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Εκμάθηση ελληνικού παραδοσιακού χορού και συναισθήματα εξαρτημένων
μητέρων - γυναικών στο κλειστό τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης, του 18 ΑΝΩ

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την επίδραση του ελληνικού

παραδοσιακού χορού στο συναίσθημα των εξαρτημένων μητέρων - γυναικών κατά τη

διάρκεια της παραμονής τους στο κλειστό τμήμα της ψυχολογικής απεξάρτησης του

18 ΑΝΩ. Το 18 ΑΝΩ αποτελεί την Θεραπευτική Μονάδα Απεξάρτησης

Τοξικομανών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. Οι συμμετέχουσες στην

έρευνα ήταν μητέρες ή έγκυες ηλικίας 19-46 χρονών. Η συνολική διάρκεια της

παρέμβασης ήταν 9 μήνες. Στο τέλος της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε  η

συνέντευξη μέσα από ημιδομημένες ερωτήσεις ώστε να αξιολογηθεί η

αποτελεσματικότητα της. Για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, που

συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα φαίνεται πως η εκμάθηση του ελληνικού

παραδοσιακού χορού καλλιέργησε θετικά συναισθήματα, συμβάλλοντας θετικά στη

συναισθηματική υγεία. Συγκεκριμένα οι συμμετέχουσες ανέφεραν πως βελτιώθηκε

σημαντικά η ψυχική τους διάθεση, ένιωσαν χαρά, ικανοποίηση, ενθουσιασμό.

Ισχυρίστηκαν πως η εκμάθηση του ελληνικού παραδοσιακού χορού ήταν για τις ίδιες

εργαλείο αποφόρτισης και εκτόνωσης των συναισθηματικών εντάσεων και των

αρνητικών συναισθημάτων. Εντόπισαν την επίδραση της θετικής συναισθηματικής

τυς κατάστασης στη σχέση με το παιδί τους. Επισήμαναν πως η διαδικασία

αποτέλεσε γι’ αυτές έναν χαρούμενο τρόπο διαφυγής από τις δυσκολίες της

καθημερινότητας. Η επίτευξη των στόχων τους και η βελτίωση της απόδοσης

ενίσχυσε όπως είπαν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους. Από τα

ευρήματα της παρούσης έρευνας φαίνεται ότι ο ελληνικός παραδοσιακός χορός

μπορεί να αποτελέσει ένα  συμπληρωματικό θεραπευτικό μέσο για τις εξαρτημένες

μητέρες. Προάγει την συναισθηματική έκφραση, την κοινωνική αλληλεπίδραση, την

αλλαγή της συμπεριφοράς και ενισχύει την αισιόδοξη στάση για τη ζωή.

Λέξεις κλειδιά: Ψυχοτρόπες ουσίες, εξαρτημένη μητέρα, απεξάρτηση, 18ΑΝΩ,

συναίσθημα.
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Traditional Greek dance learning and emotions of addicted mothers – women,
during in the closed part of the psychological rehabilitation 18 PLUS.

ABSTRACT

The aim of this research was to study the influence of Greek traditional dance on he

emotion of addicted mothers – women, during their stay in the closed part of the

psychological rehabilitation of 18 PLUS. The dry Therapeutical Program of closed

accommodation 18 PLUS for dependent mothers with their children is a multi-focal

suggestion of treatment. Survey participants were mothers or pregnant women aged

19-46 years. The total duration of the study was 9 months. Τhe semi-structured

interview was used to evaluate the effectiveness of the intervention. The transcribed

data collected from the interviews, were analysed using the content analysis.

According to the results, the traditional Greek dance learning seemed to cultivate

positive emotions, contributing positively to the participants’ emotional health.

Specifically, participants reported that significantly improved their mood, felt joy,

satisfaction, excitement. They claimed that traditional Greek dance learning was for

them a discharge tool and relief of emotional tension and negative emotions. They

identified the influence of their positive emotional state in the relation with their child.

They pointed out that the whole process was for them a cheerful way to escape from

the everyday difficulties. Achieving their goals and improving their dance

performance, strengthened as they said, their self-esteem and self-confidence.

According the findings of this survey, it seems that the Greek traditional dance might

be a complementary therapeutical method for dependent mothers, by promoting

emotional expression, social interaction, behavior change and reinforcing the

optimistic attitude to life.

Key words: Psychotropic substances, dependent mother, detoxication, 18 plus,

emotion
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σχέση του ανθρώπου με τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ανάγεται σε χιλιετίες

πίσω στο χρόνο. Το όπιο, η μήκωνος το νηπενθές, ήταν ουσίες γνωστές για τις

υπνωτικές, αγχολυτικές και ευφορικές ιδιότητες και χρησιμοποιούνταν για

θεραπευτικούς και θρησκευτικούς σκοπούς (Κρητικός & Παπαδάκη, 1965). Η

ψυχοτρόπος ουσία αναφέρεται στην ουσία η οποία μεταβάλλει το συναίσθημα, το

επίπεδο αντίληψης καθώς και την εγκεφαλική λειτουργία του χρήστη (Λιάππας,

2011). Ο ρόλος της ουσίας θα πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με την ιστορική και

κοινωνική πραγματικότητα στην οποία εμφανίζεται (Μάτσα, 2013).

Η εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες αποτελεί ένα σύνθετο πολυπαραγοντικό

φαινόμενο, η διερεύνηση του οποίου θα πρέπει να γίνεται μέσα από μια

διεπιστημονική σφαιρική προσέγγιση. Ενώ στην καθημερινότητα χρησιμοποιούνται

διάφοροι όροι για να περιγράψουν την ίδια οντότητα (τοξικομανία, εθισμός

κατάχρηση, εξάρτηση) στην πραγματικότητα παρουσιάζουν χαρακτηριστικές

διαφορές ανάμεσα τους. Η εξάρτηση είναι μια ψυχολογική ή και σωματική

κατάσταση που οδηγεί σε κλινικά σημαντική έκπτωση ή δυσφορία. Εκδηλώνεται με

την εμφάνιση της καταναγκαστικής λήψης της ουσίας, την ανοχή, το στερητικό

σύνδρομο, την εγκατάλειψη ή ακόμα τη μείωση των δραστηριοτήτων και την

αδυναμία του ατόμου να ελέγξει τη χρήση της ουσίας (Λιάππας, 2011;Μάνος, 1997).

Ο προσδιορισμός των αιτιολογικών παραγόντων του προβλήματος θα πρέπει να

αναζητηθεί στη σύγκλιση παρά στην απόκλιση των θέσεων των επιστημονικών

κλάδων (Λιάππας, 2011). Στη βιβλιογραφία υπογραμμίζεται η ύπαρξη ατομικών και

περιβαλλοντολογικών παραγόντων που διαμορφώνουν το πλαίσιο για την εμφάνιση

της εξάρτησης. Αυτοί μπορεί να αναφέρονται στην ιδιαίτερη ψυχοπαθολογία του

ατόμου καθώς και στη δυσλειτουργία του οικογενειακού και κοινωνικού συστήματος

(Brady & Ashley, 2005; Winklbaur, Jung, & Fischer, 2008; Λιάππας, 2011; Μάτσα,

2013; Πουλόπουλος, 2005). Η έναρξη της χρήσης ουσιών τοποθετείται χρονικά στην
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εφηβική περίοδο μέσα από το συντροφικό περιβάλλον του νεαρού ατόμου (Λιάππας,

2011;Μάνος, 1997;Μάτσα, 2013; Πουλόπουλος, 2005).

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με

την εξάρτηση επισημαίνουν την ύπαρξη σημαντικών επιπτώσεων σε όλους τους

τομείς της προσωπικής ζωής του εξαρτημένου. Κατά κύριο λόγο η παραμέληση της

υγείας του οδηγεί σε ποικίλα παθολογικά και σωματικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα

επώδυνα συναισθήματα μοναξιάς, άγχους, ντροπής και ενοχής κλονίζουν την ψυχική

του ισορροπία (Αλεξανδρίδης, 1996; Μάτσα, 2013). Αποδιοργανώνεται ολόκληρη η

προσωπικότητα του και δυσλειτουργεί σε όλα τα πεδία της κοινωνικής του ζωής

(Πουλόπουλος, 2005;Μάτσα, 2013).

Η εξαρτημένη μητέρα παγιδευμένη στον ψυχικό της πόνο, την ένταση, το

άγχος, τη συναισθηματική και υλική στέρηση προσπαθεί να δραπετεύσει μέσα από τη

χρήση. Η εξαρτητική της συμπεριφορά έχει τις ρίζες της συχνά στα παιδικά της

χρόνια, τα οποία είναι σφραγισμένα με τραυματικά γεγονότα. Παρουσιάζει υψηλά

ποσοστά συνοσυρότητας και χαμηλούς δείκτες αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.

Το στίγμα, η ντροπή και η ενοχή δημιουργούν συναισθήματα ανεπάρκειας και

ματαίωσης του ρόλου της ως μητέρα. Η εγκυμοσύνη μάλιστα μπορεί να είναι

αποτέλεσμα του χαοτικού τρόπου ζωής της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι ουσίες

έρχονται να ανακουφίσουν τα οδυνηρά συναισθήματα και να καλύψουν τα

ελλείμματα στην προσωπικότητα της (Μάτσα, 2013; Σφηκάκη, 2001)

Για την αντιμετώπιση του πολυσύνθετου προβλήματος της εξάρτησης έχουν

αναπτυχτεί πλήθος θεραπευτικών τεχνικών και μεθόδων. Το πρόγραμμα του 18 ΑΝΩ

ανήκει στις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (στεγνό πρόγραμμα) και αποτελεί μια

θεραπευτική πρόταση, η οποία βασίζεται στην αναγέννηση της προσωπικότητας

μέσω μιας θεραπευτικής διαδικασίας κοινωνικοποίησης. Στη φιλοσοφία του

προγράμματος η ομάδα παίζει καταλυτικό ρόλο, διότι ο θεραπευόμενος μέσα από τη

συμμετοχή του θα οδηγηθεί στην ωρίμανση της προσωπικότητάς του και παράλληλα

θα αναδειχθεί η διαφορετικότητά του. Μέρος της μονάδας αποτελεί και το Ειδικό

Πρόγραμμα για τις Εξαρτημένες Μητέρες με τα παιδιά τους η δομή του οποίου είναι

ευθυγραμμισμένη με το θεραπευτικό σχήμα του 18 ΑΝΩ. Η ένταξη της μητέρας με

το παιδί στο κλειστό τμήμα ενισχύει τη μητρότητα και το συναισθηματικό δέσιμο της

δυάδας μητέρας παιδιού (Παπαδοπούλου & Κουτσογιάννης, 2015).
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Η θεραπεία της εξάρτησης είναι μια διαδικασία ανασυγκρότησης της

προσωπικότητας της σε κοινωνικό άτομο ικανό να αναλάβει τις ευθύνες της ζωής του

παιδιού και της δικής της. Πρόκειται για μια σειρά ενεργειών που οδηγούν σε

διαρκείς αλλαγές της προσωπικότητας και της στάσης ζωής μέσα από τη

συνειδητοποίηση όλων εκείνων των λόγων που την έκαναν σε κάποια στιγμή της

ζωής της να στραφεί στις ουσίες και να εξαρτηθεί απ’ αυτές (Μάτσα, 2001;

Πουλόπουλος, 2005). Η θεραπευτική στρατηγική θα πρέπει να στοχεύει και στις δύο

συνιστώσες της ανθρώπινης ύπαρξης, στο σώμα και στην ψυχή σε μια προσπάθεια

ψυχοσωματικής ενοποίησης (Αλεξανδρίδης, 1996). Παγιδευμένη στη ντροπή, το

φόβο, την ενοχή, τη μοναξιά η εξαρτημένη μητέρα χρειάζεται να μιλήσει ανοιχτά για

τα συναισθήματα της και να τα επεξεργαστεί. Σύμφωνα με τον Goleman (2011), ο

άνθρωπος που αναγνωρίζει και ελέγχει τα συναισθήματα του μπορεί να οργανώσει με

έναν πιο αποδοτικό τρόπο τις προσωπικές του σχέσεις αλλά και όλους τους τομείς της

ζωής του. Αποτελεί μια θεμελιώδη δεξιότητα ζωής. Τα συναισθήματα μεταδίδονται

σε κάθε ανθρώπινη επαφή. Μέσα από τη συμμετοχή της εξαρτημένης μητέρας στη

θεραπευτική ομάδα θα νιώσει ασφάλεια, εμπιστοσύνη και την άνευ όρων αποδοχή.

Ερευνώντας κανείς τις αρχαιοελληνικές αντιλήψεις για τη μουσική και το χορό,

διαπιστώνει τη σημαντικότητα που είχαν ως μέσο αγωγής, παιδείας και θεραπείας. Οι

Έλληνες φιλόσοφοι υποστήριζαν ότι η µουσική και ο χορός είχαν τη δύναµη να

διαφυλάξουν την ψυχοσωµατική και πνευματική υγεία και να αποκαταστήσουν την

αρμονία και την ισορροπία στην ψυχή. Σε διάφορα κείμενα της αρχαίας ελληνικής

γραμματείας καθώς και στα αρχαιολογικά ευρήματα διαπιστώνεται η ύπαρξη του

κυκλικού χορού. Το διαχρονικό φιλοσοφικό και συμβολικό μήνυμα του αρχαίου

κυκλικού χορού καθώς και το εκφραστικό του στοιχείο παρατηρούνται σήμερα στους

ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Ο κυκλικός χορός αποτέλεσε πεδίο έρευνας και

μελέτης για την ψυχοθεραπευτική του επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό

(Παναγιωτίδου, 2001).

Η χοροθεραπεία χρησιμοποιεί την κίνηση ως μια διαδικασία ψυχοθεραπευτικής

παρέμβασης. Πολλές μελέτες επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στη

βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης, στην

εικόνα σώματος σε ασθενείς με ψυχιατρικές και νευρολογικές διαταραχές ή και με

προβλήματα βάρους (Kiepe, Stöckigt, & Keil, 2012; Murrock & Graor, 2016).

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση
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της χοροθεραπείας σε άτομα εξαρτημένα από ψυχοτρόπες ουσίες (Goodison &

Schafer, 1999; Raskey, 2014). Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός αποτελεί ένα

καλλιτεχνικό και ιστορικό δημιούργημα, το οποίο εκφράζει τη σχέση του ανθρώπου

με την κοινωνία και τον πολιτισμό. Μια συνεχής δημιουργία, ένα φαινόμενο τέχνης

στο οποίο συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις. Στο χορευτικό γεγονός, γεννιούνται και

εκφράζονται δημιουργικά τα συναισθήματα, τα οποία αποτυπώνονται με ένα άρτιο

αισθητικό αποτέλεσμα στη χορευτική πρακτική. Είναι μια δυναμική διαδικασία, η

οποία εξελίσσεται μέσα στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Στην Ελλάδα η

χορευτική παράδοση είναι προϊόν της  κοινωνίας της υπαίθρου και σχετίζεται με τη

περίοδο της τουρκοκρατίας (Μπουρνέλλη και συν., 2006).

Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι η αερόβια άσκηση έχει θετική επίδραση στην

σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου. Συνδράμει στην ψυχική τόνωση του

οργανισμού, προκαλώντας συναισθήματα χαράς, ευεξίας και ενισχύει παράλληλα την

αυτοπεποίθηση (Κλεισούρας, 1991). Αποτελεί μια παρέμβαση μη φαρμακευτική

μέσα από την οποία φαίνεται ότι κλινικοί και μη κλινικοί πληθυσμοί επωφελούνται

(Firth, 2016; Kirkcaldy, 2002;Martinsen, 2009; Thorogood et al., 2011; Vancampfort,

2011). Μέσα από τα αποτελέσματα ερευνών επιβεβαιώνεται ότι ο ελληνικός

παραδοσιακός χορός αποτελεί αερόβια μορφή άσκησης, αφού οι

καρδιοαναπνευστικές προσαρμογές που προκαλεί μπορούν να ενταχθούν στα

προκαθορισμένα όρια της αερόβιας δραστηριότητας (Γεντή, 2009; Πίτση, Σμήλιος,

Τοκμακίδης, Σερμπέζης, & Γουλιμάρης, 2008.) Επιπλέον, η δραστηριότητα αυτή

παρέχει τη δυνατότητα για κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική εμπλοκή του

ατόμου μέσα από έναν ελκυστικό και δημιουργικό τρόπο. Μέσω της χορευτικής

διαδικασίας το άτομο βελτιώνει τις παραμέτρους της ψυχικής του υγείας και

αναπτύσσει τις ενδοατομικές και διαπροσωπικές πτυχές του εαυτού του (Δήμας,

2001; Ζήκος & Παναγιωτοπούλου, 1990; Μπουρνέλλη και συν., 2006).

2.1 Σκοπός της έρευνας

Η απεξάρτηση είναι μια διαδικασία η οποία δεν περιορίζεται απλά στην αποχή

από τις ψυχοτρόπες ουσίες αλλά στη μεταμόρφωση ολόκληρου του εσωτερικού

κόσμου, των σκέψεων και των συναισθημάτων του εξαρτημένου ατόμου (Μάτσα,

2013). Οι θεραπευτικές τεχνικές περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις μη φαρμακευτικές

που προάγουν αυτή τη προσπάθεια. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός αποτελεί
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εκφραστική κινητική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στη σωματική και ψυχική

ισορροπία του ανθρώπου.

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να συνδράμει στη συζήτηση για την επίδραση

της εκμάθησης του ελληνικού παραδοσιακού χορού στο συναισθηματικό κόσμο της

εξαρτημένης μητέρας, η οποία παρακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα

απεξάρτησης. Γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί αν και πώς το συγκεκριμένο

πρόγραμμα μπορεί να αναδειχθεί ως ένα εναλλακτικό συμπληρωματικό μέσο που

προάγει τη θεραπεία της απεξάρτησης. Συγκεκριμένα στην ομάδα του ελληνικού

παραδοσιακού χορού διερευνάται το συναίσθημα και η λειτουργία του

συναισθήματος στον τρόπο ζωής της εξαρτημένης μητέρας, καθώς και η επίδρασή

του στις διαπροσωπικές της σχέσεις με τα άλλα μέλη της ομάδας, αλλά και το παιδί

της. Πολλοί ερευνητές έχουν εντοπίσει την ωφελιμότητα του χορού στην προαγωγή

της ψυχικής υγείας κλινικών πληθυσμών (Kaltsatou,  Mameletzi, & Douka, 2011;

Ζηλίδου, Δούκα, & Τσολάκη, 2015). Παρατηρείται όμως, έλλειψη ερευνητικών

αναφορών σχετικά με το ζητούμενο της συγκεκριμένης έρευνας.

2.2 Σημασία της έρευνας

Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός αποτελεί μια ζωντανή λειτουργία

θεραπευτική, κινητική, γνωστική, κοινωνική, αισθητική (Γολεγού–Τριανταφύλλου

και συν., 1997), ενώ παράλληλα θεωρείται αερόβια μορφή άσκησης με πολλαπλά

οφέλη για τον ασκούμενο (Πίτση και συν., 2008). Έτσι αναμένεται ότι μέσω της

συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα βελτιωθεί η ψυχοκοινωνική υγεία της

της εξαρτημένης μητέρας, κάτι που μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία της

θεραπείας για απεξάρτηση. Αναμένεται να αναδειχθούν στοιχεία σχετικά με την

έκφραση και αναγνώριση των συναισθημάτων της. Εξάλλου, η αυτοεπίγνωση, η

ικανότητα, δηλαδή κάποιου να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει τα συναισθήματα

του οδηγεί στην αυτοκατανόηση, συμβάλλει στην ψυχική υγεία και δημιουργεί θετική

στάση για τη ζωή (Goleman, 2011). Επομένως, η ενεργητική της συμμετοχή

ενδέχεται να διαφοροποιήσει την στάση της απέναντι στη ζωή και την ένταξη της στο

κοινωνικό σύνολο.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κρίνεται ότι θα συμβάλλουν

σημαντικά στα πεδία πολλών επιστημών, όπως είναι η φυσική αγωγή, η ψυχιατρική,

η ψυχολογία, η κοινωνιολογία. Επιπρόσθετα, θα δοθεί ένας νέος προσανατολισμός
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στις δομές απεξάρτησης, όσον αφορά τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων αυτών με

τη δημιουργία ομάδας ελληνικού παραδοσιακού χορού. Η εφαρμογή της

συγκεκριμένης διαδικασίας δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος το

οποίο παρέχει ασφάλεια, ηρεμία, εμψύχωση και επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση των

συναισθημάτων αναδεικνύοντας έτσι την διαφορετικότητα του ατόμου. Αυτό αποκτά

ιδιαίτερη σημασία,νόημα και αξία για την ψυχική εξέλιξη της εξαρτημένης μητέρας,

η οποία κατά τη διάρκεια της παραμονής της σε ένα κλειστό τμήμα με περιορισμούς

πρόσβασης στη κοινότητα θα οδηγηθεί σε μια διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης.

Το χορευτικό δημιούργημα είναι έργο συλλογικό στην οποία όμως κύρια θέση έχει το

άτομο. Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι ο

παραδοσιακός χορός λειτουργεί πολλαπλά ως ένα είδος αερόβιας άσκησης, μια

μορφή τέχνης, ως κοινωνικό φαινόμενο αλλά και ως διαδικασία πολιτισμικής

συνέχειας.

2.3 Οριοθετήσεις

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας τοποθετήθηκαν οι εξής οριοθετήσεις:

 Η παρεμβατική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα απεξάρτησης

του 18 ΑΝΩ .

 Οι συμμετέχουσες παρακολουθούσαν την κλειστή φάση του προγράμματος.

 Η παρούσα έρευνα περιορίστηκε σε γυναίκες ηλικίας 19 έως 45 ετών.

 Όλες οι συνεδρίες του ελληνικού παραδοσιακού χορού έγιναν στην ίδια

αίθουσα την προκαθορισμένη μέρα και ώρα.

2.4 Περιορισμοί

Συμμετείχαν όλες οι μητέρες του τμήματος με μικρή διακοπή κάποιων

συνεδριών γι’ αυτές που γέννησαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1 Ψυχοτρόπες ουσίες

Μέσα από ιστορικές καταγραφές καθώς και από αρχαιολογικά ευρήματα

διαπιστώνεται πως η χρήση των ψυχοτρόπων ουσιών ανάγεται σε χιλιετίες πριν. Οι

καρποί της μήκωνος (παπαρούνας) διακοσμούσαν τα αγάλματα του Απόλλωνα, της

Δήμητρας, του Πλούτωνα και άλλων θεών. Εκείνη την εποχή θεωρούταν ότι ήταν

μαγικό και δηλητηριώδες φυτό με υπνωτικές ιδιότητες. Από το χυμό του φυτού

έπαιρναν τον οπό από όπου προέρχεται και η λέξη όπιον. Ο Ιπποκράτης το

χρησιμοποιούσε για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στους μινωικούς

χρόνους αναφέρεται η χρήση του και στις θρησκευτικές τελετές. Το νηπενθές που

συναντούμε στην Οδύσσεια θεωρείται ως το φάρμακο που έδωσε η Ελένη στον

Τηλέμαχο για να ξεχάσει το πόνο του και τη θλίψη του από την απώλεια του πατέρα

του (Κρητικός & Παπαδάκη, 1965).Τα παραπάνω βότανα χρησιμοποιούνταν ακόμα

και στα Ασκληπιεία (Χαβιαρά–Καραχάλιου, 1984).

Σχετικά με το χασίς, ο Ηρόδοτος αναφέρει πως οι αρχαίοι Σκύθες το

χρησιμοποιούσαν για να νιώσουν ευφορία (Λιάππας, 2011). Στον αρχαιοελληνικό

κόσμο ήταν γνωστές οι ουσίες με αγχολυτικές, υπνωτικές ή παραισθησιογόνες

δράσεις αλλά δεν έχουμε μαρτυρίες που να αναφέρονται σε κατάσταση εθισμού

(Κακριδής, 2011). Οι ιθαγενείς των Περουβιανών και Βολιβιανών Άνδεων εδώ και

3.500 χρόνια καταναλώνουν φύλλα κόκας για να προκαλέσουν ευφορία, να μειώσουν

το άγχος και την κούραση (Λιάππας, 2011). Το όπιο χρησιμοποιήθηκε για ιατρικούς

λόγους από τους Άραβες ιατρούς τον 17ο και 18ο αιώνα, καθώς και στη διάρκεια του

αμερικανικού εμφυλίου πόλεμου για τον ίδιο λόγο.

Η ψυχοτρόπος ουσία αναφέρεται στην ουσία η οποία μεταβάλλει το

συναίσθημα, το επίπεδο αντίληψης καθώς και την εγκεφαλική λειτουργία του χρήστη

(Λιάππας, 2011). Μπορεί να δράσει ως θετικός ενισχυτής (που παράγει ευφορία) ή ως

αρνητικός ενισχυτής (ανακούφιση των συμπτωμάτων της δυσφορίας) και η συνεχής
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χρήση της προκαλεί προσαρμοστικές αλλαγές στο κεντρικό νευρικό σύστημα (Camí

& Farré, 2003). Οι ψυχοτρόπες ουσίες με βάση την δράση της ουσίας στο κεντρικό

νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) ταξινομούνται ως εξής: Κατασταλτικές του ΚΝΣ

(οινόπνευμα, βαρβιτουρικά), απιοειδείς ουσίες (μορφίνη, ηρωίνη κ.λπ.), διεγερτικές

(κοκαΐνη κ.α.), προϊόντα ινδικής κάνναβης (μαριχουάνα, χασίς), ψευδαισθησιογόνες

(LSD), εισπνεόμενες–πτητικές, άλλες μη κατηγοριοποιημένες. Οι ουσίες αυτές, έχουν

τη ιδιότητα να αλλοιώνουν τη συναισθηματική κατάσταση του εξαρτημένου. Η

επίδραση τους σχετίζεται με συναισθήματα χαλάρωσης, ευχαρίστησης, ευθυμίας,

διέγερσης, αίσθημα βραδύτητας του χρόνου, ανακούφισης της κατάθλιψης και της

δυσφορίας, καταστολή, ευερεθιστότητα, εγρήγορση, επιθετικότητα, υπερεκτίμηση

δυνατοτήτων, μείωση ή ενίσχυση του άγχους, πρόκληση ψυχιατρικών διαταραχών.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της χημείας την σημερινή εποχή έχει σαν

αποτέλεσμα τη δημιουργία καινούριων μορφών ψυχοτρόπων ουσιών (Camí & Farré,

2003; Λιάππας, 2011). Ο ρόλος των ψυχοτρόπων ουσιών φυσικής ή χημικής

προέλευσης, σύμφωνα με τη Μάτσα (2013) μεταβάλλεται μέσα στη κοινωνία και

μετασχηματίζεται ανάλογα με την ιστορική εποχή για την οποία αναφερόμαστε.

Μέσα σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εξετάζεται. Έτσι, στη

σύγχρονη εποχή η ψυχοτρόπος ουσία χρησιμοποιείται ως μέσο διαφυγής από μια

θλιβερή προσωπική και κοινωνική πραγματικότητα.

2.2 Εννοιολογική προσέγγιση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες

Το ζήτημα της εξάρτησης από παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες αποτελεί ένα

πολυδιάστατο, διαχρονικό και κοινωνικό πρόβλημα. Στη προσπάθεια να

προσεγγίσουμε το φαινόμενο αυτό είναι χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε όρους οι οποίοι

συναντώνται στην βιβλιογραφία αλλά διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τις

κλινικές τους εκδηλώσεις.

Τοξικομανία. Παρόλο που σαν έννοια καταχωρείται σε γραπτό κείμενο το 1909

φαίνεται πως οι γιατροί χρησιμοποιούσαν τον όρο τοξικομανία ήδη από το 1871.

Δήλωναν έτσι μια κατάσταση που βρισκόταν μεταξύ νόσου και παραπτώματος,

αναφέροντας ταυτόχρονα την ιατρική και την ηθική διάσταση της έννοιας. Η

ετυμολογία της λέξης, προέρχεται από τη λέξη τοξικόν που σημαίνει δηλητήριο και

τη λέξη μανία που αναφέρεται σε ψυχιατρική διαταραχή (Μάτσα, 2013).
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Εθισμός. Κατά τον Altman και του συνεργάτες του (1995), ο εθισμός

χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια σχετικά ακραία παθολογική κατάσταση στην

οποία η προσπάθεια για την απόκτηση και τη λήψη της ουσίας σηματοδοτεί την

απώλεια ελέγχου της συμπεριφοράς και συντελείται εις βάρος των περισσότερων

δραστηριοτήτων του ατόμου. Ο όρος εθισμός (addiction) υποδηλώνει την εξαρτητική

συμπεριφορά η οποία σαν έννοια διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει ένα ευρύ φάσμα

συνηθειών που δύσκολα διακόπτεται και που μπορεί ακόμα να σχετίζεται με τον

τζόγο, την βουλιμία κ.α.(Μάτσα, 2013).

Εξάρτηση. Κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ) και το ICD-101 το

σύνδρομο της εξάρτησης είναι μία δέσμη φυσιολογικών συμπεριφορικών και

γνωστικών φαινομένων όπου η λήψη της ουσίας ή της ομάδας ουσιών για ένα

συγκεκριμένο άτομο αποκτά μεγαλύτερη προτεραιότητα σε σχέση με συμπεριφορές

που είχαν κάποτε μεγαλύτερη αξία για τον ίδιο.

Ο Λιάππας (2011, σελ.19) στην προσπάθεια να εξηγήσει το φαινόμενο της

εξάρτησης αναφέρει ότι «…η εξάρτηση από ουσία είναι μια ψυχολογική ή και

σωματική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την επιτακτική ανάγκη για εκσεσημαμένη

λήψη της ουσίας σε συνεχή ή περιοδική βάση, με σκοπό να βιώσει ο χρήστης τα

αποτελέσματα της δράσης της ουσίας ή να αποφύγει τη δυσφορική κατάσταση που

προκαλεί η στέρηση».

Στον ορισμό της εξάρτησης (dependence) περικλείονται οι έννοιες της

ψυχολογικής εξάρτησης (το συναίσθημα της ευχαρίστησης και της επιθυμίας που

προκύπτει από την προοπτική λήψης της ουσίας ή αποφυγή της δυσφορίας που

προκαλείται από τη στέρηση) και της σωματικής εξάρτησης (παρουσία σωματικών

και ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων κάθε φορά που μειώνεται απότομα και σε

σημαντικό βαθμό η ποσότητα της λήψης). Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί, αν και όχι

απαραίτητα, ανοχή (όπως είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη λήψη ποσότητας της

ουσίας) και στερητικό σύνδρομο. Το τελευταίο αναφέρεται στην εκδήλωση

σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων που προκύπτουν όταν διακόπτεται ή

ελαττώνεται απότομα και σημαντικά η ουσία που προκαλεί σωματικό εθισμό ή η

1Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Ψυχικών Διαταραχών και των Διαταραχών της Συμπεριφοράς,

1992.
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ουσία λαμβάνεται για να ανακουφιστούν τα στερητικά συμπτώματα. Επιπλέον,το

άτομο προσπαθεί αλλά αδυνατεί να θέσει στον έλεγχο του  τη χρήση της ουσίας.

Στην κατάσταση της εξάρτησης παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις και

έκπτωση της λειτουργικότητας της ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλους τους τομείς

της συμπεριφοράς (Λιάππας,2011;Μάνος, 1997). Η Μάτσα (2013) αναφέρει ότι στην

εξάρτηση επικρατεί μια κατάσταση η οποία δεν επικεντρώνεται μόνο στην ουσία

αλλά και στο νόημα που παίρνει η εξαρτητική συμπεριφορά για το άτομο και

αποτελεί ένα φαινόμενο πολυδιάστατο στο οποίο εμπλέκονται ιστορικές, ιδεολογικές

πολιτιστικές,οικονομικές και επιστημολογικές συνιστώσες. Συνεπώς, η εξάρτηση

σηματοδοτείται από τη μεταμόρφωση και τη διαφορετικότητα στη σχέση του ατόμου

με τον κόσμο, η οποία διαμορφώνεται κάτω από ένα άλλο πλαίσιο.

Κατάχρηση ουσιών. Κατά το DSM-IV2 η κατάχρηση ουσιών είναι η δυσπροσαρ-

μοστική συμπεριφορά της επαναλαμβανόμενης χρήσης μιας εξαρτησιογόνου ουσίας

χωρίς όμως να πληρούνται τα κριτήρια για να τεθεί η διάγνωση της εξάρτησης.

2.3 Η αιτιολογία της εξάρτησης

Η εξάρτηση αποτελεί ένα πολύπλοκο σύστημα στο οποίο αλληλεπιδρούν

πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες (ατομικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί,

προσωπικοί). Η αιτιολογία του φαινομένου, για να γίνει κατανοητή, θα πρέπει να

συζητηθεί σε ένα διεπιστημονικό επίπεδο και να συμπεριλάβει δεδομένα και θεωρίες

από ποικίλους τομείς σε ένα πλαίσιο σύγκλισης παρά απόκλισης θέσεων. Οι μελέτες

σχετικά για τη διερεύνηση του ρόλου της κληρονομικότητας στην εξάρτηση

ψυχοτρόπων ουσιών φαίνεται ότι δεν κατέληξαν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα

(Λιάππας, 2011). Πολύ συχνά η ερευνητική προσπάθεια συνδέει την εξάρτηση με

ψυχιατρικές διαταραχές και ψυχολογικές δυσκολίες. Κλινικές παρατηρήσεις και

σύγχρονα ψυχιατρικά ευρήματα καταλήγουν στη διαπίστωση ότι υπάρχουσες

ψυχοπαθολογικές διαταραχές αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία

προδιάθεσης για την κατάχρηση ουσιών. Έτσι, άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνιους

πόνους και βιώνουν δυσφορικές συναισθηματικές καταστάσεις επιλέγουν την ουσία

2 Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιοτων Ψυχικών Διαταραχών (Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorders–DSM) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής εταιρίας (ΑΡΑ

1994).
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ως ανακούφιση από τα συμπτώματα σαν μια μορφή «αυτοθεραπείας» (Λιάππας,

2011; Μάνος, 1997). Επίσης, στοιχεία αντικοινωνικής και μεταιχμιακής διαταραχής

προσωπικότητας φαίνεται να προδιαθέτουν την παράνομη χρήση ψυχοτρόπων

ουσιών (Μάνος, 1997). Μέσα από το πλαίσιο της ψυχαναλυτικής προσέγγισης ο

Wurmser (1974) αναφέρει πως η εξάρτηση από ουσίες συνδέεται με τη

ναρκισσιστική κρίση που μπορεί να βιώνει το άτομο και από την οποία συνεπάγεται

ιδιαίτερα έντονη απογοήτευση.

Για πολλούς μελετητές τραυματικά γεγονότα στην παιδική ηλικία σε

συνδυασμό με μια ευάλωτη και ελλειμματικά δομημένη προσωπικότητα οδηγούν

κατά τη διάρκεια της εφηβείας σε εσωτερικές συγκρούσεις και άγχος, αυξάνοντας την

επικινδυνότητα για χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται

από το άτομο ως τακτική αντιμετώπισης των αρνητικών συναισθημάτων του πόνου,

της ντροπής και της οδύνης (Brady & Ashley, 2005; Ekinci & Kandemir, 2015;

Winklbaur, Jung, & Fischer, 2008; Λιάππας, 2011; Μάτσα, 2013; Πουλόπουλος,

2005). Στην περίοδο της εφηβείας η αρχή πειραματισμού με την ουσία εκλαμβάνεται

από το νεαρό άτομο ως μορφή «δύναμης» και ανάγκη ταύτισης, ενότητας και

αποδοχής με την ομάδα των συνομηλίκων. Οι τοποθετήσεις της ομάδας σχετικά με το

ακίνδυνο της λήψης της ουσίας και η ανάγκη για «απελευθέρωση» και «αναγνώριση»

είναι δυνατόν να μεταβάλλουν τον προσανατολισμό των σκέψεων του εφήβου, ο

οποίος επαναπροσδιορίζει τις απόψεις του σχετικά με την χρήση. Το συντροφικό

περιβάλλον και η διαθεσιμότητα της ουσίας από την μια πλευρά και η δυσλειτουργία

της οικογένειας και οι λαθεμένες πρακτικές αγωγής από μέρους των γονέων από την

άλλη παίζουν σημαντικό ρόλο στο πεδίο της ουσιοεξάρτησης, όπως φαίνεται μέσα

από τις έρευνες (Beschner, Reed, & Mondanaro, 1981; Λιάππας, 2011; Μάτσα, 2013;

Πουλόπουλος, 2005).

Η δυσλειτουργία της οικογένειας σχετίζεται με το μικρό βαθμό συνοχής στις

σχέσεις μεταξύ των μελών, της ασάφειας των ορίων, την αδυναμία συναισθηματικής

έκφρασης και επικοινωνίας, τις εκδηλώσεις βίας (Μαρινάκης, 2010). Σε αυτό το

οικογενειακό περιβάλλον δεν υπάρχει στοργή, ενδιαφέρον, αγάπη. Δεν υπάρχουν

ουσιαστικές συναισθηματικές σχέσεις παρά μια τυπική συνναλαγή. Τα συναισθήματα

καταπιέζονται και δεν εκφράζονται. Αυτή η συναισθηματική αποστέρηση θα

προκαλέσει θυμό στο νεαρό μέλος. Η χρήση είναι η εκδήλωση του θυμού απέναντι

στους γονείς, η κραυγή απελπισίας (Καρακούλα, 2015; Μάτσα, 2013). Μέσα σε όλα
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αυτά έρχονται να προστεθούν φαινόμενα ψυχικών διαταραχών των μελών της, χρήση

ψυχοτρόπων ουσιών, χωρισμοί και διαζύγια (Λιάππας, 2011; Μάτσα και Σφηκάκη,

2008).

Είναι χρήσιμο να τονισθεί πως δεν καταλήγουν όλα τα παιδια που είναι

επιβαρυμένα από βιολογικούς και οικογενειακούς παράγοντες στην εξάρτηση. Η

ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης ψυχής και η επίδραση του κοινωνικού και πολιτιστικού

περιβάλλοντος παίζουν σημαντικό ρόλο (Μάτσα, 2013). Η χρήση από μέλους της

οικογένειας και κυρίως των γονιών μπορεί να διαμορφώσει ανάλογες μελλοντικές

συμπεριφορές και των παιδιών τους (Λιάππας, 2011). Στην ελληνική κοινωνία

σύμφωνα με τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα του ΕΚΤΕΠΝ (2016) το 2015

παρατηρήθηκε αύξηση στο ποσοστό των εφήβων που κάνει χρήση κάνναβης

συγκριτικά με το έτος 2003. Επίσης, ο αριθμός των νέων ψυχοτρόπων ουσιών που

εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας ήταν αυξανόμενος σε σχέση με τα

προηγούμενα έτη. Το πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης είναι πολυσύνθετο και τα

δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται από τα γνωρίσματα

της εποχής στην οποία αναφερόμαστε. Η παθολογία της σύγχρονης κοινωνίας

αποτυπώνεται τραγικά στην ευάλωτη προσωπικότητα του νεαρού ατόμου, ο οποίος

αναζητά μέσα από τις ουσίες την ανακούφιση από την οδύνη, τη δυστυχία και την

πλήρωση των εσωτερικών κενών και ελλειμμάτων στο ψυχισμό του. Η εξάρτηση

υποδηλώνει την συνύπαρξη της προσωπικής κρίσης με την κοινωνική (Μάτσα, 2013;

Μιχαλαρέας, 2001).

2.4 Οι συνέπειες της εξάρτησης

Από τις παραπάνω τοποθετήσεις διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα της

εξαρτημένης συμπεριφοράς είναι πολυαιτιολογικό και πολυδιάστατο και άμεσα

συνδεδεμένο με τις πολλαπλές συνέπειες του τόσο σε επίπεδο ατομικό (σωματικής

και ψυχικής υγείας) αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας και πολιτείας.

Οι επιπτώσεις από τη χρόνια χρήση ψυχοτρόπων ουσιών συνοδεύεται με την

παραμέληση και την έλλειψη φροντίδας στη σωματική υγεία. Λοιμώδη νοσήματα

(ηπατίτιδες), μολύνσεις από τον HIV, διαταραχές στο κυκλοφορικό, οδοντιατρικά

προβλήματα, ατυχήματα, υποσιτισμός, κακή υγιεινή έρχονται να προστεθούν στην

ήδη επιβαρυμένη εικόνα (ΕΚΤΕΠΝ, 2016; Μάνος, 1997). Στις γυναίκες μάλιστα, η
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χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να επιφέρει σημαντικές

επιπλοκές στην ανάπτυξη του βρέφους (Jansson & Velez, 2010; Chavkin, 2014).

Στην εμπειρία της εξάρτησης το άτομο αποξενώνεται από το σώμα του και το

εγκαταλείπει. Το σώμα για τον εξαρτημένο είναι και το «σώμα» του και η έκφραση

της κατάστασης και της ιστορίας του. Δρα και επιτίθεται σε αυτό σε μια προσπάθεια

να αρνηθεί την ψυχική ζωή (Αλεξανδρίδης, 1996). Οι πληγές, τα καψίματα, τα

χαρακώματα, η έλλειψη καθαριότητας το παραμορφώνουν και το μετατρέπουν σε

αντικείμενο βίας. Το σώμα αποδομείται όπως και ολόκληρη η προσωπικότητα του

ατόμου. Ο εξαρτημένος προκαλεί το σωματικό πόνο σε μια προσπάθεια να

αντισταθμίσει τον ψυχικό πόνο, την απόγνωση και την αδυναμία (Μάτσα, 2013). Ο

Κυρούσης στο Παπαδοπούλου και Κουτσογιάννης (2015, σελ.11) αναφέρει: «Το

σώμα, πεδίο βολής, υπερβολής και εν τέλει προβολής των ενδοψυχικών συγκρούσεων

των εξαρτημένων…».

Συνυπολογίζοντας τις παραπάνω παραμέτρους, το πάζλ της ψυχικής σφαίρας

του εξαρτημένου ατόμου συντίθεται με κομμάτια επώδυνων συναισθημάτων τα οποία

βιώνονται με οδυνηρό τρόπο από τον ίδιο. Απομόνωση, μοναξιά, ντροπή και ενοχή,

ανασφάλεια, άγχος, θλίψη, απόγνωση κλονίζουν την ψυχική του ισορροπία και

δημιουργούν αβεβαιότητα και έλλειψη νοήματος στη ζωή (Μάτσα, 2013). Επιπλέον,

θα πρέπει να τονιστεί ότι η ίδια η χρήση ουσιών σχετίζεται με την αιτιολογία και την

πρόγνωση ψυχιατρικών διαταραχών, όπως είναι οι συναισθηματικές και αγχώδεις

διαταραχές, η αντικοινωνική συμπεριφορά, ο αυτοκτονικός ιδεασμός (Λιάππας,

2011).

Η εξάρτηση υποδηλώνει μια γενικευμένη αποδιοργάνωση η οποία

αντικατοπτρίζεται σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής του ατόμου. Η κοινωνική του

δραστηριότητα εκφυλίζεται και το ίδιο το άτομο απομονώνεται από κάθε είδους

ενασχόληση. Μπορεί να υπάρχουν δυσλειτουργίες στις κοινωνικές σχέσεις, τη

συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη συμμετοχή στις αθλητικές

δραστηριότητες (Μάτσα, 2013; Πουλόπουλος, 2005). Στο επαγγελματικό πεδίο

παρατηρείται μείωση της απασχόλησης ή ακόμα απώλεια της θέσης εργασίας

(Beschner et al., 1981; Δαρδαβέσης, 1993). Παράλληλα, η εξάρτηση αποτελεί

οικονομική πληγή επηρεάζοντας το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα

(Σκανδάμη, 2016). Από όσα ως τώρα έχουν διατυπωθεί, οδηγούμαστε στο

συμπέρασμα ότι οι χρήστες ουσιών είναι πολύ πιθανό να παρουσιάζουν μια
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επιβαρημένη εικόνα σχετικά με τη σωματική και ψυχική τους υγεία καθώς και με την

κοινωνική τους εξέλιξη.

2.5 Η εξαρτημένη γυναίκα μητέρα

Καθώς βαδίζω, μια σκιά μ' ακολουθεί από πάνω
σαν βαρύ νέφος ή φτερό δυσοίωνου πουλιού.
Είναι μαζί μου όπου να πάω, μαζί μου ό,τι να κάνω,
και δεν αφήνει ούτε να δω τον ήλιο του θεού.

Καρυωτάκης Κ.

Μεγάλος αριθμός μελετών επιχειρεί να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ

εξαρτημένης γυναίκας και την ύπαρξη τραύματος στη παιδική ηλικία. Στα

αποτελέσματα τέτοιων μελετών διαφαίνεται ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο

φαινομένων τα οποία συγκλίνουν στην άποψη ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό η

εξαρτημένη γυναίκα έχει βιώσει τραυματικές εμπειρίες στη παιδική ηλικία,

συναισθηματικές στερήσεις, αποχωρισμούς κι έχει υποστεί σεξουαλική,

συναισθηματική ή σωματική κακοποίηση (Beschner et al., 1981; Brady & Ashley,

2005; Cormier, Dell, & Poole, 2004; Najavits, Weiss, & Shaw, 1997; Zafarghandi,

2014;Μάτσα, 2001; Σφηκάκη, 2001).

Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού αυτού προέρχεται από οικογένεια

όπου η εξάρτηση είχε κυρίαρχο ρόλο με τη παρουσία ενός γονέα εξαρτημένου από

αλκοόλ ή από κάποια άλλη ψυχοτρόπο ουσία (Denier, Thevos, Latham, & Randall,

1991; Μάτσα & Σφηκάκη, 2008). Στην οικογένεια της γυναίκας αυτής υπερίσχυε το

πρότυπο της υπερπροστατευτικής μητέρας και ενός απόντα συναισθηματικά πατέρα

(Πουλόπουλος, 2005; Μαρινάκης, 2010). Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κοπέλα

αυτή έχει να αντιμετωπίσει ακόμα την αδικία και τις διακρίσεις εις βάρος της οι

οποίες διαμορφώνονται μέσα από έναν καθορισμένο τρόπο κοινωνικοποίησης στην

κοινωνία και στην οικογένεια. Η ίδια εσωτερικεύει τον ρόλο και τη στάση που

υπαγορεύουν τα κοινωνικά στερεότυπα. Βιώνει ταυτόχρονα προσωπική και

κοινωνική τραγωδία. Η σύγκρουση με τους γονείς, η πίεση, η απόρριψη, η φυγή από

την κριτική και τον έλεγχο την οδηγούν στη χρήση της ουσίας ως αντιμετώπιση της

στρεσογόνας κατάστασης. Η χρήση γίνεται το μέσο για να δηλώσει την ύπαρξη της

και να ζητήσει βοήθεια (Nelson-Zlupko, Kauffman, & Dore, 1995; Μάτσα, 1998,

Μάτσα, 2013).
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Η εξαρτημένη γυναίκα έχει χαμηλότερο επίπεδο αυτοσεβασμού και υψηλότερα

επίπεδα κατάθλιψης και άγχους όχι μόνο σε σχέση με τον άντρα τοξικομανή αλλά και

με τη μη εξαρτημένη γυναίκα (Beschner et al., 1981; Brady & Ashley, 2005; Cormier,

et al., 2004). Ειδικότερα, εκείνη που προκειμένου να εξασφαλίσει τη δόση της

εκδιδόταν παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά αυτοεκτίμησης, αδυναμία δημιουργίας

ουσιαστικών σχέσεων, μοναξιά και ντροπή (Beschner et al., 1981). Το στίγμα που

επαφίεται με τη χρήση βιώνεται με έναν δραματικό τρόπο από την ίδια, διότι

σηματοδοτεί την απόσταση και το χάος μεταξύ της εξάρτησης και της ακύρωσης των

δυνατοτήτων από τη μια μεριά και της μητρότητας ως πεδίο δυνατοτήτων από την

άλλη. Κατά συνέπεια, οδηγείται στον αυτοστιγματισμό δημιουργώντας στον

εσωτερικό της κόσμο συναισθήματα ματαίωσης, ανεπάρκειας και οδύνης (Mάτσα,

2003).

Οι έρευνες των Brady και Ashley (2005) και Greenfield et al. (2007)

επισημαίνουν ότι ο φόβος της απώλειας της επιμέλειας των παιδιών σε συνάρτηση με

το στιγματισμό και την ενοχή που επιφέρει η εξάρτηση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό

την ψυχική ισορροπία της εξαρτημένης μητέρας. Επομένως, δυσχεραίνεται η

απόφαση για αναζήτηση θεραπείας. Σε περιπτώσεις που το παιδί γεννηθεί με

προβλήματα υγείας (ηπατίτιδα, Αids) τότε οι ενοχές και η ντροπή μεγαλώνουν μέσα

της. Ένας άλλος παράγοντας που λειτουργεί αποτρεπτικά για την ένταξη σε

πρόγραμμα θεραπείας είναι, σύμφωνα πάλι με τη μελέτη του Greenfield et al. (2007),

οι οικονομικές ανισότητες, η ανεργία, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, και η έλλειψη

κοινωνικής υποστήριξης.

Αναφορικά με τη συμπεριφορά της, πολλές φορές χαρακτηρίζεται από κυνισμό

και επιθετικότητα εκφράζοντας το θυμό της με βίαιες εκρήξεις ως μορφή άμυνας

απέναντι στην σκληρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται από τους άλλους

(Μισουρίδου, 2004; Μάτσα & Σφηκάκη, 2008). Πολλές φορές υιοθετεί ακόμα και

ανδροπρεπείς συμπεριφορές (Μισουρίδου, 2004). Όπως εντοπίζουν πολλοί ερευνητές

στη διεθνή βιβλιογραφία, συγκριτικά με το άλλο φύλο παρουσιάζει μεγαλύτερα

προβλήματα ψυχοπαθολογίας (κατάθλιψη, άγχος, διπολική συναισθηματική

διαταραχή, φοβίες, ψυχοσεξουαλικές διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, απόπειρες

αυτοκτονίας) και σε μεγαλύτερη συχνότητα (Brady & Ashley, 2005; Cormier, et al.,

2004; Denier, et al., 1991; Nelson-Zlupko, et al., 1995; Zafarghandi & Jadidi, 2014;

Winklbaur et al., 2008; Μάτσα & Σφηκάκη, 2008). Επιπρόσθετα, λόγω του χαοτικού
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τρόπου ζωής της αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, όπως αφροδίσια νοσήματα,

λοιμώξεις, διαταραχές εμμηνορρυσίας (Nelson-Zlupko, et al., 1995; Νικολάου, 2001).

Πολλές μελέτες εστιάζουν στο σημείο ότι η εξαρτημένη γυναίκα, σε μεγαλύτερο

ποσοστό από ότι ο άντρας, διατηρεί ερωτική σχέση με σύντροφο, ο οποίος είναι και ο

ίδιος χρήστης και σχετίζεται με την εμπλοκή της στη χρήση ουσιών (Brady & Ashley,

2005; Nικολάου, 2001). Στη βάση όλων των παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι

στην προσπάθεια της να μην αισθάνεται ανεπαρκής και ανίκανη καταφεύγει στις

ουσίες ως τρόπο αντιμετώπισης της σκληρής πραγματικότητας και ως μέσο

διαχείρισης των φοβίων της, της κατάθλιψης και της έντασης (Μάτσα, 2001).

2.6 Η εξαρτημένη γυναίκα μητέρα και η σχέση με το παιδί της

Ο χαοτικός τρόπος ζωής της εξαρτημένης γυναίκας μητέρας οδηγεί πολλές

φορές σε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες καθώς η ηρωίνη και οι άλλες ουσίες προκαλούν

επιπλοκές της έμμηνου ρήσης χωρίς απαραίτητα και απώλεια ωορρηξίας. Αρχικά, η

εγκυμοσύνη θα αποτελέσει πηγή χαράς και ενθουσιασμού για τη μητέρα και το παιδί

θα εκληφθεί ως το πρόσωπο που θα της δώσει το νόημα και το στόχο στη ζωή της.

Αργότερα θα έρθει αντιμέτωπη με όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη γέννηση

ενός παιδιού και η ίδια θα νιώσει ανήμπορη να ανταποκριθεί στις ανάγκες του

(Χαραμή, 2004;Μισουρίδου, 2004).

Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών που καταναλώνεται από την έγκυο γυναίκα

καθώς και η γενικότερη ασθενική κατάσταση που παρουσιάζει είναι πιθανό να

επιφέρει επιπλοκές στη βιολογική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού

(Jansson & Velez, 2011). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έρευνα του Chavkin (1990),

υπάρχει περίπτωση τα βρέφη να γεννιούνται λιποβαρή και να έρχονται αντιμέτωπα με

τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Ο Suchman (2004), μέσα από τα ερευνητικά του

δεδομένα παρατηρεί ότι η εξαρτημένη μητέρα δείχνει έλλειψη κατανόησης σχετικά

με βασικά θέματα για την ανάπτυξη του παιδιού της και πολλές φορές εκδηλώνει

τιμωρητική και αυστηρή συμπεριφορά απέναντί του. Άλλες πάλι φορές είναι τρυφερή

μαζί του δείχνοντας αγάπη υποδηλώνοντας έτσι την αστάθεια στη συμπεριφορά της

λόγω της χρήσης (Μισουρίδου, 2004). Παράλληλα, αδυνατεί να του παράσχει επαρκή

στέγη, φροντίδα και οικονομική σταθερότητα και ως εκ τούτου, το παιδί βρίσκεται σε

υψηλό κίνδυνο παραμέλησης (Grella, Needell, Shi, & Hser, 2009). Η ίδια αισθάνεται

ανεπαρκής και ανίκανη στο ρόλο της και πολλές φορές το παραμελεί προκειμένου να
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βρει τη δόση της. Ζει με ενοχές και άγχος και εσωτερικεύει το στίγμα της επικίνδυνης

μητέρας το οποίο βιώνει δραματικά (Mάτσα, 2003). Πολλές μελέτες δίνουν έμφαση

στην δημιουργία υποστηρικτικής πολιτικής προσέγγισης για την εξαρτημένη μητέρα

όπου θα υπάρχει μέριμνα για την ίδια και το παιδί της. Έτσι θα αναζητήσει πιο

εύκολα την θεραπεία (Greenfield et al., 2007; Tuchman, 2010) και παράλληλα θα

ενισχυθεί και η ποιότητα σχέσης μητέρας παιδιού (Nelson-Zlupko, Kauffman, &

Dore, 1995; Grella et al., 2009; Metz et al., 2014).

2.7 Η αντιμετώπιση της εξάρτησης: Η θεραπευτική προσέγγιση του
προγράμματος 18 ΑΝΩ

Οι βασικές μορφές θεραπείας για την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης που

παρέχονται στην Ελλάδα είναι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις («στεγνά»

θεραπευτικά προγράμματα), η Θεραπεία Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της

Εξάρτησης και η σωματική αποτοξίνωση. Στους κύριους στόχους των «στεγνών»

θεραπευτικών προγραμμάτων συμπεριλαμβάνονται η πλήρης αποχή από τη χρήση

ουσιών, η ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του χρήστη, η

φροντίδα της κατάστασης της υγείας του, η ενίσχυση των οικογενειακών και

κοινωνικών του σχέσεων, η μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς και η μέριμνα για

την επαγγελματική του κατάρτιση (ΕΚΤΝΠ, 2015).

Η Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Αττικής3 αποτελεί μια θεραπευτική παρέμβαση που συγκαταλέγεται στα στεγνά

προγράμματα. Η δομή του ακολουθεί ένα πολύπλευρο θεραπευτικό σχήμα διάρκειας

περίπου ενάμιση χρόνου που αποτελείται από τρεις φάσεις: Ευαισθητοποίησης,

ψυχολογικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης. Στην πρώτη φάση

πραγματοποιείται η ευαισθητοποίηση του εξαρτημένου ατόμου, η σταθεροποίηση της

απόφασης του, η εμπλοκή του στη θεραπευτική διαδικασία. Στη δεύτερη φάση

έχουμε τη μετάβαση του στο κλειστό τμήμα όπου κατά τη διάρκεια της παραμονής

του (διαρκεί περίπου 8 μήνες) δεν έρχεται σε επαφή με την κοινότητα και είναι

επικεντρωμένος στη θεραπεία του. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης το άτομο

3Η Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών - Τοξικομανών 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Αττικήςάρχισε να λειτουργεί από το 1969 έως το 1995 που χωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητα τμήματα

Αλκοολικών και Τοξικομανών. Στις δομές της μονάδας συγκαταλέγονται το τμήμα διατροφικών

διαταραχών και το τμήμα προβληματικής χρήσης του ίντερνετ.
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εστιάζει στον εαυτό του και στους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στη χρήση

ουσιών και στην εξάρτηση από αυτές. Η τελευταία φάση αποτελεί διαδικασία

εξωτερικής παρακολούθησης όπου γίνεται η προετοιμασία για την επάνοδό στην

κοινωνία και η οποία πραγματοποιείται σε ξεχωριστό χώρο. Σε όλη τη διάρκεια του

προγράμματος συμμετέχει σε ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία καθώς και σε άλλες

θεραπευτικές διαδικασίες (γυμναστική, δραματοθεραπεία, εργοθεραπεία, μουσική

κ.α).

Το 2006 διαμορφώθηκε το πρώτο Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένες Μητέρες

και τα παιδιά τους που λειτουργεί στην Ελλάδα στα πλαίσια του προγράμματος του

18 ΑΝΩ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποτελεί καινοτομία για την ελληνική

επικράτεια διότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν χορηγούνται υποκατάστατα στην

εξαρτημένη μητέρα και οι δυσκολίες που εντοπίζονται στη προσωπικότητά της

αντιμετωπίζονται μέσα από ψυχοθεραπευτικές διεργασίες. Στη δεύτερη φάση του

προγράμματος που περιγράφτηκε παραπάνω η εξαρτημένη γυναίκα μητέρα

εισέρχεται στο κλειστό τμήμα χωρίς να αποχωρίζεται το παιδί της, εφ’όσον αυτό

είναι μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Μέριμνα της μονάδας είναι να διαμορφώσει ένα

περιβάλλον που να προσφέρει ασφάλεια και να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της

μητέρας ή της εγκύου και του παιδιού υποβοηθούμενοι από ένα δίκτυο υποστήριξης.

2.8 Η θεραπεία της εξαρτημένης μητέρας

Η απεξάρτηση αποτελεί μια διαδικασία που στοχεύει στην ανασυγκρότηση της

προσωπικότητας και δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αποχή της χρήσης

ουσιών αλλά και στη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων προκειμένουτο άτομο

να μην έχει ανάγκη αυτές τις ουσίες. Το πλαίσιο αυτό ισοδυναμεί με τη προσπάθεια

για τη δημιουργία μιας νέας ταυτότητας όπου το μέλος θα μπορεί να συνδιαλέγεται

με τον εαυτό του και να δρα ελεύθερα (Μάτσα, 2013). Ο δρόμος που οδηγεί στην

ουσιοεξάρτηση φαίνεται να είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία σχετίζεται με τη

προσωπική ιστορία του εξαρτημένου και γι’ αυτό η θεραπεία θα πρέπει να εστιάζει

στις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε χρήστη (Λιάππας, 2011;

Μάτσα, 2013; Πουλόπουλος, 2005).

Κεντρικός άξονας του θεραπευτικού προγράμματος είναι η επιδίωξη της

προσωπικής αλλαγής (Πουλόπουλος, 2005). Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή αυτή

αναφέρεται και στη ψυχική και στη σωματική υγεία ώστε η παρέμβαση να εστιάζεται
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και στους δύο άξονες της ανθρώπινης ύπαρξης (Αλεξανδρίδης, 1996). Ειδικότερα, η

θεραπεία της εξαρτημένης γυναίκας, θα πρέπει να εστιάζει στη γυναικεία ταυτότητα

και να πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο που να νιώθει ασφάλεια. Επιπλέον, θα πρέπει

να της παρέχεται εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ενίσχυση

της αυτοπεποίθησης. Η κατάρτιση δεξιοτήτων θα τη βοηθήσει να γίνει πιο

διεκδικητική και να μάθει να αναζητά τρόπους για να καλύψει τις ανάγκες της ώστε

να μπορεί να επιβιώνει χωρίς τη χρήση ουσιών. Επίσης, η εκμάθηση αυτή θα την

οδηγήσει σε θετικές εμπειρίες, θα την βοηθήσει να ανεξαρτητοποιηθεί, να μάθει να

σκέφτεται θετικά για τον εαυτό της, να αυξήσει την αυτοεκτίμηση και εν τέλει να

ενδυναμώσει ψυχικά. Ιδιαίτερα, η γυναίκα που εκδιδόταν χρειάζεται ιδιαίτερη

αντιμετώπιση προκειμένου να καταπολεμηθεί ο στιγματισμός και να αναπτύξει το

συναίσθημα της αυτοαξίας (Beschner et al., 1981).

Η ένταξη της στις ομαδικές διαδικασίες θα τη βοηθήσει πολύπλευρα. Θα μάθει

να εκτίθεται, να παρουσιάζει τον εαυτό της, να θέτει όρια στη συμπεριφορά της, να

εκφράζει τις προσωπικές της αντιλήψεις, τις σκέψεις της, να κατακτά τη γνώση, να

ασκεί κριτική, να εμπιστεύεται και να δημιουργεί σχέσεις ισοτιμίας και

αμοιβαιότητας. Η ομάδα αποτελεί την πιο ουσιώδη θεραπευτική πράξη αφού το

απομονωμένο αυτό άτομο θα αποτελέσει μέλος της ομάδας και αυτό θα

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία ωρίμανσης της προσωπικότητας

του. Η εξαρτημένη μητέρα θα υιοθετήσει πλέον νέες στάσεις και αξίες για τη ζωή

(Μάτσα, 2001). Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι ομάδες τέχνης όπου δίνεται η

ευκαιρία στην γυναίκα αυτή να ξεκλειδώσει το συναισθηματικό της κόσμο και να

προσδιορίσει τις συναισθηματικές της ανάγκες. Μέσα από την καλλιτεχνική

δημιουργία μαθαίνει να εκθέτει τον εαυτό της και τα συναισθήματα της και γίνεται

ικανή να ακολουθήσει μια νέα πνευματική πορεία (Μάτσα, 2001, 2013).

Η συμμετοχή της στη θεραπευτική διαδικασία όπως αναφέρεται στην έρευνα

των Koļesņikova και Miezīte (2007) θα τη βοηθήσει να βελτιώσει τις ικανότητες της

να αναγνωρίζει και να διατυπώνει τα προβλήματά της, να ερμηνεύει και να αναλύει

αντικειμενικά τις συνθήκες που σχετίζονται με αυτά και τέλος να αναζητά

αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Όταν διασφαλίζονται

οι όροι επαρκούς κοινωνικής στήριξης σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα μειώνεται η

συνολική πίεση που νιώθει η εξαρτημένη γυναίκα καθώς και η πιθανότητα υποτροπής

της (Lewandowski & Hill, 2009). Μάλιστα, η ολοκλήρωση της θεραπείας εξάρτησης

ουσιών έχει αποδειχθεί μέσα από μελέτες ότι ενισχύει και το ρυθμό της επανένωσης
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των μητέρων με τα παιδιά τους (Grella, et al., 2009). Το πρόγραμμα θεραπείας για

την εξαρτημένη μητέρα όπως διαφαίνεται από την έρευνα των Brady και Ashley

(2005) θα πρέπει να εστιάζει σε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση δεξιοτήτων για την

αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με την

εγκυμοσύνη, την ανατροφή των παιδιών, την απασχόληση και τη στέγαση.

Η εξαρτημένη γυναίκα που είναι μητέρα ή έγκυος αποτελεί έναν υποπληθυσμό

με ιδιαιτερότητες και χρειάζεται μια ειδική προσέγγιση στη θεραπεία της για την

αντιμετώπιση των αναγκών της. Στο γυμναστική και εξαρτημένη γυναίκα μητέρα στο

18ΑΝΩ (Παπαδοπούλου & Κουτσογιάννης 2015, σελ.20) η Σφηκάκη αναφέρει: «Το

ειδικό πρόγραμμα εξαρτημένων μητέρων με τα παιδιά τους στη μονάδα του 18 ΑΝΩ

βασίζεται στη θεωρητική τοποθέτηση ότι η εξάρτηση δεν συνεπάγεται και καταστροφή

του γονεϊκού ρόλου για τη γυναίκα. Δίνεται, δηλαδή «πραγματικός χρόνος» συνύπαρξης

μητέρας – παιδιού ώστε να ζήσουν από κοινού μια επανορθωτική εμπειρία και να

δομηθεί μια γονεϊκή σχέση στο εδώ και τώρα. Η παρουσία του παιδιού προάγει την

θεραπεία της μητέρας την ίδια στιγμή που η παρουσία της μητέρας προάγει την

ανάπτυξη του».

2.9 Συναίσθημα

Η ακριβής σημασία του όρου συναίσθημα απασχόλησε πολλούς ερευνητές. Το

συναίσθημα στο πλαίσιο ενός γενικού ορισμού αναφέρεται ως «μια σύνθετη

κατάσταση η οποία αφορά την αυξημένη αντίληψη ενός αντικειμένου ή μιας

κατάστασης, σωματικές αλλαγές μεγάλης διάρκειας, εκτίμηση που κατευθύνεται προς

την προσέγγιση ή την αποφυγή» (Goleman, 2011, σελ.15). Τα συναισθήματα ασκούν

έντονη επιρροή στην ανθρώπινη δραστηριότητα και μπορούμε να τα θεωρήσουμε

καθοδηγητές των πράξεών μας και της δράσης μας (Goleman, 2011). Η ανθρώπινη

φύση είναι προκισμένη με εκατοντάδες συναισθήματα εκφράζοντας έτσι τον πλούτο

του συναισθηματικού κόσμου της.

Κατά τον ίδιο συγγραφέα (Goleman, 2011) υπάρχουν κάποιες κύριες

οικογένειες συναισθημάτων οι οποίες κατανέμονται ως εξής: θυμός, θλίψη, φόβος,

απόλαυση, αγάπη, έκπληξη, αποστροφή και ντροπή. Κάθε μία από αυτές τις

κατηγορίες περιλαμβάνει και άλλα παρεμφερή συναισθήματα, όπως είναι για

παράδειγμα η αφοσίωση, η οποία ανήκει στην αγάπη. Η ταξινόμηση των

συναισθημάτων αποτελεί δύσκολο έργο, διότι υπάρχουν συναισθήματα τα οποία
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προκύπτουν από προσμίξεις άλλων συναισθημάτων. Η διάθεση (mood) είναι ένας

διάχυτος συναισθηματικός τόνος που χαρακτηρίζεται από διάρκεια και επηρεάζει τον

τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, τους άλλους  και το περιβάλλον

του (Βάσσος, 2010). Η καλή συναισθηματική νοημοσύνη, το να μπορεί το άτομο να

γνωρίζει και να ελέγχει τα συναισθήματα του, έχει ευεργετικές επιδράσεις στην

ψυχική του υγεία διότι είναι εξοπλισμένο με ικανότητες να αντιμετωπίσει τις

αντιξοότητες της ζωής (Pandey & Choubey, 2010; Goleman, 2011).

Τα συναισθήματα έχει αποδειχθεί ότι παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην έκβαση

της υγείας ανεξαρτήτως βιοτικού επιπέδου (Pressman, 2013). Στην έρευνα των

Fredrickson και Cohn (2002) και Fredrickson (2004) αναφέρεται πως τα θετικά

συναισθήματα διευρύνουν την προσοχή και τη σκέψη, αναχαιτίζουν την αρνητική

συναισθηματική διέγερση και προτρέπουν το άτομο να ασχοληθεί με το περιβάλλον

του και να συμμετέχει σε δραστηριότητες. Οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκουν τρόπους

να καλλιεργούν θετικά συναισθήματα όχι μόνο για να αισθάνονται καλά σε μια

δεδομένη στιγμή αλλά γιατί αυτό συμβάλλει στη προσωπική τους άνθηση και

ευημερία και στην υγιή μακροζωία. Ο Koketal (2013) αναφέρει πως τα θετικά

συναισθήματα χρησιμεύουν ως θρεπτικές ουσίες στον οργανισμό και προάγουν τη

φυσική υγεία. Η ελπίδα και η αισιοδοξία, όπως αναφέρει ο Goleman (2011) δεν είναι

απλά μια παρηγοριά στη θλίψη αλλά το κουράγιο που δίνει το ιδιο το άτομο στον

εαυτό του, η κινητήριος δύναμη για την υλοποίηση των στόχων και η προσδοκία ότι

όλα θα πάνε καλά παρά τις δυσκολίες. Λειτουργούν ως θεραπευτικές δυνάμεις διότι

οι συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλούν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την

προσπάθεια να λειτουργήσει κάποιος καλύτερα σε όλα τα επίπεδα.

Συναίσθημα και εξάρτηση. Από τα πορίσματα που προέκυψαν μέσα από έρευνες

επιβεβαιώνεται η άποψη ότι στην προσωπικότητα των εξαρτημένων από ψυχοτρόπες

ουσίες παρατηρούμε ορισμένα κοινά συναισθηματικά γνωρίσματα. Αυτά

συνοψίζονται στο άγχος, την κατάθλιψη, την επιθετικότητα, τη ματαίωση, την

απάθεια, την ντροπή, το θυμό, την ανάγκη για συναισθηματική εξάρτηση, την πλήξη,

την ανασφάλεια, τη μοναξιά, το αίσθημα του κενού, το φόβο της απόρριψης. Η

επιλογή της ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί από το χρήστη δεν φαίνεται να είναι

τυχαία και πολλές φορές σχετίζεται με το κατά πόσο αυτή η ουσία θα λειτουργήσει

ρυθμιστικά στα ψυχολογικά ή σωματικά του προβλήματα (Λιάππας, 2011; Μάτσα,

2013). Η κοκαΐνη, για παράδειγμα, επιλέγεται για την ανακούφιση της  κατάθλιψης
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ενώ τα oπιοειδή επιλέγονται γιατην κατασταλτική τους επίδραση στα απειλητικά

συναισθήματα θυμού και επιθετικότητας (Λιάππας, 2011). Η ουσία έρχεται ως μαγικό

παντοδύναμο ραβδί για να ρυθμίσει το συναίσθημα αφήνοντας όμως το άτομο πιο

αδύναμο και πιο τραυματισμένο από πριν (Καρακούλα, 2015). Σύμφωνα με την ίδια

συγγραφέα Καρακούλα (2015), η προσπάθεια απεξάρτησης στο πλαίσιο ενός στεγνού

ψυχοθεραπευτικού προγράμματος εκτός από την αποχή από τις ουσίες, εμπεριέχει και

την προσπάθεια του εξαρτημένου για αυτοεπίγνωση να αναγνωρίσει, να αντέξει και

να εκφράσει τα συναισθήματα που τον δυσκολεύουν. Να μπορεί ακόμα να βιώσει τα

συναισθήματα του. Το δύσκολο έργο στη θεραπεία της εξάρτησης είναι η

αντιμετώπιση της συναισθηματικής ανάγκης για τη χρήσητης ουσίας, η οποία

δυσχεραίνεται από την αδυναμία των περισσοτέρων εξαρτημένων να διατυπώσουν

λεκτικά τα συναισθήματα που νιώθουν (Wurmser, 1974).

Η αλεξιθυμία είναι μια πολυδιάστατη έννοια και ορίζεται ως η μειωμένη

ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίσει και να περιγράψει το συναίσθημά του (Farges,

et al., 2004; Goleman, 2011). Aυτή η βασική σύγχυση των συναισθημάτων φαίνεται

μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα να συνδέεται θετικά με το χρήστη

ψυχοτρόπων ουσιών. Ο κύριος στόχος της μελέτης των Farges et al. (2004) ήταν να

επιβεβαιώσει την υψηλή εμφάνιση της αλεξιθυμίας στο εξαρτημένο άτομο, καθώς και

να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ αλεξιθυμίας και κατάθλιψης στον ίδιο πληθυσμό.

Τα αποτελέσματα επαλήθευσαν την παραπάνω σχέση η οποία μάλιστα φαίνεται να

μην επηρεάζεται από τις κοινωνικές δημογραφικές μεταβλητές των συμμετοχόντων.

Στα παραπάνω συμπεράσματα κατέληξε και η μελέτη των Speranza et al. (2004). Σε

μια παρόμοια εργασία παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της δυσκολίας στην

περιγραφή των συναισθημάτων και στο οικογενειακό ιστορικό χρήσης ψυχοτρόπων

ουσιών, υποδηλώνοντας έτσι την αναπτυξιακή συνιστώσα της αλεξιθυμίας (Pinard,

Negrete, Annable, & Audet, 1996).

Μια εξίσου ενδιαφέρουσα έρευνα των Hopwood, Schade, Matusiewicz,

Daughters, & Lejuez (2015) εστιάζει στο γεγονός ότι η ρύθμιση των συναισθημάτων

συνδέεται στενά με την εμμονή ή εστίαση του εξαρτημένου ατόμου στη θεραπεία

του. Η ρύθμιση των συναισθημάτων μπορεί να γίνει κατανοητή ως μια πολυδιάστατη

έννοια που περιλαμβάνει την συναισθηματική επίγνωση και αποδοχή, την ικανότητα

του ατόμου να προσαρμόζει την συμπεριφορά του ενώ βιώνει αρνητικά

συναισθήματα, την ανοχή των αρνητικών συναισθημάτων. Η ικανότητα αυτή του
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εξαρτημένου να κατανοεί με σαφήνεια και να ερμηνεύει με ακρίβεια τα αρνητικά

συναισθήματα παρόλη τη συναισθηματική δυσφορία που προκαλείται, φαίνεται να

αποτελεί ένα σημαντικό προγνωστικό δείκτη προσκόλλησης στη θεραπεία. Απ’ όσα

ως τώρα έχουν διατυπωθεί κρίνεται αναγκαίο η θεραπευτική διαδικασία να

καλλιεργεί τη συναισθηματική έκφραση και να στοχεύει στη ριζική μεταμόρφωση

των αρνητικών συναισθημάτων ώστε να συμβάλλει στην ψυχική και κοινωνική υγεία.

2.10 Οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων για το χορό

Αυτό στα αλήθεια κάνει ο χορός, μαγεύει τα μάτια

(Λουκιανός, Περί Ορχήσεως, μτφ.φιλολογική ομάδα Κάκτου, σελ.203)

Πληθώρα παραστάσεων που βρέθηκαν σε αγγεία και τοιχογραφίες καθώς και

από τις πληροφορίες που αντλούμε από τα αρχαία ελληνικά συγγράμματα μαρτυρούν

την κεντρική θέση που κατείχε ο χορός στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Με τον όρο

μουσική ή αλλιώς τέχνη των μουσών οι αρχαίοι Έλληνες αναφέρονταν σε ένα ενιαίο

σύνολο που περιελάμβανε τον έμμετρο λόγο, τον ήχο και την κίνηση ή αλλιώς την

ποίηση την μουσική και την όρχηση (Παπαδοπούλου, 2003). Η όρχηση

χρησιμοποιούταν από τους αρχαίους Έλληνες με την αντίστοιχη σημερινή για την

έννοια του χορού. Το ρήμα χορεύω σήμαινε εκτελώ ρυθμικές κινήσεις ανάλογα με τη

μουσική και τους στίχους ενώ αργότερα είχε την έννοια της απαγγελίας με τη

συνοδεία μουσικής (Ρούμπης, 1993).

Ο Λουκιανός στο έργο του Περί Ορχήσεως αναφέρει: «…ο  χορός γεννήθηκε

ταυτόχρονα με τη δημιουργία των όντων και εμφανίστηκε μαζί με τον  αρχαίο Έρωτα

[…] Πρώτη η Ρέα, καθώς λένε μαγεμένη από  την τέχνη έβαλε τους Κορύβαντες να

χορεύουν στη Φρυγία και τους Κουρήτες στη Κρήτη […] δεν υπάρχει ούτε μια

αρχαία τελετή χωρίς χορό» (µτφ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, σελ.161, 167). Σε άλλο

σημείο του έργου του και σχετικά με δραστηριότητες που άλλες είναι της ψυχής και

άλλες του σώματος αναφέρει: «Στον χορό όμως συνδυάζονται και τα δύο: ό,τι γίνεται

αποτελεί έκφραση του πνεύματος και ενέργεια του ασκημένου σώματος και το πιο

σπουδαίο από όλα είναι η σοφία που κυριαρχεί στη δράση […] θα έλεγα πως ο χορός

είναι το ομορφότερο και πιο ισορροπημένο γύμνασμα, που κάνει το σώμα μαλακό,

εύκαμπτο και ανάλαφρο, που το μαθαίνει να είναι ευκίνητο και του δίνει όχι και λίγη

δύναμη. Πως λοιπόν να μη θεωρηθεί ο χορός πράγμα πλήρως αρμονικό, αφού ακονίζει
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την ψυχή και ασκεί το σώμα, ευχαριστεί όσους το βλέπουν...;» (μτφ.φιλολογική ομάδα

Κάκτου σελ. 199-203).

Στην Πλατωνική φιλοσοφία ο χορός αποτελούσε βασικό συστατικό της

εκπαίδευσης: «Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από τη

λογική είναι η σωστή διαμόρφωση των συναισθημάτων της ευχαρίστησης και του

πόνου, που μας κάνουν να μισούμε πάντα όσα πρέπει να μισούμε και να αγαπάμε

εκείνα που αξίζει να αγαπάμε […] Η εκπαίδευση, επομένως είναι θέμα σωστής

διαμόρφωσης των συναισθημάτων της ευχαρίστησης και του πόνου […] Αποκαλούμε

κάποιον απαίδευτο, όταν δεν έχει μάθει να χορεύει. Αντίθετα, καλή εκπαίδευση έχει

λάβει εκείνος που έχει ασκηθεί αρκετά σε αυτό το θέμα. Ο χορός όμως είναι ο

συνδυασμός κινήσεων και τραγουδιού […] Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιεργημένος

άνθρωπος μπορεί να τραγουδά και να χορεύει καλά». (Νόμοι, τ. 1ος, µτφ. φιλολογική

ομάδα Κάκτου, σελ. 104-107).

Ο χορός για τον Πλάτωνα αφορά όλες τις ηλικίες από τα παιδιά και τους νέους

μέχρι τους ηλικιωμένους (Νόμοι 664d). Υποστήριζε ακόμα στα πλαίσια της παιδείας:

«Τα μαθήματα που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τη

γυμναστική, που βοηθά την ανάπτυξη του σώματος, και τη μουσική, που καλλιεργεί την

ψυχή. Η γυμναστική μπορεί πάλι μπορεί να χωριστεί σε δύο κλάδους, στον χορό και

στην πάλη. Όταν χορεύουν οι άνθρωποι…κάνουν κάμψεις και εκτάσεις σύμφωνα με

τον σωστό τρόπο, ώστε όλα τα μέλη του σώματος να κινούνται με ρυθμικό τρόπο σε όλη

τη διάρκεια του χορού […] Όταν οι κινήσεις του σώματος, τις οποίες περιγράψαμε ως

διασκεδαστικό χορό έχουν ως αποτέλεσμα την τελειοποίηση και την υγεία του ίδιου του

σώματος, τότε θα πρέπει να τις ονομάσουμε γυμναστική». (µτφ. φιλολογική ομάδα

Κάκτου, τ.4ος και τ.1ος σελ.47 και 165-167). Η Πλατωνική θεωρία δίνει νόημα και

αξία στο γυναικείο αθλητισμό. Στους Νόμους (804d, 813b) αναφέρεται πως η ιππασία

και η γυμναστική ταιριάζει και στις γυναίκες και τα κορίτσια όπως και τα αγόρια θα

πρέπει να μαθαίνουν χορό και γυμναστική. Ο Σωκράτης στο Συμπόσιον του

Ξενοφώντα εκθειάζει το χορό γιατί πίστευε ότι γυμνάζει όλο το σώμα.

2.11 Θεραπευτική επίδραση του χορού και της μουσικής στην αρχαία
Ελλάδα

Ο αρχαιοελληνικός κόσμος θεωρούσε ότι ο χορός και η μουσική είχαν

ευεργετική επίδραση στην ανθρώπινη ψυχή γιατί μπορούσαν να την καταπραΰνουν,
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να την ηρεμήσουν και να τη θεραπεύσουν. Σύμφωνα με τις δοξασίες της εποχής

απέδιδαν σε πολλούς θεούς θεραπευτικές ιδιότητες. Ο εκστασιακός χορός που

συνόδευε τις λατρευτικές τους εκδηλώσεις θεωρούσαν ότι είχε τη δύναμη να

οδηγήσει στην ίαση των ψυχικών παθών.

Οι Βάκχες ήταν οι ακόλουθες του θεού Διονύσου, οι οποίες στις διονυσιακές

γιορτές συμμετείχαν σε ένα χορό με μανιακό χαρακτήρα. Ο θεός Διόνυσος

αποκαλούταν και Βάκχος που σημαίνει τον θεό στην κατάσταση μανίας που

δημιουργεί η λατρεία του (Λεκατσάς, 1999). Το Βακχεύειν κατά την Κασδαγλή

(1977) δεν αποδίδεται εννοιολογικά με τη λέξη “γλεντώ”, αλλά ως απόκτηση της

θρησκευτικής εμπειρίας, η συμμετοχή με άλλα λόγια σε τελετουργία. Η βακχική

μανία κυρίευε τα βουνά μέσα στη νύχτα με τον ήχο των τυμπάνων, των αυλών και

των κυμβάλων (Λεκατσάς, 1999).

Ο Πλάτων στους Νόμους γράφει πως έκφρονες Βάκχες χρησιμοποιούσαν ως

θεραπευτικό μέσο την κίνηση, το χορό και τη μουσική για να γιατρευτούν και να

γαληνέψουν. Μπαίνοντας στον Διονυσιακό θίασο αυτοί που παρουσίαζαν ακραίες

ψυχωτικές ταραχές συμφιλιώνονταν με το θεό και καλλιεργούσαν πια την αρρώστια

τους ως προνοµιακή επικοινωνία µαζί του. Μέσα από τον ξέφρενο, ασταμάτητο,

μανιακό χορό ‘καθαρίζονταν’ και έτσι θεραπεύονταν. Ο Διόνυσος είχε διπλή

ιδιότητα, ήταν δηλαδή και η αιτία της μανίας αλλά και ο λυτρωτής αυτής. Βάκχος και

Λύσιος μαζί (Κασδαγλή, 1977; Λεκατσάς, 1999).

Οι Κορύβαντες, οι ακόλουθοι της θεάς Ρέας, κατά τα μυστήρια συμμετείχαν σε

έναν εκστατικό χορό όπου η ψυχή απελευθερώταν από τα πάθη και τα δυσάρεστα

συναισθήματα. Η Κορυβαντική μανία ήταν αντίστοιχη της Διονυσιακής. Ο ίδιος

όμως ο χορός που δημιουργούσε αυτή την ακραία συναισθηματική κατάσταση, τη

μανία, είχε τη δύναμη να θεραπεύσει και να οδηγήσει στην κάθαρση (Λεκατσάς,

1999).

Στους νόμους του Πλάτωνα (791a-b) γίνεται αναφορά στο ότι ο φόβος της

ψυχής μπορεί να αποκατασταθεί με την εξωτερική κίνηση, η οποία διώχνει την

μανιακή εσωτερική κίνηση. Μένοντας άγρυπνοι με χορό και μουσική αυλού οι

Κορύβαντες απέβαλλαν τις μανιακές τους διαθέσεις και επανέρχονταν σε κατάσταση

νηφαλιότητας.

Ο Λουκιανός στην πραγματεία του Περί Ορχήσεως κάνει λόγο για τις

ευεργετικές επιδράσεις του χορού «…πόση αρμονία δίνει στις ψυχές των θεατών,

γυμνάζοντάς τες με τα ωραιότερα θεάματα,συνηθίζοντάς τες στα καλύτερα ακούσματα
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και αναδεικνύοντας μια κοινή ομορφιά σώματος και ψυχής»(µτφ. φιλολογική ομάδα

Κάκτου, σελ.159). Η θεραπευτική δύναμη της μουσικής και του χορού αποτελούσε

για τον Πυθαγόρα και τον Ασκληπιό μέσο για να αποκατασταθούν ψυχικά πάθη,

όπως είναι ο φόβος, η οργή, η θλίψη αλλά και κάθε είδους  ψυχικές παρεκκλίσεις.

Ο Ιάμβλιχος (100-200 μ.Χ.) στο έργο του Περί του Πυθαγορείου Βίου όπου

παρουσιάζει τις απόψεις του Πυθαγόρα για την μουσική γράφει: «Καθιέρωσε ως πρώτο

μάθημα την μουσική, με κάποιες μελωδίες και ρυθμούς που θεράπευαν τον χαρακτήρα και

τα πάθη των ανθρώπων και έφερναν αρμονία στις δυνάμεις της ψυχής, όπως ήταν αυτές εξ

αρχής, και επινόησε τρόπους να καταστέλλει και να εξυγιαίνει τα σωματικά και ψυχικά

νοσήματα […] επινοώνας με τρόπο δαιμόνιο συγκερασμούς κάποιων μελωδιών

διατονικών, χρωματικών και εναρμόνιων, με τους οποίους εύκολα έτρεπε και οδηγούσε

προς τα αντίθετα τα πάθη της ψυχής, τα οποία δημιουργούνται στιγμιαία και

ξεφυτρώνουν παράλογα μέσα στους ανθρώπους, λύπη και οργή, οίκτος και ζήλια

ανεξήγητη και φόβος, επιθυμίες κάθε λογής, θυμοί και ορέξεις, αποχαύνωση, αθυμία

και βιαιότητα, στρέφοντας το καθένα από αυτά προς την αρετή με τις κατάλληλες

μελωδίες που επενεργούν σαν κάποια είδη σωτήριων φαρμακευτικών παρα-

σκευασμάτων». Σε άλλο σημείο του έργου του κάνει πιο συγκεκριμένη αναφορά:

«Υπήρχαν, μάλιστα κάποιες μελωδίες για τα πάθη που δημιουργούνται στη ψυχή, για τη

δυσθυμία και τον πόνο, που είχαν αποδειχθεί πολύ βοηθητικές, και άλλες πάλι για την

οργή, το θυμό και για κάθε ψυχική διαταραχή αλλά και για τις επιθυμίες είχε επινοηθεί

άλλο είδος μελοποιίας. Χρησιμοποιούσαν ακόμα και χορούς» (µτφ. φιλολογική ομάδα

Κάκτου, σελ.138-139, 188-189).

Στα Ασκληπιεία, τα οποία λειτουργούσαν ως κέντρα θεραπείας, οι τέχνες

αποτελούσαν μέρος του θεραπευτικού προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της εκεί

παραμονής τους οι ασθενείς εκτός από την ιατρική περίθαλψη είχαν την ευκαιρία να

ψυχαγωγηθούν με τραγούδια, χορούς, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικούς αγώνες,

φροντίζοντας παράλληλα και την συναισθηματική τους υγεία και ευεξία (Χαβιαρά–

Καραχάλιου, 1986).

Στη Θεογονία του Ησιόδου επισημαίνεται πως η μουσική και το τραγούδι

μπορούν να λυτρώσουν την ψυχή του ανθρώπου από τον πόνο και την θλίψη.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Αν κάποιος έχει πένθος στη ψυχή του, την πρόσφατη

θλιμμένη, ενώ στενάζει και μαραίνει την καρδιά του, μόλις ο αοιδός- ο υπηρέτης των

Μουσών - υμνήσει δόξες των αρχαίων ανθρώπων και τους μακάριους θεούς, που τον

Όλυμπο κατέχουν, ευθύς εκείνος λησμονεί τη δυστυχία του και τίποτα άλλο απ’ τα
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θλιβερά πια δεν θυμάται. Ταχέως στρέφουν αλλού το νου του τα δώρα των Μουσών».

(μτφ. Α.Τσακνάκης, σελ. 24-25).

Ο Πλάτωνας στους Νόμους αναφέρει σχετικά με την μουσική: «Το πρότυπο που

πρέπει να έχουμε σαν μέτρο είναι η δύναμη της μουσικής να φέρνει ευχαρίστηση στην

ψυχή». (µτφ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, τ.1ος σελ.110 - 111).

2.12 Ο κυκλικός χορός

Ο κυκλικός χορός χαρακτηριστικό δείγμα οργάνωσης της κοινωνικής ζωής δεν

είναι αυτόνομο χορευτικό γεγονός αλλά έκφραση συλλογικής συμμετοχής που

δημιουργεί σχέση ισότητας και ενότητας στα μέλη του (Γιούτσος, 2012).

Η ύπαρξη της κυκλικής ορχηστρικής κίνησης στους αρχαϊκούς χρόνους

επιβεβαιώνεται μέσα από τα έργα των αρχαίων ελλήνων ποιητών και συγγραφέων

καθώς και μέσα από τα ευρήματα των ανασκαφών, όπως είναι τα χαρακτηριστικά

αγαλματίδια στο θολωτό τάφο του μουσείου Ηρακλείου (παραρτήματα, εικόνα 1). Ο

Λουκιανός στο έργο του Περί ορχήσεως συσχετίζει την αρμονική κίνηση των

αστεριών και των πλανητών με μορφή αρχέγονου χορού. Ο Όμηρος στην περιγραφή

της ασπίδας του Αχιλλέα κάνει λόγο για ένα μεικτό κυκλικό χορό όπου φαίνεται να

παρομοιάζεται με την κίνηση του τροχού του αγγειοπλάστη (Σπανάκου, 2012).

Βασικό σημείο του κυκλικού χορού είναι το κέντρο στο οποίο περιστρέφονται

οι χορευτές και εστιάζεται η προσοχή τους. Ο κεντρικός άξονας περιστροφής είναι η

πηγή της ενέργειας των χορευτών. Το μέσον του χορού μπορεί να είναι ο μουσικός, ο

αοιδός, ένας βωμός ή ένα άγαλμα (Γιούτσος,2012). Στο αρχαίο θέατρο η ορχήστρα

ήταν ο κυκλικός χώρος όπου ὠρχεῖτο ο χορός και στη μέση αυτής βρισκόταν ο βωμός

του Δία, η Θυμέλη. Πίσω από τη Θυμέλη ήταν η θέση του αυλητή (Δρακόπουλος,

Ναστούλης, & Ρώμας, 2015). Ο Διθύραμβος εκτελούνταν σε κυκλικό σχήμα με

κίνηση γύρω από το βωμό του Δία και πιθανολογείται ότι ο όρος κυκλικός χορός

προέρχεται από τον Διθυραμβικό χορό (Ρούμπης, 1993).

Ο Λουκιανός σε άλλο σημείο του ίδιου έργου του αναφέρει: «Ο Ησίοδος πάλι,

που δεν άκουσε από άλλον, αλλά είδε με τα μάτια του τις Μούσες να χορεύουν την

αυγή, αρχίζει το ποίημα του αναφέροντας για αυτές το εξής μέγιστο εγκώμιο, ότι

«γύρω από τη μενεξεδένια κρήνη χορεύουν με τα τρυφερά τους πόδια, κυκλώνοντας

το βωμό του πατέρα τους» (µτφ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, σελ.172-173). Στον

κυκλικό χορό οι χορευτές λειτουργούν προστατευτικά, σαν κινούμενο τείχος, σαν
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ασπίδα, προκειμένου να απομακρύνουν το κακό (Γιούτσος, 2012). Σύμφωνα με την

μυθολογία, όπως μας πληροφορεί ο Λουκιανός, όταν η Ρέα γέννησε τον Δία έβαλε

τους Κουρήτες να χορέψουν γύρω του έναν ένοπλο χορό ώστε με το θόρυβο από τα

ξίφη και τις ασπίδες να τον γλυτώσουν από τα δόντια του πατέρα του «οἵ γε

περιορχούμενοι διεσώσαντο αὐτῇ τὸν Δία».

Ο κυκλικός χορός αποτελεί τον άρρηκτο και ζωντανό δεσμό μεταξύ της

αρχαίας ελληνικής χορευτικής έκφρασης με τη σημερινή. Ένα δείγμα της

πολιτισμικής αυτής συνέχειας είναι ο χορός τσακώνικος που συναντάμε στην

Κυνουρία του νομού Αρκαδίας. Ο χορός αυτός με το κυκλικό και οφιοειδές σχήμα

του λέγεται ότι πρέπει να είναι ο αρχαίος χορός γερανός που χόρεψε ο Θησέας μαζί

με τους συντρόφους του στη Κρήτη και μετά στη Δήλο θέλοντας να ευχαριστήσει τον

θεό για την επιτυχή έκβαση της περιπέτειας τους στον λαβύρινθο των κρητικών

ανακτόρων.

Πιθανοί συμβολισμοί που φαίνεται να αποτυπώνονται στην κινησιολογία του

χορού, μπορούν να αφορούν την αγωνία και το φόβο του ανθρώπου σε έναν δρόμο με

εμπόδια προκειμένου να φτάσει σε ένα επιθυμητό στόχο (Παναγιωτίδου, 2001). Ο

λαβύρινθος μπορεί να είναι ακόμα η περιπλάνηση του ατόμου μέσα στα σκοτεινά

μονοπάτια της ίδιας της ψυχής και του υποσυνείδητου του. Μια οδυνηρή πορεία

αναζήτησης που ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την ελπίδα και τη διέξοδο. Ο μίτος

ως σύμβολο συμπαράστασης και πνευματικής καθοδήγησης θα βοηθήσει να

ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να οδηγηθεί ο Θησέας στην έξοδο και στο φως. Ο

αγώνας δηλαδή, ενάντια στο Μινώταυρο είναι στην ουσία ο αγώνας ενάντια στα

σκοτεινά και δυσάρεστα συναισθήματα (Diel, μτφ. Ράλλη, 1980; Παναγιωτιδου,

2001). Στους συμβολισμούς αυτούς εμπεριέχονται μηνύματα για την εξελικτική

πορεία του ανθρώπου, η οποία παρατηρείται στο χορό (Γιούτσος, 2012). Το κυκλικό

σχήμα του χορού είτε ανοιχτού είτε κλειστού, επικρατεί έναντι των άλλων σχημάτων

στον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Στο χορό των κοριτσιών στο Μέτσοβο οι κοπέλες

πιάνονταν αγκαζέ και χόρευαν σε κλειστό κύκλο ως σύμβολο αγνότητας (Δήμας,

1993).

O κυκλικός χορός επιλέχθηκε από πολλούς ερευνητές ως ψυχοθεραπευτική

παρέμβαση και τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά όσον αφορά τη μείωση της

κατάθλιψης και την αύξηση της ζωτικότητας σε ψυχιατρικούς ασθενείς (Koch,

Morlinghaus, & Fuchs, 2007), την ενίσχυση της διάθεσης, της συγκέντρωσης και της

επικοινωνίας σε ασθενείς με άνοια (Hamill, Smith, & Röhricht, 2012) και γενικότερα
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στη βελτίωση της κοινωνικότητας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής (Borgesda,

Costa, & Cox, 2016).

2.13 Χοροθεραπεία

Η χοροθεραπεία χρησιμοποιεί τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση και το

συναίσθημα, μέσω της οποίας το άτομο μπορεί να συμμετάσχει στην προσωπική του

ολοκλήρωση, προς ένα σαφέστερο προσδιορισμό του εαυτού του. Δημιουργεί ένα

περιβάλλον όπου τα συναισθήματα εκφράζονται με ασφάλεια (Payne, 2003). Η

κίνηση χρησιμοποιείται για ψυχοθεραπευτικούς λόγους και προάγει τη γνωστική,

συναισθηματική και σωματική εμπλοκή του ατόμου αποτελώντας το κύριο μέσο για

αλληλεπίδραση μέσα από έναν άμεσο και αυθόρμητο τρόπο (Armeniox, 1998).

Η επίδραση του χορού στη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου είναι

τεκμηριωμένη με μια πληθώρα ερευνητικών εργασιών. Μέσα από τα ευρήματα των

Bräuninger (2012) και Koch, Kunz, Lykou και Cruz (2013), διαπιστώνεται πως

αποτελεί μια επιτυχημένη μέθοδο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και συμβάλλει

θετικά στη διαχείριση και στη μείωση του άγχους. Επιπλέον, συνεισφέρει θετικά στην

εικόνα σώματος.

Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί και σχετικά με την επίδραση που έχει η

χοροθεραπεία σε ασθενείς με σωματικές και ψυχικές ασθένειες και τα αποτελέσματα

που προέκυψαν επιβεβαιώνουν την άποψη ότι αποτελεί ένα συμπληρωματικό μέσο

θεραπείας (Anderson, Kennedy, DeWitt, Anderson, & Wamboldt, 2014; Blazquez,

Guillamo, & Javierre, 2010; Dhami, Moreno, & DeSouza, 2016; Kiepe, Stöckigt,

&Keil, 2012; Lee, Jang, Lee, & Hwang, 2015). Συγκεκριμένα, ο χορός συμβάλλει

αποτελεσματικά στη θεραπεία ατόμων που παρουσιάζουν κατάθλιψη και νιώθουν

απομονωμένοι, διότι τους βοηθά να αναπτύξουν την αίσθηση του ανήκειν, της

ταυτότητας της ομάδας, ενισχύει τη σωματική και ψυχική τους υγεία (Murrock &

Graor, 2016; Punkanen, Saarikallio, & Luck, 2014; Pylvanainen, Muotka, &

Lappalainen, 2015) και βελτιώνει την ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων

τους (Punkanen, Saarikallio, & Luck, 2014).

Σημαντική βελτίωση στις κινητικές και γνωστικές λειτουργίες καθώς και στα

ψυχικά συμπτώματα έχει η εφαρμογή προγράμματος χορού σε ασθενείς με

Πάρκινσον (Hashimoto, Takabatake, Miyaguchi, Nakashini, & Naitou, 2015;

Shanahan, Morris, Bhriain, Saunders, & Clifford, 2015). Η ποιότητα ζωής των
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ασθενών με καρκίνο, φαίνεται επίσης να βελτιώνεται μέσα από προγράμματα χορού

(Bradnt, Goodill, & Dileo, 2011; Sturm, Baak, Storek, & Traore, 2014; Koch, et al.,

2013).

H χοροθεραπεια θα μπορούσε να αποτελέσει μια αποτελεσματική και αποδεκτή

θεραπευτική επιλογή για τις υπέρβαρες γυναίκες που λόγω συναισθηματικών αιτιών

(κατάθλιψη, άγχος) οδηγούνται στην υπερκατανάλωση τροφής (Garnier, Cazau,

Joffroy, Sanguignol, & Mauriege, 2014; Meekums, Vaverniece, Majore–Dusele, &

Rasnacs, 2012; Muller-Pinget, Carrard, Ybarra, & Golay, 2012). Τα πορίσματα των

συγκεκριμένων ερευνών συγκλίνουν στο ότι μέσα από το χορό βελτιώνουν την

εικόνα σώματος, τις ψυχο–κοινωνικές πτυχές της προσωπικότητάς τους καθώς και

την αυτοεκτίμησή τους. Ενδιαφέρουσα είναι κι η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από

τους Doonan και Bräuninger (2015) και αφορούσε την επίδραση της χοροθεραπείας

στην ενίσχυση της σχέσης μητέρων και μωρών. Από τα συμπεράσματα προέκυψε ότι

οι συνεδρίες ενίσχυσαν την αλληλεπίδραση της δυάδας μητέρας–βρέφους και

αποτέλεσε μια ευχάριστη κοινή εμπειρία.

H Χοροθεραπεία μέσα από την εργασία των Goodison και Schafer (1999) και

Raskey (2014) φαίνεται να μπορεί να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο στην ψυχική υγεία

των εξαρτημένων γυναικών διότι ενδυναμώνει την αυτοεκτίμηση και αποκαθιστά τη

σχέσης τους με το σώμα. Σε παρόμοια μελέτη η μουσικοθεραπεία προσφέρει

σημαντικά οφέλη σε χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, διότι όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι

συμμετέχοντες στην έρευνα των Baker, Gleadhil, Dingle (2007) μπορούν να βιώσουν

θετικά συναισθήματα χωρίς την ανάγκη για χρήση της ουσίας.

2.14 Οφέλη αερόβιας άσκησης

Πλήθος μελετών εστιάζουν στα ευεργετικά αποτελέσματα που έχει η αερόβια

άσκηση στην υγεία ατόμου. Συγκεκριμένα, με την αερόβια άσκηση

δραστηριοποιούνται όλα τα κύτταρα του οργανισμού βελτιώνοντας τη φυσική

κατάσταση του ασκούμενου. Επιδρά θετικά στο μυϊκό, αναπνευστικό και

καρδιαγγειακό σύστημα. Βελτιώνεται η αντοχή και η ενεργητικότητα και παράλληλα

δημιουργεί ένα αίσθημα πληρότητας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης, θωρακίζοντας

την υγεία και συμβάλλοντας έτσι στην ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη του

ατόμου (Atlantis, Chow, Kirby, & Singh, 2004; Κλεισούρας, 1991; Herring, Johnson,

& O'Connor, 2016; Miller, et al., 2016; Norris, Carroll, & Cochrane, 1990; Moses,
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Steptoe, Mathews, & Edwards, 1989). Σύμφωνα με τη μελέτη των Arizabaleta,

Buitrago, dePlata, Escudero και Ramírez-Vélez (2010) ένα πρόγραμμα αερόβιας

άσκησης διάρκειας 3 μηνών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, βελτιώνει την

ποιότητα της ζωής των γυναικών. Επιπλέον, αποτελεί μια παρέμβαση μη

φαρμακευτική και μπορεί να θεωρηθεί μια αποτελεσματική θεραπεία απώλειας

βάρους, συμπληρωματικά με πρόγραμμα διατροφής (Thorogood, et al., 2013;

Andersen et al., 1999).

Στον τομέα της ψυχικής υγείας προκύπτει ότι μειώνει το άγχος και τα αρνητικά

συμπτώματα της σχιζοφρένειας και προάγει την ευφορία (Vancampfort, et al., 2011;

Firth,2016).Γενικότερα οι ασθενείς με καταθλιπτικά συμπτώματα δείχνουν να

ανακουφίζονται συμμετέχοντας σε προγράμματα αερόβιας άσκησης (Wipfli,

Rethorst, & Landers, 2008;Martinsen, 2009). Η τακτική αερόβια άσκηση σε εφήβους

σχετίζεται με τη δημιουργία θετικής αυτοεικόνας, η οποία προκύπτει μεταξύ άλλων

από την αυξημένη σωματική απόδοση, την αλλαγή στο σχήμα του σώματος, την

κοινωνική αλληλεπίδραση (Kirkcaldy, 2002).

Σημαντικά είναι και τα ψυχολογικά οφέλη από τη συμμετοχή σε ένα

συστηματικό πρόγραμμα αερόβιας προπόνησης για ασθενείς με σκλήρυνση κατά

πλάκας (Καστανιάς & Τοκμακίδης, 2008). Για τους ηλικιωμένους, η αερόβια άσκηση

αποτελεί έναν τρόπο για να μειώσουν το άγχος και την κατάθλιψη και να

λειτουργήσουν έτσι καλύτερα στους τομείς της ζωής τους (Antunes, Stella, Santos,

Bueno, & deMello, 2005).

2.15 Αερόβια άσκηση ως θεραπευτική παρέμβαση σε εξαρτημένα
άτομα από ψυχοτρόπες ουσίες

Παρεμβατικά προγράμματα αερόβιας άσκησης, μπορεί να επηρεάσουν τις

παραμέτρους της σωματικής και ψυχικής υγείας ατόμων με προβλήματα χρήσης

ψυχοτρόπων ουσιών. Οι ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης όπως προκύπτει από τις

έρευνες επικεντρώνονται στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, τον έλεγχο του βάρους,

στη μείωση του στρες και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, στη βελτίωση της

διάθεσης (Buchowski, et al., 2011; Giménez, Mesegner, & Martine, 2015; Smith &

Lynch, 2012). Αυξάνεται ακόμα η ζωτικότητα στις καθημερινές δραστηριότητες,

μειώνεται ο πόνος των μυών (Giménez, Mesegner, & Martine, 2015) καθώς και η
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επιθυμία για χρήση (Brown, et al., 2010; Giménez, Mesegner, & Martine, 2015;

Roessler, 2010).

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα των Abrantes, et al. (2011) ήταν σε θέση να

αναγνωρίσουν και να ενδιαφερθούν για την ενσωμάτωση της τακτικής σωματικής

άσκησης στη ζωή τους και να τη θεωρήσουν ως ένα δυνητικά σημαντικό μέρος της

αποκατάστασης της υγείας τους. Μάλιστα το περπάτημα ήταν το είδος της σωματικής

δραστηριότητας που προτίμησαν οι περισσότεροι. Το περπάτημα εξάλλου

καταφαίνεται μέσα από μελέτες ότι οδηγεί στην μείωση του άγχους και συνεισφέρει

θετικά στην ψυχική ευεξία (Murphy, Nevill, Neville, Biddle, & Hardman, 2002; Osei-

Tutu, & Campagna, 2004). Τα συμπεράσματα από την έρευνα των Shors, Olson,

Bates, Selby και Alderman (2014) πιστοποιούν ότι ένα πρόγραμμα 16 συνεδριών

αερόβιας άσκησης σε νεαρές γυναίκες που έχουν βιώσει τραυματικές και

στρεσογόνες καταστάσεις, όπως είναι η φτώχεια, η κατάχρηση και ο εθισμός ουσιών,

βελτιώνει την ψυχική τους υγεία. Κατά την περίοδο ενός παρεμβατικού

προγράμματος αερόβιας άσκησης, παρατηρούνται θετικές αλλαγές στην ποιότητα

ζωής, στην εικόνα σώματος και στην συμπεριφορά του εξαρτημένου (Roessler,

2010). Ο ίδιος ερευνητής (Roessler, 2010) αναφέρει πως είναι δύσκολο να επιτευχθεί

η αλλαγή στη στάση του σε μια περίοδο λίγων μηνών, όμως μπορεί μέσα από την

συμμετοχή του να θέσει τη συμπεριφορά του υπό έλεγχο. Τα ευρήματα των

παραπάνω μελετών υπογραμμίζουν τη σημασία της παρέμβασης της αερόβιας

άσκησης ως συμπληρωματικό μέσο στη θεραπεία της εξάρτησης ψυχοτρόπων

ουσιών.

2.16 Χορός και ελληνικός παραδοσιακός χορός

«Αφεντικό, φώναξε, έχω πολλά να σου πω, μα δεν τα πάει η γλώσσα μου… Θα τα

χορέψω το λοιπόν!» (Ν. Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά)

Ο χορός μέσα από τη σύγχρονη ανθρωπολογική οπτική αποτελεί έκφραση του

εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, ένα μη λεκτικό σύστημα επικοινωνίας μέσα από

το οποίο μεταφέρονται μηνύματα και συναισθήματα. Η επικοινωνιακή δραστικότητα

του χορού οφείλεται στην ικανότητα να ενεργοποιεί όλο το σώμα με τη συνέργεια

όλων των αισθήσεων (Ζωγράφου, 2003; Μπουρνέλλη και συν., 2006; Πραντσίδης,

2004). Ταυτόχρονα είναι μια θεμελιώδης μορφή τέχνης όπου το σώμα εκλαμβάνεται
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ως όργανο αυτοέκφρασης και η κίνηση ως μέσο μάθησης και επικοινωνίας

(Armeniox, 1998). Ως συμπεριφορά είναι συνδεδεμένη με οργανωμένα κινητικά

σχήματα στο χώρο καισ στο χρόνο ενώ ως έκφραση επεξεργάζεται ότι στην κοινωνία

περιπλέκεται (Ζωγράφου, 2003).

Ορίζοντας το χορό με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας του Ρούμπη (1993)

θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί ένα οργανωμένο σύστημα ρυθμικών κινήσεων

του σώματος υπαγόμενο στους νόμους της αισθητικής μέσα από το οποίο

εκφράζονται τα συναισθήματα. Η Τυροβολά (1992) σχετικά με τον χορό και τη

μουσική αναφέρει: «Πρόκειται για μορφές τέχνης που επιδρούν στον άνθρωπο

συγκινησιακά, εκφράζουν τις ψυχολογικές καταστάσεις του και σηματοδοτούν την

πολιτισμική διαχρονικότητα των κοινωνικών ομάδων μέσα στις οποίες εντάσσεται το

άτομο ως μονάδα ενός συνόλου» (σελ. 13).

Οι Άντζακα–Βέη & Λουτζάκη (1999) χρησιμοποιούν τον όρο δημοτικός χορός

για να περιγράψουν ένα σύνολο από λεκτικά κινητικά ηχητικά στοιχεία τα οποία

δημιουργούνται συντηρούνται και εξελίσσονται από ένα οργανωμένο σύνολο

ανθρώπων και τα οποία εκφράζουν τις ψυχικές τους καταστάσεις, τις αξίες, τις

αισθητικές τους αντιλήψεις. Πρόκειται για μια δυναμική προφορική διαδικασία όπου

το υλικό της είναι ο χώρος της υπαίθρου.

Ο Δήμας (1993) ορίζοντας τον παραδοσιακό χορό γράφει: «Με τον όρο

παραδοσιακό χορό αναφερόμαστε στο χορό που διαμορφώθηκε και υιοθετήθηκε από

συμβιωτικές ομάδες, αποτελεί δε αναπόσπαστο στοιχείο της συγκεκριμένης ομάδας και

μεταδίδεται από γενιά σε γενιά» (σελ.41). Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός αποτελεί

μορφή λαϊκής δημιουργίας στο κέντρο της κοινωνικής ζωής του Έλληνα άμεσα

συνδεδεμένο με την καθημερινότητα. Δεν είναι μια στατική διαδικασία αλλά

αντιθέτως αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που συνεχώς διαμορφώνεται και

μετασχηματίζεται μέσα στο χρόνο, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην

εκάστοτε τοπική κοινωνία. Στη διαμόρφωση του συνέβαλαν παράγοντες που

αφορούν τα ήθη και τα έθιμα του κάθε τόπου, η ιστορία, η ενδυμασία, το ελληνικό

τοπίο, η μορφολογία του εδάφους, η μουσικοχορευτική παράδοση των γειτονικών

λαών. Συνδέεται ακόμα άμεσα με την περίοδο της τουρκοκρατίας και της Ελληνικής

επανάστασης (Μπουρνέλλη και συν., 2006).

Συμφώνα με τους Ζήκο και Παναγιωτοπούλου (1990), ο ελληνικός παραδοσια-

κός χορός δεν είναι κάτι αόριστο αλλά μια πραγματικότητα μια ενότητα έργου, όπου

η αρχή, η πηγή και το νόημα της χορευτικής πράξης είναι ο άνθρωπος ως πρόσωπο.
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Είναι μια συνεχής δημιουργία, ένα φαινόμενο τέχνης με κυριαρχούσα δύναμη την

αισθητική, την έλξη της ομορφιάς και του ωραίου. Η πολλαπλότητα των εικόνων,

των σχημάτων και της μελωδίας που παρατηρούνται στον ελληνικό παραδοσιακό

χορό καλλιεργούν με άριστο τρόπο την αισθητική. Το περιεχόμενο του χορού είναι η

εσωτερικότητα, το αφανές, το οποίο βρίσκεται σε μια διαλεκτική σχέση με το φανερό

και τη μορφή που παράγει. Συστατικά στοιχεία του χορού είναι το μέλος, ο λόγος και

η κίνηση, δηλαδή η μουσική, το τραγούδι και οι κινήσεις των μελών του σώματος

μας. Τα στοιχεία αυτά αλληλεπιδρούν μέσα σε ένα ενιαίο σύστημα και δημιουργούν

ένα υψηλό τεχνικά αποτέλεσμα. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός χαρακτηρίζεται

από ένα σταθερό κινητικό μοτίβο και την ποικιλομορφία στο σχήμα και στις λαβές

(Ρούμπης, 1993).

Η ελληνική παραδοσιακή μουσική αποτελεί συνέχεια της αρχαίας ελληνικής

μουσικής και στη διαμόρφωση της συνέβαλαν ακόμα η εκκλησιαστική βυζαντινή

μουσική καθώς και τα λαϊκά μουσικά στοιχεία που υιοθετήθηκαν από την Ανατολή

(Παναγιωτίδου, 2001; Τυροβολά, 1992). Η μουσική διαδραματίζει ένα ουσιαστικό

ρόλο στην εκτέλεση του χορευτικoύ γεγονότος. Η επικοινωνία του οργανοπαίκτη με

τον χορευτή είναι άμεση και διαλεκτική. Επιδρά στις σχέσεις και στην ομαδικότητα

που δημιουργείται κατά την εξέλιξη του χορού. Η κοινή βιώσιμη εμπειρία θα γίνει

πηγή έκφρασης συναισθημάτων, συγκίνησης, χαράς, ενθουσιασμού (Ζήκος &

Παναγιωτοπούλου, 1990). Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι αποτελεί καλλιτεχνικό και

ιστορικό δημιούργημα με σημαντική αξία μέσα από το οποίο ο Έλληνας εξέφρασε

τους πόθους του, τις ανησυχίες του και τα συναισθήματα του (Ζήκος &

Παναγιωτοπούλου, 1990; Ρούμπης, 1993).

2.17 Οι επιδράσεις του Ελληνικού παραδοσιακού χορού

Στο άρθρο της Connor (2000) αναφέρεται ότι ο παραδοσιακός χορός αποτελεί

ήπια μορφή άσκησης για τα άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων. Είναι μια

δραστηριότητα κοινωνικά ελκυστική, σωματικά προκλητική και ταυτόχρονα

δημιουργική. Παρέχει ακόμα στο άτομο πολιτιστικά και πνευματικά ερεθίσματα.

Συμμετέχοντας σε αυτή τη δραστηριότητα, σύμφωνα με την ίδια συγγραφέα ο

ασκούμενος απολαμβάνει τα οφέλη της άσκησης τα οποία συμβάλλουν σε έναν υγιή

τρόπο ζωής, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη σωματική ευεξία, τη φαντασία, και τη

γνώση. Ο χορός για τη Hanna (1995) είναι η πολιτιστική μεσολάβηση ανάμεσα στο
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σώμα, στο μυαλό και το συναίσθημα. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα μέσω της

δράσης των μυών και των φυσιολογικών διεργασιών προάγοντας έτσι την ευεξία ενώ

συμβάλλει στη μείωση της έντασης και της χρόνιας κόπωσης που προκαλούνται από

το στρες. Ο παραδοσιακός χορός δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές δεξιότητες και ως εκ

τούτου αποτελεί μια δραστηριότητα που διευκολύνει την συμμετοχή ατόμων με

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ενθαρρύνει την συνεργασία και βελτιώνει

τη σχέση του ατόμου με τον έξω κόσμο (Forcinia, Maturob, & Ventrec, 2013).

Από τη μελέτη της Πίτση και συν. (2008) προκύπτει πως ο ελληνικός

παραδοσιακός χορός αποτελεί αερόβια μορφή άσκησης αφού έχει αρκετή ένταση και

διάρκεια για να επιταχύνει την αναπνοή και να προκαλέσει τις απαραίτητες

καρδιοαναπνευστικές προσαρμογές. Αυτές οι προσαρμογές εντάσσονται μέσα στα

προκαθορισμένα όρια αερόβιας δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στη

δημιουργία θετικών συναισθημάτων.

Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός μέσα από παρόμοια έρευνα της Γεντή (2009)

παρουσιάζεται ως εναλλακτική μορφή άσκησης και προσφέρει τα ίδια ψυχολογικά

και φυσιολογικά οφέλη με αυτά της αεροβικής γυμναστικής στις συμμετέχουσες

ενήλικες γυναίκες. Μέσω του χορού ενισχύθηκε η κοινωνική επαφή, βελτιώθηκε η

διάθεση, η ενεργητκότητα μειώνοντας ταυτόχρονα τα συμπτώματα κατάθλιψης.

Η μελέτητων Ζήση, Γιάννη, Μπουγιέση, Πολλάτου, & Μιχαλοπούλου (2014)

καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο ελληνικός παραδοσιακός χορός βελτιώνει την

ποιότητα ζωής ηλικιωμένων ατόμων ενισχύοντας την σωματική και συναισθηματική

τους υγεία καθώς και την κοινωνικότητας τους. Εστιάζοντας στο ίδιο πεδίο, σε

ανάλογη μελέτη η συμμετοχή 111 ηλικιωμένων ατόμων (75 γυναίκες και 36 άνδρες)

σε ένα παρεμβατικό πρόγραμμα παραδοσιακού χορού οδήγησε σε σημαντικές

βελτιώσεις όσον αφορά την ψυχική τους υγεία. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε

μείωση του άγχους και βελτίωση της ευεξίας (Mavrovouniotis, Argiriadou, &

Papaioannou, 2010).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως ο

ελληνικός παραδοσιακός χορός μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική παρέμβαση

προστασίας σε άτομα τρίτης ηλικίας που παρουσιάζουν ήπια μορφή άνοιας και

νοητική διαταραχή. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση στις

παραμέτρους της ποιότητας ζωής, όπως είναι η φυσική κατάσταση, η αυτοεκτίμηση

και η κοινωνικοποίηση. Επιπλέον, η δραστηριότητα αυτή προστατεύει τους ασθενείς
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με ήπια νοητική διαταραχή από πιθανή κατάθλιψη (Ζηλίδου, Δούκα, & Τσολάκη,

2015).

Όπως επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Kaltsatou, Mameletzi και Douka

(2011) η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ελληνικού παραδοσιακού χορού θα μπορούσε

να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση φυσικής δραστηριότητας σε γυναίκες με

διάγνωση καρκίνο του μαστού. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μείωση των

καταθλιπτικών συμπτωμάτων και ενίσχυση του αισθήματος ικανοποίησης από τη ζωή

στις 27 που συμμετείχαν στην έρευνα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας

της Kaltsatou et al. (2014) η συμμετοχή σε ένα οκτάμηνο παρεμβατικό πρόγραμμα

παραδοσιακών χορών ενισχύει τη λειτουργική ικανότητα και την ποιότητα ζωής σε

ασθενείς με σχιζοφρένεια.

Τα πορίσματα της έρευνα των Μπουγιέση, Ζήση, Γρηγορίου, & Πολλάτου

(2011) συγκλίνουν στην άποψη πως ο ελληνικός παραδοσιακός χορός αποτελεί ένα

σύνθετο είδος άσκησης στο οποίο επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση ψυχής και

σώματος συνδυάζοντας παράλληλα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Επίσης, αναπτύσσεται η ζωτικότητα του ατόμου, μαθαίνει να διαχειρίζεται τα

συναισθήματά του βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του.

O σκοπός της μελέτης των Goulimaris, Mavridis, Genti και Rokka (2014) ήταν

να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην ευεξία και στην ικανοποίηση των

ψυχολογικών αναγκών ενηλίκων ατόμων που συμμετεχουν σε ένα πρόγραμμα

παραδοσιακών χορών ως μέσο αναψυχής. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από

290 ενήλικες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο ελληνικός παραδοσιακός

χορός μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ψυχολογική υγεία, στην ευεξία και

στην ποιότητα ζωής. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Δήμα (2001) συμβάλλει στην

κοινωνικοποίηση του ατόμου, αναπτύσσει την αντιληπτική κινητική δεξιότητα

ενισχύει τη διάθεση και μειώνει το άγχος. Ο Ζήκος και η Παναγιωτοπούλου (1990)

κάνουν λόγο για τον «θεραπευτικό χαρακτήρα» του ελληνικού παραδοσιακού χορού,

ο οποίος από τη μια συμβάλλει στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη των

διαπροσωπικών σχέσεων και από την άλλη οδηγεί τον άνθρωπο στην αυτομόρφωση

και στην ανακάλυψη του εαυτού του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3.1 Συμμετέχουσες

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα είναι μητέρες ή έγκυες ηλικίας 19-46 χρονών

εξαρτημένες από ψυχοτρόπες ουσίες που προσήλθαν για θεραπεία στην Θεραπευτική

Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 Άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Αττικής. Οι συμμετέχουσες διδάχθηκαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς κατά τη

διάρκεια παραμονής τους στο κλειστό τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης. Η ομάδα

του ελληνικού παραδοσιακού χορού στο συγκεκριμένο τμήμα λειτουργεί στα πλαίσια

των θεραπευτικών παρεμβάσεων του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της

παραμονής τους στο κλειστό τμήμα οι θεραπευόμενες απέχουν από τις ψυχοτρόπες

ουσίες.

Πίνακας 1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας.

Έτος
γεννησης

Έτη
χρησης

Ηλικία
έναρξης
χρήσης

Αριθμός
Παιδιών

Πατέρας
Παιδιου

Μορφωτικό
Επίπεδο

Άτομο 1 1970 30 16 1 εξαρτημένος Φοιτ.ΤΕΙ

Άτομο 2 1981 20 14/15 1 Δεν γνωρίζουμε Αποφ.λυκείου

Άτομο 3 1988 13 15 1 εξαρτημένος Αποφ.γυμνασίου

Άτομο 4 1981 19 15 1 Όχι εξαρτ. Αποφ.λυκείου

Άτομο 5 1984 17 15 2 εξαρτημένος Αποφ.ΤΕΙ

Άτομο 6 1995 7 13/14 1 εξαρτημένος Φοιτ.παν/μιου

Στον Πίνακα 1 παραθέτονται δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των

συμμετεχουσών. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 32,8 χρόνια και η μέση ηλικία

έναρξης της χρήσης τα 14,8 έτη περίπου. Ο μέσος όρος ετών που έκαναν χρήση ήταν
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17,6 χρόνια. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να είναι μέσο προς υψηλό,

αφού οι 3 ήταν απόφοιτες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από τις άλλες 3, οι 2

είχαν συμπληρώσει 12 χρόνια εκαπίδευσης ενώ η γυναίκα με το χαμηλοτερο

μορφωτικό επίπεδο, είχε συμπληρώσει τη βασική εκπαίδευση.

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα παιδιά βρίσκονταν μαζί με τις μητέρες τους

στο κλειστό τμήμα αφού ήταν κάτω των 5 ετών. Ο πατέρας του παιδιού, εκτός απο

μια περίπτωση ήταν και ο ίδιος εξαρτημένος. Ο πληθυσμός φαίνεται να έχει σχετικά

όμοια χαρακτηριστικά ως προς τα επιμέρους στοιχεία που ελέγχθησαν.

3.2 Εργαλεία Μέτρησης

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή δεδομένων είναι η ποιοτική

μέθοδος με προσέγγιση φαινομενολογική.

Για τη συλλογή των δημογραφικών στοιχείων αλλά και για τη λήψη βασικών

πληροφοριών που σχετίζονται με το αντικείμενο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε στην

αρχική συνάντηση η συνέντευξη για το προφίλ της συμμετέχουσας. Επιπρόσθετα,

στο τέλος της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε πάλι ημιδομημένη συνέντευξη ώστε να

αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της έρευνας στο συναίσθημα της εξαρτημένης

μητέρας.

Παρακάτω ακολουθούν οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στη συσυνέντευξη

αξιολόγησης του προγράμματος καθώς και ο σκοπός αυτών των ερωτήσεων.

1. Περίγραψε μου την σχέση σου με τον παραδοσιακό χορό. Μίλησε μου για τα

βιώματα, τα ακούσματα και τις παραστάσεις που είχες πριν τη χρήση.

Σκοπός: Να ανιχνεύσουμε τα βιώματα και την εμπειρία της εξαρτημένης

μητέρας σε σχέση με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό ώστε να διαπιστώσουμε αν

αυτή σχετίζεται με την παρακολούθηση χορευτικών θεαμάτων ή υπήρξε και

συμμετοχή της ίδιας και πως βίωνε συναισθηματικά το γεγονός αυτό.

2. Κατά τη διάρκεια της χρήσης είχες επαφή με τον παραδοσιακό χορό και σε ποιο

πλαίσιο; Θυμάσαι, αν σου προκαλούσε  αυτό κάποια συναισθήματα;

Σκοπός: Να εντοπίσουμε αν κατά την διάρκεια της χρήσης που παρατηρείται

έκπτωση της λειτουργικότητας ο ελληνικός παραδοσιακός χορός αποτέλεσε μορφή

προσωπικής έκφρασης.
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3. Από το πρόγραμμα των παραδοσιακών χορών μπορείς να μου περιγράψεις

ποιοι χοροί σε ευχαριστούσαν περισσότερο;

Σκοπός: Να εντοπίσουμε τους χορούς εκείνους που για κάποιο συγκεκριμένο

λόγο επέδρασαν και άγγιξαν περισσότερο τον συναισθηματικό κόσμο τους.

4. Μπορείς να μου περιγράψεις κάποια συναισθήματα που πιστεύεις ότι σου

προκαλεί ο παραδοσιακός χορός στην παρούσα φάση;

Σκοπός: Να ανιχνεύσουμε τα συναισθήματα που αναδύθηκαν σε όλη τη

διάρκεια της συγκεκριμένης  διαδικασίας και πως τα ερμηνεύει η ίδια.

5. Μπορείς να μου περιγράψεις κάποια οφέλη που πιστεύεις ότι γενικότερα

αποκόμισες από την εκμάθηση του παραδοσιακού χορού και να συμπεριλάβεις

και την επίδραση που είχε και στο σώμα σου;

Σκοπός: Να εντοπίσουμε πως αξιολογεί η συμμετέχουσα την επίδραση της

διαδικασίας στην υγεία της και στη ζωή της και πώς αισθάνεται για αυτό.

6. Σχετικά με την απόδοσή σου στο χορό, θεωρείς ότι έχει αλλάξει; Αν ναι, αυτό

σου προκαλεί κάποια συναισθήματα;

Σκοπός: Να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των επιλεγμένων χορών

στην απόδοση και ποια συγκεκριμένα συναισθήματα προκλήθηκαν από την αλλαγή

της απόδοσης σε περίπτωση που αυτή έχει διαφοροποιηθεί.

7. Πώς πιστεύεις ότι επιδρά ο παραδοσιακός χορός αυτή τη περίοδο στη ζωή σου

συμπεριλαμβανομένης και της σχέσης με το παιδί σου;

Σκοπός: Να διαπιστώσουμε αν ο ελληνικός παραδοσιακός χορός επηρέασε την

καθημερινότητα της εξαρτημένης μητέρας, τη λειτουργικότητα της καθώς και την

επιρροή που είχε στη σχέση της με το παιδί της και με ποιο τρόπο.

8. Πώς ήταν το κλίμα στην ομάδα του χορού; Επηρεάστηκαν οι μεταξύ σας

σχέσεις;

Σκοπός: Πως επέδρασε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στις διαπροσωπικές

σχέσεις και στη δυναμική της ομάδας, να εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα που
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διευκόλυναν την επικοινωνία και τη συνεργασίακαι να αξιολογηθούν τα σημεία που

χρειάζεται να προσεχτούν και να προβλεφθούν σε κάποια ανάλογη μελλοντική

έρευνα.

9. Θα ήθελες να συνεχίσεις να χορεύεις όταν φύγεις από δω; Σκέφτεσαι να ψάξεις

για κάποιο σύλλογο, γυμναστήριο, κ.λπ. που να σου δίνει τη δυνατότητα να

συνεχίσεις να χορεύεις; Μεποιο άλλο είδους χορού θα ήθελες να συνεχίσεις να

ασχολείσαι;

Σκοπός: Να δούμε πως διαμορφώνονται οι προσδοκίες τους σχετικά με το χορό

και αν θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην ομάδα παραδοσιακού χορού στη φάση

της κοινωνικής επανένταξης ή θα αναζητήσουν προσωπικά κάποιο σύλλογο. Έτσι,

διερευνούμε και το μέγεθος της πιθανής ικανοποίησης.

3.3 Το πρόγραμμα παρέμβασης

Ο παραδοσιακός χορός αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο του πολιτισμού, ένα

ανθρωπολογικό και εκφραστικό φαινόμενο. Το χαρακτηριστικό  της διαδικασίας δεν

είναι η στείρα και αυστηρή μετάδοση των κινητικών μοτίβων που συνθέτουν τη δομή

του χορού, αλλά η μάθηση μέσα από μια ευχάριστη, χαρούμενη και ζεστή

ατμόσφαιρα για να μπορέσουν τα συναισθήματα να βρουν γόνιμο έδαφος να

αναδυθούν. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός ως μορφή άσκησης, ως πολιτισμική

συνέχεια και ως κοινωνικό φαινόμενο αποτελεί μια πολυδιάστατη έρευνα

στοχεύοντας παράλληλα στην αλλαγή του συναισθήματος και στην αλλαγή της

συμπεριφοράς. Έτσι, ο ερευνητής μπορεί να πλαισιώσει το αντικείμενο με πολλές

τεχνικές εκπληρώνοντας ταυτόχρονα διαφορετικούς στόχους.

Το πρόγραμμα παρέμβασης είχε συνολική διάρκεια 9 μήνες. Η συχνότητα των

συνεδριών ήταν μία φορά την εβδομάδα με διάρκεια 1 ώρα κάθε φορά. Συνολικά

πραγματοποιήθηκαν 36 συνεδρίες. Οι συμμετέχουσες διδάχθηκαν Ελληνικούς

Παραδοσιακούς Χορούς από όλη την Ελλάδα. Η επιλογή των χορών έγινε με τα

παρακάτω κριτήρια:

 Ανάλογα με τις κινητικές τους εμπειρίες.
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 Να είναι οι χοροί μέτριας τεχνικής δυσκολίας ώστε να μην οδηγούνται οι

θεραπευόμενες ούτε στην ανία λόγω έλλειψη ενδιαφέροντος ούτε όμως να

απογοητεύονται και να αποθαρρύνονται από την εκτέλεση της κίνησης.

 Σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους.

 Κατά πόσο η μελωδία είναι ευχάριστη και δημιουργεί προϋποθέσεις

διασκέδασης.

 Οι στίχοι των τραγουδιών να μην τους ανακινούν μνήμες από τη χρήση.

 Ανάλογα με το πόσο συχνά χορεύονται στις διάφορες εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τους παρακάτω χορούς οι οποίοι ήταν επι το

πλείστον κυκλικοί χοροί: Συρτό στα τρία, συρτό στα δύο, τσάμικο, συρτό

καλαματιανό, τσακώνικος, μπεράτι, ομαλ απλόν, τικ μονόν, κότσαρι, καρσιλαμάς και

βαρύς καρσιλαμάς, χασάπικο γρήγορο, χασάπικο αργό, σούστα Κρήτης, σιγανός,

συρτό Νάξου, μπάλος, βαλς Κων/πολης, ικαριώτικος, χρωματιστά τσουράπια, ίσσος.

Κάθε συνάντηση είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο το οποίο προσφερόταν για

συζήτηση και αλληλεπίδραση. Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων

πραγματοποιήθηκαν 3 follow-up σε ομαδικό επίπεδο στοχεύοντας στην ενημέρωση

για το πως βιώνουν συναισθηματικά τη γνωριμία με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό,

τα συναισθήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και πώς νιώθουν

τώρα μετά την λήξη της διαδικασίας. Ακόμα, συζητήθηκε η παροχή βοήθειας και

υποστήριξης σε περίπτωση που θα επιθυμούσαν την ένταξη του ελληνικού

παραδοσιακού χορού στην καθημερινότητα τους.

Σχεδιασμός συνεδρίας.
Επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός πλαισίου που να παρακινεί το ενδιαφέρον τους

ώστε να μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα τους μέσα από ένα δημιουργικό

τρόπο. Το περιβάλλον μάθησης θα πρέπει να είναι ελκυστικό για να διεγείρει το

ενδιαφέρον των συμμετεχουσών. Αναζητήθηκαν στρατηγικές στη διεξαγωγή

διδασκαλίας οι οποίες θα διευκόλυναν την προσέγγιση του αντικειμένου καθώς και

την επικοινωνία κατά τη διαδικασία. Λαμβάνοντας αυτό ως ζητούμενο τα εποπτικά

μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο χάρτης της Ελλάδας και της Μικράς Ασίας,

ηχητικά και οπτικά μέσα, παραδοσιακές φορεσιές, μουσικά όργανα, σημειώσεις με cd

και dvd με παραδοσιακούς χορούς. Τα μέσα αυτά σύμφωνα με τον Τριλιανό (2003)

έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν την προσοχή και το ενδιαφέρον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:53 EEST - 34.220.209.173



Μεθοδολογία 52

παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα ερεθίσματα με ποικίλους τρόπους. Επίσης

διευκολύνουν την προσέγγιση στόχων.

Οι σημειώσεις συνοδευόμενες από cd και dvd σχετικά με τους διδασκόμενους

χορούς που δόθηκαν στις συμμετέχουσες στόχευαν στον προβληματισμό, την

ευαισθητοποίηση και στην παρακίνηση. Επιπλέον, ήταν μια ευκαιρία να έχουν

συνεχόμενη επαφή με το αντικείμενο του χορού δεδομένου ότι η συχνότητα των

συνεδριών ήταν μια φορά την εβδομάδα. Επίσης, η από κοινού παρακολούθηση του

dvd τις υπόλοιπες μέρες θεωρήθηκε ότι θα συνεισέφερε θετικά στις διαπροσωπικές

τους σχέσεις, την επικοινωνία και τη δημιουργική συζήτηση.

Για να μπορέσει η εξαρτημένη μητέρα να ξεκλειδώσει το συναισθηματικό της

κόσμο και να εκθέσει τον εαυτό της θα πρέπει το περιβάλλον να της εμπνέει

ασφάλεια και εμπιστοσύνη (Μάτσα, 2007). Στο σχεδιασμό της διαδικασίας λήφθηκαν

υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ψυχισμού της εξαρτημένης

μητέρας καθώς και οι ψυχολογικές δυσκολίες της, όπως είναι η χαμηλή

αυτοεκτίμηση, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, το αίσθημα της ανεπάρκειας, η μοναξιά

(Μάτσα, 2007). Μέριμνα σε όλες τις συνεδρίες ήταν η ενθάρρυνση και η ενίσχυση

στην προσπάθειά τους, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας και της προσωπικής

κουλτούρας της κάθε μιας. Επιπρόσθετα, στόχος ήταν και η επικράτηση του

συνεργατικού κλίματος και η τροποποίηση της κοινωνικής ατμόσφαιρας, όταν αυτό

κρινόταν απαραίτητο. Έτσι, η κάθε συμμετέχουσα θα μπορούσε να επενδύσει και να

αφοσιωθεί σε αυτό που έκανε και ταυτόχρονα όλες οι θεραπευόμενες να

συνυπάρχουν κοινωνικά σαν ομάδα και να απολαμβάνουν τη διαδικασία. Η

θεραπευτική σχέση της ερευνήτριας με τα μέλη της ομάδας προκύπτει από την

εργασιακή της σχέση με τον συγκεκριμένο φορέα η οποία συμβάλλει στην

δημιουργία ασφαλούς συναισθηματικού κλίματος.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε και προσωπικές συζητήσεις με την κάθε

θεραπευομένη χωριστά σε ένα πλαίσιο συμβουλευτικής για την τοποθέτηση στόχων.

Αυτή η διαδικασία γινόταν στο τέλος της προγραμματισμένης συνεδρίας. Ο

καθορισμός στόχων αποτελεί ένα αποτελεσματικό κίνητρο για τη συμπεριφορά, το

οποίο δεν οδηγεί μόνο στη βελτίωση της απόδοσης αλλά εισάγει την υπευθυνότητα,

τον αυτοέλεγχο, ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, την αισιοδοξία και

τη χαρούμενη διάθεση (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, & Γούδας, 1999; Cox, 2004). Η

συγκεκριμένη συζήτηση πραγματοποιούταν σε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης,
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αποδοχής και επιβράβευσης για τη μέχρι τότε προσπάθεια. Έπειτα, η θεραπευομένη

εξέφραζε τις σκέψεις και τις εντυπώσεις της για τη διαδικασία και πώς η ίδια

αξιολογούσε τη συμμετοχή της. Στο τέλος της συνεδρίας καθορίζονταν οι στόχοι. Οι

στόχοι καταγράφονταν στην προσωπική της καρτέλα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα

γινόταν η αξιολόγηση των στόχων.

Ημερολόγιο.

Mε βάση όλα αυτά τα δεδομένα, δημιουργήθηκε το ημερολόγιο της

ερευνήτριας στο οποίο ήταν καταγεγραμμένες οι προσωπικές της εκτιμήσεις και

παρατηρήσεις και ο εντοπισμός των στοιχείων εκείνων που συνέβαλλαν στην ομαλή

λειτουργία του προγράμματος. Η δομή του ημερολογίου επικεντρώθηκε σε δύο

άξονες: Ο πρώτος αφορούσε τη διαδικασία και τη ροή της έρευνας κι αν υπήρχε κάτι

που δυσκόλεψε τη διαδικασία και πως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει και ο δεύτερος

αφορούσε τις θεραπευόμενες και συγκεκριμένα τις εντυπώσεις, τις αντιδράσεις τους,

τις προτιμήσεις τους καθώς και τη μεταξύ τους επικοινωνία και αλληλεπίδραση.

Επίσης, στο ίδιο ημερολόγιο περιλαμβάνονταν και οι προσωπικοί τους στόχοι.

Υπόδειγμα συνεδρίας
Επιλέχθηκε η ολική-μερική / ολική μέθοδος για την αφομοίωση  της κινητικής

δεξιότητας. Το βασικό μέρος της διαδικασίας αποτελούνταν από τρία μέρη:

Εισαγωγικό, κύριο μέρος, τελικό μέρος.

Εισαγωγικό. Στην αρχή γινόταν μια μικρή συζήτηση για το πώς ήταν η διάθεσή τους

δεδομένου ότι πολλές φορές κάποιες σκέψεις ή ανησυχίες τους μπορεί να τους

αναστάτωναν. Ακολουθούσε η περιγραφή της διαδικασίας και των στόχων της

συνεδρίας. Έπειτα ένας προηγούμενος χορός χρησιμοποιούνταν για προθέρμανση.

Κύριο μέρος. Γεωγραφική και λαογραφική προσέγγιση του καινούργιου χορού

χρησιμοποιώντας τον χάρτη και την παραδοσιακή φορεσιά της περιοχής, αν υπήρχε

διαθέσιμη. Σε περίπτωση που υπήρχε, μια θεραπευόμένη τη δοκίμαζε και γινόταν

συζήτηση στα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την ενδυμασία. Έπειτα, γινόταν η

παρουσίαση του χορού. Υπήρχε η δυνατότητα χρησιμοποίησης κρουστού οργάνου

(τουμπερλέκι) για την εξάσκηση του ρυθμού όταν παρουσιάζονταν δυσκολίες.

Ακολουθούσε η εξάσκηση και η επανάληψη σε προηγούμενους χορούς.
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Τελικό μέρος. Παρακολούθηση σε dvd χορών ανά γεωγραφική περιοχή και

συζήτηση επί αυτών. επίσης, στο τέλος γινόταν η αξιολόγηση των προσωπικών

στόχων.

3.4 Διαδικασία

Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν αρχικά ένα έντυπο έγγραφης συναίνεσης για

την συμμετοχή τους στην έρευνα (Παράρτημα 1) αφού ενημερώθηκαν για το σκοπό

της έρευνας καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Επίσης, τους

έγινε σαφές ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία και το απόρρητο των πληροφοριών ώστε να

μην υπάρχει κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να προδώσει την ταυτότητα τους.

Αρχική  συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση επικεντρώθηκε στη γνωριμία των θεραπευομένων

γυναικών με την ερευνήτρια. Συστήθηκε η κάθε μια ξεχωριστά λέγοντας λίγα λόγια

για τον εαυτό της. Έπειτα έγινε εισαγωγή στην έννοια του παραδοσιακού χορού και

ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις μελέτες που αναφέρονται στα οφέλη που έχει

αυτή η δραστηριότητα στην υγεία του ανθρώπου. Στη συνέχεια εξέφρασαν τις

απόψεις τους, τα συναισθήματα τους, τις προσδοκίες τους γι’ αυτό που θα

ακολουθούσε καθώς και τις προσωπικές τους εκτιμήσεις για το τι πίστευαν ότι θα

αποκόμιζαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Συγκεκριμένα η πρώτη συνάντηση

κινήθηκε στους εξής άξονες:

 Γνωριμία

 Εισαγωγή  στην έννοια του παραδοσιακού χορού

 Προσωπικές εμπειρίες της κάθε μιας  σε σχέση με τον χορό

 Προσδοκίες και  επιθυμίες

 Συναισθήματα

 Συνέντευξη που αφορά τα δημογραφικά–κοινωνικά γνωρίσματα του κάθε

μέλους της ομάδας

Τελική Συνάντηση
Στην τελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε ομαδική συζήτηση και η κάθε

θεραπευόμενη εξέφρασε τις προσωπικές της απόψεις για το πώς τελικά βίωσε την

όλη διαδικασία και πώς την αξιολόγησε. Επικεντρώθηκαν σε σημεία που τους έκαναν

ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτό μπορεί να αφορούσε την προσωπική τους συμμετοχή και
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το πώς είδαν τον εαυτό τους μέσα σε αυτή τη διαδικασία, τη λειτουργία της ομάδας,

τους χορούς.

3.5 Ηθική και Δεοντολογία

Η διεξαγωγή της έρευνας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Βιοηθικής και

Δεοντολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Παραρτημα 3). Το τμήμα έρευνας του 18 ΑΝΩ και ο

Διευθυντής του προγράμματος ενέκριναν την συμμετοχή των μελών του

προγράμματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στις συνεντεύξεις αναδύθηκε μια

ποικιλία θεμάτων κατά τη διάρκεια της παραμονής των μελών της ομάδας στο

κλειστό τμήμα. Οι κατηγορίες που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων

(Σχήμα 1) συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Ελληνικός παραδοσιακός χορός

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Αναφέρεται στα βιώματα που είχαν οι μητέρες

στον παραδοσιακό χορό.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αναφέρεται στη λειτουργία του χορού τη συγκεκριμένη

περίοδο.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ: Επιχειρείται συσχέτιση των προτιμήσεων (μελωδίες,στίχοι

τραγουδιών, χοροί) με τα συναισθήματα που αναδύονται.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ: Περιγράφονται τα συναισθήματα που καλλιεργήθηκαν

από τη συμμετοχή τους.

ΟΦΕΛΗ: Περιγράφονται τα οφέλη που αποκόμισαν και τα συναισθήματα που

εκδηλώθηκαν.

ΣΤΟΧΟΙ: Αφορά τη διαδικασία τοποθέτησης στόχων σχετικά με την βελτίωση

της απόδοσης και τα συναισθήματα που απορρέουν από τις αλλαγές που

προκλήθηκαν.

ΣΧΕΣΕΙΣ: Αναφέρεται στην επίδραση που είχε ο παραδοσιακός χορός στις

μεταξύ τους σχέσεις καθώς και στη σχέση με το παιδί τους.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: Αναφέρεται στις προσδοκίες, στα όνειρα που

διαμόρφωσαν οι ίδιες στο τέλος του προγράμματος.
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Σχήμα 1. Οι κατηγορίες που προέκυψαν κατά την ανάλυση των δεδομένων

4.1 Η προηγούμενη εμπειρία και τα συναισθήματα που την συνόδευαν

Κωδικοί :γυμνάσιο, χόρευα στον δήμο, κατηχητικό, χόρευα σε σύλλογο,έμαθα στο

σχολείο

Όλες οι μητέρες είχαν βιωματική επαφή με τον παραδοσιακό χορό.Οι δύο είχαν

διδαχτεί χορούς στο σχολείο, η μια στο κατηχητικό αλλά σε μικρή ηλικία οπότε και

δε θυμόταν πολλά πράγματα και οι τρεις έμαθαν χορό ως μέλη κάποιου συλλόγου.

Στη μνήμη τους είναι αποτυπωμένες χορευτικές εικόνες από οικογενειακά γλέντια,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ

ΧΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

ΟΦΕΛΗ

ΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

ομάδα παιδί
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πανηγύρια και στιγμές διασκέδασης. Οι πέντε κοπέλες απάντησαν με πολύ

ενθουσιασμό στην ερώτηση, κάτι που ήταν ευδιάκριτο και στην έκφραση του

προσώπου τους. Ήταν έυκολα κατανοητό πως οι στιγμές εκείνες ανακινούσαν

ευχάριστα συναισθήματα. Μάλιστα θυμούνταν και τις ονομασίες των χορών.

Κωδικοί: χαρά, αδιαφορία, μου άρεσε, αυτοπεποίθηση-ικανοποίηση-χαρά, μου άρεσε

πάρα πολύ, ομαδικότητα-ανακούφιση, ζήλια, ενδιαφέρον, ηρεμία

Τα συναισθήματα που συνόδευαν τη δραστηριότητα αυτή στην παρελθούσα

εκείνη εποχή για την πλειοψηφία των γυναικών ήταν θετικά και έντονα. Είναι

ενδεικτικές οι αναφορές:

«Ένιωθα ωραία,δεν ξέρω, αυτοπεποίθηση...ικανοποίηση, μου έδινε έτσι χαρά και

διάθεση, δηλαδή όσο πιο πολύ χόρευα τόσο πιο πολύ ήθελα».

«…Μου άρεσε αυτή η ομαδικότητα που ήμασταν όλοι μαζί … σαν να γλεντάμε …

και τώρα και τότε αυτό το ξέσπασμα με την καλή έννοια, αυτό το “ουφ βρε παιδί μου”,

κάτι βγάζεις … μια ανακούφιση, μπορεί να ήσουν εκνευρισμένος, φορτωμένος αυτό που

ξεθυμαίνεις … που ηρεμείς, κάτι βγαίνει δηλαδή».

4.2 Περίοδος χρήσης

Κωδικοί:συγκίνηση,ντρεπόμουν, δεν υπήρχε καθόλου ο χορός, εκτόνωση-ενέργεια-

έντονα συναισθήματα, καμία επαφή με το χορό

Παρόλο που είχαν χορευτικές εμπειρίες οι συγκεκριμένες γυναίκες δεν

εμπλέκονταν με το χορό. Τα αρνητικά συναισθήματα της ντροπής, κυρίως, για τις

περισσότερες ήταν ανασταλτικός παράγοντας για να χορέψουν. Ο ενδοιασμός να

εκθέσουν το σώμα τους μπροστά στους άλλους αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό

λειτουργούσε αποτρεπτικά. Η χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση επηρέαζε

όπως φαίνεται αρνητικά την ψυχολογία τους. Η έκπτωση αυτή της λειτουργικότητας

τους συνοδευόταν με συναισθήματα θλίψης και ματαίωσης. Συγκεκριμένα

επισημαίνουν:

«Όχι, όχι καθόλου λες και δεν υπήρχε καθόλου ο χορός και να ήθελα… μπορεί να

μην το τολμούσα,όχι όχι καθόλου».

«Ένιωθα ότι ντρεπόμουν περισσότερο».
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Σε αντίθεση με τις παραπάνω ερωτώμενες κάποιες αναφέρουν ότι συνέχιζαν να

εκφράζονται μέσα από το χορό. Συγκεκριμένα, ο χορός στην περίοδο της χρήσης

ήταν για αυτές τρόπος εκτόνωσης και μέσο διαφυγής από την καθημερινότητα και

επιδρούσε στον ψυχικό κόσμο συγκινησιακά. Η παρακάτω μητέρα περιγράφει πως

βίωνε συναισθηματικά το χορευτικό γεγονός:

«Έντονα συναισθήματα, σαν να ξέδινα σαν να… εκτόνωση και πάλι έτσι διάθεση,

πολλή ενέργεια, μου άρεσε…πως να στο πω… έβγαινα από αυτό το καθημερινό… τη

ρουτίνα δεν ξέρω, γλένταγα βρε παιδί μου, μυαλό, σώμα, συναίσθημα, όλα… παρόλο

που έπινα, χόρευα».

4.3 Προτιμήσεις

Κωδικοί: αρχοντιά, περηφάνια, ζωηροί, με όλα ξετρελαινόμουν, γρήγοροι, ποντιακά–

κρητικά, dvd., τσάμικο, καλαματιανό, πεντοζάλης

Οι μελωδίες που συνοδεύουν το χορό καθώς και η κινητική δεξιότητα αυτή

καθ’αυτή εμπεριέχουν όπως φαίνεται μέσα από τις απαντήσεις τους ένα πλούτο

δυνατοτήτων που ενεργοποιούν συναισθήματα. Για κάθε μια ο χορός και το τραγούδι

σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Όπως οι ίδιες ανέφεραν, η τεχνική εκτέλεση

κάποιων χορών, οι στίχοι του δημοτικού τραγουδιού, ο ήχος του κλαρίνου, της λύρας

ή του βιολιού, προκάλεσαν συγκινήσεις, ξεκλείδωσαν αναμνήσεις και καλλιέργησαν

συναισθήματα όπως περηφάνια, ευχαρίστηση, ενθουσιασμό. Ανάλογα με τα

συναισθήματα αυτά καθορίστηκε η ένταση και η έκφραση με την οποία κινήθηκε το

σώμα τους. Χαρακτηριστικά επισημαίνουν:

«Το χόρευαν και οι γονείς μου ... στις γιορτές ...»

«Τα βήματα αυτά μου αρέσουν, έτσι που σηκώνουμε το πόδι… πολύ ωραίο

βήμα… ».

«Μια αρχοντιά νιώθω, είναι μερικοί χοροί που είναι περήφανοι… με το τσάμικο,

που σου λέω τσάμικο, τσάμικο νιώθω μια περηφάνια μια αρχοντιά… και στη χρήση

έλειπε τελείως η περηφάνια… έτσι νιώθω, πολλή περηφάνια».

«Με όλα ξετρελαινόμουν…νησιώτικα, ικαριώτικα, ποντιακά, μπάλος, όλα αυτά,

με τις ζήλιες ακόμα που χορεύαμε στον καρσιλαμά. Μ’ αρεσει ότι είναι ζωηρό…».
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4.4 Συναισθήματα

Κωδικοί: συγκίνηση, χαρά, αυτοεκτίμηση, αμηχανία στην αρχή, τρομερή ικανοποίηση,

ευεξία, ανοίγει η ψυχή μου, ζωντάνια, ανεβαίνει η διάθεση, η ψυχολογία, εκτόνωση,

κάνω όνειρα, νιώθω ωραία χωρίς να πιω, ικανοποίηση, περηφάνια, ενδιαφέρον,

ευφορία, ανακούφιση, ξέσπασμα, ηρεμείς

Με βάση τις απαντήσεις τους στις συνεντεύξεις, η σημασία του χορού είναι

καθοριστική για την ψυχοπνευματική τους υγεία. Αντιλαμβάνονται μέσα από τη

διαδικασία την ψυχοθεραπευτική επίδραση του χορού, ο οποίος ταυτίζεται για όλες

με το συναίσθημα της ευχαρίστησης και της ευεξίας. Με το χορό όπως ανέφεραν

ξεχνούσαν τις στεναχώριες και τα προβλήματα και απομακρύνονταν οι αρνητικές

σκέψεις και τα δυσάρεστα συναισθήματα. Το πρόγραμμα τους προκάλεσε θετική

διάθεση, αισιοδοξία, ζωντάνια. Βίωσαν έντονα συναισθήματα όπως ικανοποίηση,

ευφορία, συγκίνηση, περηφάνια, χαρά, ανακούφιση, ηρεμία. Ενισχύθηκε η

αυτοεκτίμηση και γενικότερα η ψυχολογία τους. Κινητοποιήθηκε μέσα από τη

χορευτική έκφραση, ο εσωτερικός τους κόσμος όπως αφήνουν να εννοηθεί. Οι

συμμετέχουσες στην έρευνα εστιάζουν ακόμα στη θετική διάθεση που δημιουργεί η

συγκεκριμένη δραστηριότητα η οποία βοηθά να αντιμετωπίσουν και τις δυσκολίες

στην καθημερινότητα τους. Ισχυρίζονται πως στο τέλος της συνεδρίας ήταν πιο

ευδιάθετες και λειτουργούσαν διαφορετικά στο υπόλοιπο της μέρας και σε σχέση με

τις υποχρεώσεις τους. Ένιωθαν όπως επισημαίνουν ζωντάνια, χαρά, ηρεμία,

εκτόνωναν την ένταση και την πίεση που είχαν, αντιμετωπίζοντας έτσι τη ζωή τους

με περισσότερη ενέργεια.

«Με κάνει να νιώθω πάρα πολύ όμορφα, μου ανεβαίνει η διάθεση, η ψυχολογία

όσο χάλια και να ήμουν… ».

«Νιώθω ωραία χωρίς να πιω, γιατί πριν έπινα… αλλά το ίδιο συναίσθημα έχω,

άρα μπορώ και καθαρή… άρα δεν χρειάζεται να πίνω για να χορεύω, τώρα μπορώ και

καθαρή… σου το βγάζει έτσι. Όμορφα συναισθήματα, παίρνεις ικανοποίηση ότι

χορεύεις».

«Ανακούφιση σίγουρα, σα να ξεδίνω, δεν ξέρω πως λέγεται σα συναίσθημα, σαν

ξέσπασμα… σαν ξέσπασμα, γιατί να είσαι εδώ πέρα σε ένα κλειστό χώρο τόσους μήνες

φουντώνεις, μαζεύονται πολλά και είναι ένας τρόπος να ξεσπάς, ηρεμείς, βγάζεις αυτό

το “ουφ” τόσους μήνες εδώ μέσα».
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4.5 Οφέλη

Κωδικοί: γυμναστική, πώς πρέπει να χορεύει μια γυναίκα, καλύτερη στάση σώματος,

ρυθμός, συγκέντρωση, παρατηρητικότητα, φυσική αντοχή, ικανοποίηση, χαλαρώνει το

σώμα ,κινείσαι πιο όμορφα, συναίσθημα, διάθεση, γυμνάζει όλο το σώμα,

ευχαριστιέσαι, υπομονή, ομαδικότητα, βοηθά το σώμα, ζωντάνια, ηρεμία ανακούφιση,

ήταν πάντα διαφορετική η μέρα, φεύγει κάποια ένταση, άλλαζε η διάθεση

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως όλες οι γυναίκες θεωρούν πως ο

παραδοσιακός χορός είναι άσκηση. Ένιωσαν πως γυμνάζονται, πως χαλαρώνει η

μυϊκή ένταση και βελτιώνεται η φυσική τους κατάσταση και μάλιστα με έναν

ευχάριστο τρόπο. Θεωρούν πως ήταν ευεργετική η επίδραση του χορού διότι

βελτιώθηκε η εικόνα σώματος. Παρατήρησαν σημαντικές αλλαγές στον εαυτό τους.

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά απάντησαν, απέκτησαν θηλυκότητα και χάρη

κάτι που διαπίστωσαν όλες ότι τους έλειπε. Είδαν να αλλάζει θετικά το στήσιμο τους.

Αισθάνθηκαν ότι είναι πιο όμορφο το σώμα τους καθώς και η κίνηση τους. Θεωρούν

πως ο χορός αποτελεί ένα ουσιαστικό μέσο ενεργοποίησης του σώματος το οποίο

επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη σωματική υγεία. Ανέφεραν ότι παράλληλα

καλλιέργησαν το ρυθμό τους, ενίσχυσαν τη συγκέντρωσή τους, την

παρατηρητικότητα αλλά και την υπομονή στη διάρκεια εκμάθησης του χορού. Ακόμα

εκτίμησαν την παραδοσιακή μουσική. Η εξωτερική κινητοποίηση του σώματος

αντανακλάται όμως και στην ψυχική τους διάθεση. Βίωσαν συναισθήματα

ικανοποίησης, ευχαρίστησης, αυτοπεποίθησης και ομαδικότητας.

«δεν φοβάμαι καλή ώρα… σε ένα γλέντι να ακολουθήσω και γω τους

υπόλοιπους».

«Ο χορός για μένα είναι η καλύτερη άσκηση».

«Κατά αρχήν θυμήθηκα πώς πρέπει να χορεύει μια γυναίκα… »

«…είναι τρομερό να μπορείς να συγχρονιστείς και να πηγαίνεις όπως ο ρυθμός,

για μένα είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, πρωτόγνωρο… ».
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4.6 Στόχοι

α)Απόδοση στο χορό  β) Συναισθήματα από την επίτευξη στόχων

Κωδικοί για την απόδοση: τα βήματα μου είναι μικρά τώρα, πιο θηλυκά, όχι

άγαρμπα, πιο μαζεμένη, το κατέκτησα, έμαθα χορούς, τα βίντεο βοήθησαν, αρμονικές,

πιο στητό το σώμα,μια χάρη σου δίνει σιγά σιγά, πιο ίσιο, λεπτές κινήσεις

Κωδικοί για τα συναισθήματα: χαρούμενη, σίγουρη, εμπιστοσύνη, τρομερή

ικανοποίηση, αισιοδοξία, έχω αγαπήσει τους χορούς, αυτοπεποίθηση, έχω διάθεση,

όρεξη, δεν φοβάσαι να σταθείς, περηφάνια, δεν ντρέπεσαι, δέος

Η συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα ενεργοποιήθηκε από τη διαδικασία

τοποθέτησης στόχων προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση τους. Όπως όλες

ανέφεραν βελτιώθηκε πάρα πολύ ο τρόπος που απέδιδαν πλέον τον χορό.

Συγκεκριμένα, παρατήρησαν ότι οι κινήσεις τους έγιναν πιο μαζεμένες, χόρευαν πιο

θηλυκά, έκαναν μικρά βήματα. Αντιπαρέθεσαν ακόμα τον τρόπο που

συμπεριφέρονταν κινητικά στη διάρκεια της χρήσης όπου αρακτηριζόταν από

έλλειψη χάρης, με την παρούσα απόδοση τους, η οποία είχε διαφοροποιηθεί προς το

καλύτερο. Στην επίτευξη του στόχου συνέβαλε ακόμα η χρήση του εποπτικού μέσου,

dvd κυρίως, στο να εκτιμήσουν τον τρόπο εκτέλεσης της κίνησης. Σε όλη τη διάρκεια

της δραστηριότητας, τόνισαν πολλές φορές τη σημαντικότητα να βλέπουν χορευτικές

παραστάσεις και να εστιάζουν στη κίνηση των χορευτών. Η επίτευξη των στόχων

τους και η βελτίωση της απόδοσης επηρέασε θετικά την ψυχολογία τους (Σχήμα 2).

Βασικά, όπως χαρακτηριστικά απάντησαν, ενισχύθηκε η αίσθηση της ικανοποίησης,

της αυτοαποτελεσματικότητας, απόκτησαν πίστη στις δυνατότητες τους, ένιωσαν

περήφανες και χαρούμενες για τον εαυτό τους. Εντόπισαν ακόμα, τις αλλαγές στη

διάθεσή τους και έγιναν πιο αισιόδοξες όπως είπαν, διότι μέσα από την προσπάθεια

μπορούν να βελτιωθούν και να αλλάξουν. Η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση και η

δύναμη που αποκόμισαν δημιούργησε αισιόδοξη στάση όπως επισήμαναν και για την

ίδια τη ζωή. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ανέφεραν είναι ότι μέσα από το χορό

απέβαλλαν την ντροπή και το φόβο στο να εκθέτουν τον εαυτό τους, κάτι που έκαναν

στη διάρκεια της χρήσης. Τώρα νιώθουν περήφανα. Ενδεικτικά αναφέρουν:

«…ο χορός όλα μου τα βάζει μέσα…μου προκαλεί θετικά πράγματα για τη ζωή…

έχω διάθεση, όρεξη και είμαι καθαρή… και αφού μπορώ τον χορό, μπορώ να κάνω και

άλλα».
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« … τρομερό δέος, περηφάνια πολλή, γιατί όταν έχεις βρει παιδάκι μου ένα στόχο

και τον κατακτάς, οποιοδήποτε στόχο, νιώθεις πολύ ωραία, ευχαρίστηση, ικανοποίηση

πολύ».

«… κάναμε πιο χονδροκομμένες κινήσεις, ενώ τώρα  οι κινήσεις είναι  πιο

λεπτές, πιο θηλυκές, αρμονικές, πιο στητό το σώμα, πιο ίσιο».

«… σου δίνει στάση, σε βοηθά να σταθείς σε ένα χώρο με άλλα άτομα, ενώ

πρώτα όπου υπήρχε κόσμος, μαζευόμασταν να μην μας δουν… όσο πιο αόρατες, να μην

χτυπάς στο μάτι του αλλουνού, ενώ τώρα δεν φοβάσαι να σταθείς ας πούμε, γι’ αυτό

κάπου το συνδυάζω με περηφάνια».

«… θα με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή».

4.7 Σχέσεις

Α) Σχέση με το παιδί

Κωδικοί: ευδιάθετη, πιο κινητοποιημένη, ζωντάνια, όρεξη, παίζουμε, υπάρχει η

διάθεση και το κέφι της, τραγουδάω, ευφορία, ήρεμη, του μαθαίνω, ευχαρίστηση

Οι μητέρες στην ερώτηση αυτή επικεντρώθηκαν πολύ στην ευφορία, στη

θετική διάθεση και στην ηρεμία που τους δημιουργεί ο χορός και την επίδραση αυτής

της συναισθηματικής κατάστασης στη σχέση με το παιδί τους. Αναδεικνύεται μέσα

από τις περιγραφές τους η ενίσχυση του μητρικού δεσμού. Είχαν περισσότερη

προθυμία να ασχοληθούν μαζί του και να μοιραστούν ένα ποιοτικό χρόνο

συνύπαρξης. Ήθελαν να παίξουν, να γελάσουν, να τραγουδήσουν, να του μάθουν

χορό.

«… Ήμουν πιο ευδιάθετη, πιο κινητοποιημένη να ασχοληθώ μαζί του… είχα

ζωντάνια, όρεξη».

«Τον βάζω εδώ πέρα και του μαθαίνω… του μαθαίνω… κάνε το πόδι έτσι,

αλλιώς… ».

«Βγαίνω έξω από την ομάδα και είμαι χαλαρή και υπάρχει η διάθεση και το

κέφι… σου μένει αυτή η ευχαρίστηση και όταν είμαι εγώ πιο κεφάτη και γελάω,

παίζουμε και πιο πολύ, αντανακλάται αυτό… ».
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«…έχω μάθει πολλά τραγούδια από το cd και της λέω. Aνάλογα μπορεί να της

λέω το “ίβαλα ιβαλα ωωω” για να κοιμηθεί ή αν έχουμε διάθεση να παίξουμε, να της

τραγουδάω κάτι άλλο ή ακόμη και τον “αμάραντο” μπορώ να της πω ακόμη… ».

Β) Σχέση με την ομάδα

Κωδικοί: μας έφερε πιο κοντά, μας έδεσε περισσότερο, λειτουργούμε σαν ομάδα, ένα

άλλο κομμάτι του χαρακτήρα της καθεμιάς, επαφή με το σώμα, πιάνεσαι, ήταν κάτι

πολύ ομαδικό

Ο ομαδικός χαρακτήρας του ελληνικού παραδοσιακού χορού και το πιάσιμο

των χεριών δημιουργεί ένα στενό πλέγμα σχέσεων, όπως σχολίασαν όλες οι γυναικες.

Αυτό όπως ισχυρίστηκαν, διευκόλυνε τη συνεργασία, τη συλλογικότητα, γνώρισαν

καλύτερα τον χαρακτήρα η μια της άλλης, ήρθαν πιο κοντά. Η φύση του χορού και η

θετική διάθεση που προκαλεί πιστεύουν πως δημιουργούν προυποθέσεις για ελεύθερη

έκφραση. Ενισχύθηκε ακόμα η κοινωνικότητα τους και συνειδητοποίησαν το πλαίσιο

που λειτουργεί μια ομάδα. Θεώρησαν όλες οι δοκιμαζόμενες πως ήταν μια θετική

αλληλεπίδραση και εμπειρία.

«…λειτουργούμε σαν ομάδα».

«…σαν να είμαστε δεν ξέρω πιο κοντά εκείνη την ώρα».

4.8 Μελλοντικά σχέδια

Κωδικοί: επανένταξη, σύλλογος, ο γιος μου να μάθει, παράδοση και κουλτούρα, να το

μεταφέρουμε, ιστορία, να συνεχιστεί, κρητικά, ψηλή, δυνατή, θάρρος, δύναμη, με

γεμίζει

Στην ερώτηση για τα μελλοντικά τους σχέδια σε σχέση με το χορό όλες οι

γυναίκες απάντησαν πως θα ήθελαν να συνεχίσουν την ομάδα στην επανένταξη

καθώς και να συμμετέχουν σε κάποιο σύλλογο. Ιδιαίτερη προτίμηση έδειξαν για

σύλλογο με κρητικούς χορούς. Γενικότερα έδωσαν σημασία στο χορό και ως φορέα

πολιτιστικής κληρονομιάς και ως κουλτούρας. Επίσης, εξέφρασαν την επιθυμία και

την προσδοκία να μάθει και το παιδί τους χορό και ήταν πολύ έκδηλο αυτό το

ενδιαφέρον όπως φάνηκε από τις απαντήσεις στις συνεντεύξεις. Βίωσαν, όπως

επισήμαναν, θετικά συναισθήματα από τη δραστηριότητα. Η εσωτερική ηθική
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αναπτέρωση που αποκόμισαν τις παρακίνησε να κάνουν όνειρα, να είναι αισιόδοξες,

να έχουν φιλοδοξίες και να θέτουν στόχους για το μέλλον.

«Στη χρήση το μυαλό σου δεν ήταν στον εαυτό σου… υπήρχε μιζέρια και

στεναχώρια, ο χορός σου δίνει δύναμη,εμένα πάντα μου άρεσε ο χορός και όταν

χορεύω αισθάνομαι πιο ψηλή,πιο δυνατή, ότι έχω θάρρος,πολλά,πολλά

συναισθήματα…θέλω να τη συνεχίσω σαν ομάδα και να πάω ακόμα σε κάποιο

σύλλογο».

«…με γεμίζει πάρα πολύ…».

«θα με ενδιέφερε πάρα πολύ ο ο γιος μου να μάθει».

Σχήμα 2. Συναισθήματα που αναδύθηκαν μέσα από το χορό και την επίτευξη των

στόχων

κοινωνικότητα

εμπιστοσύνη
περηφάνια

αυτοπεποίθηση
θηλυκότητα

ηρεμία
ζωντάνια

συγκίνηση αυτοεκτίμηση

χάρη

χαράθάρρος
δύναμησιγουριά

ανακούφιση
ικανοποίηση

ευχαρίστηση

Συναισθηματική

κατάσταση
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στην παρούσα μελέτη έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης και καταγραφής της

επίδρασης του ελληνικού παραδοσιακού χορού στο συναίσθημα των εξαρτημένων

μητέρων από ουσίες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο κλειστό τμήμα

ψυχολογικής απεξάρτησης του θεραπευτικού προγράμματος 18 ΑΝΩ. Στην

πλειοψηφία τους οι χοροί ήταν κυκλικοί. Στη βάση των αποτελεσμάτων που

προέκυψαν, επιχειρείται μια σύγκριση με τις ανάλογες μελέτες που παρουσιάστηκαν

στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναζητούνται οι συσχετίσεις ή και οι

διαφοροποιήσεις που αναδεικνύονται.

Από την ανάλυση των δημογραφικών και κοινωνικών στοιχείων των μητέρων

που συμμετείχαν στην έρευνα προκύπτουν κάποια συμπεράσματα. Για όλες τις

συμμετέχουσες η έναρξη της χρήσης ουσιών τοποθετείται στην περίοδο της εφηβείας

και η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με τις ερευνητικές εργασίες των Beschner et al.

(1981), Λιάππας (2007), Μάτσα (2013) και Πουλόπουλος (2005). Ο πατέρας του

παιδιού σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις είναι και ο ίδιος εξαρτημένος, γεγονός που

αναφέρεται και από άλλους συγγραφείς (Brady & Ashley, 2005; Nικολάου, 2001).

Η προηγούμενη χορευτική εμπειρία των μητέρων, οι θύμησες από στιγμές

διασκέδασης και οι παραστάσεις που είχαν από τα σχολικά χρόνια, αποτέλεσαν έναν

σημαντικό παράγοντα παρακίνησης καθώς και ενισχυτικό μέσο για την ενεργό

συμμετοχή τους. Περιέγραψαν τη χαρά και την ικανοποίηση που λάμβαναν εκείνο το

διάστημα μέσα από το χορό. Το γεγονός αυτό σχετίζεται και με την έρευνα των

Δαργινίδου και Γουλιμάρης (2016), σύμφωνα με την οποία οι χορευτές και χρεύτριες

παραδοσιακών χορών στην εφηβική περίοδο (13 ετών) έχουν θετική διάθεση,

νιώθουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση από τη ζωή. Συνεπώς, οι θετικές εικόνες και

τα συναισθήματα χαράς, ευχαρίστησης, ικανοποίησης που τις συνόδευαν, ήταν το

έρεισμα να ενταχθούν στο παρεμβατικό πρόγραμμα με θετική διάθεση και

ενθουσιασμό.
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Οι περισσότερες γυναίκες, παρόλο που θεωρούσαν τον χορό πηγή

ευχαρίστησης στην περίοδο της χρήσης, δεν ήθελαν να συμμετέχουν στις χορευτικές

δραστηριότητες κυρίως λόγω της ντροπής και της χαμηλής αυτοεκτίμησης που

ένιωθαν. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με τις αναφορές των Λιάππα (2007), Μάνου

(1997) και Μάτσα (2013), που εντοπίζουν ότι το διάστημα αυτό χαρακτηρίζεται από

την έκπτωση της λειτουργικότητας σε όλα τα πεδία και ταυτόχρονα το ερμητικό

κλείσιμο προς τον εαυτό τους. Ντροπή, απάθεια, θλίψη, μοναξιά, φόβος είναι μερικά

μόνο από τα συναισθήματα που βιώνουν εκείνη τη περίοδο. Παρόλα αυτά, ο χορός

αποτέλεσε για κάποιες γυναίκες μέσο εκτόνωσης και χαλάρωσης στην περίοδο της

χρήσης όπως προκύπτει μέσα από τις συνεντεύξεις τους. Λειτούργησε ως εκτόνωση

από τις δυσκολίες, ως ανακούφιση από την εσωτερική ένταση, τον ψυχικό πόνο και

το άγχος και απομάκρυνε έστω και για λίγες στιγμές τη δυσάρεστη και έντονα

φορτισμένη συναισθηματική κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι γυναίκες αναφέρουν πως βίωσαν

συναισθήματα περηφάνιας, ενθουσιασμού, συγκίνησης και χαράς, τα οποία

προκλήθηκαν από το άκουσμα μιας μελωδίας, από τους στίχους ενός τραγουδιού

αλλά και από τον ίδιο το χορό ως κινητική εκτέλεση. Η χορευτική διαδικασία

φαίνεται ότι επέδρασε συγκινησιακά στην ψυχική σφαίρα των εξαρτημένων

γυναικών, οι οποίες και εξωτερίκευσαν ένα σύνολο συναισθημάτων. Είναι

αξιοσημείωτο ότι πολλές φορές όταν κάποιος χορός τους προκαλούσε ιδιαίτερη

εντύπωση την ώρα που παρακολουθούσαν (όπως ο πεντοζάλης), χειροκροτούσαν με

ενθουσιασμό και με επιφωνήματα βιώνοντας το χορευτικό γεγονός σαν να

εξελισσόταν πραγματικά μπροστά τους. Διαπιστώθηκε πως στη χορευτική έκφραση

μεταδόθηκαν μηνύματα και απελευθερώθηκαν συναισθήματα. Ο χορός, η μελωδία

και το τραγούδι εξέφρασαν όπως και οι ίδιες παρατήρησαν, διαφορετικά πράγματα

στο συναισθηματικό κόσμο της κάθε μιας δοκιμαζόμενης στο πρόγραμμα. Τις

απόψεις αυτές ενισχύουν και οι έρευνες των Goulimaris et al. (2014) και Τυροβολά

(1992).

Η ένταξη στον ξενώνα κλειστής διαμονής επηρέασε τη συναισθηματική τους

ζωή. Πολλές φορές ένιωσαν μοναξιά, στεναχώρια, πλήξη, άγχος αφενός γιατί δεν

είχαν πρόσβαση στην κοινότητα και αφετέρου γιατί ήταν μακριά από τα αγαπημένα

τους πρόσωπα. Επίσης, είναι η φάση αυτή της θεραπευτικής διαδικασίας που πρέπει

να επεξεργαστούν τον ίδιο τους τον εαυτό, να αναζητήσουν τα αίτια της χρήσης και

να διαχειριστούν όλα τα συναισθήματα που προκύπτουν από αυτή τη συνδιαλλαγή.
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Πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν καινούριο τρόπο ζωής και αυτή η διαιδικασία

επιφέρει αλλαγές στο πως λειτουργούν, συμπεριφέρονται και σκέφτονται.

Το πρόγραμμα του παραδοσιακού χορού, όπως συνάγεται μέσα από τις

συνεντεύξεις τους, απετέλεσε ένα χρήσιμο μέσο ενίσχυσης της ψυχοσυναισθηματικής

υγείας των γυναικών. Ισχυρίστηκαν πως ήταν ένα εργαλείο αποφόρτισης και

εκτόνωσης των συναισθηματικών εντάσεων και των αρνητικών συναισθημάτων,

όπως είναι ο φόβος, η απογοήτευση, η αγωνία, η θλίψη και μελαγχολία. Μέσα από

την ομάδα καλλιεργήθηκαν όπως τόνισαν, θετικά συναισθήματα και βελτιώθηκε

σημαντικά η ψυχική τους διάθεση. Ένιωσαν χαρά, ικανοποίηση, ενθουσιασμό,

ενισχύθηκε η αυτοαξία τους και η αυτοεκτίμησή τους. Εκτίμησαν τη συλλογική

διαδικασία και ανέπτυξαν την κοινωνικότητά τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους,

ο χορός λειτούργησε ενισχυτικά στο να αποβάλουν την μελαγχολία και τις αρνητικές

σκέψεις που συχνά ένιωθαν και να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα όχι μόνο με

ηρεμία αλλά και με ζωντάνια και αισιοδοξία. Έπισήμαναν πως αποτέλεσε γι’ αυτές

έναν χαρούμενο τρόπο διαφυγής από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ακόμα και

όταν δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν λόγω κινητικών προβλημάτων (όπως

εγκυμοσύνη) εφεύραν άλλη μορφή έκφρασης για να επικοινωνήσουν με τις υπόλοιπες

της ομάδας. Τραγούδησαν, χτύπησαν το πόδι τους ρυθμικά στο έδαφος,

χειροκρότησαν, μεταδίδοντας έτσι αυθόρμητα μηνύματα χαράς. Η κάθε

θεραπευόμενη βίωσε με έναν προσωπικό τρόπο τη χορευτική πράξη, κάτι που

περιγράφεται και σε αρκετές άλλες έρευνες (Goodison & Schafer, 1999; Goulimaris

et al., 2014; Raskey, 2014).

Ο παραδοσιακός χορός κατά την υποκειμενική τους αντίληψη θεωρήθηκε ως

ένα αποτελεσματικό είδος φυσικής άσκησης, το οποίο μπορεί να επιφέρει θετικές

αλλαγές στην ψυχοσωματική υγεία και στις φυσικές λειτουργίες. Ένιωσαν ότι

μπορούν να ανταποκρίνονται σε γρήγορους ρυθμούς και ταυτόχρονα ότι αποκτούν

ευελιξία στις κινήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι για εννέα μήνες ζουν μια

καθιστική ζωή. Η διαπίστωση αυτή φαίνεται να συνδέεται με ευρήματα σε άλλες

έρευνες που δείχνουν τις ευεργετικές επιδράσεις του χορού στην ψυική και σωματική

υγεία των γυναικών (Connor, 2000; Γεντή, 2009; Πίτση και συν., 2008). Επιπλέον, η

δραστηριότητα αυτή ως μορφή αερόβιας άσκησης θεωρείται πως εκτόνωσε την

ένταση και το άγχος και δημιούργησε ευχάριστη διάθεση. Με βάση τις απαντήσεις

τους στις συνεντεύξεις είναι φανερό ότι παράχθηκαν συναισθήματα ευεξίας,

ευφορίας, ενθουσιασμού, ευτυχίας, πληρότητας. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει τις
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παλαιότερες και πιο πρόσφατες ερευνητικές εργασίες όπου η αερόβια μορφή

άσκησης συνδράμει θετικά στη σωματική και ψυχική υγεία (Atlantis et al., 2004;

Herring et al., 2016; Kirkcaldy, 2002;Miller, et al., 2016;Moses et al., 1989; Norris et

al., 1990; Roessler, 2010; Raskey, 2014). Επίσης, αντικατροπτίζεται στη διαπίστωση

αυτή και η αρχαιοελληνική αντίληψη σχετικά με το θεραπευτικό χαρακτήρα του

χορού. Επιπρόσθετα, επαναπροσδιορίστηκε μέσα από την όλη διαδικασία η αντίληψη

της εικόνας του σώματος. Ο τρόπος που απέδιδαν αρχικά την εκτέλεση της

χορευτικής κίνησης χαρακτηριζόταν απο τα μεγάλα βήματα, τις ψηλές άρσεις των

κάτω άκρων και κυρίως, την έλλειψη θηλυκότητας. Αυτό βέβαια έχει άμεση σχέση με

τη περίοδο της χρήσης που υιοθετούσαν ανδροπρεπείς συμπεριφορές προκειμένου να

επιβιώσουν σε έναν δύσκολο κόσμο (Μισουρίδου, 2004). Η στάση του σώματος και

η τεχνική εκτέλεση των κινήσεων που απαιτείται στον παραδοσιακό χορό

συνεισέφερε πολύ όπως καταδεικνύεται στο να καλλιεργηθεί η θηλυκότητα αλλά και

να στρέψουν γενικότερα οι ίδιες το βλέμμα τους στο σώμα τους. Ένα σώμα που στην

περίοδο της χρήσης, σύμφωνα με τις αναφορές των Αλεξανδρίδη (1996);

Παπαδοπούλου και Κουτσογιάννη (2015) και Μάτσα (2013) αποτελούσε αντικείμενο

επιθετικότητας. Μέσα από τον παραδοσιακό χορό επισήμαναν ότι προσέγγισαν το

σώμα τους, το φρόντισαν, έμαθαν να το ελέγχουν, παρατήρησαν τις θετικές αλλαγές.

Το γεγονός ότι εκφράστηκαν κινητικά με διαφορετικό τρόπο υποστήριξαν πως τους

γέμισε χαρά, ικανοποίηση, πίστη, αισιοδοξία. Το σώμα ανάχθηκε σε εργαλείο

αυτοέκφρασης. Το πόρισμα αυτό είναι σε συμφωνία με τα συμπεράσματα των

Goodison και Schafer (1999) και Raskey (2014).

Η αίσθηση επίτευξης των προσωπικών στόχων καθώς και η βελτίωση της

απόδοσης τόνωσε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, την αυτοεκτίμηση και την

αυτοπεποίθησή τους και τις παρακίνησε να συμμετέχουν ενεργά στην όλη

διαδικασία. Αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να αισθάνονται, όπως αποκρίθηκαν στις

ερωτήσεις, ικανοποίηση από τον εαυτό τους και να τροφοδοτούνται με αισιοδοξία,

χαρά, σιγουριά και επιμονή. Ανακάλυψαν τις δυνατότητες τους και αυξήθηκε η

αυτοαποτελεσματικότητα και η αυτοαξία τους. Πίστεψαν πως με την προσπάθεια

μπορούν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο. Τονώθηκε, καθώς φάνηκε, η περηφάνια

τους και η εσωτερική τους δύναμη.

Τα διάφορα μέσα και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, όπως η παρακολούθηση

των παραστάσεων από dvd, διεγείραν κατά τα λεγόμενα τους, το ενδιαφέρον, την
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περιέργεια, τον ενθουσιασμό και ήταν σημαντικός ο ρόλος τους στην προσέγγιση των

στόχων. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με τις αναφορές του Τριλλιανού (2003) για τη

χρήση των εποπτικών μέσων. Στη διαδικασία τοποθέτησης στόχων ήταν απαραίτητη

η δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου στο οποίο να εξασφαλίζεται η αποδοχή

και η ενθάρρυνση. Νιώθοντας ασφάλεια και εμπιστοσύνη μέσα στην ομάδα, η

εξαρτημένη μητέρα δεν φοβήθηκε, δε δίστασε όπως είπε, να εκφράσει τις δυσκολίες

της και ήταν πρόθυμη να δεσμευτεί για την προσπάθεια και την αλλαγή.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει πως αναχαιτίστηκαν μέσα από το

χορό τα δυσάρεστα συναισθήματα και δεν ντρέπονταν πλέον να εκθέσουν τον εαυτό

τους και τα συναισθήματα τους. Άνθρωποι που για πάρα πολλά χρόνια κρύβονταν και

ήθελαν να περνάνε απαρατήρητοι, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Όπως αναφέρει και

η Μάτσα (2013), η προσωπική έκφραση είναι παράλληλα και προσωπική έκθεση. Σε

αυτό όλο βοήθησε προφανώς και η προτροπή να χορεύουν όλες και στην πρώτη θέση

του κύκλου. Σαν οδηγός του χορού η κάθε μια, είχε την ευθύνη να οδηγήσει την

ομάδα και ταυτόχρονα έπρεπε να αυτενεργεί να εφεύρει και να ερμηνεύει με τον

προσωπικό της τρόπο την κίνηση. Ήταν το κεντρικό πρόσωπο της χορευτικής

πράξης. Η θέση αυτή και λόγω της ελευθερίας των κινήσεων έχει έναν

απελευθερωτικό χαρακτήρα. Μέσα απ’ αυτήν φανέρωσαν την παρουσία τους,

πρόβαλλαν τον εαυτό τους, ενθουσιάστηκαν και ενθουσίασαν. Απελευθερώθηκαν

καθώς φαίνεται, από τους φόβους και τις ανασφάλειες και διαμόρφωσαν μια

διαφορετική σχέση με τον εαυτό τους. Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνονται από

τις αναφορές των Ζήκου και Παναγιωτοπούλου (1990) και Μάτσα (2013). Επομένως,

τα θετικά συναισθήματα αμβλύνουν τα δυσάρεστα συναισθήματα και αναχαιτίζουν

την αρνητική συναισθηματική διέγερση. Το συμπέρασμα αυτό συνάδει με τις έρευνες

των Fredrickson και Cohn (2002) και Fredrickson (2004).

Ο παραδοσιακός χορός λειτούργησε ενισχυτικά στο συναισθηματικό δεσμό

μητέρας παιδιού. Η παρουσία εξάλλου του παιδιού στον ξενώνα, δίνει την

δυνατότητα να οικοδομηθεί αυτή η σχέση μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο

ενισχύει τη συναισθηματική επικοινωνία και φροντίδα. Τα θετικά συναισθήματα της

χαράς, της ευχαρίστησης, της χαλάρωσης που βίωσε η μητέρα αποτέλεσαν όπως και

η ίδια εντόπισε ένα αποτελεσματικό φίλτρο της διάθεσης και κίνητρο να ασχοληθεί η

ίδια δημιουργικά με το παιδί της. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει από τις μελέτες των

Nelson-Zlupko et al. (1995), Grella et al. (2009) Metz et al. (2014) σχετικά με τις

θεραπευτικές προσεγγίσεις για την εξαρτημένη μητέρα με το παιδί της. Η συμμετοχή
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της μητέρας στο χορό λειτούργησε βοηθητικά ως προς τις αρνητικές αντιλήψεις της

ανεπάρκειας και της ματαίωσης στο ρόλο της μητρότητας που νιώθουν οι ίδιες

(Μάτσα, 2003) και μοιράστηκαν μαζί του έναν ποιοτικό χρόνο.

Το πρόγραμμα του ελληνικού παραδοσιακού χορού θεωρείται πως δημιούργησε

ένα πλέγμα σχέσεων μεταξύ ανθρώπων με κοινούς στόχους και προσέφερε τη

δυνατότητα να ενισχυθούν οι συναισθηματικοί δεσμοί. Η κοινή αλληλεπίδραση, η

συνεργασία και η επικοινωνία, συνέβαλαν στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και

στο να αποκτήσει η ανθρώπινη φύση την εικόνα του κοινωνικού ατόμου. Από την

έρευνα δίνεται η εντύπωση πως ο ομαδικός χαρακτήρας του παραδοσιακού χορού, η

κυκλική διάταξη, η επαφή, προάγουν τις κοινωνικές σχέσεις, τις κοινωνικές

δεξιότητες και το συλλογικό πνεύμα. Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε η κοινωνική

ενσυναίσθηση. Δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης και συνειδητοποίησης των

πτυχών της προσωπικότητας και των στοιχείων του χαρακτήρα των άλλων, που δεν

είναι άμεσα αντιληπτά. Ο χορός αποτέλεσε έκφραση συλλογικότητας αναδεικνύοντας

ταυτόχρονα την ατομικότητα αλλά και την διαφορετικότητα της κάθε θεραπευόμενης.

Όπως παρατηρήθηκε, ως παράγοντας κοινωνικοποίησης ενθάρρυνε τη μητέρα στην

κοινωνική και συναισθηματική της εξέλιξη, ευρήματα που συναντώνται και σε άλλες

έρευνες (Δήμα, 2001; Forcinia, Maturob, & Ventrec, 2013).

Όλες οι συμμετέχουσες εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουν τον χορό είτε

ως ομάδα στο πλαίσιο της κοινωνικής επανένταξης είτε ως μέλη ενός συλλόγου.

Σημαντικό είναι ότι επιθυμούσαν και το παιδί τους να συμμετέχει σε ανάλογη ομάδα.

Φαίνεται πως ο παραδοσιακός χορός καλλιέργησε την ελπίδα, την αισιοδοξία, την

προσδοκία. Ο Goleman(2011) αναφέρει πως αυτά τα συναισθήματα μπορούν να

διδαχθούν και το άτομο γίνεται έτσι πιο ικανό. Η ελπίδα και η αισιοδοξία εμποδίζουν

τον άνθρωπο να βυθιστεί στην απάθεια, την απελπισία και την κατάθλιψη. Δεν

υποχωρεί στο άγχος που τον συντρίβει, δεν υιοθετεί ηττοπαθή στάση, δεν τον

καταβάλλουν τα εμπόδια και οι δυσκολίες. Οι επιτυχίες στην προσπάθεια και η

ευχάριστη εμπειρία που βίωσαν οι μητέρες στο χορό συνεισέφεραν θετικά στο να μην

εγκαταλείψουν τον εαυτό τους.

Το περιβάλλον στήριξης που δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία ενισχύθηκε

από την παρακίνηση και την εμψύχωση της θεραπεύτριας. Αυτό σύμφωνα με τα όσα

ανέφεραν βοήθησε στο να εκφραστούν ελεύθερα και άνετα τα συναισθήματα χωρίς

ντροπή και χωρίς το φόβο της αποδοκιμασίας. Η ατμόσφαιρα χαρακτηριζόταν από το

αίσθημα της ασφάλειας, το οποίο κατέστειλε τα συμπτώματα του άγχους και του
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δισταγμού. Κατά συνέπεια, η θεραπευτική σχέση συμβάλλει στο να επιτευχθεί

περισσότερη ικανοποίηση από τη δραστηριότητα, από την αλληλεπίδραση με τους

άλλους αλλά και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Το παραπάνω πλαίσιο συντάσσεται με

τα πορίσματα της έρευνας των Koļesņikova & Miezīte (2007), καθώς και της Μάτσα

(2013).

Ο παραδοσιακός χορός, ως φορέας πολιτισμού, εσωκλείει στοιχεία της

ιστορίας, της σκέψης και της νοοτροπίας του λαού μας. Η χορευτική κίνηση, η

μουσική και το τραγούδι ως αλληλένδετο μεταξύ τους σχήμα αυτών με την κάθε

θεραπευόμενη είναι μια σχέση βαθιά που χτίστηκε μέσα από τα ακούσματα και τα

βιώματα. Έτσι, παρατήρησαν και επεξεργάστηκαν τα ερεθίσματα μουσικά και

κινητικά, διαμόρφωσαν προτιμήσεις και ενδιαφέροντα. Απο τα λεγόμενα τους

φαίναται να εκτίμησαν την πολιτιστική κληρονομιά, ήρθαν σε επαφή με την ιστορία,

διαμόρφωσαν διαφορετικά αισθητικά κριτήρια.

Παράλληλα, συνάγεται πως ανακάλυψαν πτυχές της προσωπικότητας τους.

Οδηγήθηκαν, μέσα από μια διαδικασία εσωτερίκευσης, στην αυτομόρφωση και στην

αναζήτηση του βαθύτερου εαυτού τους. Το χορευτικό γεγονός ως μορφή τέχνης,

αποτελεί μια πορεία αυτογνωσίας. Μέσα από τις κυκλικές και ελικοειδείς κινήσεις

της χορευτικής επιτέλεσης πορεύτηκαν στο κέντρο του εαυτού τους. Αναγνώρισαν

συναισθήματα, εξέφρασαν προσδοκίες, προσδίορισαν τις συναισθηματικές τους

ανάγκες. Δημιούργησαν το δικό τους προσωπικό έργο. Χόρεψαν την προσωπική τους

εξέλιξη. Απόκτησαν όπως τόνισαν, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, ένιωσαν

ικανοποίηση και ευφορία. Αντίστοιχες επισημάνσεις γίνονται και στις μελέτες των

Diel (1980), Γιούτσος (2012), Μάτσα (2013) και Παναγιωτίδου (2001).

Με βάση τις αναφορές των συμμετεχουσών, ο θεραπευτικός χαρακτήρας του

χορού απελευθέρωσε την ένταση και την πίεση, μεταμόρφωσε την ψυχική δυσφορία

λειτουργώντας έτσι λυτρωτικά. Συνεπώς, ο χορός ως προστατευτικός μηχανισμός

προήγαγε την συναισθηματική υγεία. Το σώμα και η κίνηση έγιναν εργαλεία για τη

συναισθηματική έκφραση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την αλλαγή της

συμπεριφοράς. Η αλλαγή αυτή που εντόπισαν και οι ίδιες οι μητέρες σχετίζεται

ακόμα και με την τροποποίηση της ψυχικής λειτουργίας, αλλά και με τη στάση τους

απέναντι στη ζωή. Παρόμοια παρατήρηση προκύπτει και από την έρευνα του

Παυλόπουλου (2005).

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της παρούσης έρευνας θα μπορούσαμε να

πούμε πως ο ελληνικός παραδοσιακός χορός μπορεί να αποτελέσει ένα
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συμπληρωματικό θεραπευτικό μέσο για τις εξαρτημένες μητέρες. Είναι μια

πολυδιάστατη εμπειρία η οποία φαίνεται πως συνέβαλε στην απελευθέρωση των

συναισθημάτων. Καλλιεργήθηκαν θετικά συναισθήματα, τα οποία εξόπλισαν ψυχικά

τις μητέρες και θεωρήθηκε και από τις ίδιες ελιξίριο της διάθεσης. Οι αλλαγές που

επισήμαναν στην συναισθηματική υγεία διαμόρφωσαν και ενίσχυσαν μια αισιόδοξη

στάση για τη ζωή. Η διαδικασία της απεξάρτησης είναι μια πορεία προσπάθειας και

αναζήτησης της αλήθειας, η προσωπική αλλαγή και η θεμελίωση μιας νέας σχέσης με

τον κόσμο. Ισοδυναμεί με ρήξεις, ανατροπές αλλά και καλλιεργεί και την ελπίδα για

τη ζωή. Οι εξαρτημένες μητέρεςφαίνεται να μοιάζουν με τα αστέρια που ξεκίνησαν

να λάμπουν στον ουρανό ύστερα από μια εσωτερική έκρηξη.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων θα μπορούσαν να

εξαχθούν συγκεντρωτικά  τα παρακάτω συμπεράσματα:

 Η προηγούμενη χορευτική εμπειρία των μητέρων λειτούργησε ως ένας σημαντικός

παράγοντας  παρακίνησης καθώς και  ως ενισχυτικό μέσο για την ενεργή συμμετοχή

τους.

 Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός αποτέλεσε, όπως οι ίδιες ισχυρίστηκαν, ένα

εργαλείο αποφόρτισης και εκτόνωσης των συναισθηματικών εντάσεων και των

αρνητικών συναισθημάτων, όπως είναι ο φόβος, η απογοήτευση, η θλίψη και η

μελαγχολία.

 Σύμφωνα με την υποκειμενική τους αντίληψη οι συμμετέχουσες θεώρησαν  τον

παραδοσιακό χορό  μορφή άσκησης, η οποία δραστηριοποιεί το σώμα, επιδρά στις

φυσικές τους  λειτουργίες προσδίδοντας ένα αίσθημα ικανοποίησης.

 Μέσα από το πρόγραμμα του ελληνικού παραδοσιακού χορού, όπως οι ίδιες

αναφέρουν, παράχθηκαν συναισθήματα ευεξίας, ευφορίας, ενθουσιασμού, ευτυχίας

και  πληρότητας.

 Ο Ελληνικός παραδοσιακός χορός συντέλεσε στην ενίσχυση του συναισθηματικού

δεσμού μητέρας - παιδιού λόγω της θετικής διάθεσης που ένιωσαν οι μητέρες.

 Η αίσθηση επίτευξης των στόχων τους και η βελτίωση της απόδοση τους στη

συγκεκριμένη δραστηριότητα, τόνωσε όπως επισήμαναν, την αυτοεκτίμηση και την

αυτοπεποίθηση τους.
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 Η θετική στάση των μητέρων απέναντι στον ελληνικό παραδοσιακό χορό

διαπιστώθηκε από την επιθυμία τους να συνεχίσουν τη δραστηριότητα και στο

μέλλον, καλλιεργώντας έτσι την ελπίδα, την αισιοδοξία και την προσδοκία.

 Μέσα από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εντόπισαν οι ίδιες αλλαγές που

αφορούν τη γυναικεία φύση τους, όπως είναι η θηλυκότητα και η χάρη στις κινήσεις

τους.

 Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός ως καλλιτεχνική δημιουργία, ως μορφή

πολιτισμικής συνέχειας, μπορεί όπως προκύπτει μέσα από τις συνεντεύξεις τη

παρούσας έρευνας, να ενεργοποιήσει συναισθήματα συγκίνησης και περηφάνιας.

 Η συμμετοχή στον παραδοσιακό χορό, όπως συνάγεται από τις απαντήσεις των

συμμετεχουσών, αποτέλεσε για τις ίδιες πορεία αυτογνωσίας, διότι αναγνώρισαν

πτυχές του εαυτού τους.

Προτάσεις

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια αρχική προσπάθεια ανάδειξης της επίδρασης

του ελληνικού παραδοσιακού χορού στο συναίσθημα των εξαρτημένων μητέρων που

παρακολουθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα απεξάρτησης. Δεν έχει

πραγματοποιηθεί στο παρελθόν αντίστοιχη έρευνα ώστε να μπορούμε να κάνουμε

συγκρίσεις και να εντοπίσουμε ομοιότητες και διαφοροποιήσεις στο παρεμβατικό

προγράμμα. Τα πορίσματα από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης  είναι

πολύ ενθαρρυντικά. Παρόλα αυτά απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός μελλοντικών

ερευνών με την συμμετοχή περισσότερων ατόμων για την εξαγωγή πιο έγκυρων

συμπερασμάτων. Επίσης,επιστημονικό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε ησυγκριτική

μελέτη μεταξύ φύλων καθώς και εξαρτημένων σε διαφορετικές φάσεις της θεραπείας

τους. Σημαντικό θα ήταν ακόμα να διερευνηθεί η επίδραση που μπορούν να έχουν

διαφορετικά είδη χορού.
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Η Προσωπική μου εμπειρία στο 18 ΑΝΩ

Τα τμήματα στα οποία έχω εργαστεί στο 18 ΑΝΩ είναι τα τμήματα των

μητέρων και γυναικών. Αυτή τη χρονική περίοδο συντονίζω την ομάδα ελληνικού

παραδοσιακού χορού στην κοινωνική επανένταξη μητέρων γυναικών στην οποία

συμμετέχουν και άντρες.

Το να δουλεύει κάποιος με εξαρτημένα άτομα από ουσίες απαιτεί πολλή

δύναμη, υπομονή και αντοχή. Σίγουρα πρόκειται για ανθρώπους με σκληρά βιώματα,

τραυματισμένα ψυχικά, με πόνο μέσα τους και αρκετές ψυχολογικές δυσκολίες.

Συχνά μου περιγράφουν το πώς ξεκίνησαν τις ουσίες και την πορεία τους στη χρήση.

Μου προκαλεί έκπληξη, όταν αναφέρουν πως ένιωθαν τόση δύναμη με την ηρωίνη

και το χασίς που πίστευαν πως αυτές οι ουσίες τους βοήθησαν να διαβάσουν και να

εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και να κάνουν διάφορα πράγματα στη

ζωή τους.

Πολλές φορές με το που μαζευόμαστε στην ομάδα βλέπω πως κάποιοι μπορεί

να μην είναι καλά συναισθηματικά και να νιώθουν την ανάγκη να μιλήσουν. Το

ζητάνε και ίδιοι. Πάντα δίνεται χρόνος για μια μικρή συζήτηση. Θυμάμαι μια μητέρα

στο κλειστό τμήμα μου είπε: «Δεν αντέχω, ζηλεύω, θέλω να πιω, μου λείπει η χρήση,

μου λείπει… ο ανεκπλήρωτος έρωτας μου». Το ίδιο και ένας θεραπευόμενος στην

κοινωνική επανένταξη: «Συγκρούονται οι δύο εαυτοί μου, αυτός της χρήσης και ο

άλλος ο καθαρός. Θέλω να κρατηθώ». Η επιθυμία για χρήση μπορεί να εμφανιστεί σε

όλες τις φάσεις της θεραπείας και βλέπεις πραγματικά τον αγώνα και την πάλη  που

κάνουν για να μην ενδώσουν. Σε αυτή τη δουλειά, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος

πως κάποιοι δεν θα τα καταφέρουν. Μπορεί να διακόψουν το πρόγραμμα, να κάνουν

χρήση και να έχουν ακόμα και τραγική κατάληξη. Υπάρχει αγωνία για την πορεία

τους και αν θα πετύχουν τον στόχο τους. Κάποια μέρα μια κοπέλα ήρθε στην ομάδα,

δεν ήθελε όμως να συμμετέχει στο μάθημα. Δεν μπορούσε μου είπε. Τη ρώτησα τι

της συμβαίνει. Άρχισε να κλαίει με λυγμούς: «Πονάω, πονάω μέσα μου, γι’ όλα αυτά

που έζησα, για τη χρήση, για ό, τι μου έχει συμβεί, γιατί δε φταίω εγώ, η μάνα μου, η

οικογένεια μου φταίνε και δεν αντέχω… αλλά δε θα πάω να πιω… όχι δε θα πιω».

Ήταν πολύ άσχημα ψυχολογικά. Ασφαλώς σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθείς να

ανακουφίσεις με λίγα λόγια. Όταν ηρέμησε, σηκώθηκε μόνη της και χόρεψε, «ένα

χορό» είπε, μετά «άλλον ένα» στο τέλος είχε συμμετάσχει σε όλο το πρόγραμμα.

«Είμαι καλά… νιώθω διαφορετικά τώρα». Η χορευτική κίνηση, η μουσική και το
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τραγούδι συνέβαλαν στο να αποφορτιστεί η ένταση και η θλίψη και πραγματικά

χάρηκα και προσωπικά πάρα πολύ που την έβλεπα να χαμογελάει και να είναι

καλύτερα. Αυτό που θέλω να πω είναι πως διαφέρει πολύ το να δουλεύεις ως

γυμνάστρια σε ένα σύλλογο σε σύγκριση με το να εργάζεσαι σε ένα πρόγραμμα

απεξάρτησης διότι πρέπει να διαχειριστείς και τη στιγμιαία συναισθηματική

κατάσταση του κάθε θεραπευόμενου/ης, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των

άλλων δυσκολιών.

Ένα σημείο που μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στη διαδικασία τοποθέτησης

στόχων, αφορά τις διορθώσεις στις κινήσεις τους. Στην προσπάθεια μου να τους

επισημάνω τι να βελτιώσουν ακούω πάντα: «δε θα τα καταφέρω ποτέ», «είμαι

χάλια», «πάντα έτσι ήμουν… άσχημα», «τίποτα, το περίμενα». Απογοήτευση και

ματαίωση. Είναι εμφανής η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Παρόλο που προηγείται η

ενθάρρυνση και η επιβράβευση πάντα νιώθουν πως δεν ανταποκρίνονται σωστά.

Αυτό βέβαια στην αρχή. Στη πορεία όλοι βελτιώνονται και μόλις παρατηρήσουν την

αλλαγή στην απόδοσης τους χαίρονται και νιώθουν ικανοποίηση με τον εαυτό τους.

Χρειάζεται όμως να πιστέψουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν.

Πολύ συχνά συναντώ προσωπικότητες που λειτουργούν χαοτικά, χωρίς όρια.

Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να προσαρμοστούν στα πλαίσια της ομάδας και

γενικότερα του προγράμματος. Εξάλλου, και κατά τη διάρκεια της χρήσης η ζωή τους

ήταν χαοτική. Επίσης, αναπτύσσουν τρόπους συμπεριφοράς αρκετά χειριστικούς. Το

περσινό καλοκαίρι για παράδειγμα, κανονίσαμε να πάμε στη θάλασσα για αθλητικές

δραστηριότητες. Το περίμεναν με ενθουσιασμό. Την ημέρα όμως της εκδρομής

εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για την ώρα αναχώρησης (9:00) διότι δεν

κοιμήθηκαν όσο ήθελαν! Λόγω υπερβολικής κίνησης στους δρόμους σε συννενόηση

με τον οδηγό αλλάξαμε τον προορισμό, πήγαμε δηλαδή σε άλλη παραλία που ήταν

εξίσου πολύ ωραία και ιδανικά. Αυτό όμως τις αναστάτωσε, τις θύμωσε αρκετά,

απογοητεύτηκαν, λειτούργησαν παρορμητικά και επέμεναν να ταλαιπωρηθούν αλλά

να πάνε εκεί που ήθελαν. Μάταια προσπαθούσα να τους εξηγήσω πως δεν υπήρχε

απεριόριστος χρόνος και έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η

δυσαρέσκεια τους όμως σχετίζονταν με τις συμπεριφορές τους στη χρήση, αυτό που

ονομάζουμε το ανικανοποίητο της χρήσης. Στο τέλος πέρασαν πολύ ωραία όπως

είπαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναφέρεται το περιστατικό στους ατομικούς

ψυχολόγους τους για συζήτηση και επεξεργασία με τη θεραπευόμενη.
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Με εντυπωσίαζε, όταν πρωτοξεκίνησα να δουλεύω στο 18 ΑΝΩ, πως κάθε

φορά που συναντιόμουν με τις θεραπευόμενες με αγκάλιαζαν και με φιλούσαν πολύ

αληθινά. Χαίρομαι πολύ, όταν πηγαίνουν όλα καλά στη θεραπεία τους και

αποχαιρετούν το πρόγραμμα καθαροί πλέον και έχοντας διαμορφώσει μια άλλη

σχέση με τον εαυτό τους. Το γεγονός πως συμβάλλω κι εγώ η ίδια μέσα από την

ομάδα μου να αποκτήσουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρον για τη ζωή, όχι μόνο

με ικανοποιεί αλλά κυρίως με συγκινεί.

«Πήγα σε μια ταβέρνα με κάτι φίλους. Μου άρεσαν τα τραγούδια και ξεκίνησα

να χορεύω. Βασικά, δεν σταμάτησα να χορεύω, όλη την ώρα όρθιος. Χόρευα, χόρευα

και σκεφτόμουν είμαι καθαρός, χορεύω χωρίς να έχω πιεί τίποτα, είμαι καθαρός. Δεν

μπορούσα να το πιστέψω, ένα τρομερό συναίσθημα δεν πίστευα ποτέ μου πως θα

χόρευα χωρίς να έχω πιεί τίποτα. Καθαρός και έκανα κέφι, διασκέδασα, πέρασα

υπέροχα, πολύ ωραία βραδιά… πολύ ωραία».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Έντυπο συναίνεσης δοκιμαζόμενου σε ερευνητική εργασία

Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Η επίδραση της εκμάθησης του ελληνικού παραδοσιακού

χορού στο συναίσθημα των εξαρτημένων μητέρων -γυναικών από ουσίες κατά τη διάρκεια

της παραμονής τους στο κλειστό τμήμα ψυχολογικής απεξάρτησης, του θεραπευτικού

προγράμματος 18 ΑΝΩ

Επιστημονικός Υπεύθυνος-η: Δρ Βασιλική Ζήση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ,

ΠΘ

Email:vzisi@uth.gr

Ερευνητές: Παπαδοπούλου Θεοδώρα email:papadopoulou_dora@yahoo.gr

τηλ.6973662230

1.Σκοπός της ερευνητικής εργασίας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης που έχει η εκμάθηση του

ελληνικού παραδοσιακού χορού, στο συναισθηματικό κόσμο του ιδιαίτερου αυτού

πληθυσμού και ο τρόπος που μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια τους απεξάρτηση.

2.Διαδικασία
Θα συμμετάσχεις σε μια συνέντευξη, η οποία θα διεξαχθεί σε τόπο, χώρο που ανήκουν στο

ξενώνα και σε χρόνο δικής σου επιλογής χωρίς κάποιος να μας διακόπτει ή να παρεμβαίνει

στη διαδικασία για οποιοδήποτε λόγο. Όταν αυτή απομαγνητοφωνηθεί θα σου ζητηθεί να

διαβάσεις το κείμενο και να επιβεβαιώσεις πως αυτές είναι οι απόψεις σου. Εάν τυχόν

κάποια ερώτηση σε κάνει να νιώσεις άβολα θα την αποσύρω.

3.Κίνδυνοι και ενοχλήσεις
Εκτιμάται πως δεν υπάρχουν.
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4.Προσδοκώμενες ωφέλειες
Μέσα από τις συνεντεύξεις και την παρατήρηση αναμένεται ότι θα αποκαλυφθούν κομμάτια

από τα κίνητρα, τις προσδοκίες των ίδιων των θεραπευομένων, από διαδικασίες

προσωπικών και κοινωνικών προσαρμογών, από παράγοντες που επηρεάζουν την

καθημερινότητα τους, πτυχές από τη διαδικασία απεξάρτησης και επιπτώσεις στη

δημιουργία σχέσεων.Η διερεύνηση των συναισθηματικών επιδράσεων του  ελληνικού

παραδοσιακού χορού ίσως αποτελέσει τη βάση για τη χρήση του παραδοσιακού χορού ως

συμπληρωματικό μέσο απεξάρτησης από τη χρήση ουσιών προς όφελος των εξαρτημένων

ατόμων αλλά και του κοινωνικού συνόλου.

5.Δημοσίευση δεδομένων – αποτελεσμάτων
Οι προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του

προγράμματος είτε εγγράφως είτε με ηχογράφηση αποτελούν προσωπικά δεδομένα, είναι

απόρρητα και εμπιστευτικά και δεν θα δημοσιοποιηθούν ή γνωστοποιηθούν προς τρίτους

με κανένα τρόπο. Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τη

δημοσίευση δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα φαίνεται

πουθενά το όνομά σας ή οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να αποκαλύπτει την ταυτότητά

σας.

6.Πληροφορίες
Μη διστάσεις να κάνεις ερωτήσεις γύρω από το σκοπό ή/και τον τρόπο πραγματοποίησης

της εργασίας. Ζήτησέ μας να σου δώσουμε πρόσθετες   διευκρινήσεις  σε περίπτωση που

έχεις αμφιβολίες ή ερωτήσεις.

7.Ελευθερία συναίνεσης
Η συμμετοχή σας στην εργασία είναι εθελοντική. Είστε ελεύθερη να μην συναινέσετε ή να

διακόψετε τη συμμετοχή σας όποτε το επιθυμείτε.

8.Δήλωση συναίνεσης
Διάβασα το έντυπο αυτό και κατανοώ τις διαδικασίες που θα ακολουθήσω. Συναινώ να

συμμετάσχω στην ερευνητική εργασία.

Ημερομηνία: __/__/__

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή

συμμετέχοντος

Υπογραφή ερευνητή

Ονοματεπώνυμο και

υπογραφή παρατηρητή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Οδηγός συνέντευξης

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα:
Επώνυμο:
Φύλο:
Ηλικία:
Ετος γέννησης:
Έτη χρήσης:
Ηλικία έναρξης χρήσης:
Αριθμός παιδιών:
Πατερας παιδιού(εξαρτ./οχι εξαρτ.)
Μορφωτικό επίπεδο:

Ερωτήσεις

1.Περίγραψε μου την σχέση σου με τον παραδοσιακό χορό. Μίλησε μου για τα

βιώματα, τα ακούσματα και τις παραστάσεις που είχες πριν τη χρήση.

2.Κατά τη διάρκεια της χρήσης είχες επαφή με τον παραδοσιακό χορό και σε ποιο
πλαίσιο; Θυμάσαι, αν σου προκαλούσε αυτό κάποια συναισθήματα;

3.Από το πρόγραμμα των παραδοσιακών χορών μπορείς να μου περιγράψεις ποιοι

χοροί σε ευχαριστούσαν περισσότερο;

4.Μπορείς να μου περιγράψεις κάποια συναισθήματα που πιστεύεις ότι σου προκαλεί
ο παραδοσιακός χορός στηνπαρούσα φάση;

5.Μπορείς να μου περιγράψεις κάποιαοφέλη που πιστεύεις ότι γενικότερα
αποκόμισες από την εκμάθηση του παραδοσιακού χορού και να συμπεριλάβεις και
την επίδραση  που είχε και στο στο σώμα σου;

6.Σχετικά με την απόδοσή σου στο χορό, θεωρείς ότι έχει αλλάξει; Αν ναι, αυτό σου
προκαλεί κάποια συναισθήματα;

7.Πώς πιστεύεις ότι επιδρά ο παραδοσιακός χορός αυτή τη περίοδο στη ζωή σου
συμπεριλαμβανομένου και της σχέσης με το παιδί σου;

8.Πώς ήταν το κλίμα στην ομάδα του χορού; Επηρεάστηκαν οι μεταξύ σας σχέσεις;

9.Θα ήθελες να συνεχίσεις να χορεύεις όταν φύγεις από δω; Σκέφτεσαι να ψάξεις για
κάποιο σύλλογο, γυμναστήριο, κ.λπ. που να σου δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσεις
να χορεύεις; Με τι άλλο είδους χορού θα ήθελες να συνεχίσεις να ασχολείσαι;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Έγκριση από την επιτροπή βιοηθικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Φωτογραφικό υλικο

Εκόνα 1. Κυκλικός χορός από θολωτό τάφο

Εικόνα 1. Στιγμές από την ομάδα ελληνικού παραδοσιακού χορού (2)
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Εικόνα 3. Στιγμές από την ομάδα ελληνικού παραδοσιακού χορού (2)
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