαζεο. Αξρηθά, ηα πξνγξάκκαηά ηνπ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ηψξα φκσο, πξνζθέξνληαη σο ςπραγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζεξαπεπηηθή ελέξγεηα. 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

Σα πξνγξάκκαηα ηνπ Seaman αξρίδνπλ κε ην drumming θαζψο νη ζεξαπεπφκελνη 

εηζέξρνληαη ζην δσκάηην. Παίξλνπλ ηχκπαλα θαη είλαη ειεχζεξνη λα ηα παίμνπλ φπσο 

επηιέγνπλ. ηε ζπλέρεηα εηζάγεη αζθήζεηο πξνζέξκαλζεο γηα λα ηνπο θάλεη λα 

αηζζάλνληαη άλεηα κε ηα ηχκπαλα, δηδάζθνληαο ηνπο πψο λα ηα ρηππνχλ ρσξίο λα 

δίλεη θαζφινπ έκθαζε ζε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο. Έλα θσλεηηθφ ζηνηρείν εηζάγεηαη 

γηα λα εκπιέμεη ηελ νκάδα ζε ζπληνληζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ςαικσδίαο / 

ηξαγνπδηνχ γηα λα θάλεη ηελ ελέξγεηά ηνπο λα έρεη κία ξνή. Δπηηξέπεη ζηνπο 

ζεξαπεπφκελνπο λα παίδνπλ απζφξκεηα γηα λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηε κε ιεθηηθή 
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επηθνηλσλία θαη δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δείμνπλ πψο ληψζνπλ παίδνληαο 

θάπνην ξπζκφ ζηα ηχκπαλα. Οη δξαζηεξηφηεηεο θιήζεο θαη απφθξηζεο (εξψηεζε- 

απάληεζε) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχλδεζε ηεο νκάδαο. Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα 

δίλεη ζε θάζε ζπκκεηέρνληα ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ιίγν ην ηχκπαλν γηα 

λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ζ νκάδα αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία 

απηνζρεδηαζηηθήο κνπζηθήο πνπ παξάγεη κηα αίζζεζε κεγάινπ επηηεχγκαηνο θαη 

ζπλδέεη κηα ζπλερφκελε δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη κε ηνλ νξακαηηζκφ. Ο Seaman 

ηειεηψλεη ην πξφγξακκά ηνπ κε κηα εθαξκνγή ησλ Αλψλπκσλ Αιθννιηθψλ ηνπ 11νπ 

επηπέδνπ (δηαινγηζκφο), ρξεζηκνπνηψληαο κνπζηθή δηαινγηζκνχ θαη δηάθνξα 

θξνπζηά φξγαλα γηα λα εληζρχζεη κηα δηαδηθαζία απεηθφληζεο γηα λα ζπλδεζεί κε κηα 

πςειφηεξε δχλακε. «Παίξλσ ηνπο αλζξψπνπο ραιαξνχο θαη ηνπο πξνηξέπσ λα 

θχγνπλ απφ ην ζψκα ηνπο θαη λα πάλε ζε έλα ηαμίδη. Μηιψ γηα ζπγρψξεζε, απνδνρή 

θαη ππνηαγή. Γνπιεχσ πάλσ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο ελνρήο ηνπο απφ ηα ζπληξίκκηα 

πνπ έρνπλ παξάμεη κέζα απφ ηνπο εζηζκνχο ηνπο. Ο νξακαηηζκφο ζπλδέεηαη κε ην 

εζσηεξηθφ παηδί, γηα λα απειεπζεξσζεί ην θνξηίν, λα μππλήζνπλ νη  πξαγκαηηθέο 

δπλαηφηεηεο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε κία πςειφηεξε δχλακε πνπ ηνπο πεξηθιείεη 

κέζα ζε έλα ρψξν ραξάο θαη ζεξαπείαο ». 

Απνηειέζκαηα: 

Οη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ κε ελζνπζηαζκφ ην drumming. Σν πξνζσπηθφ 

ππνγξάκκηζε φηη νη λένη ρξεηάδνληαη αηνκηθά ην drumming φηαλ ε νκαδηθή δπλακηθή 

ζηξεζάξεηαη εμαηηίαο ηεο ζχγθξνπζεο κέζα ζηελ νκάδα θαζψο θαη φηαλ ην νκαδηθφ 

αίζζεκα θαη ν ζθνπφο δηαηαξάζζνληαη απφ ηελ ππνηξνπή θάπνηνπ ζεξαπεπφκελνπ 

απφ ηα λαξθσηηθά. Ο Seaman βξίζθεη φηη ην ηχκπαλν σζεί ηελ νκάδα, δεκηνπξγψληαο 

ην αίζζεκα θνηλφηεηαο θαη ηεο ζπλδεηηθφηεηαο. Ζ ηειηθή δξαζηεξηφηεηα 

δηαινγηζκνχ πξνθαιεί βαζηά ραιάξσζε, αλαθνπθίδεη ηηο πξνζσπηθέο θαη νκαδηθέο 

εληάζεηο θαη ζπρλά νδεγεί ζε έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή απειεπζέξσζε. Ο Seaman 

ηζρπξίδεηαη φηη ην drumming δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπλεηδεηφηεηαο θαζψο 

θαη κηα εκπεηξία ηζρπξήο ελέξγεηαο απφ ηηο δνλήζεηο, κε θπζηθή δηέγεξζε πνπ 

πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή απειεπζέξσζε. Δπεηδή νη εζηζκέλνη άλζξσπνη είλαη πνιχ 

εγσθεληξηθνί, απνζπλδένληαη θαη αηζζάλνληαη απνκνλσκέλνη αθφκε θαη γχξσ απφ 

άιινπο αλζξψπνπο, ην ηχκπαλν δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο ζχλδεζεο ηελ νπνία ηελ 

ρξεηάδνληαη απεγλσζκέλα, ιέεη ν Seaman. «ινη καο ρξεηαδφκαζηε απηή ηελ 
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επαλαζχλδεζε κε ηνλ εαπηφ καο, κε ηελ ςπρή καο, κε κηα πςειφηεξε δχλακε. Σα 

ηχκπαλα πξνθαινχλ αθξηβψο απηφ, κεηαθέξνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε βαζχηεξν 

επίπεδν, δεκηνπξγψληαο ην αίζζεκα ηεο ζχλδεζεο θαη ηεο θνηλφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζψκα, ην κπαιφ θαη ην πλεχκα».  Σν πξφγξακκα ηνπ Seaman 

ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνθαιέζεη κηα πλεπκαηηθή εκπεηξία πνπ είλαη αηζηφδνμε θαη 

δηαζθεδαζηηθή. Ο δηαινγηζκφο, ε "δηαδηθαζία ξνήο " θαη ε "αλαγελλεζηαθή εκπεηξία" 

επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα αθήλνπλ πίζσ ηνπο ηα πξάγκαηα πνπ δελ ζέινπλ 

(π.ρ. ηνλ εζηζκφ ηνπο) θαη λα θέξλνπλ ηα ζέκαηα ηεο αλάθακςεο κέζα ζηε δπλακηθή 

ηεο νκάδαο θξνπζηψλ. 

 Ο ED MIKENAS ΚΑΙ ΣΟ ΗΜΕΡΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟ  ΛΙΝΧΜΠΕΡΓΚ 

Ο Ed Mikenas έρεη έλα ππφβαζξν σο κνπζηθφο, κνπζηθνζεξαπεπηήο θαη ζχκβνπινο 

θαηάρξεζεο νπζηψλ. Έρεη ιάβεη επίζεο εθπαίδεπζε απφ ην Ίδξπκα ακαληθψλ 

πνπδψλ.  Αλαθάιπςε γηα πξψηε θνξά ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ηχκπαλνπ γηα 

ζεξαπεία φηαλ εξγάζηεθε σο ζχκβνπινο θαηάρξεζεο νπζηψλ ζε κία νκάδα  

θνξηηζηψλ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Mikena γηα ην drumming ηνλ ψζεζε ζην λα  εγεζεί 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, μεθηλψληαο απφ κηα ζπλαπιία γηα ηελ πξφιεςε ηεο θαηάρξεζεο 

νπζηψλ. ήκεξα, ηα πξνγξάκκαηά ηνπ παξέρνληαη ζε θνιέγηα, ζε πξνγξάκκαηα κεηά 

ην ζρνιείν, ζε πξνγξάκκαηα ησλ πφιεσλ θαη ζε ζπλέδξηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ςπρνινγία θαη ηνλ εζηζκφ. Σν ηχκπαλν εληζρχεη άιια πξνγξάκκαηα ηφζν γηα ηελ 

πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε απφ ηνλ εζηζκφ ζε έλα θνηλνηηθφ πιαίζην. 

Σν Drumming δίλεη έκθαζε ζηελ απηνέθθξαζε, δηδάζθεη πψο λα απνθαηαζηήζεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαη πσο λα αληηκεησπίδεη δεηήκαηα βίαο θαη ζπγθξνχζεσλ 

κέζσ ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ιέεη ν Mikenas. 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

Ο Mikenas ρξεζηκνπνηεί ηελ νκάδα θξνπζηψλ ζηελ ζπκβνπιεπηηθή ζεξαπεία ηεο 

θαηάρξεζεο νπζηψλ γηα λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα εληζρχζεη ηε δηαδηθαζία ζεξαπείαο. 

Ζ ζπκκεηνρή σο εγέηεο νκάδαο ή σο κέινο ηεο πξνθαιεί εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δηαδηθαζία αλάθακςεο φπσο εκπηζηνζχλε, αβεβαηφηεηα θαη 

αλαζθάιεηα ζηελ θαζνδήγεζε, αζθάιεηα ζηελ παξαθνινχζεζε, επηζπκία γηα αιιαγή 

ή θαηλνηνκία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ξπζκνχ επηηξέπνπλ ηελ απζφξκεηε έθθξαζε 

ησλ εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Ο Mikenas εθζέηεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δηάθνξα 
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φξγαλα θξνπζηψλ θαη ηνπο βνεζά λα κάζνπλ ηνπο βαζηθνχο ήρνπο, ηνπο ξπζκνχο θαη 

ηνπο ζχλζεηνπο πνιπξπζκηθνχο ρνξνχο. Οη ζπλεδξίεο μεθηλνχλ κε πξνζέξκαλζε ησλ 

βαξχηνλσλ θξνπζηψλ γηα λα ληψζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο αζθάιεηα θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ εχθνιεο αζθήζεηο κε ζηφρν ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο νκάδαο. Απηά 

αθνινπζνχληαη απφ πην ςεινχο ηφλνπο ζε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα κε ηε ρξήζε 

ζεκάησλ γηα ηελ εθθίλεζε θαη ην ζηακάηεκα. ηε ζπλέρεηα εηζάγνληαη πην 

πνιχπινθεο θηλήζεηο (heel-to-toe, switching hands, slap tones) , ηνλίδνληαο ηνλ ξφιν 

ηνπ δεπηεξεχνληνο ρεξηνχ. Ο Mikenas ρξεζηκνπνηεί αθξνθεληξηθέο παξαδφζεηο, 

ηδηαίηεξα αθξνθνπβαλέδηθνπο θαη βξαδηιηάληθνπο ξπζκνχο θαζψο θαη ηνπο yorumba 

ξπζκνχο πνπ είλαη έλα ζπλνλζχιεπκα επηξξνψλ απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Καξατβηθή, 

βαζηδφκελνη ζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. Οη ζενί ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξαζηάζεηο 

αξρέηππσλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ 

αζπλείδεηε δπλακηθή ηνπο θαη λα ζπλδέζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηελ 

πλεπκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλφηεηα. Ο Mikenas ιέεη φηη απηέο νη πλεπκαηηθέο 

εκπεηξίεο ζπλδένπλ ηνπο πειάηεο κε κηα "αλψηεξε δχλακε" θαη απνθαζηζηνχλ ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο "θπζηθνχο εαπηνχο ηνπο". 

 

Απνηειέζκαηα: 

Ο Mikenas δηαπηζηψλεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ drumming παξάγνπλ ςπραγσγία, 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπλεηδεηφηεηαο θαη κηα ελέξγεηα πνπ πξνζειθχεη ηνπο 

αλζξψπνπο κέζα. Σν drumming πξνζθέξεη επίζεο επθαηξίεο γηα ζπληνληζκφ ηνπ ήρνπ 

θαη ηεο θίλεζεο γηα λα βνεζήζεη ζηελ ςπρηθή, ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε. Ο παικφο ηνπ ηπκπάλνπ ζε έλα πιαίζην πνπ ζπλδπάδεη ηελ απηνέθθξαζε 

βνεζάεη ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ιέεη ν 

Mikenas. Σν ηξαγνχδη δίλεη ηελ επθαηξία λα κάζνπκε ηελ εγεζία θαη λα 

αλαθαιχςνπκε ηηο δηθέο καο δπλαηφηεηεο. Οη ήρνη, νη ξπζκνί θαη ε ελέξγεηα ηνπ 

ηπκπάλνπ εθκαηεχνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ζέκαηα ηα νπνία κπνξνπλ λα βνεζήζνπλ ηελ 

εμάιεηςε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηξαχκαηνο. Ο Mikenas ηζρπξίδεηαη φηη «κε ην 

ηχκπαλν, κηα νκάδα αλζξψπσλ πεγαίλεη απφ ην ράνο θαη ην ζφξπβν ζε κηα νκαιή 

αίζζεζε ηνπ λα ληψζνπλ ζπλερψο ην ίδην. Οη δξαζηεξηφηεηεο κε ην ξπζκφ βνεζνχλ λα 

εθθξάζνπκε θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο αλζπγηεηλέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα λαξθσηηθά. Λέεη φηη « ην ηχκπαλν παξαζχξεη ηνλ εγθέθαιν θαη 
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δηεγείξεη επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα ρσξίο λαξθσηηθά». Σν drumming θάλεη ηελ νκάδα 

λα αηζζάλεηαη θαιά. ηαλ νη εμαξηεκέλνη ζπλδένληαη, ηνπο θάλεη λα ιάκπνπλ. 

Βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα ηαηξηάδνπλ. «Ο ξπζκφο δηδάζθεη ηελ θαιιηέξγεηα, ην 

ζεβαζκφ, ηε ζπκκεηνρή θαη ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, κεηαβάιιεη ηελ νκηιία, ην 

ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαη  καζαίλεη ην πψο κπνξεί θάπνηνο λα ελεξγεί απφ 

ηελ θαξδηά.» Δπεηδή νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ξπζκνχ δίλνπλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, ηα άηνκα πξέπεη λα ζπληνλίδνπλ ηα κέξε ηνπο. 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζε άιινπο. Απηφ ηνπο δίλεη κηα εκπεηξία 

ζπλεξγαζίαο κε δνκεκέλν ηξφπν. Ο Mikenas ιέεη φηη κηα δνκεκέλε ζεηηθή 

καζεζηαθή εκπεηξία ζε δσέο πνπ ζπρλά είλαη ρανηηθέο βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ζπλδεζνχλ κε ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε. Ο 

Mikenas ζεσξεί ηα νθέιε ηνπ drumming είλαη λα πεξηιακβάλνπλ βειηησκέλν 

αηζζεηεξηνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ελζσκάησζε, απμεκέλε ζσκαηηθή ζπλείδεζε θαη 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε, κείσζε ηνπ άγρνπο, βειηησκέλεο δεμηφηεηεο ιεθηηθήο θαη 

κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

νηθνδφκεζε ζρέζεσλ θαη αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ εαπηνχ γηα ζπλεηδεζηαθή 

εμέιημε, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή κάζεζε. 

Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΑΜΑΝΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΟΤ ΜYRON 

ESHOWSKY 

Ο Myron Eshowsky εθπαηδεχηεθε σο ζχκβνπινο ζακαληζκνχ απφ ην Ίδξπκα ησλ  

ακαληθψλ πνπδψλ. Οη εκπεηξίεο ηνπ, πνπ αξρίδνπλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, 

μεθηλνχλ κε πεξηζάιςεηο νμείαο ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο θαη θηάλνπλ ηελ ηδησηηθή 

άζθεζε επαγγέικαηνο, θαζψο θαη ζε θέληξα ςπρηθήο πγείαο θαη θπιαθέο. Ο 

Eshowsky εξγάζηεθε κε ελήιηθεο ζε έλα θνηλνηηθφ θέληξν ςπρηθήο πγείαο ζην 

Madison ηνπ Wisconsin, ρξεζηκνπνηψληαο ζακαληθέο πξνζεγγίζεηο παξνρήο 

ζπκβνπιψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ επηηπρία ηνπ νδήγεζε ηε κνλάδα λαξθσηηθψλ θαη αιθννιηζκνχ πνπ 

είρε αλαιάβεη λα εηδηθεχεηαη ζε πειάηεο κε ηζηνξηθφ ζνβαξνχ εζηζκνχ θαη ζεκαληηθά 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. ηε ζπλέρεηα εξγάζηεθε κε λενιαία θαη ζπκκνξίεο ζε 

θίλδπλν ζε ελαιιαθηηθφ ζρνιείν θαη παξείρε πξνγξάκκαηα γηα θέληξα ςπρηθήο 

πγείαο, ζε νκάδεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζηελ θνηλφηεηα, ζε 
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λνζνθνκεία, ζε νξγαληζκνχο ζπληήξεζεο ηεο πγείαο, ζε δεκφζηα ζρνιεία θαη 

θπιαθέο. 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

Σα ζακαληθά πξνγξάκκαηα drumming πνπ παξέρνληαη απφ ην Eshowsky 

πεξηιακβάλνπλ έλα ζπλδπαζκφ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ, 

ηαμίδηα, ζεξαπεπηηθέο εξγαζίεο, ρνξφ, πλεπκαηηθή καληεία θαη νκαδηθέο ηειεηέο. 

Δκπιέθεη ηνπο εθήβνπο ζε ξπζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο δηδάζθεη λα ηαμηδεχνπλ 

κφλνη ηνπο. Σαθηηθά θάλεη θαη κφλνο ηνπ απηά ηα ηαμίδηα πξνθεηκέλνπ θάλεη ηελ 

ζεξαπεπηηθή δνπιεηά. Ο Eshowsky ρξεζηκνπνηεί ηα ζακαληθά ηαμίδηα (shamanic 

journey
10

) γηα λα αλαθαιχςεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πειάηεο ηνπ. Απηέο νη ζακαληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα παξέρνπλ ζεξαπεία (π.ρ. "ςπρηθή αλάθηεζε") ή 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπλέρεηα ζε ηειεηνπξγηθέο ζεξαπεπηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ αθνξνχλ θαη άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη παξέρνπλ κηα 

νκαδηθή ππνζηήξημε. Ο Eshowsky ρξεζηκνπνηεί ηελ ηειεηή θαη ηελ ηειεηνπξγία γηα 

λα δεκηνπξγήζεη έλα γεληθφ πιαίζην γηα ηνπο πειάηεο έηζη ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο, ελψ ηαπηνρξφλσο ηνπο ηνπνζεηεί ζε έλα παγθφζκην πιαίζην. Ο 

ίδηνο ηζρπξίδεηαη φηη απηή ε δηαδηθαζία είλαη ζεξαπεπηηθή θαη παξέρεη ηελ αίζζεζε 

ηνπ αλήθεηλ πνπ βνεζά ηνπο πειάηεο λα θαζνξίζνπλ πνηνη είλαη. 

Απνηειέζκαηα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ φηη ην drumming θαη ηα shamanic journeys ηνπο 

ραιαξψλνπλ θαη ηνπο βνεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην άγρνο. "Σν drumming ηνπο 

βνεζάεη λα βηψζνπλ έλα είδνο γαιήλεο θαη παξέρεη έλα πλεπκαηηθφ πιαίζην κάζεζεο 

πνπ ηνπο επηηξέπεη λα κηιάλε γηα ηηο βαζχηεξεο αλεζπρίεο ηνπο. Σνπο δίλεη ηελ 

επθαηξία λα αθνχζνπλ απηά πνπ δελ αηζζάλνληαη». Ο Eshowsky αλαθέξεη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηε ρξήζε θνθαΐλεο θαη καξηρνπάλαο, 

θαζψο θαη ηε κείσζε ηεο βίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα λαξθσηηθά θαη ηελ επαθή κε ηελ 

                                                           

10
 Harner, M. (1980). The Way of The Shaman (p. 31). United Stated and Canada: Bantam Books. 

Retrieved from https://www.scribd.com/document/365788325/Michael-Harner-The-Way-of-The-

Shaman-pdf 
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δηθαηνζχλε. Απηφ εληζρχεη επίζεο ηε ζρνιηθή ζπκκεηνρή θαη απφδνζε. Σν έξγν ηνπ 

Eshowsky κε ηε ζακαληθή ζεξαπεία είλαη ζπρλά απνηειεζκαηηθφ γηα ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ βξίζθνληαη ζε απειπηζηηθέο θαηαζηάζεηο, φηαλ έρνπλ απνηχρεη άιινη ηξφπνη 

παξνρήο ζπκβνπιψλ. Μηα ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε εθαξκνγή ήηαλ κε ηνπο λένπο ζηηο 

νκαδηθέο ζπκκνξίεο, γηα ηνπο νπνίνπο ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ βαζηθνχ 

ζακαληζκνχ ήηαλ ρξήζηκε ζηελ παξνρή ζεξαπείαο θαη πλεπκαηηθήο δηθαηνζχλεο 

αληηκεησπίδνληαο δεηήκαηα απειπηζίαο θαη αδπλακία. 

 

Ζ ΑΜΑΝΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ DANIEL SMITH 

 

Ο Daniel Smith  είλαη ν πξψελ δηεπζπληήο ηνπ Center for Addictive Behaviors θαη 

δηεπζπληήο πξνγξάκκαηνο Herman Area District Hospital Alcohol and Drug Unit ζην 

αηλη Λνπηο, Μηδνχξη. Μεηά απφ ρξφληα ρξήζεο ηερληθψλ ζακαληθνχ drumming θαη 

εθπαίδεπζεο απφ ην Ίδξπκα Shamanic Studies, o Smith εηζήγαγε ην ηχκπαλν ζην 

έξγν ηνπ σο εμνπζηνδνηεκέλνο θιηληθφο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζε πξφγξακκα 

απνθαηάζηαζεο θαηάρξεζεο νπζηψλ. Έρεη δηδάμεη ηπκπαληζηηθέο θαη ζακαληθέο 

ηερληθέο σο ελαιιαθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία γηα ηνλ εζηζκφ ζε 

εθδειψζεηο επεμίαο, ζε επαγγεικαηηθέο εθπαηδεχζεηο θαη ζε ζπλέδξηα. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο : 

 

Ζ ελζσκάησζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ ζακαληζκνχ ζην πιαίζην ηεο θξνληίδαο έρεη 

δεκηνπξγήζεη εληάζεηο, αιιά ν Smith ιέεη φηη έρεη βξεη ήδε δπζάξεζηε απνδνρή απφ 

ην πξνζσπηθφ ησλ ςπρηαηξηθψλ δνκψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε γηφγθα, νη 

ηερληθέο αλαπλνήο, ε κνπζηθνζεξαπεία, νη θαηαζθεπέο κάζθαο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δπλακηθήο. Ο 

κηζ ρξεζηκνπνηεί ηε ζακαληθή πξνζέγγηζε γηα πειάηεο πνπ ππνηξνπηάδνπλ 

επαλεηιεκκέλα, γηα ηνπο πειάηεο πνπ μέξνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα ζεξαπεπηνχλ 

αιιά δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηελ λεθαιηφηεηα. Ο Smith επηθεληξψλεηαη ζηελ 

"αλαδσνγφλεζε" , έλα είδνο "πλεπκαηηθήο ρεηξνπξγηθήο" παξφκνηαο κε απηφ πνπ νη 

Αλψλπκνη Αιθννιηθνί νλνκάδνπλ πλεπκαηηθή αθχπληζε. Απηή ε εκπεηξία αλαγθάδεη 
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ην εζηζκέλν άηνκν λα ππνβιεζεί ζε κηα βαζηά αιιαγή ζηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζηε 

δσή, ιέεη ν Smith. 

 

Απνηειέζκαηα: 

 

 Ο κηζ ιέεη φηη ην drumming θαη νη ζακαληθέο δξαζηεξηφηεηεο αληηκεησπίδνπλ ηνλ 

εζηζκφ κέζσ ηεο επαλέληαμεο ηνπ εαπηνχ ζηηο ηειεηνπξγίεο γηα ηελ ζεξαπεία. Μέζα 

απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη άλζξσπνη απνθηνχλ πξφζβαζε ζε ηξαπκαηηθέο 

επηζέζεηο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ θαηάρξεζε νπζηψλ.. Σα παγθφζκηα ηαμίδηα 

πλεχκαηνο παξέρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πξψηκεο εκπεηξίεο ζε έλα πιαίζην 

πνπ κεηψλεη ηα εκπφδηα ηεο αληίιεςεο. Σα πλεχκαηα ησλ πξνγφλσλ ή άιινη ρξήζηκνη 

πλεπκαηηθνί νδεγνί θαη ζχκκαρνη πνπ ζπλαληψληαη ζε ηειεηνπξγίεο θαη ηαμίδηα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επίιπζε ηνπ ηξαχκαηνο. Απηέο νη εκπεηξίεο είλαη ζεξαπεπηηθέο, 

θέξλνληαο ηηο δπλάκεηο απνθαηάζηαζεο ηεο θχζεο ζε θιηληθέο ζπλζήθεο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζακαληζκνχ θέξλνπλ ηνπο αλζξψπνπο απνηειεζκαηηθά θαη 

άκεζα πνιχ θνληά κε ηηο πλεπκαηηθέο δπλάκεηο, εζηηάδνληαο ζηνλ πειάηε ζε 

νιφθιεξν ην ζψκα ηνπ θαη ελζσκαηψλνληαο ηελ ζεξαπεία ζε θπζηθφ θαη πλεπκαηηθφ 

επίπεδν. 

 

 

ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟ PHOENIX SHANTI GROUP ΣΗ 

ΖΝΧΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΔΗΔ 

 

Ο Winkelman παξνπζίαζε ξπζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζην ζακαληζκφ ζε 

πειάηεο ηνπ Phoenix Shanti σο κέξνο ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο ζην MPH. Οη 

ζεξαπεπφκελνη ήηαλ ζεηηθνί ζην ηφ HIV ελψ πνιινί απφ απηνχο ήηαλ εζηζκέλνη ζην 

θξάθ, ζηελ θνθατλε , ζηηο ακθεηακίλεο θαη ζηα νπηνεηδή. Οη δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ 

ξπζκφ δελ απνηεινχζαλ ην βαζηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά πξνζθέξνληαλ 

εζεινληηθά ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία. Ζ ξπζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο 

ζηνλ ζακαληζκφ παξνπζηάδνληαλ ζηελ νκάδα κε απιά ιφγηα ζαλ κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ραιάξσζήο ηνπο θαη ζαλ κηα δηαδηθαζία πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη θπζηθά 

ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπλεηδεηφηεηαο ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

νπζίεο. Ο θιηληθφο δηεπζπληήο πξφηεηλε πσο γηα λα γίλεη επηηπρεκέλε ε ζπκκεηνρή 
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ζηελ νκάδα γηα ηα απνηειέζκαηα, ήηαλ ζεκαληηθή ε ζπλεπήο παξνπζία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  Οη πξφζζεηεο ζπζηάζεηο πεξηειάκβαλαλ ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ 

εκπεηξηψλ κέζα ηελ θαηαγξαθή γηα ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ησλ ζεξαπεπφκελσλ. 

 

Λίγνη απφ ηνπο ζεξαπεπφκελνπο παξαθνινχζεζαλ ηηο νκάδεο θξνπζηψλ. Δλψ ην 

πξφγξακκα εληαηηθήο ζεξαπείαο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν, 

νη ζπκκεηέρνληεο ηεο νκάδαο θξνπζηψλ κεηψζεθαλ κέρξη πνπ δελ ππήξρε θαλέλαο 

ζπκκεηέρνληαο. Απηή ε έιιεηςε εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ζε ζπκπιεξσκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ππνδειψλεη φηη ε επηηπρήο εηζαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ξπζκνχ 

ζηελ απνθαηάζηαζε απαηηεί ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην θχξην πξφγξακκα. Σν 

ελδηαθέξνλ ησλ πειαηψλ επίζεο ζα επεξεαζηεί απφ ηηο ζηάζεηο πνπ εθθξάδνπλ νη 

ζχκβνπινη. 

 

(Winkelman,, 2018) 

 

 

Ζ ΟΜΑΓΑ ΔΚΦΡΑΖ ΜΔΧ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΡΓΧ» ΣΖΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

  

 

Σν Π.Δ.Θ.Δ.Α. «ΑΡΓΧ»  είλαη έλα αλνηρηφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο ην νπνίν 

παξέρεηαη δσξεάλ. Λεηηνπξγεί θαζεκεξηλά εθηφο απφ ηα αββαηνθχξηαθα θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα κέιε λα εξγάδνληαη, λα εθπαηδεχνληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη κφλα 

ηνπο ηνλ ρξφλν ηνπο. ηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο ιεηηνπξγνχλ νκάδεο πνηθίινπ 

πεξηερνκέλνπ φπσο ςπρνζεξαπεπηηθέο νκάδεο, εξγαζηήξηα θαηαζθεπψλ, νκάδεο 

άζιεζεο θαζψο θαη νκάδεο εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Τπάξρεη νκάδα έθθξαζεο 

κέζσ ηνπ ξπζκνχ κε ζηφρν ηελ έθθξαζε, ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ επηθνηλσλία. Γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα επηιέρηεθαλ ηα θξνπζηά γηαηί νη ζεξαπεπηέο θαη ζχκβνπινη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξνχλ φηη ν ξπζκφο είλαη έλα θαηλφκελν ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

αλζξψπηλε χπαξμε αθνχ ππάξρεη ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. Απφ ηελ εκβξπαθή θάζε 

αθφκα εξρφκαζηε ζε επαθή κε ην ξπζκφ αθνχγνληαο ηνπο ρηχπνπο ηεο θαξδηάο ηεο 

κεηέξαο καο ηαλ γελλεζνχκε εξρφκαζηε ζε έλα θφζκν ξπζκηθψλ(ηαθηηθψλ) 

αιιαγψλ. Οη επνρέο ελαιιάζζνληαη. Ζ λχρηα δηαδέρεηαη ηελ εκέξα. Ο ξπζκφο 

απνηειεί ζπζηαηηθφ ηεο επηθνηλσλίαο καο , ηεο έθθξαζήο καο θαζψο ε έθθξαζε κέζα 
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απφ απηφλ είλαη απαιιαγκέλε απφ θάζε είδνπο θαηεπζπληηθήο πξφζεζεο θαη απφ ηελ 

ινγνθξηζία ηεο ινγηθήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα έρεη ζαλ ζηφρν ηελ εμσιεθηηθή 

επηθνηλσλία φπνπ ν ζπλδπαζκφο ηεο κε ηα θξνπζηά φξγαλα απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

κέζν ζηελ δηαδηθαζία απεμάξηεζεο. 

Γξαζηεξηφηεηεο: 

 

ηηο νκάδεο απηέο δηεμάγνληαη δξαζηεξηφηεηεο απηνζρεδηαζκνχ θαζψο θαη δνκεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ξπζκηθψλ κνηίβσλ. ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνζρεδηαζκνχ νη 

ζπληνληζηέο πξνηείλνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δείμνπλ πσο αηζζάλνληαη κέζσ ηνπ 

ξπζκνχ, απηνζρεδηάδνληαο κε απζνξκεηηζκφ. Ζ δηαδηθαζία μεθηλάεη αηνκηθά θαη 

νδεγείηαη ζε έλα νκαδηθφ , ζπληνληζκέλν θαη ξπζκηθφ απνηέιεζκα. Απηνχ ηνπ είδνπο 

νη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ απιά ζηαζεξά κνηίβα ή ξπζκηθέο θξάζεηο κε 

παξαιιαγέο ζηελ δπλακηθή, ζηελ έληαζε θαη ζηνλ ξπζκφ. Δθηφο απφ ηνπο κνπζηθνχο 

απηνζρεδηαζκνχο, κία άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία είλαη ηα ερεηηθά ηαμίδηα. Σα κέιε ηεο νκάδαο θαινχληαη κε θιεηζηά κάηηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ήρνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη νπνηνδήπνηε κέζν κε ζηφρν λα 

απειεπζεξψζνπλ ηελ θαληαζία ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ εηθφλεο θαη λα ηαμηδέςνπλ 

κέζα ζε φιν απηφ. Ζ δξαζηεξηφηεηα μεθηλάεη θαη ηειεηψλεη κε ηελ απφιπηε ζησπή. 

Αθφκα κία δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ είλαη ε 

αλαπαξάζηαζε ηεο θαηαηγίδαο κέζα απφ ηα θξνπζηά. ηελ νπζία ηα κέιε 

αλαπαξηζηνχλ ηελ δηαδξνκή κηαο θαηαηγίδαο κέζσ ησλ θξνπζηψλ νξγάλσλ 

μεθηλψληαο απφ ηνλ αέξα πνπ δπλακψλεη, ηηο πξψηεο ςηράιεο πνπ γίλνληαη βξνρή, ηηο 

αζηξαπέο, ηηο βξνληέο , θηάλνληαο ζηελ θνξχθσζή ηεο. Ζ νκάδα είλαη εθείλε πνπ ζα 

απνθαζίζεη πφηε ζα κεηψζεη ηελ έληαζε ηεο θαηαηγίδαο έηζη ψζηε λα νδεγεζεί ζην 

ηέινο ηεο. Μέζα απφ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα εθθξάδεηαη ε έληαζε , ν ζπκφο θαη 

δηάθνξα έληνλα ζπλαηζζήκαηα ελψ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ θιεηζηά ηα κάηηα ηνπο γηα 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηηο αηζζήζεηο ηνπο, ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηελ θαληαζία 

ηνπο.  

 

Σν άιιν επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ έρεη λα θάλεη κε κηθξά ξπζκηθά κνηίβα ηα νπνία 

είλαη πνιχ δνκεκέλα. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ φπνπ 

απνηειεί κέξνο ελφο ξπζκηθνχ κνηίβνπ. ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη 

έλαο καέζηξνο ν νπνίνο κπνξεί λα δξα απηνζρεδηαζηηθά κέζα ζηελ νκάδα. Σα κέιε 

ζηελ πνξεία κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ξπζκνχο. Μέζα απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα 
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ηα κέιε κπνξνχλ λα βγνπλ απφ ηελ εζσζηξέθεηα ηεο ρξήζεο, λα γίλνπλ πην 

θνηλσληθά κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο, θαη λα έρνπλ ηε δχλακε λα  εθηεζνχλ ζην 

ππφινηπν θνηλφ ρσξίο λα ππάξρεη ε ζθέςε ηεο ινγνθξηζίαο. 

 

Απνηειέζκαηα: 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θξνπζηψλ, ηα κέιε ηεο θάλεθε λα 

θαηαλννχλ ηελ ζεκαληηθφηεηα φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δηφηη κέζα απφ απηήλ 

αλαδχζεθε ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ηδεψλ ζηα πιαίζηα 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο απνδνρήο. Σα κέιε εμέθξαζαλ πσο ζηελ ελαζρφιεζε ηνπο 

κε θάηη ην νπνίν δελ γλψξηδαλ , ηνπο βνήζεζε ε ειεπζεξία θαη ε απνδνρή πνπ ηνπο 

έδσζε ε νκάδα. Πνιιέο θνξέο ππήξρε εθλεπξηζκφο θαη ελφριεζε ζηελ νκάδα φηαλ 

θάπνηα κέιε ήηαλ εθηφο ξπζκνχ ή φηαλ δεκηνπξγνχζαλ θαζαξία κε ην φξγαλφ ηνπο. 

Απηφ δεκηνχξγεζε έλα επηθξηηηθφ θιίκα ην νπνία δελ ήηαλ βνεζεηηθφ γηα θαλέλα 

κέινο ηεο νκάδαο. Ζ ζηάζε απηή άξρηζε ζηαδηαθά λα αιιάδεη έηζη ψζηε λα δίλεηαη 

ρψξνο θαη ρξφλνο ζηα κέιε ηεο νκάδαο ηα νπνία δπζθνιεχνληαη. έηζη δεκηνπξγήζεθε 

έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο ην νπνίν νδήγεζε ζηελ απηφ-νξηνζέηεζε θαη ζηελ 

απηνξξχζκηζε ηεο νκάδαο.(ηάκνπ et al., 2016) 

Σν drumming έρεη πνιιέο επηπηψζεηο θπζηθέο θαη ςπρνινγηθέο. Σν βηβιίν ηνπ 

Friedman R. κε ηίηιν «The Healing Power of the Drum»  αλαδεηθλχεη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ ξπζκνχ ζηελ ζεξαπεία θαιχπηνληαο έλα επξχ 

θάζκα απφ θπζηθέο θαηαζηάζεηο, ςπρηθέο αζζέλεηεο θαη δηαηαξαρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Ζ ρξήζε ηνπ ξπζκνχ εληζρχεη ηελ επαηζζεζία ηνπ χπλνπ, απμάλεη 

ηελ ραιάξσζε θαη παξέρεη ζακαληθέο εκπεηξίεο. Ζ ρξήζε ηνπ ξπζκνχ θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε ξπζκηθή αθνπζηηθή δηέγεξζε δεκηνπξγεί ηέηνηεο ζπλάςεηο ζηνλ 

εγθέθαιν κε απνηέιεζκα λα ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή θπκάησλ Θ θαη Α. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη κε ηηο δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπλεηδεηφηεηαο ηα νπνία ζπκβάινπλ ζε κία 

θαηάζηαζε φπνπ ν εγθέθαινο αληαπνθξίλεηαη αληαλαθιψληαο ζπγρξνληζκέλα κνηίβα 

θπκάησλ Θ θαη Α . Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

εγθεθάινπ κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνλ ζεξεηνληλεξγηθψλ θπθισκάησλ. Ζ 

δεκηνπξγία βξαδέσλ θπκάησλ παξάγεη ηζρπξά ζπλερφκελα εγθεθαιηθά κνηίβα πνπ 

ζπγρξνλίδνπλ ηηο κεησπηαίεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ κε αχμνπζεο ηηκέο ησλ θπκάησλ 

(πιάηνο θχκαηνο), ελζσκαηψλνληαο κε ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηηο ρακειφηεξεο 

δνκέο ηνπ εγθεθάινπ ζηνλ κεησπηαίν θινηφ Οη θπζηνινγηθέο αιιαγέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα επίπεδα ζπλεηδεηφηεηαο δηεπθνιχλνπλ ηελ ζεξαπεία θαζψο  θαη ηελ 



59 
 

ςπρνινγηθή θαη θπζηνινγηθή επεμία κέζα απφ ηελ ραιάξσζε. Αθνινπζεί επίζεο  ν 

απηνέιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ · κεηψλνληαο ηελ έληαζε, ην άγρνο θαη ηηο θνβηθέο 

αληηδξάζεηο, νκαιχλνληαη νη ςπρνζσκαηηθέο επηδξάζεηο δίλνληαο πξφζβαζε ζε 

αζπλείδεηεο πιεξνθνξίεο θαη παξάιιεια δηεπθνιχλεηαη ε θνηλσληθή ζχλδεζε κέζα 

απφ ηελ λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ελζσκάησζε. 

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Σα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο αλαδεηθλχνπλ κε 

πνηφλ ηξφπν ε ρξήζε ηνπ ξπζκνχ ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή ελαιιαθηηθή ζεξαπεία 

παξνπζηάδεη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο. Οη  θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 

ξπζκνχ θαη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ησλ εκπεηξηψλ ηεο νκάδαο πηζηνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ζπκβνχινπο πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε πξνγξάκκαηα 

απνθαηάζηαζεο θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην πιηθφ ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο. Απηνχ ηνπ είδνπο 

ελαιιαθηηθή ζεξαπεία εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κία θηινζνθία ή 

νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλε θπξίσο ζην εμσηεξηθφ. Σν Ίδξπκα ακαληθψλ πνπδψλ 

έρεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζακαληζκνχ ζηα επίπεδα ζπλεηδεηφηεηαο,  

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζεξαπεία. Έρεη απνδεηρζεί πσο νη ζακαληθέο εθαξκνγέο ζηα 

πιαίζηα ηεο ζεξαπείαο είλαη ρξήζηκεο γηα ηε κείσζε ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα επξχ θάζκα ζεξαπεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζπκβνχισλ αξθεηψλ δνκψλ ςπρηθήο πγείαο, θέληξσλ απεμάξηεζεο 

θαη θπιαθψλ. Ζ ρξήζε ηνπ ξπζκνχ είλαη  έλαο εμσιεθηηθφο ηξφπν έθθξαζεο, πνπ δελ 

θαηεπζχλεη θαη δελ κεηαδίδεη πεξηερφκελν. Δίλαη έλαο ηξφπνο έθθξαζεο θαη 

κεηαθνξάο ζπλαηζζεκάησλ , ζηάζεσλ , ζπλεζεηψλ , πεπνηζήζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ 

δελ εθθξάδνληαη εχθνια κε ιέμεηο. 
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