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Για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών του περιοδικού τα περιεχόμενα, οι τίτλοι των άρθρων και των περιλήψεων είναι
δίγλωσσοι.
Η αναδημοσίευση των πρωτότυπων ελληνικών άρθρων επιτρέπεται μόνο με έγγραφη άδεια από τον εκδότη και θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται η πηγή και οι συγγραφείς. Επίσης, η αναδημοσίευση των μεταφρασμένων άρθρων του περιοδικού
επιτρέπεται μόνο με έγγραφη άδεια από τον εκδότη και θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται η πηγή, οι συγγραφείς και το
όνομα του μεταφραστή του άρθρου.
for the better information of the readers of this journal the contents, the titles of the articles and of the abstracts are translated
into two languages.
reprint of the original Greek articles is only allowed after the written permission of the editor, and they should always refer the
source and the authors. Also reprint of the translated articles is only allowed after the written permission of the editor and they
should always refer the source, the authors and the translator.
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Εκδοτικό Σημείωμα
Στο 27ο τΕυΧοΣ φιλοξΕΝουμΕ πολυ ΣΗμΑΝτιΚΕΣ ΣυΝΕΝτΕυξΕιΣ που πήραμε
από ανθρώπους που αφιέρωσαν την επαγγελματική τους ζωή στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης. οι συνεντεύξεις τους παραχωρήθηκαν σε μέλη
της συντακτικής ομάδας του περιοδικού μας και έχουν δημοσιευθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. το περιοδικό ‘Εξαρτήσεις’ έχει φιλοξενήσει
πολύ περισσότερες συνεντεύξεις από αυτές που σήμερα παρουσιάζουμε και
πάντα μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές.

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας επιλέξαμε να δημοσιεύουμε ορισμένες
από αυτές, εστιάζοντας κυρίως σε όσους ερευνητές και θεωρητικούς υπήρξαν
πρωτοπόροι στην έναρξη των θεραπευτικών κοινοτήτων αλλά και σε όσους κατά καιρούς συνεργάστηκαν με το ΚΕΘΕΑ από διαφορετικούς ρόλους.
το σημερινό τεύχος ως ένα ειδικό αφιέρωμα εστιάζει επίσης σε ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από κάθε συνέντευξη τα οποία θεωρεί κεντρικής
σημασίας για την κατανόηση του ρόλου του θεραπευτή αλλά και για την
ανάπτυξη του μοντέλου της θεραπευτικής κοινότητας. Αποπειράται δηλαδή
να συγκεντρώσει τα βασικά ερωτήματα και τις κεντρικές απαντήσεις που
μπορεί να συνεισφέρουν στη διεύρυνση του διαλόγου για την επικαιροποίηση του μοντέλου των θεραπευτικών κοινοτήτων. τα ερωτήματα παραμένουν
στην πορεία των χρόνων πολλές φορές παρόμοια είτε γιατί οι απαντήσεις
δεν είναι εύκολες είτε γιατί δυσκολευόμαστε να τις ανασύρουμε στη μνήμη
μας και να τις κατανοήσουμε.
Η συγκέντρωση των απαντήσεων ελπίζουμε ότι θα δώσει την ευκαιρία στους
αναγνώστες μας για περαιτέρω κριτική σκέψη και αναστοχασμό.
Θέματα από την ανάπτυξη των πρώτων θεραπευτικών δημοκρατικών κοινοτήτων τα οποία αναλύει ο harold Bridger έως τις αναφορές του Griffith
Edwards για την κριτική προσέγγιση στην ψυχιατρική, έρχονται στο επίκεντρο. Η θέση του Edwards για την ανάγκη δημιουργίας σχέσεων και συνεργασιών με στόχο ‘στην καλύτερη περίπτωση, κάποιος μαζί με άλλους να μπορεί να συμβάλει λίγο σε κάτι πολύτιμο, που ωστόσο είναι χρονικά καθορισμένο, ενδεχομένως και εφήμερο’ υπενθυμίζει τα όρια της θεραπείας και του
θεραπευτικού ρόλου αλλά και την αξία της συνεργασίας σε ομάδες. παράλληλα, στο τεύχος αναδεικνύονται ερευνητικά ζητήματα για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στα οποία επικεντρώνονται κυρίως ο Marck schuckit
και ο George de leon, αλλά και θέματα που αφορούν στη θεραπεία των
εξαρτήσεων.
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οι συνεντεύξεις έχουν τοποθετηθεί ανά χώρα ώστε να παρουσιαστεί καλύτερα ο τρόπος ανάπτυξης των θεραπευτικών δομών ανά περιοχή αλλά και να
αναδειχθούν τα άτομα που διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο.
Κλείνοντας αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι σχεδόν οι θεωρητικοί, ερευνητές,
θεραπευτές και πρωτοπόροι στο πεδίο αναφέρονται συχνά στην ανάγκη του
κάθε ανθρώπου για μία δεύτερη ευκαιρία. μία δεύτερη ευκαιρία που οι θεραπευτικές κοινότητες στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι σε θέση να την προσφέρουν. Καλή ανάγνωση!
H συνακτική ομάδα
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Editorial
thE currEnt issuE is A triButE tO A nuMBEr Of PEOPlE who have dedicat-

ed their professional life in drug addiction treatment. the interviews presented
hereby have already been published in our past issues, and were conducted
by members of the Editorial group of EXArtisis. Many more interviews than
the ones included in this issue have been published by this journal and full
texts are always available in our past issues.
herein we have selected just a few of them focusing mainly on researchers
and theorists who were the pioneers of their respective fields, in a way that’s
related to the initiation of the therapeutic communities’ movement, but who
have also worked together with KEthEA one way or the other.
the current issue presents only a few selected excerpts and not the full text
of the interviews, in an effort to facilitate the understanding of a practitioner’s
role, or the development of the therapeutic community model. in other
words, it is an effort to try to bring together the basic questions and main answers that would promote and expand the conversation around the modernization of the tc model. the questions might remain unchanged in time, either because it is not easy to answer them or because at times it is too difficult to comprehend them.
hopefully this compilation of different views will offer our readers the opportunity to develop even further their critical thinking around the issues pertaining
to the drug addiction treatment field.
harold Bridger focuses on the development of the first “democratic” therapeutic communities, while Griffith Edwards explores critical approaches in
mental health. Edwards’ main position focuses on the necessity to form good
relationships and partnerships hoping ‘At best, (that) one, with others, perhaps is able to contribute a little which is valuable, but is time-bound and
probably ephemeral.’ this helps remind us all of the boundaries of therapy
and the therapeutic role, as well as the value of working in groups. Other scientists, such as George de leon or Mark schuckit bring forward research issues, relating to the effectiveness of the treatment models.
the interviews are presented by regions so as to focus on the way therapeutic communities were developed regionally, but also to bring out the main individuals who played an important role.
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finally, what is really worth mentioning is that practically every theorist, researcher, or therapist in the field refers to the necessity to offer second
chances. A second chance that therapeutic communities in Greece and all
over the world have proven they are capable of offering.
we hope you’ll enjoy it!!
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hArOld BridGEr

ο harold Bridger, ιδρυτικό μέλος του tavistock institute of human relations ήταν ο πρώτος
που παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Εξαρτήσεις. Η συνέντευξη του δημοσιεύθηκε στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού και αναφέρεται στην ανάπτυξη των πρώτων
δημοκρατικών θεραπευτικών κοινοτήτων. ο Bridger στην συνέντευξη του αναλύει την
σημασία της αξιοποίησης των δυνατοτήτων κάθε ανθρώπου, σε μία πορεία προς την
κοινωνική επανένταξη αλλά και την αξία που έχει στην πορεία αυτή η κοινωνική θεραπεία, η αξιοποίηση των ομάδων αλλά και κυρίως η ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην συνέντευξη που παραχώρησε:
«το κλαμπ του νοσοκομείου, ήταν το σημείο συνάντησης όπου όλοι οι άνθρωποι, όχι
μόνο οι γιατροί, μπορούσαν να έρθουν και να αναζητήσουν μια ανθρώπινη σχέση.
παίρναμε συνεντεύξεις από τους ανθρώπους, για να δούμε τι θα μπορούσαν να κάνουν… μερικές φορές ήταν πολύ άρρωστοι για να κάνουν οτιδήποτε… αργότερα όμως
επέστρεφαν και ζητούσαν να ασχοληθούν με κάτι. Κάποιοι ενδιαφέρονταν για την κηπουρική, άλλοι ήθελαν να ασχοληθούν με άλλες δραστηριότητες … τότε, ξεκίνησα τις
ομάδες, διαφόρων τύπων… η ομάδα αποφάσισε να φτιάξει σε ένα πολυκατάστημα ένα
μικρό μέρος όπου θα μπορούσαν να έρχονται οι άνθρωποι που ήθελαν να επιδιορθώσουν τα παιχνίδια τους… έτσι έγινε μια γωνιά επιδιόρθωσης παιχνιδιών… μία άλλη ομάδα πήγε στα σχολεία της περιοχής, όπου δεν υπήρχε κανείς για να επιδιορθώσει τα
θρανία τους… αυτό ήταν πολύ καλό για την ομάδα… πήγαν στα σχολεία, γνώρισαν τα
παιδιά …η κοινωνική θεραπεία δεν ήταν μόνο η κατασκευή πραγμάτων ή μία δραστηριότητα αλλά η συνεχής εξυπηρέτηση της κοινότητας, η σχέση με τον έξω κόσμο. Γι’
αυτό ονομάζω αυτό το σύστημα ανοιχτό… είχε σχέσεις με την κοινότητα, ήταν σα μια
σχέση γειτονική και την ίδια στιγμή γίνονταν πράγματα στο εξωτερικό περιβάλλον…»
οι αναλογίες που συναντά ο αναγνώστης για όσα συνέβαιναν στην περίοδο της λήξης του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου σε σχέση με τις σημερινές συνθήκες υποδοχής προσφύγων πολέμου είναι αξιοσημείωτες. Η αξιοποίηση του μοντέλου της θεραπευτικής
κοινότητας εκείνη την εποχή σε σχέση με τις δυνατότητες που παρέχει σήμερα είναι
επίσης σημαντική. οι περιγραφές του ίδιου του Bridger δε μπορεί παρά να προκαλούν
το ενδιαφέρον του αναγνώστη για την κατανόηση των συνθηκών μίας ιδιαίτερα ταραγμένης εποχής και την αναπόφευκτη σχεδόν σύγκρισή της με την σημερινή αλλά
και να δίνει σύγχρονες απαντήσεις σε σημερινά προβλήματα.
Συνεχίζοντας την αφήγησή του ο Bridger εστιάζει στην περίοδο του τέλους του πολέμου και
περιγράφει τη θεραπευτική κοινότητα ως ένα ανοικτό πλαίσιο που ενδιαφέρεται για
την σχέση του με τον εξωτερικό κόσμο… «την ίδια περίοδο ο πόλεμος τελείωνε και οι
αιχμάλωτοι πολέμου γύριζαν πίσω. Χιλιάδες αιχμάλωτοι πολέμου επέστρεφαν… η ιδέα
ήταν να αναπτυχθούν παρόμοιες κοινότητες σε όλη τη χώρα. Έτσι ξαφνικά στήθηκαν
18 κοινότητες για τους αιχμαλώτους πολέμου που επέστρεφαν στη χώρα αντί να γυρίσουν αμέσως στο σπίτι τους η ιδέα ήταν να έρθουν στην κοινότητα, να γνωρίσουν
εκεί κόσμο, να βρουν τι θέλουν -γιατί πολλοί από αυτούς ήταν 18, 19 όταν πήγαν στο
πόλεμο, 20-21 χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτα και γύρισαν πίσω άντρες… η ιδέα ήταν τι
θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε στην εξέλιξη αυτών των ανθρώπων…
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να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος ανάμεσα στην επιστροφή στο σπίτι και στο στρατόπεδο συγκέντρωσης... Ήταν μια άλλου είδους θεραπευτική κοινότητα… οργανώσαμε τη λειτουργία 18 κέντρων επανεγκατάστασης, τα οποία δεν αποκαλούσαμε θεραπευτικές κοινότητες, όμως στην πράξη ήταν θεραπευτικές. το βασικό στοιχείο… ήταν
η ανάγκη συνεισφοράς στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων αυτών, στην ανάγκη να
κατανοήσουν την σχέση τους με τους άλλους. Η όλη ιδέα του κλαμπ ήταν να φέρει τα
άτομα κοντά… πέρα από το να είσαι απλώς ενεργός, να είσαι καλός και να δημιουργήσεις μια ωραία οικογενειακή ατμόσφαιρα, έπρεπε να έχεις ένα …ανοιχτό είδος επικοινωνίας… η ιδέα μίας κοινότητας, μίας καλής κοινότητας δεν με ενδιέφερε, αυτό
που με ενδιέφερε ήταν πώς την αναπτύσσεις σαν ένα ανοιχτό σύστημα με το εξωτερικό περιβάλλον να συμμετέχει όσο και ο εσωτερικός κόσμος… που σημαίνει ότι το
εξωτερικό περιβάλλον ήταν τόσο σημαντικό όσο το εσωτερικό. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτό το ανοιχτό σύστημα δεν διαχωρίζει το μέσα και το έξω, τα βλέπει μαζί… αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανθρώπους πρέπει να δημιουργήσουμε το
ανοιχτό σύστημα… οι οργανισμοί πρέπει να δουλέψουν στο ανοιχτό σύστημα …δεν
μπορείς να σταματήσεις να είσαι ανοιχτός».
Η θέση του για τα άτομα που κάνουν χρήση ήταν πολύ σαφής «δεν είναι ιατρικά άρρωστοι ή
συναισθηματικά άρρωστοι… έχουν απλώς ανάγκη μία δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένα
αναπτυξιακό θέμα, μία μεταβατική περίοδος. την σκέφτομαι από πλευράς μετάβασης,
ανάπτυξης, γι’ αυτό μας αρέσει τόσο η λέξη ανάπτυξη. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι
να έχει κάποιος μία δεύτερη ευκαιρία, μία άλλη ευκαιρία να κάνει κάτι που δεν έκανε
πριν σωστά. Αυτό πραγματικά εννοώ».
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Griffith EdwArds

ο Griffith Edwards υπήρξε επί σειρά ετών εκδότης του πλέον έγκυρου επιστημονικού περιοδικού Addiction και πρόεδρος του isAJE (international society of Addiction Journals
Editors). Εκπαιδεύτηκε στην οξφόρδη και στο Maudsley, ήταν πρωτοπόρος στις θεραπευτικές κοινότητες της Αγγλίας, επί σειρά ετών εργάστηκε στο institute of Psychiatry
αλλά διετέλεσε και σύμβουλος στην π.ο.υ για το αλκοόλ και τις εξαρτήσεις και σε
διάφορες σχετικές επιτροπές στην Αγγλία. Επιλέξαμε από την συνέντευξη ορισμένα
σημεία που αναφέρονται στην ερευνητική και θεωρητική του εμπειρία, ιδιαίτερα σε
σχέση με το αλκοόλ, στην ανάγκη του θεραπευτή να είναι ενήμερος για τις δικές του
ψευδαισθήσεις αλλά και στην σημασία της συνεργασίας και της δημιουργίας σχέσεων
στον επαγγελματικό χώρο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος «…Στην καλύτερη περίπτωση, κάποιος μαζί με άλλους, μπορεί να συμβάλει λίγο σε κάτι πολύτιμο, ωστόσο αυτό είναι χρονικά καθορισμένο, ενδεχομένως και εφήμερο… είναι σημαντικό να αποφεύγεις τις Ναπολεόντειες
ψευδαισθήσεις, είναι μια κολλητική ασθένεια. Και οι ομάδες θα πρέπει να αποφεύγουν τις ψευδαισθήσεις…. Όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο, θεωρώ
τη φιλία πολύ σημαντική, και πιστεύω πως η ζωή μου θα ήταν πολύ φτωχότερη χωρίς
αυτήν. δεν μπορώ να φανταστώ, ότι θα υπάρξει κείμενο, που θα απολάμβανα το διάβασμά του που θα έχει συνταχθεί από μια ομάδα, που δεν συνεργάζεται καλά..».
Η συνέντευξη ξεκινά με μικρές αναφορές στην επαγγελματική πορεία του Edwards και στην
συνεχίζει στο πεδίο των ερευνών για το αλκοόλ και στην εξέλιξη των θέσεων του για
διάφορα ζητήματα που αφορούν τις εξαρτήσεις.
«Η εκπαίδευσή μου εστίασε ιδιαίτερα στην ψυχιατρική επιδημιολογία, την κοινωνική ψυχιατρική
αλλά και σε επίπεδο πολιτικής. Η περισσότερη γνώση έρχεται και οι καλύτερες πολιτικές εξελίσσονται όταν κάποιος μπορεί να δει και να σεβαστεί την πραγματικότητα του
ατόμου, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να κατανοήσει τις πραγματικότητες του πληθυσμού.
με το πέρασμα του χρόνου έχω βιώσει αρκετά τη σχέση της επιστήμης και της πολιτικής στη χώρα μου. Έμαθα ότι ο σύμβουλος καλά θα κάνει να έχει λογικές προσδοκίες, να εξακολουθεί να προσπαθεί, να λέει την αλήθεια όσο παράξενη κι αν ακούγεται
και να παραμένει ευγενικός. Σαφώς αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά λαμβάνουν τις αποφάσεις. Η επιστήμη αποτελεί μόνο μέρος των δεδομένων. Στο Maudsley
μου άνοιξαν μια πόρτα προς το χώρο των ερευνών και πολύ γρήγορα είχα τη δική μου
ερευνητική ομάδα. Νομίζω πως ήμασταν η πρώτη πλήρως χρηματοδοτούμενη ομάδα
επαγγελματιών στο χώρο της έρευνας για το αλκοόλ στο Ηνωμένο βασίλειο. ξεκινήσαμε τις εργασίες μας από το 1965. πολύ σύντομα είχα στην ομάδα μου τον Jim
Orford, ενδεχομένως τον πρώτο ψυχολόγο στο Ηνωμένο βασίλειο με θέση πλήρους
απασχόλησης, επί πληρωμή, στο χώρο των ερευνών για το αλκοόλ. Σύντομα είχαμε
τον Michael russell (russell 2004), ο οποίος αυτόνομα, και με μεγάλη επιτυχία, ξεκίνησε τις έρευνες για το κάπνισμα. το 1967, η ομάδα μας εξελίχθηκε στην ομάδα
Έρευνας Εξαρτήσεων [Addiction research unit] και συμπεριλάβαμε στις έρευνές μας
και τα ναρκωτικά εκτός από το αλκοόλ και τη νικοτίνη. Αναπτύξαμε πολλές πρωτοβουλίες κοινοτικής φροντίδας, υλοποιήσαμε πολλές υπηρεσίες σε νοσοκομειακό πλαίσιο,
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ασχοληθήκαμε, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με την κατάρτιση πολιτικής ενώ στην
ουσία πραγματοποιήσαμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα… εκπαιδεύσαμε πολλούς επαγγελματίες. το 1961 κατάφερα και συγκέντρωσα κάποια χρήματα για ένα ταξίδι, και πήγα στις Ηνωμένες πολιτείες, έτσι πέρασα και από το new haven. μετά πήγα στο τορόντο, στο Ίδρυμα Έρευνας των Εξαρτήσεων και συναντήθηκα με τον Jellinek. μια
εξαιρετική ευκαιρία: εκείνος στο αποκορύφωμα της φήμης του, κι εγώ, αντικειμενικά
μιλώντας, ο κανένας… Κάποια στιγμή τον ρώτησα τι νομίζει ότι θα δημοσιεύσει σε 10
χρόνια το τριμηνιαίο περιοδικό μελετών για το Αλκοόλ. Έχω κρατήσει τη σημείωση
που έκανα στο ημερολόγιό μου όταν μου απάντησε ο Jellinek: «ίσως να έχουμε διατυπώσει μια καλύτερη ψυχαναλυτική άποψη». Αυτή ήταν μία συνάντηση που με ενέπνευσε και μεταξύ άλλων έμαθα από αυτή να μην προβλέπω ποτέ το μέλλον και να το
αγνοώ, όταν μου κάνουν οι νέοι μια τέτοια ερώτηση … η ιδέα ενός οργανισμού όπου
όλοι δουλεύουμε μαζί για ένα πρόβλημα, όπου προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε τη
δημιουργικότητα, όπου οι προσπάθειες οδηγούν σε ένα συνεχώς καλύτερο αποτέλεσμα, όπου υπηρετούμε ορισμένες κοινές ιδέες και ζούμε στον ευρύτερο κόσμο, αυτό
αποτελεί ουσιαστικά μια πολύ συναρπαστική ιδέα. μέγιστη προσοχή στις καθημερινές
λεπτομέρειες, σαφή και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση για την υποστήριξη των ατόμων
με τα οποία δουλεύουμε, νοιάξιμο για το ευρύτερο σύνολο και τις στρατηγικές αποφάσεις, φροντίδα για την ατμόσφαιρα του οργανισμού. Αυτό σημαίνει επί της ουσίας
φροντίζω για την καλή κατάσταση ενός κέντρου…με κάποια ομάδα στήσαμε μία θεραπευτική κοινότητα για εξαρτημένους από την ηρωίνη και ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για χρήστες … θα ήταν παράλογο να θεωρήσουμε την ομάδα μας ως πρωτοπόρα, ήμασταν πρόθυμοι να μάθουμε από οποιαδήποτε ομάδα με την οποία συνεργαζόμασταν. Ένα δυνατό μας σημείο ήταν ότι πάντα είχαμε μια ισχυρή στατιστική βάση…
χρησιμοποιήσαμε πολύ-παραγοντικές τεχνικές πολύ νωρίτερα από τις ομάδες των
αμερικανών. το camberwell μας έδωσε ένα κοινοτικό εργαστήριο… αυτό ήταν ένα
πλεονέκτημα. Και ήταν πολύ βοηθητικό ότι ήμουν επικεφαλής των κλινικών υπηρεσιών,
οι οποίες με ηθικές ασφαλιστικές δικλείδες, παρείχαν μία ερευνητική βάση που ακόμη
και ορισμένα αμερικάνικα κέντρα δεν μπορούσαν να διαθέτουν. Ίσως, το γεγονός ότι
περιστοιχιζόμασταν από στερήσεις και σαφή κοινωνικά προβλήματα, να αποτελούσε
πλεονέκτημα. το Maudsley και το st louis, αποτελούσαν άξονα. Όρισε για τι πράγμα
μιλάς, σε αυτό επέμεναν στο Maudsley, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Εάν μπορείς να
το ορίσεις, να το μετρήσεις και να διακρίνεις τι ανήκει σε αυτό και τι όχι, τότε βρίσκεσαι στην αρχή του διαφωτισμού.. από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ασχολήθηκα
με την συστηματική αξιολόγηση ασθενών για αρκετές από τις ερευνητικές μας μελέτες. Αισθανόμουν πως μπορούσα μέσα από τα ομιχλώδη τοπία να ξεχωρίσω ένα σύνδρομο εξάρτησης από το αλκοόλ… γνώριζα ορισμένα πράγματα σχετικά με τον ορισμό του συνδρόμου και τις ψυχομετρικές μεθόδους εγκυρότητας του συνδρόμου… το
1981 η ιδέα του συνδρόμου επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και άλλες ουσίες… Σε αυτό
μας βοήθησε ιδιαίτερα και ο Jerome Jaffe (ο Jerry υπήρξε φίλος μου σε αυτό το ταξίδι
στις εξαρτήσεις για πάρα πολλά χρόνια). Ήταν καλό που έπρεπε να ανοίξουμε το μυαλό μας πέραν της μίας ουσίας και να προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε εάν κάποιες γενικές, αρχές μπορούσαν να διαμορφωθούν για περισσότερες ουσίες… το σύνδρομο
της εξάρτησης ήταν συντονισμένο με τις απόψεις που υπήρχαν στα icd και dsM ούτως ή άλλως, και τις οποίες μάλιστα, προσπαθούσε να αναπτύξει, ευρύτερα. δεν κάναμε κάποιον άθλο, απλά ήταν η σωστή χρονική στιγμή… από τύχη ήταν επίσης έγκυρη η υπόθεση, κατά κύριο λόγο επειδή είχαμε ακούσει προσεκτικά τι μας περιέγραφαν
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οι ασθενείς μας... Επιδημιολογία, ψυχομετρία, έρευνα για τη θεραπεία, μια προσπάθεια να κατανοήσω τη φυσική ιστορία, η εξέλιξη της πολιτικής, αυτά περίπου θα μπορούσαν να ορίσουν τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα. πάντα με ενδιέφερε η ιστορία,
και έχω προσπαθήσει πολύ να διαβάσω και να κατανοήσω το αντικείμενό μου».
ο Edwards επικεντρώνει την συνέντευξη του στο περιοδικό Addiction το οποίο ανήκει στο
society for the study of Addiction.
«...Είχα σαφή ιδέα τι ήθελα να πετύχω με το περιοδικό …δεν ήθελα μόνο να το φτάσω να είναι
ένα σύγχρονο περιοδικό με κριτικούς αναγνώστες, σε διεθνές επίπεδο, αλλά έλπιζα
ακόμη να φτάσει να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητας σε αυτό
το χώρο... το 1986 καταφέραμε να φτάσουμε τα έξι τεύχη το χρόνο από τα τέσσερα
που ήταν ως τότε, και το 1987 το περιοδικό έγινε μηνιαίο. …το 1993, ιδρύθηκαν τοπικά γραφεία στην Αμερική, στην Αυστραλία και τη βρετανία. πρόκειται για ένα επίτευγμα εκατό τοις εκατό ομαδικό –έχουμε περισσότερους από 130 βοηθούς εκδότες
σε 12 χώρες. Ναι, μπορεί ακόμη να έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, η φιλοδοξία
όμως παραμένει ακόμη ζωντανή. το περιοδικό ‘Addiction’ (έτσι μετονομάστηκε από το
1993) αποτελεί πλέον ένα δίκτυο αφοσιωμένο σε συγκεκριμένες αξίες. Η διατήρηση
της επαφής με το χώρο αυτό, η υπηρεσία ενός χώρου, η συμβολή μας στη διαμόρφωση ενός αόρατου κολεγίου, η αμφίδρομη σχέση με αυτό, αυτά για μένα είναι θεμελιώδη… να τολμάς να προκαλείς συζητήσεις, δείχνοντας όμως σεβασμό στις απόψεις
όλων ...να συμβάλεις στο χώρο αυτό να ανακαλύψει την ταυτότητά του και να διαμορφώσει το μέλλον του, χωρίς να ξοδεύεις ιδιαίτερο χρόνο με περιττά πράγματα. …Η
σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και την πολιτική είναι ένα άλλο ζήτημα. προσπαθούμε
να προωθήσουμε την ποιότητα της επιστήμης. οι συνεντεύξεις συμβάλουν στο να δώσουμε ένα πιο ανθρώπινο προφίλ σε αυτή την προσπάθεια. Ενώ οι τόμοι που έχουν
συγκεντρώσει όλες τις συνεντεύξεις μαζί και περιέχουν και σχετικούς σχολιασμούς
παρέχουν μια μοναδική πληροφόρηση για το πως πραγματικά δημιουργήθηκε αυτή η
τέχνη που ονομάζουμε «επιστήμη της εξάρτησης»... το καλύτερο περιοδικό, είναι αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τη χρονική στιγμή και το χώρο στον οποίο κινείται, που
αποτελεί μία ζωντανή και δημιουργική δύναμη, είναι ένα διεθνές περιοδικό με στόχους κι όχι παθητικό… αδιαμφισβήτητα ο thomas Babor ήταν που έτρεφε την ιδέα
της διεθνούς Επιτροπής Εκδοτών περιοδικών για τις Εξαρτήσεις [international
society of Addiction Journal Editors (isAJE)».
Όταν ο Edwards αναφέρεται στην εμπλοκή της βιομηχανίας στην επιστήμη για το αλκοόλ καθώς επίσης και των επιστημόνων γύρω από το αλκοόλ με τις βιομηχανίες αλκοόλ διατυπώνει σαφή θέση ότι η σχέση αυτή θα ήταν καταστροφική.
«…Η βασική μας ανησυχία πρέπει να είναι διατήρηση της ακεραιότητας της επιστήμης, πραγματικά πολύτιμο αγαθό. Η επιστήμη πρέπει να είναι ανεξάρτητη και ειλικρινής, αλλιώς
δεν είναι τίποτα. δεν πρέπει να προφυλασσόμαστε μόνο από την βιομηχανία που σχετίζεται με το αλκοόλ, γενικότερα πρέπει να προσέχουμε πάντα ενδεχόμενα αντικρουόμενα συμφέροντα. Η ηθική δεν πρέπει να είναι κάτι πληκτικό, πομπώδες και περιστασιακό, αλλά αποτελεί μέρος της καθημερινότητας στη συνείδηση μας που τρέφει την
επαγγελματική μας ζωή… τα λόμπι στο χώρο του αλκοόλ, όπως η ομάδα του
Amsterdam, η ομάδα Portman και η icAP, είναι τόσο μπλεγμένα με αντικρουόμενα
συμφέροντα ώστε δεν έχουν ίχνος αξιοπιστίας στο χώρο της πολιτικής και της δημόσιας υγείας, αυτή είναι εν ολίγοις η ουσία του πράγματος».
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Ίσως όμως το σημαντικότερο σημείο της συνέντευξης του να βρίσκεται στα ανθρώπινα στοιχεία
του Edwards, για το κίνητρο αλλά και την υποστήριξη στη δουλειά του στο πεδίο αυτό:
«…Νομίζω ότι πρόκειται για μία ουσιαστική, αναλλοίωτη πεποίθηση στην αξία της προσπάθειας
να προλάβουμε, να ελαχιστοποιήσουμε και να εξαλείψουμε τον πόνο στο χώρο στον
οποίο επέλεξα να απασχοληθώ… συνειδητοποίησα ότι δεν θα πρέπει να αφήνω τους
ανθρώπους στην τύχη τους. Αναζητήστε καλούς δασκάλους. Κάντε ένα καλό γάμο …
να έχετε καλά παιδιά …Να φροντίζετε πάντα τις φιλίες σας. Η δουλειά σας είναι πολύ
σημαντική, βρείτε ωστόσο το χρόνο να απολαύσετε και τις συζητήσεις στο γρασίδι..».
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dAvid tOMlinsOn

ο david tomlinson εργάστηκε επί σειρά ετών στις θεραπευτικές κοινότητες της Αγγλίας ενώ
ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας των Θεραπευτικών Κοινοτήτων (Eftc). την συνέντευξη που ακολουθεί την έδωσε σε στελέχη του ΚΕΘΕΑ στη
διάρκεια του Ευρωπαϊκού συνεδρίου της Eftc και του ΚΕΘΕΑ το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το μάιο του 2005.
«...ξεκίνησα να δουλεύω στο Phoenix του λονδίνου το 1974 όταν περνούσε μια περίοδο αστάθειας. Ήμουν απόφοιτος του Phoenix house της Νέας υόρκης. Για διάφορους λόγους
το πρόγραμμα περνούσε κρίση και κλήθηκα να αναλάβω ως διευθυντής το πρόγραμμα.
Η προσέγγιση μου αφορά στην αντιμετώπιση της θεραπευτικής κοινότητας όχι ως κερδοφόρας επιχείρησης αλλά ως ενός χώρου που προτεραιότητα έχει να χτίσει την κατανομή των εργασιών, την ασφάλεια του προσωπικού και την ισότητα στο πρόγραμμα
έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες του προσωπικού όχι απλά αριθμητικά αλλά με τους όρους της υπεύθυνης διοίκησης. Η οπτική
της ανοικτής κοινότητας σχετικά με τον άνθρωπο ήταν αρκετά σημαντική, δηλαδή ένας
δίκαιος τρόπος λειτουργίας, ένα είδος κοινότητας που έχει ισορροπία και δεν προκαλεί
περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης κυρίως επειδή οι γυναίκες ήταν πολύ λιγότερες από τους άντρες. Άρα, η υγεία της κοινότητας, η ηθική και η οικονομική έπρεπε να
συνδεθούν και αυτό πήρε λίγο χρόνο αλλά σταδιακά δημιουργήσαμε έναν πληθυσμό,
ανοιχτές μονάδες επανένταξης, ανοιχτές κοινότητες για μητέρες και παιδιά και όλα
στην ίδια πλευρά του Νοτιoανατολικού λονδίνου. με τον τρόπο αυτό προχωρήσαμε
στη δεκαετία του 1980 και περίπου 10 χρόνια μετά ανοίξαμε την πρώτη κοινότητα
εκτός λονδίνου στο sheffield και στη συνέχεια πολύ γρήγορα ανοίξαμε τη δεύτερη στο
newcastle. υπήρχε πλούσια χρηματοδότηση από την τότε υπηρεσία για την κοινωνική
ασφάλιση και υπήρχαν και μια σειρά από εισφορές συν τις δωρεές, ιδιωτικές, ατομικές,
φιλανθρωπίες και άλλες προσφορές ένα είδος μεικτής χρηματοδότησης. Αλλά τότε, αυτό που ανακάλυψα ήταν ότι η κυβέρνηση είχε στόχο να αυξήσει τις εισφορές για τους
ηλικιωμένους σε ιδρύματα διαμονής καθώς είχαν πολλαπλές ανάγκες. Έθεσα επομένως
το επιχείρημα ότι και οι χρήστες ναρκωτικών έχουν επίσης πολλαπλές ανάγκες επειδή
χρήζουν θεραπείας αλλά και επιπρόσθετες υπηρεσίες και όχι μόνον διαμονής. Επισκέφθηκα επίσης την Εργατική Εστία από όπου θα μπορούσε κανείς να συγκεντρώσει κεφάλαια για να αγοράσει και να επιδιορθώσει κάποιο κτίριο. Έτσι με υψηλότερη χρηματοδότηση και περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για την αγορά καινούργιων κτιρίων μπορέσαμε να ανοίξουμε το καινούργιο Phoenix house. Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε ένα χρόνο, επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας σε περισσότερες από
100 μονάδες και πολύ σύντομα το Phoenix house έγινε ο μεγαλύτερος θεραπευτικός
οργανισμός στο Ηνωμένο βασίλειο. Επίσης ήταν ο μόνος οργανισμός με τέτοιο εύρος
υπηρεσιών, μερικές εκ των οποίων βρίσκονταν στη Σκωτία. Ήμουν διευθύνων Σύμβουλος και για πολλά χρόνια διετέλεσα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων, της Eftc. Ακόμη, υπήρξα και Σύμβουλος διαφόρων δομών στη
Γερμανία στην οποία καταφέραμε να εισάγουμε το Αγγλικό μοντέλο του Phoenix house
σε αρκετές πόλεις όπως στη βόνη και στη φρανκφούρτη και σε ένα βαθμό καταφέραμε
να τροποποιήσουμε τα υπάρχοντα προγράμματα στη βαυαρία και στο βερολίνο. Η βα-
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σική διαφορά ήταν ότι στη Γερμανία ξοδεύονται πολλά χρήματα στο χώρο της υγείας,
πολύ περισσότερα χρήματα. Αυτό δεν είναι απαραιτήτως θετικό, γιατί κάθε δομή έπρεπε να έχει το δικό της ψυχίατρο, με πλήρη απασχόληση. ομοίως είχαν και ψυχολόγους.
Είχαν πολλούς επαγγελματίες που, εντός εισαγωγικών, δεν ήταν απολύτως απαραίτητοι. Η όλη ιδέα στις θεραπευτικές κοινότητες είναι ότι πρόκειται για προγράμματα αυτοβοήθειας και στόχος είναι τα μέλη της κοινότητας να έχουν τα ίδια την ευθύνη να αλλάξουν τον εαυτό τους, όχι να το κάνουν οι επαγγελματίες για αυτούς.
Ήταν μια μοναδική εμπειρία στη Γερμανία. Σε καμιά άλλη χώρα δεν ήταν έτσι... Γενικότερα τα
μέλη των προγραμμάτων στη Γερμανία είχαν πολύ υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο
από τον αντίστοιχο πληθυσμό στην Αγγλία. τα σχολεία τους είναι πολύ καλύτερα, και
πολλοί πόροι επενδύονται στην παιδεία, ουσιαστικά ήταν μια κοινωνία χωρίς ταξικό
διαχωρισμό. δεν υπήρχαν μέλη στη Γερμανία με ελλείψεις, που να μην ξέρουν γραφή
και ανάγνωση, αριθμητική, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ήταν πολύ υψηλότερο γενικά.
Στην Αγγλία υπάρχει μια ομάδα ατόμων στον ‘πάτο’ του εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία
δεν συμμετέχει στα μαθήματα, αποβάλλεται από το σχολείο λόγω κακής συμπεριφοράς. Αυτή είναι η στάση τους. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι από εθνικές μειονότητες. Αυτοί αποβάλλονται από το σύστημα και τελικά δεν καταφέρνουν να φτάσουν το επίπεδο των υπολοίπων. Είναι λοιπόν αναμενόμενο ότι θα έχουν προβλήματα εξεύρεσης εργασίας.
Επιστρέφοντας όμως στη δεκαετία του 1980, που είναι η περίοδος που άνοιξαν οι δομές αυτές στη Γερμανία, εκείνοι είχαν πλήρη απασχόληση. υπήρχε πιθανότητα να ολοκληρώσουν την κοινότητα και να βρουν δουλειά αμέσως, τόσο απλό. τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα λόγω του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού ανεργίας στη Γερμανία και
του χαμηλότερου αντίστοιχου ποσοστού στο Ηνωμένο βασίλειο. Η οικονομία της Αγγλίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους μετανάστες, στους ανθρώπους που έρχονται στη χώρα. Αυτές είναι πολύ σημαντικές διαφορές.
υπάρχουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα στη Γερμανία, η εργασία και η ανώτερη εκπαίδευση.
Είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τα πράγματα, και γι’ αυτό το λόγο έχουν λιγότερες ανάγκες από υπηρεσίες που έχουν ως στόχο την προετοιμασία
τους για τη ζωή μετά τη θεραπεία. το λονδίνο είναι ένα μωσαϊκό πληθυσμών.
Στο Ηνωμένο βασίλειο για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούσαμε ότι η κοκαΐνη και το κρακ
ήταν το ναρκωτικό των μειονοτικών ομάδων, των αφρικανών, των ανθρώπων που κατάγονται από την Καραϊβική. Νομίζω όμως ότι αυτό έχει αλλάξει πλέον. πιστεύω ότι
το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα περισσότερο είναι άλλο, για παράδειγμα, οι
νεαροί είναι πολύ πιθανό να προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες, από οικογένειες όπου απουσιάζει ο πατέρας και συνεπώς ζουν σε ένα σπίτι χωρίς κάποιο πρότυπο. δεν υπάρχει πρότυπο στην οικογένεια. Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό.
Όμως, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι κατά κάποιο τρόπο κάπως πλαστά. Για παράδειγμα, αυτό το διάστημα είμαι επικεφαλής ενός οργανισμού με τρεις Θεραπευτικές Κοινότητες. πραγματοποιήσαμε λοιπόν μια μελέτη με γυναίκες της εργατικής τάξης, ασιατικής καταγωγής που ζουν στο Ανατολικό λονδίνο. Από τη μελέτη φάνηκε ότι
αυτός ο πληθυσμός δεν κάνει κατανάλωση αλκοόλ.
Η αλήθεια όμως είναι ότι πίνουν αρκετά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, σε βαθμό που να προκαλούν μόνιμες βλάβες στην υγεία τους. Η μελέτη δεν απεικόνιζε την πραγματικότητα.
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Συνεπώς δεν έχει νόημα να συζητάμε ποια ουσία χρησιμοποιούσαν και με τι συχνότητα. δεν έχουμε πραγματικές αποδείξεις για να υποστηρίξουμε ότι η χρήση που έκαναν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη ομάδα ατόμων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως
να δούμε είναι κάτι που έχουν όλοι κοινό: ότι ξεκινούν τη χρήση σε αρκετά νεαρή ηλικία. Είναι μια σχετικά νεαρή ομάδα ατόμων. Αυτό που δεν γνωρίζουμε σαφώς είναι τι
συμβαίνει με αυτά τα άτομα όταν φτάσουν στα τέλη της δεκαετίας των 20 ετών. μια
μελέτη που είχε γίνει στο παρελθόν έδειξε ότι αρκετά μεγάλος αριθμός ατόμων σταμάτησε τη χρήση επειδή βρέθηκε σε μια σχέση ή επειδή βρήκαν δουλειά. Κάποιο τυχαίο γεγονός στη ζωή τους τούς έκανε να αλλάξουν. Αυτή η μελέτη όμως είναι πλέον
αρκετά παλιά, είναι από τη δεκαετία του 1970. δεν γνωρίζουμε ποια είναι η σημερινή
κατάσταση.
Άτομα από μειονοτικές ομάδες είναι πιο πιθανό να καταλήξουν στη φυλακή. Η πλειοψηφία των
ανθρώπων από μειονοτικές ομάδες βρίσκεται στη φυλακή για παραβάσεις που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Είναι επίσης πιο πιθανό ότι χρειάζονται ψυχιατρική υποστήριξη. δεν είναι ιδιαίτερα σαφές για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. φαίνεται ότι υπάρχουν
πολύ υψηλά επίπεδα ψυχικών παθήσεων στα άτομα των μειονοτικών ομάδων. Επίσης,
πρόσφατα στοιχεία έχουν δείξει ότι οποιοσδήποτε με προδιάθεση στη σχιζοφρένεια
επιδεινώνει την κατάστασή του με τη χρήση της κάνναβης.
ιδιαίτερα τα νέα είδη κάνναβης που είναι πολύ ισχυρά. υπάρχουν λοιπόν αρκετά συχνά αμφιλεγόμενα στοιχεία για τη χρήση ουσιών και τις μειονοτικές ομάδες, τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν. το Phoenix house έγινε πολύ μεγάλο πρόγραμμα. πάντοτε θέλαμε οι αποφάσεις να λαμβάνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τα μέλη με ποιο
τρόπο γίνεται αυτό είναι θέμα της διοίκησης περισσότερο. υπήρχε επίσης και ένα είδος κοινωνικού ιδεατού, κάτι αρκετά σημαντικό. οι άνθρωποι αναλογίζονται τις ευθύνες τους ως μέλη ενός κοινωνικού συνόλου, και όχι ως άτομα. Έπρεπε να σκεφτούν
και τους άλλους. Νομίζω πως το μοντέλο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων είναι καλό
ως προς αυτό το σημείο.
Ήμουν εξαρτημένος στη δεκαετία του 1960. Είναι μια αρκετά σύντομη ιστορία πραγματικά.
Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα συνειδητοποιεί κανείς ότι δεν μπορεί να εξακολουθήσει
με αυτόν τον τρόπο ζωής, έτσι ψάχνει να βρει διέξοδο. Όλοι το κάνουν αυτό. δεν
μπορώ να σκεφτώ κάποιον ο οποίος δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να σταματήσει
τη χρήση. προσωπικά δεν το βρήκα ιδιαίτερα δύσκολο. Ήμουν από τα πρώτα μέλη
του Phoenix house. τότε δεν ονομαζόταν καν έτσι, ονομαζόταν “Alpha” Project. Όταν
έφυγα από εκεί εκπαιδεύτηκα εκ νέου και επέστρεψα στην Αγγλία. Όπως σας είπα και
νωρίτερα ήμουν στην εκπαίδευση τότε, το 1974.
οι δυσκολίες ήταν… αρκετές… το σύστημα στην Αγγλία εδώ και πολύ καιρό έχει στηθεί γύρω
από την υποκατάσταση. πρώτα η ηρωίνη, έπειτα η μεθαδόνη, και αυτή ήταν η επίσημη
προσέγγιση του Εθνικού Συστήματος υγείας της Αγγλίας. Έτσι οτιδήποτε άλλο, όπως
οι Θεραπευτικές Κοινότητες έπρεπε να αγωνιστούν για να βρουν το χώρο τους. Αυτή
ήταν μία δυσκολία... να καταφέρουμε να φτιάξουμε έναν οργανισμό που θα δεχόταν να
χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση. οι περισσότερες από τις δυσκολίες ήταν οικονομικής
φύσης. Εννοώ ότι και τα άλλα λύνονταν, διότι όσο πιο μεγάλος γίνεται ένας οργανισμός, τόσο περισσότερους πόρους έχει και έτσι έχει τη δυνατότητα να φτιάξει τμήμα
προσωπικού για τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και τα σχετικά ζητήματα. μπορεί να έχει ειδικό τμήμα για τις χρηματοδοτήσεις. Έτσι δεν ήμουν αναγκασμένος να τα
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κάνω όλα εγώ. μπορεί να υπάρχει τμήμα ανάπτυξης που να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Όσο, λοιπόν, μεγαλώνει ο οργανισμός διευκολύνεται η κατάσταση. το ζήτημα
είναι όταν φτάσει πλέον να είναι πολύ μεγάλος ο οργανισμός, είναι πιο ανώνυμα τα
πράγματα, έτσι έγινε και με το Phoenix house, αλλά αυτό δεν έγινε όσο ήμουν εγώ.
το πρόβλημα με τις Θεραπευτικές Κοινότητες είναι ότι δεν θέλεις τα μέλη να μένουν μέσα και
να μην κάνουν τίποτα. Η θεραπευτική μεθοδολογία λοιπόν είναι να δημιουργείται κάποιου είδους ένταση που θα οδηγήσει στην επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους
ώστε να ξεκινήσουν πραγματικά να δουλεύουν με τα προβλήματά τους. το πρόβλημα
τότε είναι ότι εάν το παρακάνεις κινδυνεύεις να αρχίσουν να φεύγουν από το πρόγραμμα. Εάν αρχίσει να συμβαίνει αυτό, τότε έχεις πρόβλημα με τη χρηματοδότηση,
γιατί η χρηματοδότηση εξαρτάται από τους αριθμούς. Η εξισορρόπηση ανάμεσα σε
αυτά τα δύο είναι το δύσκολο, να έχεις μια κοινότητα σταθερή, με σταθερή χρηματοδότηση η οποία να καλύπτει τις ανάγκες θεραπείας.
Νομίζω ότι οι αποτυχίες είναι πάντα δύσκολο να αντιμετωπιστούν. το ίδιο όμως πιστεύω και
για τις επιτυχίες. Είναι δύο ακραίες περιπτώσεις που αυξάνουν το άγχος, η επιτυχία
και η αποτυχία. Η επιτυχία βέβαια είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί από ότι η αποτυχία. Αυτό νομίζω είναι ένα από τα προβλήματα. Και πάντοτε προκαλεί μεγάλη έκπληξη ότι οι άνθρωποι που αρχικά θεωρείς ότι δεν μπορείς να τους βοηθήσεις, που
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες περιπτώσεις, τελικά σε εκπλήσσουν και τα καταφέρνουν.
Εγώ προσπαθούσα να συναντάω όλους τους ανθρώπους από όλες τις δομές που είχαμε. δύο
φορές το χρόνο, συναντήσεις σε μικρές ομάδες. προσπαθούσα να συναντώ τα νέα
μέλη. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να νιώθουν κοντά στη διοίκηση, να
νιώθουν ότι είμαστε άνθρωποι και μπορούν να μας πλησιάσουν. Νομίζω ότι αν είσαι
έτσι τότε και το προσωπικό θα είναι έτσι. Είναι πολύ σημαντική στιγμή όταν οι άνθρωποι περιγράφουν τη ζωή τους και τις φιλοδοξίες τους και τα όνειρά τους για το μέλλον. Αυτό λοιπόν που θα απαντούσα εδώ είναι ότι οι καθημερινές εμπειρίες είναι αυτό
που με εντυπωσιάζει.
προέρχομαι από μέσης κοινωνικής τάξης οικογένεια. δεν γεννήθηκα στο λονδίνο, το περισσότερο διάστημα μέναμε στην επαρχία, ή τουλάχιστον στα περίχωρα. Η σχέση μου με
τους γονείς μου ήταν η φυσιολογική σχέση που έχει κανείς με τη μητέρα και τον πατέρα του. οι κοινωνικές συνθήκες ήταν… αρκετά ιδιαίτερες. πολλοί υποστηρικτές της
αριστεράς, οι πολιτικές για τους φοιτητές, τα μέλη των κομμάτων της αριστεράς. τελικά, εγώ σχετίστηκα με το Εργατικό Κόμμα, και είμαι μέλος του από τότε. δεν γνώριζα τίποτα για τις ΘΚ. Εγώ ήμουν φοιτητής της Σχολής Καλών τεχνών. Εκεί ο καθηγητής που είχαμε δεν ακολουθούσε κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα. δίδασκε τέχνη. Αργότερα μπήκα στο χώρο της διαφήμισης, και εκεί ήταν που αξιοποίησα το ταλέντο
μου. Αυτός είναι ένας χώρος που έχεις διαρκώς χρονικά όρια να τηρήσεις. Και αυτή
ήταν ουσιαστικά η σχέση που υπήρχε με τη χρήση.
δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια λάθος επιλογή που να αποδείχθηκε σωστή. Όλες οι λάθος επιλογές μου αποδείχθηκαν… λάθος! Και αναφέρομαι κυρίως στις επαγγελματικού χαρακτήρα αποφάσεις, στην εμπλοκή μου με τους ξενώνες την ίδια περίοδο με την έξαρση
του hiv Aids, κάτι που έκανα μετά από απαίτηση από το Εθνικό Σύστημα υγείας
(nhs) της Αγγλίας. Και φυσικά μετά ήρθε και το Aids-At, φάρμακο που κυριολεκτικά
ελέγχει την πορεία του hiv. Έτσι ουσιαστικά έκλεισε κάθε δομή εξειδικευμένη σε αυ-
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τόν τον τομέα εκτός από αυτή που ήμασταν εμείς, εμείς ανοίξαμε. Και ενώ δεν προκάλεσε μακροπρόθεσμες βλάβες, σίγουρα κόστισε πάρα πολλά χρήματα.
Στα μισά της δεκαετίας του 1980, ξαφνικά εμφανίστηκε από το πουθενά μια σύνδεση του hiv
με τα ναρκωτικά. μπορεί να κυκλοφορούσε ως ιδέα αλλά κανείς δεν το συζητούσε επισήμως, αυτό συνέβη στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Εκείνη την περίοδο ξεκινήσαμε
να φτιάξουμε έναν ξενώνα για άτομα που βρίσκονταν στα τελευταία στάδια της ασθένειας για να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε ένα χώρο όπου θα μπορούν να μείνουν και να πεθάνουν με αξιοπρέπεια, αλλιώς θα βρισκόντουσαν στο δρόμο. Εκείνη
λοιπόν την περίοδο σκέφτηκα ότι ένας τέτοιος ξενώνας που υποδέχεται άτομα με καρκίνο και άλλες καταληκτικές ασθένειες δεν θα δεχόταν να φιλοξενήσει χρήστες λόγω
του hiv. Αυτές ήταν οι σκέψεις πίσω από τη δημιουργία του ξενώνα που φτιάξαμε
εμείς. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον.
Θεωρώ τους Αμερικανούς συναδέλφους των Θεραπευτικών Κοινοτήτων πηγή έμπνευσης, κυρίως λόγω του μεγέθους τους. Επίσης θεωρώ ότι η δουλειά που έκαναν έγινε με απόλυτη σοβαρότητα, με ένα πολύ εστιασμένο τρόπο σκέψης. δεν μοιάζει καθόλου με
τον ευρωπαϊκό τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Η προσέγγιση των ευρωπαίων
περιλαμβάνει πολύ περισσότερη αμφισβήτηση και δημοκρατία. Νομίζω ότι εάν εξετάσουμε ποια ήταν η κατάσταση στην Ευρώπη πριν από την αμερικανική επιρροή, θα
δούμε πάρα πολλές μικρές προσπάθειες, την επίδραση των χριστιανικών ομάδων, ή
κάτι παρόμοιο. Χωρίς όμως κανενός είδους οργάνωση. δεν θα μπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες σε μεγάλες ομάδες ατόμων. Νομίζω ότι οι Θεραπευτικές Κοινότητες
στην Αμερική ενέπνευσαν αυτό τον τρόπο σκέψης.
μια καλή αρχή για να εργαστεί κάποιος ως θεραπευτής είναι μια καλή εκπαίδευση, στα βασικότερα χαρακτηριστικά θα έβαζα την ενσυναίσθηση, καθώς επίσης και την ικανότητα
να μπορείς να δεις πέρα από την πρώτη εντύπωση που σου αφήνει κάποιο άτομο. ποτέ όμως δεν αναλογίστηκα τους θεραπευτές με τέτοιο τρόπο. Στις ομάδες χρειάζεται
να υπάρχει τουλάχιστον ένας φυσικός ηγέτης, ο οποίος θα τραβήξει την κατάσταση…
θα τραβήξει τους ανθρώπους μέσα από το ρόλο του. Η χαρισματική ηγεσία λοιπόν θα
ήταν ένα προσόν.
Νομίζω είναι σημαντικό να έχουν κάνει κάποια άλλη δουλειά πριν, ώστε να έχουν διευρύνει
τους ορίζοντές τους. Να έχουν δουλέψει σε κάποιο διαφορετικό χώρο, να έχουν πάρει ένα χρόνο εκτός να δουν τον κόσμο, να γνωρίσουν τους ανθρώπους, να ασχοληθούν με ανθρώπους με αναπηρίες, ή με άτομα στην ψυχική υγεία. υπάρχουν πολλά
που μπορεί να κάνει κανείς πριν ξεκινήσει να εργάζεται στο χώρο της θεραπείας από
τα ναρκωτικά, που είναι ένα πολύ περιορισμένο πεδίο απασχόλησης ουσιαστικά.
Όλοι όσοι έχω γνωρίσει που δουλεύουν στο χώρο της θεραπείας, «κολλάνε» πολύ γρήγορα,
εκτός εάν καταφέρουν να ανελιχθούν σε ανώτερα κλιμάκια. Αλλιώς είναι καταστροφικό. δεν αναφέρομαι στις δομές διαμονής τόσο πολύ, όσο στο street work, στη χορήγηση μεθαδόνης… υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να το κάνουν για πολλά χρόνια
και αυτό προκαλεί μια οπισθοδρόμηση. δεν ξέρω πόση αισιοδοξία μπορεί να βρει κανείς και να τη μεταδώσει και στην ομάδα του, όταν το μόνο που κάνει είναι να τους
δίνει βελόνες και εξοπλισμό. Θα πρότεινα λοιπόν, να έκαναν κάτι άλλο πριν ασχοληθούν με το χώρο αυτό.
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MArtiEn KOOyMAn

Η αφήγηση του Kooyman έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ήταν από τους πρώτους στην Ευρώπη που εφάρμοσαν το μοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας αλλά και εκπαίδευσαν
την πρώτη ομάδα προσωπικού του ΚΕΘΕΑ.
ξεκίνησα να δουλεύω με εξαρτημένους χρήστες το 1969. τότε δεν ήμουν ακόμη ψυχίατρος
και είχα μια δουλειά μερικής απασχόλησης ως διευθυντής του πρώτου προγράμματος
μεθαδόνης στη Χάγη. Ένα χρόνο αργότερα αναρωτηθήκαμε αν οι πελάτες μας έκαναν ακόμη χρήση ουσιών. Είχαμε έναν πολύ καλό κοινωνικό λειτουργό, τους βρίσκαμε
δουλειά, όμως οι πελάτες μας κατάφερναν να χάνουν τη δουλειά τους μέσα σε λίγες
μόλις εβδομάδες και δεν άλλαζαν ιδιαίτερα τον τρόπο ζωής τους. Έτσι σκεφτήκαμε
ότι μπορεί να εξακολουθούν να κάνουν χρήση ουσιών. Κάναμε ελέγχους ούρων, γιατί
δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι οποιονδήποτε φυσικά, κι ανακαλύψαμε ότι όλοι έκαναν
χρήση άλλων ουσιών. Έκαναν χρήση αμφεταμινών, ή βαρβιτουρικών. προβληματιστήκαμε γιατί, προφανώς, δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή. φυσικά έπαιρναν τη
μεθαδόνη, όμως εξακολουθούσαν να κάνουν χρήση των ουσιών που έβρισκαν στην
πιάτσα. τυχαία, εκείνη την περίοδο μία ομάδα ανέβαζε ένα θεατρικό έργο με τίτλο
“concept to the hague”. πήγα και παρακολούθησα την παράσταση και ήταν η πρώτη
φορά που είδα «πρώην χρήστες».
Ανθρώπους που είχαν σταματήσει να κάνουν χρήση ουσιών, καθώς στην παράσταση συμμετείχαν τα μέλη μιας θεραπευτικής κοινότητας που ονομαζόταν daytop village new york
και η παράσταση αφορούσε αυτήν τη συγκεκριμένη κοινότητα. μετά το τέλος της παράστασης, οι ηθοποιοί κατέβηκαν από τη σκηνή και κάθισαν μαζί με τους θεατές,
απλώσαν τα χέρια και τους είπαν: «Θα με αγαπούσες;» Κάποιοι άνθρωποι ιδιαίτερα
όσοι βρίσκονταν στην πρώτη σειρά, φοβήθηκαν από όσα συνέβαιναν. Εγώ ήμουν χαρούμενος που δεν καθόμουν στην πρώτη σειρά. μετά την παράσταση σκέφτηκα ότι,
τελικά, είναι όντως δυνατόν να κάνεις θεραπεία, έτσι ρώτησα το φορέα στον οποίο
εργαζόμουν εάν θα μπορούσαμε και εμείς να ξεκινήσουμε μία κοινότητα. Όμως ο καθηγητής που επέβλεπε την κλινική για τις εξαρτήσεις είπε όχι, δεν μπορείς να θεραπεύσεις τους εξαρτημένους. Αυτή ήταν μια συνηθισμένη άποψη εκείνη την εποχή, στα
τέλη της δεκαετίας του ‘60 και αρχές της δεκαετίας του ‘70. Αργότερα έγινα ψυχίατρος και συνέχισα να δουλεύω στη μονάδα μεθαδόνης. Είχα ακούσει ότι υπήρχε ένα
αγρόκτημα, στις εγκαταστάσεις του Ψυχιατρικού νοσοκομείου όπου εργαζόμουν, έτσι
ρώτησα το διευθυντή: «Εάν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, για να λειτουργήσει μια θεραπευτική κοινότητα;» και μου απάντησε: «ξεκίνα». Είχα λοιπόν το ελεύθερο να πειραματιστώ για έναν ολόκληρο χρόνο.
Έτσι ξεκίνησε η θεραπευτική κοινότητα, σε ένα αγρόκτημα. Από το αρχικό χάος καταφέραμε
να φτιάξουμε μία καλή θεραπευτική κοινότητα. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν
εγώ και ένα ακόμη μέλος του προσωπικού παρακολουθήσαμε ένα εργαστήριο για τις
ομάδες αντιπαράθεσης, το οποίο διοργάνωνε ένας πρώην εξαρτημένος που ήταν διευθυντής της κοινότητας Phoenix house της Νέας υόρκης σε συνεργασία με τον
πρώην διευθυντή του Phoenix house του λονδίνου. Ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι ακόμη κι αν είσαι ψυχίατρος, μπορείς επίσης να είσαι και άνθρωπος.
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μπορείς να αισθάνεσαι και να εκφράζεις τα συναισθήματά σου, όχι μόνο να κάθεσαι
και να συζητάς για προβλήματα.
Εφαρμόσαμε λοιπόν τις ομάδες αντιπαράθεσης άμεσα και αυτή ήταν μεγάλη αλλαγή στην κοινότητά μας. τα μέλη άρχισαν να είναι πιο ειλικρινή, σχεδόν σταμάτησαν να κρύβονται.
λίγο μετά απ’ αυτό ξεκινήσαμε τη θεραπευτική κοινότητα Emiliehoeve στις 14 φεβρουαρίου 1972. Ήταν η πρώτη θεραπευτική κοινότητα στην ολλανδία και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αργότερα δημιουργήθηκαν δύο ακόμη κοινότητες στην Αγγλία. μετά
βήμα-βήμα εισήγαμε όλα τα εργαλεία της θεραπευτικής κοινότητας. ώστόσο, χρειάστηκε κάποιος χρόνος, για να εντάξουμε το σύστημα ιεραρχίας, επειδή δεν ήταν δημοκρατικό. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό την περίοδο εκείνη, τις δεκαετίες ‘60-‘70. Συνειδητοποιήσαμε όμως ότι ήταν πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να νιώθουν ασφαλείς, να
έχουν συνεχή απασχόληση μέσα στις θεραπευτικές κοινότητες, να αναθέτουν εργασίες, να είναι υπεύθυνοι και στη συνέχεια να συζητούν για το πώς ένιωσαν, μέσα στις
ομάδες. Εκείνη την πρώτη χρονιά, το 1972, ο daniel casriel, Αμερικανός ψυχίατρος,
και ένας από τους ιδρυτές του daytop village, ήρθε στην ολλανδία με στόχο να πραγματοποιήσει ένα εργαστήριο ψυχοθεραπείας, με τίτλο: διαδικασία Νέας ταυτότητας,
αυτό αργότερα ονομάστηκε ψυχοθεραπεία Bonding. βρέθηκα για πρώτη φορά σε
ομάδα Bonding, ήταν αρχές Σεπτεμβρίου του 1972.
Ήμασταν όλοι επαγγελματίες και αντιμετωπίζαμε τα δικά μας προβλήματα, αυτό ήταν μια πολύ
καλή εμπειρία για μένα. μετά από αυτή την ομάδα ζητήσαμε από τον casriel να έρθει
να μας εκπαιδεύσει. ο casriel ήταν γιατρός και διευθυντής της κοινότητας… όταν δούλευε στο daytop είδε τις ομάδες αντιπαράθεσης και σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να
εφαρμόσει αυτό το μοντέλο ομαδικής θεραπείας και στη δική του πρακτική, καθώς αυτό βοηθά στο να νιώσει κανείς ανακούφιση. ο casriel είχε επίσης την ιδιότητά του ψυχαναλυτή και έκανε ψυχοθεραπεία σύμφωνα με το ψυχαναλυτικό μοντέλο. Αργότερα,
εφάρμοσε τις ομάδες αντιπαράθεσης στη δική του πρακτική με «φυσιολογικούς ανθρώπους». Σε αυτές τις ομάδες ανακάλυψε ότι, όταν οι άνθρωποι είναι στενοχωρημένοι, ή έχουν φορτιστεί συναισθηματικά τότε οι άλλοι έχουν την τάση να τους αγκαλιάζουν και όταν συμβαίνει αυτό αναδύονται ακόμη περισσότερα συναισθήματα. Είναι σαν
να νιώθουν ότι τους έχει λείψει η αγάπη, είναι συναισθήματα που έχουν ρίζες στο παρελθόν τους. Αποφάσισε λοιπόν να το συνεχίσει αυτό, ξεκινώντας από την αγκαλιά,
όταν κάποιοι άνθρωποι ένιωθαν μόνοι, τότε οι άλλοι τους αγκάλιαζαν.
Έτσι άρχισε να εισαγάγει αυτές τις μεθόδους και να εκπαιδεύει ανθρώπους στην ολλανδία
και σε άλλες χώρες όπως τη Σουηδία, το βέλγιο και τη Γερμανία. Ήταν κάτι πολύ
εντυπωσιακό αυτό που έκανε, αυτή η ομάδα ήταν πρωτοποριακή. μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι καθόντουσαν αγκαλιά, φυσικά εμείς φοβόμασταν ότι κάποιοι
άνθρωποι θα μπερδευόντουσαν και θα ενέπλεκαν και τη σεξουαλική διάσταση.
Εγώ εκπαιδεύτηκα στη θεραπευτική κοινότητα με το όνομα Areba, στη Νέα υόρκη. ο casriel είχε ξεκινήσει τη δική του θεραπευτική κοινότητα καθώς το προσωπικό της κοινότητας
του daytop δεν συμφωνούσε με τις ιδέες του και είχαν τους δικούς τους φόβους με την
οικειότητα. Είχαν συνηθίσει σε πολύ σκληρές ομάδες αντιπαράθεσης, πολύ επιθετικές,
με χιούμορ, επίσης αλλά οι άνθρωποι προτιμούσαν να κάθονται στις καρέκλες τους.
οι συμμετέχοντες δεν σηκώνονταν από τις καρέκλες τους και φυσικά στις ομάδες Bonding οι
συμμετέχοντες έπρεπε να αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον οπότε αυτό δεν γινόταν. Κά-
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τι επίσης σημαντικό για τις ομάδες Bonding είναι να προσπαθήσεις να απαλλαγείς
από τις αρνητικές στάσεις που έχεις σχηματίσει από πολύ νωρίς στη ζωή σου, πολλές
φορές πριν ακόμη μιλήσεις όπως: «Θα προτιμούσα να μην είμαι εδώ, ή κανείς δεν νοιάζεται για μένα, ή δεν με αγαπούν». Και έτσι υιοθετούν μια στάση: «δεν είμαι αρκετά
καλός κι ότι δεν χρειάζομαι κανέναν. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και δεν πρόκειται
να στηριχθώ σε κανέναν, δεν θα μοιραστώ τον πόνο μου, θα στραφώ στα ναρκωτικά
και δεν ζητώ βοήθεια από κανέναν, δεν εμπιστεύομαι κανέναν».
Όταν λοιπόν έχει κανείς αυτά τα συναισθήματα από νωρίς στη ζωή του, το οποίο μπορεί για
παράδειγμα να προέρχεται από την παιδική του ηλικία, που πιθανόν η μητέρα του
ήταν άρρωστη και φαινόταν σαν να μη νοιάζεται κανείς για εκείνον ...τότε το παιδί
μπορεί να πιστεύει ότι εφόσον δεν παίρνει αυτό που χρειάζεται, το πιο πιθανό είναι
ότι κάτι δεν πάει καλά με εκείνο. Εάν όμως δεν ξέρει τι δεν πάει καλά, αυτό είναι επίπονο και οδηγείται στο να υιοθετήσει κακή συμπεριφορά. τελικά κάποιοι μεγαλώνοντας καταλήγουν να κάνουν χρήση ουσιών ή να κλέβουν ή εμπλέκονται σε παρόμοιες
δραστηριότητες.
Σε μια έρευνα που έγινε στην ολλανδία βρέθηκε ότι το 5% των χρηστών ηρωίνης είχαν ήδη
επαφή με την Αστυνομία πριν ξεκινήσουν τη χρήση ουσιών, αυτό σημαίνει ότι είχαν
ήδη εκδηλώσει κάποια αρνητική, αντικοινωνική συμπεριφορά.
Συμμετέχοντας ο εξαρτημένος σε μία θεραπευτική κοινότητα θα καθαρίσει από τις ουσίες αλλά και θα νιώσει καλύτερα, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η αυτοεκτίμησή του, κάνοντας
πράγματα που δεν έκανε παλιά, για παράδειγμα, μπορεί να είναι επικεφαλής της κουζίνας ή να μιλά σε μια μεγάλη ομάδα. Όμως, αντιληφθήκαμε ότι εκείνη την περίοδο
στις θεραπευτικές κοινότητες δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με τα συναισθήματα και με
θέματα εγγύτητας των σχέσεων. παρατηρήσαμε ότι συχνά στη θεραπευτική κοινότητα οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν να πηγαίνουν καλά, άρχισαν να δουλεύουν σκληρά,
όμως σε επίπεδο σχέσεων δεν πήγαιναν τόσο καλά, απέφευγαν την επαφή με άλλους
ανθρώπους. φυσικά, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, όταν είσαι σε θεραπευτική κοινότητα
να ξεκινήσεις μια ομάδα με μέλη που αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον, άνδρες και γυναίκες μαζί. Συνήθως, είχαμε ομάδες όπου οι άνδρες ήταν πολύ περισσότεροι από τις
γυναίκες, έτσι έπρεπε να προσέξουμε πολύ τις γυναίκες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από άντρες.
Στη θεραπευτική κοινότητα δεν εντάσσαμε τους καινούργιους στις ομάδες αυτές. Για αυτούς
είχαμε άλλα είδη ομάδων, ομάδες παιχνιδιού περισσότερο, όπου αγκάλιαζαν ο ένας
τον άλλον, αλλά ουσιαστικά δεν έμπαιναν πολύ βαθιά στα πράγματα. Έπαιζαν παιχνίδια και δεν συμμετείχαν σε ομάδες αντιπαράθεσης. Αυτού του είδους οι ομάδες ξεκινούσαν μετά από τους τρεις πρώτους μήνες παραμονής στη θεραπευτική κοινότητα,
μία τρίωρη συνάντηση της ομάδας κάθε βδομάδα. φυσικά, αυτή η θεραπεία δεν ολοκληρωνόταν μετά από ένα χρόνο στη θεραπευτική κοινότητα συνέχιζαν με αυτές τις
ομάδες ακόμη και στη φάση της επανένταξης, άλλους τέσσερις μήνες.
βεβαίως, αυτές οι ομάδες πρέπει να πραγματοποιούνται από κάποιον ο οποίος έχει εκπαιδευτεί σε αυτή τη μέθοδο. Αναφορικά με την εφαρμογή της ομαδικής θεραπείας και του
Bonding στην Ελλάδα χαρακτηριστικά αναφέρει: Καταρχήν ο ψυχίατρος φοίβος ζαφειρίδης ήρθε στην ολλανδία και στη Γερμανία επειδή ήθελε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα και του άρεσε η κοινότητα Emiliehoeve. Σκέφτηκε ότι θα μπο-
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ρούσε ίσως να ξεκινήσει ένα παρόμοιο πρόγραμμα… έτσι έστειλε και εκείνος ανθρώπους από την Ελλάδα στην ολλανδία για εκπαίδευση ως μέλη της κοινότητας για τέσσερις εβδομάδες κι άλλες δύο εβδομάδες στο πρόγραμμα της επανένταξης, με στόχο
να βιώσουν την εμπειρία μιας θεραπευτικής κοινότητας. Θεώρησε ότι αυτός ήταν ο
καλύτερος τρόπος εκπαίδευσης.
Είναι όπως όταν θέλει κανείς να γίνει θεραπευτής Bonding. Θα πρέπει πρώτα να βιώσει την
εμπειρία του Bonding και ο ίδιος, να μάθει τη θεραπευτική παρέμβαση πριν γίνει και ο
ίδιος θεραπευτής. Ήρθαν λοιπόν ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί και
έμειναν ως μέλη στη θεραπευτική κοινότητα. ..μου είπαν ότι θα ξεκινούσαν ομάδες σε
ένα μέρος κοντά στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πολύ παλιό, πολύ μεγάλο κτίριο. μετά από
μερικούς μήνες με κάλεσαν να πάω να δω πως ήταν. Αντίκρισα με μεγάλη μου έκπληξη,
ότι είχαν έντεκα μελή και χρησιμοποιούσαν μόνο το ένα τρίτο του κτιρίου για διαμονή.
Ένα χρόνο αργότερα όταν πήγα να τους ξαναδώ είχαν 50 μέλη και το κτίριο ήταν πολύ
ωραίο, το είχαν αναπαλαιώσει. Όταν ξαναγύρισα είχαν οργανώσει εργαστήρια και το
πρόγραμμα αναπτυσσόταν γρήγορα. Ήταν πολύ όμορφο! Κατάφεραν από ένα παλιό
κτίριο να φτιάξουν κάτι εντελώς καινούριο. Αυτή είναι η φιλοσοφία του προγράμματος.
μου ζήτησαν να επιστρέψω και να τους εκπαιδεύσω… το εκπαιδευτικό με το προσωπικό διήρκεσε μια εβδομάδα. Στις ομάδες χρησιμοποιήσαμε κάποιες τεχνικές Bonding και δουλέψαμε τα συναισθήματα. Έκτοτε έχω έρθει αρκετές φορές για εργαστήρια, ακόμη
και μετά που έφυγε ο δρ ζαφειρίδης. τα πράγματα στην Ελλάδα πήγαν πάρα πολύ
καλά, λειτουργούν καλύτερα από ότι στη χώρα μου, διότι το πρόγραμμα κατάφερε να
κερδίσει την υποστήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, ιδιαίτερα με τις προσπάθειες
του Χαράλαμπου πουλόπουλου. Είχαν αρκετές ευκαιρίες και χρήματα έτσι ώστε να
αναπτύξουν νέα προγράμματα. πάρα πολύ σημαντικό ήταν ότι ενεπλάκησαν και οι γονείς των μελών. Θυμάμαι ότι η μάρθα φωστέρη πήρε την πρωτοβουλία και ενέπλεξε
τους γονείς στην Αθήνα κι αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Κοιτώντας αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ελλάδα πιστεύω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα έχουν δημιουργηθεί νέα προγράμματα, όπως οι ανοιχτές θεραπευτικές κοινότητες, ή τα προγράμματα
ημερήσιας φροντίδας, τα βραδινά προγράμματα, επίσης πρόγραμμα πρόληψης και
έρευνας. Επιπλέον γίνεται δουλειά στις φυλακές, που πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην
Ελλάδα και συνδέεται άμεσα με το ΚΕΘΕΑ. Και έτσι μπορούν και παραμένουν στη θεραπευτική κοινότητα καθαροί και υγιείς. Έρευνες έχουν δείξει ότι η θεραπευτική κοινότητα έχει πολλά οφέλη. δεν στοιχίζουν πολλά χρήματα….ο καλύτερος τρόπος για
να εξοικονομήσει χρήματα μια χώρα είναι να επενδύσει στη θεραπεία.
Όταν προσεγγίζει το θέμα της πολιτικής για τα ναρκωτικά στην ολλανδία και ιδιαίτερα για την
λειτουργία των coffee shops οι αναφορές του έχουν αρκετά σημεία κριτικής και αυτόκριτικής.
Καταρχήν, στην ολλανδία πιστεύαμε, μέχρι και εγώ το πίστευα στις αρχές, ότι η κάνναβη δεν
είναι επικίνδυνο ναρκωτικό. τη χρησιμοποιούν σε στιγμές χαλάρωσης, τα Σαββατοκύριακα και στα πάρτι και όχι κάθε μέρα, όχι όπως τα σκληρά ναρκωτικά την ηρωίνη ή
την κοκαΐνη.
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν τα coffee shops… η Αστυνομία σταμάτησε να ενδιαφέρεται για
τους χρήστες κάνναβης, παρόλο που δεν ήταν ακόμη νόμιμο… στην ολλανδία μπορεί
να έχει κανείς στην κατοχή του μια ποσότητα κάνναβης για δική του χρήση, περίπου
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πέντε γραμμάρια. μπορεί να την καλλιεργεί ακόμη και στον κήπο του, όμως μόνο μέχρι πέντε φυτά. Στην αρχή, αυτό που συνέβη είναι ότι ακόμη και όταν η κάνναβη έπαψε να θεωρείται σκληρό ναρκωτικό, δεν αυξήθηκε η χρήση της. τώρα η κατάσταση
άλλαξε... πολλοί από τους νέους αρχίζουν να κάνουν χρήση κάθε μέρα. Αυτό είναι
πολύ επικίνδυνο, γιατί τότε επηρεάζεται η μνήμη, δεν μπορεί κανείς να μελετήσει. Αυτό είναι κάτι καινούριο, δεν το περιμέναμε πριν από 30 χρόνια. Εκείνη την περίοδο
δεν ήταν τόσο σημαντικό, υπήρχε ανοχή για τα coffee shops, διότι θεωρούσαμε ότι,
εάν ανεχτούμε την κάνναβη, τότε δεν θα κάνουν χρήση άλλων ναρκωτικών αυτή ήταν
η ιδέα. …προβληματικό είναι το ότι υπάρχουν πάρα πολλά coffee shops, ακόμη και δίπλα σε σχολεία. Σήμερα στην ολλανδία δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτή την κατάσταση, ζητούν να κλείσουν αυτά που είναι κοντά σε σχολεία και φυσικά να κλείσουν
όσα πουλούν και άλλα ναρκωτικά, όπως το ecstasy, που είναι μια πολύ επικίνδυνη ουσία. τώρα λοιπόν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
Στην συνέχεια ο Kooyman αναφέρεται στα προγράμματα υψηλών προδιαγραφών μεθαδόνης
στην ολλανδία αλλά και στο μεταναστευτικό ρεύμα εκείνης της περιόδου που συνδέθηκε μα τη χρήση ουσιών.
Η μεθαδόνη είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Στην ολλανδία είχαμε μόνο πολύ μικρά
προγράμματα μεθαδόνης και εγώ στην αρχή διεύθυνα ένα από αυτά. Αποφασίσαμε
ότι η μεθαδόνη είναι για εκείνους που δεν είναι κατάλληλοι να ενταχθούν σε θεραπευτική κοινότητα ή για όσους δεν ήθελαν να απευθυνθούν σε θεραπευτική κοινότητα.
Όταν όμως οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα μεθαδόνης εξακολουθούσαν να κάνουν χρήση άλλων ουσιών, όπως φαινόταν στους ελέγχους ούρων, τότε
αυτό που είχαν ανάγκη δεν ήταν απλά η μεθαδόνη αλλά η εισαγωγή σε ένα πρόγραμμα που θα τους προετοίμαζε για πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας ή για θεραπευτική
κοινότητα. μόνον τότε θα μπορούσαν να παραμείνουν στο πρόγραμμα μεθαδόνης για
κάποιο χρονικό διάστημα. Εάν αρνιόντουσαν να συνεχίσουν με τη διαδικασία εισαγωγής για θεραπεία, τότε μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων σταματούσαμε να τους
χορηγούμε μεθαδόνη. Εννιά στους δέκα ανθρώπους από το πρόγραμμα μεθαδόνης,
που εξακολουθούσαν τη χρήση άλλων ουσιών ακολούθησαν αυτό το σύστημα και
εντάχθηκαν σε κάποιο στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα. Αυτό λειτούργησε πολύ καλά.
τι έγινε μετά; Εκείνη την περίοδο, το 1975, είχαμε πολλούς μετανάστες. οι άνθρωποι
από το Σουρινάμ είχαν ολλανδική υπηκοότητα, όμως το 1976 η χώρα τους ανεξαρτητοποιήθηκε και δεν μπορούσαν πλέον να έρχονται στην ολλανδία. τα τρία τέταρτα
του πληθυσμού αυτής της χώρας, περίπου 300.000 άνθρωποι ήρθαν στην ολλανδία,
πριν από την ανεξαρτητοποίηση της. φυσικά, δεν ήρθαν όλοι ταυτόχρονα. οι νέοι αυτοί μετανάστες από το Σουρινάμ άρχισαν να κάνουν πολύ σοβαρή χρήση ναρκωτικών,
είχαν προβλήματα με την οικογένειά τους.
Στη Χάγη, όπου εργάζομαι, οι εξαρτημένοι από το Σουρινάμ στριμώχνονταν όλοι μαζί σε ένα
σπίτι. Η Αστυνομία δεν ήθελε να παρέμβει, καθώς εκείνη την περίοδο θα ήταν πολύ
επικίνδυνο να κατηγορηθούν για φυλετικές διακρίσεις. Η πολιτεία δεν ήξερε τι να κάνει... οι γείτονες διαμαρτύρονταν, οπότε κάτι έπρεπε να γίνει. Η πολιτεία ήθελε να
φύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το συγκεκριμένο σπίτι που γινόταν χρήση. Έτσι
έστειλε έναν εκπρόσωπό της να τους μιλήσει και οι εξαρτημένοι του είπαν: « Εμείς θα
φύγουμε, αλλά θέλουμε να μας δίνετε μεθαδόνη χωρίς ελέγχους ούρων. δεν θέλουμε
άλλη θεραπεία, δώστε μας μεθαδόνη και εμείς θα φύγουμε».
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ο εκπρόσωπος της πολιτείας τους είπε «ώραία, λοιπόν συμφωνούμε σε αυτό». Για να επιταχυνθεί η αποχώρησή τους η πολιτεία νοίκιασε ένα λεωφορείο όπου μέσα υπήρχε ένας
νοσηλευτής υπεύθυνος για τη χορήγηση της μεθαδόνης. Συμφώνησαν λοιπόν μια συγκεκριμένη ώρα να γίνεται η χορήγηση μεθαδόνης. Η συμφωνία όμως αφορούσε μόνον τους ανθρώπους που έμεναν στο συγκεκριμένο σπίτι. βρέθηκε λοιπόν το λεωφορείο, οι εξαρτημένοι έφυγαν από το σπίτι, πήραν τη μεθαδόνη τους και αργότερα
στοιβάχτηκαν σε κάποιο άλλο σπίτι.
Η μεθαδόνη ήταν εκεί και φυσικά, όταν έχεις ξεκινήσει μεθαδόνη δεν μπορείς να σταματήσεις
κατευθείαν. Η μεθαδόνη που χορηγούνταν στο λεωφορείο ήταν μονάχα για 70 άτομα
και ήταν αποκλειστικά για τους μετανάστες. τότε λοιπόν συνέβη το εξής, άλλοι εξαρτημένοι που βρίσκονταν στη Χάγη είπαν ότι γίνονται φυλετικές διακρίσεις. «Θα πρέπει
να πάμε να βρούμε το δρ Kooyman που κάνει όλους αυτούς τους ελέγχους ούρων
και να του πούμε ότι θέλουμε και εμείς τη δική μας μεθαδόνη μέσα στο λεωφορείο».
μέσα σε τέσσερις εβδομάδες, όταν γύρισα από τις διακοπές μου, υπήρχε το λεωφορείο, όπως επίσης και η συζήτηση, για να αυξηθεί ο αριθμός όσων θα προμηθεύονται
μεθαδόνη από εκεί. το αποτέλεσμα ήταν, μερικούς μήνες αργότερα 1000 άνθρωποι
να παίρνουν μεθαδόνη από το λεωφορείο, χωρίς να λαμβάνουν καθόλου θεραπεία.
Στη συνέχεια το σύστημα αυτό με το λεωφορείο ξεκίνησε και στο Άμστερνταμ. Έμοιαζε μια
καλή ιδέα, έλυνε τα προβλήματα που υπήρχαν με τους γείτονες του Κέντρου που διέθετε τη μεθαδόνη. Όταν έχεις ένα λεωφορείο υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης σε
άλλη περιοχή, όταν αρχίσουν τα παράπονα. υπέθετε λοιπόν η πολιτεία ότι έτσι, ενδεχομένως, θα μειωνόταν η εγκληματικότητα, δεν τους ενδιέφεραν οι εξαρτημένοι, το
μόνο που τους ένοιαζε ήταν η μείωση της εγκληματικότητας. δέκα χρόνια αργότερα,
στο Άμστερνταμ, πραγματοποιήθηκε μία έρευνα για την επίδραση αυτού του συστήματος στην εγκληματικότητα. μελετήθηκαν τρεις ομάδες, μία ομάδα με άτομα που
έπαιρναν μεθαδόνη από τα λεωφορεία χωρίς κανέναν έλεγχο, μία ομάδα η οποία συμμετείχε σε πρόγραμμα χορήγησης μεθαδόνης, όπου πραγματοποιούνταν έλεγχοι ούρων και παρέχονταν συμβουλευτική σε ομάδες και μία τρίτη ομάδα εξαρτημένων από
την ηρωίνη, που ζούσαν στο δρόμο στους οποίους δεν γινόταν χορήγηση μεθαδόνης.
Η έρευνα έδειξε ότι τα άτομα με τα υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας ήταν εκείνοι που
έπαιρναν τη μεθαδόνη από το λεωφορείο. Ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό εγκληματικότητας από τους εξαρτημένους οι οποίοι δεν έπαιρναν καθόλου μεθαδόνη. το καλύτερο πρόγραμμα ήταν αυτό με όσους συμμετείχαν σε πρόγραμμα μεθαδόνης με έλεγχο
ούρων και δεχόντουσαν επιπλέον βοήθεια. ώστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν άρεσαν στις αρχές, έδειξαν ότι οι άνθρωποι που έπαιρναν μεθαδόνη από το λεωφορείο
εμπλέκονταν με περισσότερες και σοβαρότερες εγκληματικές ενέργειες. Η ομάδα
από το λεωφορείο είχε την ευκαιρία, όταν συναντιόταν να συζητήσει και να αποφασίσει τι και πού θα πάει να κλέψει. Αφού λοιπόν έπαιρναν τη μεθαδόνη από το λεωφορείο, έκαναν κλοπές και χρησιμοποιούσαν τα χρήματα, για να αγοράσουν κοκαΐνη. το
70% των ατόμων αυτής της έρευνας από την ομάδα που έπαιρνε μεθαδόνη από το λεωφορείο, έκανε παράλληλα με τη μεθαδόνη, καθημερινή χρήση κοκαΐνης.
Θα περίμενε κανείς από την πολιτεία του Άμστερνταμ να κάνει κάτι γι’ αυτό, όμως δεν έκαναν.
Η πολιτεία είχε στόχο να εισάγει 3000 ανθρώπους στη μεθαδόνη, ενώ δεν είχαν χρήματα για εκπαιδευτές και ερευνητές. τα δομημένα προγράμματα που έκαναν ελέγχους ούρων και παρείχαν επιπλέον βοήθεια έκλεισαν, επειδή οι χώροι αυτοί χρειάζο-
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νταν, για να τοποθετηθούν οι ψυχιατρικοί ασθενείς που έκαναν χρήση και έπαιρναν
μεθαδόνη. υπό αυτές τις συνθήκες ο «φυσιολογικός» εξαρτημένος θα έπρεπε να πάρει τη μεθαδόνη του από το λεωφορείο, χωρίς να λάβει επιπλέον βοήθεια. Αυτά συνέβαιναν τότε στην ολλανδία. Σήμερα λοιπόν, έχουμε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, οι
οποίοι κάνουν χρήση ηρωίνης 20 ή 30 χρόνια, κυκλοφορούν σαν ζωντανοί νεκροί, είναι ανίκανοι, άρρωστοι άνθρωποι και αυτό είναι λυπηρό. Στη Χάγη, το 2006, η χορήγηση μεθαδόνης από λεωφορεία επιτέλους σταμάτησε, καθώς δημιουργούνταν περισσότερα προβλήματα από ότι λύνονταν.
Στην συνέχεια ο Kooyman αναφέρεται στα προγράμματα χορήγησης ηρωίνης:
…Ακόμη σκέφτηκαν ότι, αφού η μεθαδόνη δεν λειτουργεί ας τους δώσουμε ηρωίνη, αυτό μπορεί να έχει αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχουν προγράμματα που χορηγούν ηρωίνη σε
συνδυασμό με μεθαδόνη σε δέκα πόλεις. ο εξαρτημένος επισκέπτεται το Κέντρο
τρεις φορές την ημέρα, μπορεί να πάρει σύριγγες ή να καπνίσει την ηρωίνη, καθώς η
πλειοψηφία πλέον των χρηστών ηρωίνης στην ολλανδία την καπνίζει. Στη Χάγη πηγαίνουν σε ένα Ψυχιατρικό νοσοκομείο, ένα κτίριο σαν φυλακή. βλέπουν το φύλακα,
περνούν από μια πόρτα, δείχνουν το πάσο τους από ένα παράθυρο και μετά εισέρχονται στο χώρο. μπαίνουν σε ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο, πολύ καθαρό, όπου βρίσκονται οι νοσηλευτές, πίσω από αλεξίσφαιρα τζάμια …από εκεί τους δίνουν τις σύριγγες
με την ηρωίνη που έχουν ήδη προετοιμάσει, ή τα τσιγάρα με την ηρωίνη που επίσης
έχουν ετοιμάσει. μετά μπορούν να καθίσουν και να κάνουν χρήση. Όταν επισκέφτηκα
το χώρο, είδα ότι οι εξαρτημένοι έρχονταν, έπαιρναν τη δόση τους και δεν μιλούσαν,
καθόλου το ίδιο και οι νοσηλευτές. δεν λαμβάνουν καθόλου θεραπεία, αφού δεν πρόκειται για θεραπεία, αλλά για πρόληψη της εγκληματικότητας, λένε μάλιστα ότι βοηθάει επειδή οι εξαρτημένοι δεν κλέβουν 10 ή 12 φορές το μήνα, αλλά μόνο 3 ή 4. Αυτό κοστίζει για τον καθένα τουλάχιστον 15000 ευρώ κάθε έτος. με αυτά τα χρήματα
θα μπορούσε να λειτουργήσει μια θεραπευτική κοινότητα. Αυτή όμως είναι η τρέλα
αυτών που σχεδιάζουν πολιτική.
τα καλά νέα είναι ότι λειτουργούν ακόμη κάποια καλά προγράμματα τα οποία έχουν επιβιώσει,
όπως η θεραπευτική κοινότητα Emiliehoeve που έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, τώρα υπάρχει και στη Χάγη μια θεραπευτική κοινότητα, με το όνομα tripl-Ex ένα
πρόγραμμα για άτομα, που ήταν στη φυλακή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και
όταν βγαίνουν από τη φυλακή πηγαίνουν σε αυτή τη θεραπευτική κοινότητα, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ήταν σε κάποιο πρόγραμμα μεθαδόνης για 10 χρόνια. Εκεί κάνουν ομαδική θεραπεία και ξεκινούν αμέσως να εκπαιδεύονται σε κάποιο επάγγελμα.
Αυτό το πρόγραμμα επίσης πηγαίνει πολύ καλά. τα μέλη δεν ενδιαφέρονται πλέον τόσο πολύ για την πιάτσα. Έρχονται όταν είναι 35 χρονών και ανακαλύπτουν ότι μπορούν ακόμη να εκπαιδευτούν και μόλις ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μπορούν να ξεκινήσουν τη δική τους δουλειά, ή να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. πολλοί απ’ αυτούς, ιδιαίτερα μετανάστες, δεν μιλούν καλά ολλανδικά. Σε μία έρευνα παρακολούθησης (follow up) βρέθηκε ότι ένα 60% από αυτούς πήγαιναν καλά ένα χρόνο αργότερα,
αφού είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, δεν έκαναν πλέον χρήση ουσιών και είχαν
δουλειά. Αυτά είναι τα καλά αποτελέσματα.
Ένα άλλο πρόγραμμα με καλά αποτελέσματα είναι αυτό που απευθύνεται σε μητέρες με παιδιά. Έχει βρεθεί ότι το να παίρνουν τα παιδιά μαζί τους στη θεραπευτική κοινότητα
δεν ήταν καλό για αυτά, ωστόσο το να παραμένουν με τις γιαγιάδες τους, επίσης δεν
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ήταν η ιδανική κατάσταση καθώς είχαν την τάση να υπονομεύουν τη μητέρα του παιδιού για το διάστημα που εκείνη ήταν στη θεραπευτική κοινότητα. Έτσι, όταν η μητέρα ολοκλήρωνε τη θεραπεία δεν μπορούσε πλέον να είναι η πραγματική μητέρα του
παιδιού. Για αυτό το λόγο, δίπλα στη θεραπευτική κοινότητα, στον ίδιο δρόμο όπου
υπάρχουν σπίτια με άλλες οικογένειες υπάρχουν και δύο σπίτια στα οποία μένουν από
τέσσερις μητέρες με τα παιδιά τους. μένουν λοιπόν εκτός θεραπευτικής κοινότητας.
οι γυναίκες έχουν το δικό τους σαλόνι, τη δική τους κουζίνα και μπορούν να μαγειρεύουν για το παιδί τους. την ημέρα η μητέρα πηγαίνει στη θεραπευτική κοινότητα ή
σε κάποιο πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας, ενώ τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο ή
στο νηπιαγωγείο, ή σε κάποιο χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για παιδιά. οι μητέρες
κάνουν ομάδες το βράδυ, όπου μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους και
παίρνουν ειδικές πληροφορίες. Σήμερα υπάρχει ένα παρόμοιο πρόγραμμα στη βόρεια
ολλανδία και στο βέλγιο.
τέλος αναφορικά με τα χαρακτηριστικά ενός θεραπευτή ο Kooyman αναφέρει:
...θα πρέπει να μπορείς να δώσεις αγάπη και να πάρεις αγάπη… να εμπιστεύεσαι την καλή
πλευρά των ανθρώπων, να εστιάζεις στην καλή τους πλευρά. ποτέ δεν εγκατέλειψα
έναν άνθρωπο, αν και πολλές φορές δεν μπορείς να φτάσεις σε βάθος σε κάποιον και
να τον κάνεις να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. …πολύ σημαντικό είναι επίσης να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, όταν δουλεύεις με κάποιον άνθρωπο να τον αφήσεις να ωριμάσει, ίσως να φτάσει και στο ίδιο επίπεδο που βρίσκεσαι και εσύ. Αυτό σημαίνει ότι
δεν έχεις διαρκώς την ανάγκη να βοηθάς αυτόν τον άνθρωπο, εάν η ανάγκη αυτή σημαίνει να βοηθάς για να νιώθεις καλύτερα από τον άλλον. ...κάποιοι άνθρωποι που
δουλεύουν με εξαρτημένους από ουσίες δουλεύουν μαζί τους, επειδή οι εξαρτημένοι
είναι πάρα πολύ δυστυχείς, φυσικά όταν ωριμάσουν τότε συνειδητοποιούν ότι έχουν
δουλέψει με πάρα πολύ δυστυχείς ανθρώπους, λόγω του ότι και οι ίδιοι ζουν μια δυστυχισμένη ζωή και νιώθουν καλύτερα όταν δουλεύουν με ανθρώπους που είναι πιο
δυστυχισμένοι. Εάν ισχύει αυτό, τότε δεν μπορείς να τους θεραπεύσεις, γιατί δεν θες
να σε ρωτήσουν «πώς είναι η δική σου ζωή; πώς πάνε τα πράγματα; πώς είσαι εσύ;
πώς είναι η οικογένειά σου; τι κάνεις;». …αν θες να δουλέψεις σε μια θεραπευτική
κοινότητα, καλό θα ήταν να έχεις δει πως ζουν τα μέλη στην κοινότητα, αλλά σε άλλο
πρόγραμμα. Να βιώσεις ως μέλος μια ομάδα αντιπαράθεσης, για παράδειγμα, και φυσικά μετά να γίνεις βοηθός του θεραπευτικού προσωπικού, χωρίς ευθύνες, πριν ξεκινήσεις να δουλεύεις κανονικά σε θεραπευτική κοινότητα.
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Eric BrOEKAErt

ο Eric Broekaert έφυγε σχετικά πρόσφατα από τη ζωή, άφησε όμως πίσω τους μια μεγάλη
ιστορία, την οποία παρουσιάζουμε με τα δικά του λόγια.
«…ξεκίνησα τη διδακτορική μου διατριβή στην ψυχολογία και την εκπαίδευση το 1972 και την
ολοκλήρωσα το 1980. Η καθηγήτρια Maria wens που ήταν επόπτριά μου γνώριζε πολύ
καλά τη θεραπεία περιβάλλοντος (Milieu therapy) και είχε διαβάσει τη διδακτορική
διατριβή του durand dassier με τίτλο: “Psychotherapie sans psychotherapeutes” (Ψυχοθεραπεία χωρίς ψυχοθεραπευτές). Καθώς είχα ολοκληρώσει τη μεταπτυχιακή μου
εκπαίδευση στην Κλινική Jellinek στο Άμστερνταμ, μου πρότεινε να μελετήσω την δομή των «στεγνών» θεραπευτικών κοινοτήτων, τα οποία εκείνη θεωρούσε ότι αποτελούν την ουσία της «εκπαίδευσης». Για αυτό το λόγο με έστειλε στις Ηνωμένες πολιτείες για διάστημα έξι μηνών, όπου και παρατήρησα διαφορετικές θεραπευτικές κοινότητες, μεταξύ των οποίων και το synanon, από το ρόλο του πελάτη, του επισκέπτη
και του μέλους του προσωπικού. Στο βέλγιο επέστρεψα το 1976.
Η Maria wens μου πρότεινε να ξεκινήσουμε μια θεραπευτική κοινότητα στο βέλγιο, καθώς πίστευε ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να κατανοήσει κανείς τις εκπαιδευτικές διαδικασίες σε μια ΘΚ. Επίσης, θεωρούσε ότι για να ολοκληρώσει κανείς τη διδακτορική
του διατριβή δεν μπορούσε να βασιστεί μόνο στην απόκτηση γνώσεων αλλά χρειαζόταν και εμπειρία. ξεκίνησα λοιπόν τη δημιουργία της θεραπευτικής κοινότητας “de
Kiem”, η οποία ήταν και η πρώτη στεγνή ΘΚ στο βέλγιο. Σε αυτή την προσπάθεια με
βοήθησαν οι rudy Bracke και αργότερα ο dirk vandevelde (ο σημερινός διευθυντής
της “de Kiem” και γραμματέας στην Ευρωπαϊκή ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων Eftc) και ο dirk calle, άλλο ένα από τα παλιά μέλη του προσωπικού της κοινότητας. τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της η κοινότητα λειτουργούσε ως μέλος της ιατρικής κλινικής “de Pelgrim” (the Pilgrim- ο προσκυνητής).
Σταδιακά η de Kiem εγκαταστάθηκε εκτός κτιρίου, και από το 1978, είχε πλέον δικές της
εγκαταστάσεις, δική της μορφή και σχήμα. δύο χρόνια αργότερα ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή. Για τη διδακτορική μου μελέτη είχα μαγνητοσκοπήσει όλα τα
σημαντικά γεγονότα της θεραπευτικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης και της
ομάδας αντιπαράθεσης. Εικοσιπέντε χρόνια αργότερα επαναλάβαμε την ίδια έρευνα,
ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυσης καθώς και τον ίδιο
θεραπευτή. οι πρώτοι ερευνητές για τις ΘΚ όπως ο Martien Kooyman και εγώ ξεκινήσαμε από την αρχή τη ΘΚ και έτσι ήμασταν πολύ καλά ενημερωμένοι και αποδεκτοί
από τα μέλη και το προσωπικό. Ενδεχομένως, όμως να ήμασταν αρκετά «φανατικοί»
υπέρ της ιδέας και να μας έλλειπε ένας βαθμός αντικειμενικότητας. Αργότερα, ήρθαν
και οι «εξωτερικοί» από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Αυτοί εξακολουθούν να
πρέπει να μάθουν πολλά για το τι είναι οι ΘΚ. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια καλή
ισορροπία.
Η ΘΚ στην Ευρώπη πάντα αναζητούσε μια ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ παράλληλα κουβαλούσε
την κληρονομιά της ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης από το παρελθόν. το δημοκρατικό
μοντέλο των ΘΚ του Maxwell Jones, καθώς και η διδασκαλία του harold Bridger επη-
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ρέασαν βαθιά τις ΘΚ στην Ευρώπη. ο Maxwell αναλύθηκε ιδιαίτερα από τη Melanie
Klein, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν υπέρμαχος της κοινωνικής μάθησης. Από το β’ παγκόσμιο πόλεμο, αμφισβήτησε τις συντηρητικές ιεραρχικές δομές των ψυχιατρικών
νοσοκομείων και προσπάθησε να τις μετατρέψει σε δυναμικά περιβάλλοντα κοινωνικής μάθησης.
ο harold αναλύθηκε από την Anna freud, και επηρεάστηκε βαθύτατα από τους Bion και
winnicott. Σύμφωνα με την άποψή του η ΘΚ ήταν ένας ανοιχτός μεταβατικός χώρος
απόκτησης εμπειριών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή ΘΚ ποτέ δεν εξοικειώθηκε με τις πολύ
συμπεριφοριστικές εμπειρίες μάθησης. Αυτό σχετιζόταν με το γεγονός ότι οι αναμνήσεις από τα φασιστικά καθεστώτα στην Ευρώπη ήταν νωπές και πολύ άσχημες.
Η Ευρώπη αποτέλεσε τη δημιουργική ψυχή της προοδευτικής σκέψης ακαδημαϊκών όπως η
Martha και ο don Ottenberg. Η Martha ήταν πρωτοπόρος του φεμινισμού και βαθιά
αφοσιωμένη σε θέματα που αφορούν νεαρές γυναίκες που έχουν προβλήματα. ο don
ήταν ο πρώτος στο χώρο που αμφισβήτησε την οποιαδήποτε μορφή κατήχησης ή αυταρχικής ηγεσίας .
Κάτι ακόμη σημαντικό, που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι οι ΘΚ στην Ευρώπη επηρεάστηκαν
πολύ από το «Νέο Εκπαιδευτικό Κίνημα» της «παιδαγωγικής μεταρρύθμισης» με εκπαιδευτές και δασκάλους όπως οι Jean Piaget, η Maria Montessori, ο rudolph steiner
κλπ. Στην Αγγλία, η παιδαγωγική μεταρρύθμιση (the new fellowship) ήταν πολύ κοντά με τις Θεραπευτικές Κοινότητες για παιδιά. ο «Σύλλογος Θεραπευτικών Κοινοτήτων» και το «διεθνές περιοδικό Θεραπευτικών Κοινοτήτων –Θεραπευτικές Κοινότητες» συγκεντρώνει επίσης θέματα που αφορούν ΘΚ για παιδιά, για διαταραχές προσωπικότητας και για θέματα εξαρτήσεων. Στην Ευρώπη, οι εμπειρίες και οι γνώσεις
από την παιδαγωγική μεταρρύθμιση και τις δημοκρατικές ΘΚ, θα μπορούσαν εύκολα
να ενταχθούν στις στεγνές ΘΚ, για παράδειγμα η έννοια της αυτό-διοίκησης, των μαθητών στις τάξεις και των μηχανισμών των ομάδων κλπ.
Στο τρίτο έτος των μεταπτυχιακών μου σπουδών στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση, επέλεξα το μάθημα της ορθοπαιδαγωγικής, ή αλλιώς της εκπαίδευσης για άτομα σε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Στο τμήμα όπου φοιτούσα συνηθιζόταν οι φοιτητές να κάνουν πρακτική σε κάποια άλλη χώρα (το βέλγιο είναι μικρή χώρα). Καθηγήτριά μου
εκείνη την περίοδο ήταν η Maria wens, με έστειλε στο Άμστερνταμ στην Κλινική
Jellinek. Εκεί στεγαζόταν μια ΘΚ για εξαρτημένους: η “linneus Parkweg”. ο επόπτης
μου, henri Boulogne, ήταν ένας ψυχολόγος που δεν είχε ξεκάθαρη εικόνα για το πώς
λειτουργεί μια ΘΚ για εξαρτημένους. Η linneus Parkweg ήταν μάλλον ένας χώρος
όπου διέμεναν κάποιοι άνθρωποι μαζί με έναν σχετικά δομημένο τρόπο. υπήρχαν ομαδικές συναντήσεις και ατομικές συζητήσεις. το 1971, ο επόπτης μου, ο henri
Boulogne, συμμετείχε σε θεραπευτική εκπαίδευση υπό τον dr. dan casriel. Είχε λοιπόν την εμπειρία της επονομαζόμενης scream Psychotherapy, που αργότερα ονομάστηκε Bonding therapy ή διεργασία Νέας ταυτότητας. την ίδια συνάντηση παρακολούθησε και ο γνωστός ολλανδός ψυχίατρος Martien Kooyman (ο ιδρυτής της
Emiliehoeve).
ο henri Boulogne επέστρεψε τόσο ενθουσιασμένος από την εκπαίδευση, που μια εβδομάδα
αργότερα, όλοι συμμετείχαμε σε ομάδες bonding. Όμως εκτός από αυτό ο casriel είχε επίσης εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στην έννοια των αμερικανικών στεγνών
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θεραπευτικών κοινοτήτων για τις εξαρτήσεις. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ερχόμουν
σε επαφή με θεραπευτική κοινότητα. Αργότερα πραγματοποίησα τη μεταπτυχιακή μου
εργασία με θέμα «νεαρά άτομα και εξάρτηση». Αφού αποφοίτησα ξεκίνησα να εργάζομαι στο βέλγιο, στην κλινική για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ “the Pilgrim”. Ανέλαβα
μια ομάδα νεαρών εξαρτημένων και μετά από απανωτές αποτυχίες με πελατο-κεντρικές ομαδικές προσεγγίσεις και το σύστημα ανταμοιβών αποφάσισα να συνεχίσω την
εκπαίδευσή μου στις Ηνωμένες πολιτείες. Εκεί, συμμετείχα ως «μη εξαρτημένο μέλος» στις ΘΚ last renaissance, Oddyssey house, delancy street family και ως επισκέπτης στο synanon. μετά από έξι μήνες επέστρεψα στο βέλγιο και ξεκίνησα τη δημιουργία της ΘΚ “de Kiem”, το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής. Για αυτό
το σκοπό, εκπαίδευσα το προσωπικό και μια ομάδα μελών. το 1978, η “de Kiem” ανεξαρτητοποιήθηκε από την κλινική, “the Pilgrim”. Αργότερα, οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι rudy Bracke, dirk vandevelde και dirk calle ανέλαβαν την ΘΚ και συνέχισαν την
καλή δουλειά που είχε ξεκινήσει. Εγώ έφυγα από τη ΘΚ με την ολοκλήρωση του διδακτορικού μου και επέλεξα να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα.
Η ΘΚ δεν είναι ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, μάλλον είναι ένα εκπαιδευτικό και κοινωνικό πείραμα. ώστόσο, στην αρχή αντιμετωπίσαμε αρκετές εντάσεις με το ιατρικό προσωπικό.
Όταν έκλεινε η καριέρα μου στο de Kiem υπήρξε μια σύγκρουση με τη νέα διευθύντρια. Για μια δυο ημέρες εργάστηκα παράλληλα στο de Kiem και στη νέα ακαδημαϊκή μου θέση, όμως ο ανεπίσημος ρόλος που είχα στον οργανισμό έκανε τη νέα διευθύντρια να ασφυκτιά. με απέλυσαν από το “de Kiem” (ή μάλλον με απάλλαξαν από τα
καθήκοντά μου). διατήρησα όμως μια βαθιά φιλική σχέση με το προσωπικό της ΘΚ.
Αργότερα, έφυγε και εκείνη η καινούργια διευθύντρια, αφού πέρασε μια περίοδο
αγωνίας μέσα στον οργανισμό.
Στις μέρες μας οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί στερούνται μεγάλης πρακτικής εμπειρίας.
βασίζουν τη διδασκαλία τους σε ερευνητικά ευρήματα. ώστόσο, πολλοί από αυτούς
τους φοιτητές αργότερα περνούν στην πρακτική και τους λείπουν αυτές οι γνώσεις,
όταν έρχεται η στιγμή να πάρουν μια απόφαση για δράσεις της καθημερινότητας.
μπορεί να πιστεύουν μια θεωρία και να ξεχνούν την πολυπλοκότητα της ενέργειας
που πρέπει να κάνουν. δυστυχώς, δεν υπάρχει απεριόριστος χρόνος για την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής. Εργάζονται σε υψηλά επίπεδα άγχους. Θα
τους συμβούλευα λοιπόν να εύρισκαν μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην έρευνα και
στην πράξη. Επίσης, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ταξιδέψουν και να σπουδάσουν
στο εξωτερικό. οι νεαροί φοιτητές εκπαίδευσης και έρευνας θα πρέπει να συμμετέχουν σε διεθνείς συναντήσεις και συμπόσια και να συμβάλουν ενεργά στο χώρο τους.
Καλό είναι επίσης να αναπτύσσουν γενικά ενδιαφέροντα και να περνούν χρόνο σε
μουσεία και εκθέσεις τέχνης και τέλος να διασκεδάζουν».
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dAvid dEitch

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην συνέντευξη του david deitch έχει η αναφορά στα προσωπικά του
βιώματα αλλά και στον τρόπο ανάπτυξης του μοντέλου των θεραπευτικών κοινοτήτων
για εξαρτημένους και τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του, τα λάθη που έγιναν σε διαφορετικές στιγμές και τις δυνατότητες που δόθηκαν στους ανθρώπους. Η
έμφαση στην έννοια της ατομικής και κοινωνικής αλλαγής, η ανταλλαγή της συμμετοχής σε θεραπεία με τον εθελοντισμό αλλά και η πολιτική θέση που είχε στην περίοδο
του 1960-70 ο θεραπευτής αναδεικνύονται και σε αρκετές περιπτώσεις συναντώνται
αναλογίες με όσα συμβαίνουν σήμερα στην χώρα μας:
«…θα πρέπει να ξεκινήσω αναφέροντας την προσωπική μου εμπλοκή με την εξάρτηση από τις
ουσίες… θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα αυτής της εμπλοκής και της αγωνίας μου
να βρω την ταυτότητά μου. …επειδή έμπλεξα με την εξάρτηση από τις ουσίες σε πολύ νεαρή ηλικία, τα άλλα στάδια ανάπτυξης, δημιουργίας κοινωνικής ταυτότητας και
δεξιοτήτων είτε ήταν πολύ σύντομα είτε δεν αναπτύχθηκαν καθόλου. Αντίθετα, όσον
αφορά στη δημιουργία ταυτότητας ήταν να αναπτυχθούν χαρακτηριστικά σε σχέση με
τη χρήση ουσιών και την ανεύρεση των ναρκωτικών. …ενώ είχα και άλλα ενδιαφέροντα, στην τέχνη και στις επιστήμες, ιδιαίτερα στις επιστήμες που αφορούσαν την ψυχολογία και την κοινωνιολογία δεν κατάφεραν να αναπτυχθούν. …μου ήταν εύκολο να
κάνω το πρώτο βήμα και με τις κοινωνικές επιστήμες και με την ψυχολογία και με το
θέατρο και με τις τέχνες, αλλά δεν κατάφερνα να προχωρήσω στη δεύτερη πράξη και
να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα. με απασχολούσε πολύ το θέμα της εξάρτησης. …
Ένα στοιχείο που μου έσωσε τη ζωή ήταν η ικανότητά μου να διαβάζω. το ενδιαφέρον μου για το διάβασμα και η ενίσχυση που έπαιρνα σε ψυχικό επίπεδο από αυτό.
Κανένας άλλος στην οικογένειά μου και στη γειτονιά μου δεν ασχολιόταν με το διάβασμα, αλλά ούτε και με εμένα με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, ώστε να διευκολυνθεί η ψυχική μου εξέλιξη. ουσιαστικά, η δική μου ενασχόληση με το διάβασμα
ήταν αυτό που με βοήθησε, με ενίσχυσε θετικά και μου αύξησε την περιέργεια. …από
τη νεαρή μου ηλικία είναι ότι δεν είχα κάποιον να με βοηθήσει να οργανωθώ. μεγάλωσα μέσα σε ένα χαοτικό και ανοργάνωτο οικογενειακό περιβάλλον. Ανήκα σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης, σε μια κοινωνία υποβαθμισμένη, σε μια γειτονιά μεταναστών, παιδιών και ενηλίκων. Εκεί, δεν ενισχυόταν ιδιαίτερα η αναβολή της ανταμοιβής ή η μακροπρόθεσμη ανταμοιβή. το περιβάλλον μου έλεγε, «αφού, εάν περιμένεις
μπορεί ποτέ να μην πάρεις κανενός είδους ανταμοιβή, γιατί να αναβάλεις κάτι που θέλεις για αργότερα; πάρε ό,τι μπορείς». Ήταν λοιπόν ένα περιβάλλον παρόρμησης.
Ήταν το τυπικό χαοτικό περιβάλλον εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Ένα σύστημα που δεν αποτελούσε μέρος της κυρίαρχης κουλτούρας. Ήταν μια υπό-κουλτούρα, με πολύ λίγες πιθανότητες να ενταχθεί στην κυρίαρχη κουλτούρα.…η πορεία
που ακολούθησα, δεν ήταν μια σαφής, γραμμική εξέλιξη, σταδιακών θετικών επιτευγμάτων που θα οδηγούσαν σε συγκεκριμένο ρόλο.
Η πορεία μου δεν καθοδηγούνταν από στόχους και δεν υπήρχε κάποιο μακροχρόνιο σχέδιο.
το ζητούμενο ήταν «να βγει η μέρα». Ήδη από την ηλικία 17-18 ετών αντιμετώπιζα πολύ σοβαρά προβλήματα. …«Αφού είχα μπλέξει με προβλήματα και τώρα τελείωσαν.
Γιατί να μη φύγω να πάω στο πανεπιστήμιο;». …ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου μέ-
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χρι τότε που βρέθηκα σε σταθερό περιβάλλον και στη σχολή. τα πήγαινα αρκετά καλά και βρήκα νέες δυνάμεις σε ψυχικό επίπεδο. Όχι μόνο τα πήγαινα καλά σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά ανακάλυψα και πράγματα που με βοήθησαν να σκεφτώ τι θα ήθελα να ακολουθήσω ως καριέρα…Όλες μου οι σπουδές αφορούσαν τις ανθρωπιστικές
επιστήμες. …το μόνο μου ενδιαφέρον τότε, ήταν να διδάξω φιλοσοφία, λογοτεχνία και
να ανεβάσω θεατρικές παραστάσεις. δεν θεωρούσα ότι είμαι ιδιαίτερα ικανός, μπορεί
να έπαιρνα καλούς βαθμούς, αλλά δεν θεωρούσα ότι μπορούσα να ασχοληθώ με κάποια ανώτερη επιστήμη. Όμως καθώς βίωνα έντονη ψυχική αγωνία εκείνη τη χρονική
περίοδο της ζωής μου, άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ η ψυχολογία. Αργότερα η ψυχολογία έγινε το κυριότερό μου ενδιαφέρον και η σημαντικότερη επιρροή για μένα. …
όμως, η ζωή μου εξακολουθούσε να είναι χαοτική …
οι επαναλαμβανόμενες υποτροπές στη χρήση ουσιών και στην εγκληματικότητα με έστειλαν
φυλακή. Έτσι το 1961-62 πήγα σε ένα μέρος με το όνομα synAnOn που αποτέλεσε
ορόσημο στη ζωή μου, για να μπορέσω να δημιουργήσω καινούργια ταυτότητα. Να
καταφέρω να μεταβώ από την ταυτότητα του εξαρτημένου, είτε θα ήταν εξαρτημένος
ποιητής, ξέρεις ρομαντικός, λίγο τρελός, λίγο παραβάτης, είτε θα ήταν άλλες ρομαντικές εικόνες, όπως αυτή του βασανισμένου συγγραφέα που έχει πολύ ωραία αντιμετώπιση από τον κοινωνικό περίγυρο.
Από όλες αυτές τις ρομαντικές εικόνες λοιπόν σε μια νέα ταυτότητα. …ήταν πολύ σημαντική
στιγμή στη ζωή μου και μου έδωσε τη δυνατότητα μάθω να τελειώνω ό,τι ξεκινάω (αυτό που ανέφερα πριν ότι μπορούσα να κάνω το πρώτο βήμα αλλά όχι το δεύτερο ή το
τρίτο), να μπορέσω να δημιουργήσω μία άλλη πιο σταθερή ταυτότητα. Ήταν μια ιδιαίτερη διαδικασία. …αρχίζει να δημιουργείται μια νέα ταυτότητα. Είναι η ταυτότητα αυτού που βοηθά, ‘του θεραπευτή’ …πήρα εξίσου σημαντικά πράγματα. όταν μπήκα
στην κοινότητα synAnOn, όσο και όταν μπόρεσα να φύγω πριν το synAnOn με καταπνίξει….ο χωρισμός μου από την κοινότητα ήταν απότομος. Επέλεξα να μην ακολουθήσω μια οδηγία, μία εντολή.
Η οδηγία αυτή ήταν να σταματήσουμε να επικοινωνούμε με άτομα που ήταν στο δεύτερο στάδιο της θεραπείας, άτομα που παλαιότερα έμεναν μέσα και μετά βρήκαν δουλειά
εκτός κοινότητας (δεύτερο στάδιο), σαν μεταβατική φάση πριν το στάδιο που θα εργάζονταν εκτός και θα έμεναν εκτός (τρίτο στάδιο). Ήθελαν λοιπόν να καταργήσουν
το δεύτερο στάδιο, και να γυρίσουν πίσω ανθρώπους από το τρίτο στάδιο ή να διακόψουν την υποστήριξή τους. Εγώ αρνήθηκα να το κάνω και έτσι με «αφόρισαν» με το
δικό τους τρόπο… μακριά από τον πυρήνα του synAnOn, ξεκίνησα ένα άλλο πρόγραμμα 3.000 μίλια μακριά, στο westport, connecticut. δεν ήμουν επικεφαλής αλλά
βρέθηκα σε αυτή τη θέση, επειδή αυτός που ήταν επικεφαλής αρρώστησε. ..επωφελήθηκα από την εμπειρία όλων όσων είχα μάθει ξεκινώντας αλλά και από αυτή τη μεταβατική κατάσταση… με βοήθησε και η περιέργεια που είχα …Είχα την ευκαιρία να
εμπλακώ με ανθρώπους εκτός του synAnOn, από το yale, το harvard και τη Νέα
υόρκη και να τους φέρω στις εγκαταστάσεις μας στο westport connecticut.
Ήρθα σε επαφή με απόψεις διαφορετικές από αυτές που κυριαρχούσαν στο synAnOn σχετικά με τη ζωή και έμαθα να σκέφτομαι και να δρω με καινούργιους τρόπους. …αυτή
η πλούσια εμπειρία ήταν που πιθανόν μου έδωσε τη δύναμη να αντισταθώ στις οδηγίες που μας έδωσε το synAnOn …είχε αποφασίσει πλέον να μην είναι μια μεταβατική κοινότητα «αλλαγής» αλλά μία δια βίου ουτοπική κοινότητα εναλλακτικού τρόπου
ζωής…βρίσκομαι ξαφνικά χωρίς πόρους, χρήματα, σπίτι, δουλειά …ήταν λοιπόν μια
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δύσκολη αρχή. ..αποφάσισα να ξεκινήσω να κάνω ομαδική θεραπεία με κάποιον στο
new haven, connecticut καθώς και με τον dan casriel στη Νέα υόρκη. Έτσι έκανα
ομάδες για τον dan και ομαδική θεραπεία με άλλους. Απόκτησα λοιπόν μια πηγή εισοδήματος και επέστρεψα στο σχολείο, γύρισα στο πανεπιστήμιο…Ασχολούμουν ήδη
με την κοινωνική ψυχολογία και αυτό ταίριαζε. …όλο αυτό το διάστημα είμαι σοσιαλιστής, ένα άτομο που θεωρητικά πρόσκειται στην αριστερά. δεν είναι κάτι όμως που
έχω σκεφτεί διεξοδικά. Είναι μια ρομαντική προσκόλληση με την ιδέα της αντίστασης.
Αντίσταση κατά της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, της κακοποίησης των κατώτατων κοινωνικών στρωμάτων και με τη θεραπεία των μειονοτικών ομάδων.
Έτσι κατανοούσα τη σύνδεση με την κοινωνική ψυχολογία, εκείνη την περίοδο. Αργότερα ήρθε σε επαφή μαζί μου ο επικεφαλής μιας ομάδας στο Ανώτατο δικαστήριο του
μπρούκλυν, που είχαν ξεκινήσει ένα έργο με χρηματοδότηση από το Εθνικό Ίδρυμα
για την Ψυχική υγεία (national institute of Mental health) και το ονόμαζαν dAytOP. το
πρόγραμμα αφορούσε στη θεραπεία ατόμων που είχαν καταδικαστεί και ήταν σε αναστολή. Εάν το εξετάσουμε από ιστορικής πλευράς, ήταν πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια γιατί ήταν η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε από την πλευρά του νομικού συστήματος η λύση της θεραπείας αντί της φυλάκισης.
Ήταν η εφαρμογή μιας πρωτοποριακής μεθόδου και είχαν πρόβλημα να τη σταθεροποιήσουν. με
ρώτησαν λοιπόν, εάν ήθελα να το αναλάβω εγώ. Αυτό έγινε χάρη στον dan casriel και τον
ψυχολόγο που ασχολούταν με τις αναστολές στο Ανώτατο δικαστήριο στο μπρούκλυν,
Alex Bassin. Η απάντησή μου ήταν θετική και έτσι αναλαμβάνω αυτό το έργο και ξεκινώ
να το χτίζω λίγο λίγο. το πρώτο λάθος με αυτήν την προσπάθεια ήταν: ότι αφορούσε μόνο άντρες και μάλιστα άντρες που θα πήγαιναν στη φυλακή, για κακουργήματα. …Είχα
αγωνία να κάνω κάτι διαφορετικό, για να φανεί η διαφορά. Έπρεπε να διαφέρω. προσπάθησα πολύ να φτιάξω ένα συμβούλιο υπευθύνων, χρειαζόμουν ένα συμβούλιο.
Εκείνη την περίοδο έκανα λάθη για τα οποία μετάνιωσα αρκετά χρόνια αργότερα. ξεκινώ να επεκτείνω τον οργανισμό εκτός του Συστήματος για τις Αναστολές, αλλάζω, λοιπόν όχι το
όνομα του προγράμματος, αλλά το ακρωνύμιο. Έτσι το όνομα έγινε drug Addiction
yields tO Persuasion “dAytOP” και αυτομάτως, ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με περισσότερους ανθρώπους και όχι μόνο με κατάδικους. Αρχίσαμε να δεχόμαστε περισσότερους ανθρώπους από όσους μπορούσαμε να αντέξουμε οικονομικά, περισσότερους ανθρώπους από τα κρεβάτια που είχαμε. Αργότερα, ήθελα να προσθέσω και γυναίκες, που
είχαν ανάγκη… έπρεπε να αναζητήσουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το κράτος.
ο Καρδινάλιος O’Brien που εργαζόταν στην Κεντρική διοίκηση της αρχιεπισκοπής της Νέας
υόρκης, γνώριζε το δήμαρχο της Νέας υόρκης και μας έφερε σε επαφή μαζί του, για
να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε να μας δώσει κάποια χρηματοδότηση. πήραμε,
όντως, επιπλέον χρηματοδότηση και καταφέραμε να φτιάξουμε αυτό που αργότερα
ονομάστηκε dAytOP villAGE...μπορούσαμε να προσφέρουμε θεραπεία και σε
άντρες και σε γυναίκες χωρίς να είναι σε αναστολή. μετά αρχίσαμε να επεκτεινόμαστε κι άλλο. Από 35 άτομα γίναμε 100, 200, 400 σε διαφορετικές εγκαταστάσεις φυσικά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ κουραστικό. Ήταν ένα περιβάλλον, στο οποίο η
διαίσθηση με τη βοήθεια της επιστήμης, οδηγούσε σε πρωτοποριακές, κοινωνικές και
χρήσιμες δραστηριότητες. πολλές από αυτές τις δραστηριότητες ήταν «επαναστατικές» και πάρα πολύ σημαντικές. μέρος αυτού ήταν και η ευρύτερη κοινωνική κατάσταση. Για να κατανοήσουμε το κλίμα, πρέπει να σκεφτούμε τον κόσμο όπως ήταν
στη δεκαετία του 1960, στα τέλη της δεκαετίας του 1960...πολλές κοινωνικές αλλα-
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γές...πολλές πρωτοποριακές δράσεις, δημιουργήσαμε κάτι που ονομάσαμε «κοινωνική
θεραπεία» (“social therapy”). …θεραπείας για τον κόσμο.
Όλοι, όσοι δούλευαν εκείνη την περίοδο, εκτός από τη δουλειά που έκαναν στο dAytOP, θα
έπρεπε να κάνουν και κάτι για την κοινότητα στην οποία ζούσαν, για τη γειτονιά τους.
Θα έπρεπε να κάνουν μια ομάδα στη γειτονιά τους, μια ομάδα για τους ανθρώπους
στην πολυκατοικία που έμεναν... Όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες, αντί να πληρώνουν με χρήματα για τη θεραπεία, τους ζητούσαμε να προσφέρουν κοινωνικό έργο… είχαμε ομάδες εθελοντών παντού. …άνθρωποι που πρόσεχαν παιδιά, υπήρχαν
εθελοντές σε οργανισμούς για νέους, άνθρωποι που φρόντιζαν ψυχικά ασθενείς, άνθρωποι που απαντούσαν σε τηλέφωνα, διοργάνωναν καλλιτεχνικές δραστηριότητες
κλπ. υπήρχε μια ομάδα καλλιτεχνών, ηθοποιών, οι οποίοι για να ξεπληρώσουν την
ομαδική θεραπεία που λάμβαναν από εμάς, έδιναν δωρεάν παραστάσεις για το κοινό.
μιλώντας για τη θεραπευτική κοινότητα ο deitch προσπαθεί να αποδώσει το νόημα που έχει
σε διαφορετικά πλαίσια και κουλτούρες.
«…ο όρος Θεραπευτική Κοινότητα (Θ.Κ.) έχει διαφορετική έννοια σε διαφορετικές χώρες, σε
διαφορετικούς ανθρώπους...τον καιρό που ξεκίνησαν οι Θ.Κ. δεν υπήρχαν άλλες επιτυχημένες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα για τους χρήστες ηρωίνης. το μοντέλο των 12 βημάτων των Ανώνυμων Αλκοολικών δεν έδειχνε να μπορεί να κρατήσει τους χρήστες
ηρωίνης.. οι εξωτερικοί παράγοντες έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο… στη βόρειο Αμερική … πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα, επαναστατική προσέγγιση, όταν
δεν λειτουργούσε τίποτα άλλο.
Σήμερα όμως η κατάσταση είναι διαφορετική. διαφέρει ο τρόπος χρήσης ουσιών, οι αντιλήψεις
της κοινωνίας και η επικράτηση της χρήσης ουσιών…υπάρχουν άλλα μοντέλα. δεν
υπάρχουν μόνο μοντέλα αυτό-βοήθειας, αλλά και αμοιβαίας βοήθειας καθώς και μοντέλα επαγγελματικής φροντίδας, κάτι που τα παλαιότερα μοντέλα είχαν απορρίψει. …Η
τάση που επικρατεί είναι η ‘ιατρικοποίηση’ της φροντίδας, ως ένας τρόπος ιδρυματοποίησης και περιορισμού της φροντίδας… οι Θ.Κ. πρέπει να εξελιχθούν κι άλλο. …να
δουν καινούργια πράγματα, να είναι ανοιχτές, να εξετάσουν όλες τις πρακτικές που
εφαρμόζουν και να βεβαιωθούν ότι υλοποιούν όλες τις σημαντικές διαστάσεις... ένα μοντέλο που θα περιλαμβάνει όλους τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες …σε ένα περιβάλλον κατανόησης, έρευνας και πρακτικής …με θεραπευτική ατμόσφαιρα και φυσικά χρόνο. Για κάποιους ανθρώπους χρειάζεται και κάποια φαρμακευτική αγωγή… σε συνδυασμό με υπηρεσίες υποστήριξης… Για τους περισσότερους, τα ζητήματα που αφορούν
την καρδιά και το μυαλό, απαιτούν ένα περιβάλλον φροντίδας, μόνο η φαρμακευτική
αγωγή δεν αρκεί! … δημιουργώντας την προσωπική ιστορία, το ταξίδι στην αυτογνωσία,
την ικανότητα να γνωρίζεις ποιος είσαι και να μπορείς να είσαι ευαίσθητος απέναντι
στους φόβους σου, να μπορείς να βρεις την σχέση ανάμεσα στο ευαίσθητο σημείο της
αντίδρασής σου και πότε μπορείς να φτάσεις σε αυτό, να μπορείς να διατηρήσεις καλές διαπροσωπικές σχέσεις σε κάθε επίπεδο, να μπορέσεις να δομήσεις ξανά την προσωπική και επαγγελματική σου ζωή… είναι σημαντικό στοιχείο στη ζωή ενός ατόμου, η
προσωπική ευαισθησία, το όραμα, η συνείδηση, όχι μόνο οι τεχνικές προσεγγίσεις.. .αυτό που με ικανοποιεί περισσότερο στη ζωή μου είναι η διδασκαλία. …τι θα έλεγα σε ένα
νεαρό θεραπευτή; …να αναπτύξει την τέχνη του …να αναζητήσει εμπειρίες που θα τον
βοηθήσουν να μάθει για άλλους πολιτισμούς, για άλλους ανθρώπους…».
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GEOrGE dE lEOn

O George de leon, εργάστηκε για πολλά χρόνια, μετά την απόκτηση του διδακτορικού του
από το πανεπιστήμιο columbia στον τομέα της έρευνας των θεραπευτικών κοινοτήτων. διετέλεσε διευθυντής Έρευνας στο Θ.π. Phoenix house, διευθυντής στο center
for therapeutic community research-ctcr και καθηγητής Ερευνών της Ψυχιατρικής
Σχολή του πανεπιστημίου της Νέας υόρκης. διετέλεσε επίσης σύμβουλος του
American Academy of health care Providers in the Addictive disorders, μέλος του
American Psycholοgical Association, πρόεδρος του society of Psycholοgists in the
Addictive Behaviours καθώς και πρόεδρος του new division 50 on Addictions του
American Psychological Association. βραβεύτηκε με το Pacesetter Award από το nidA
για την εξέχουσα προσφορά του στο τομέα της έρευνας και με το Eftc Award για τη
συνολική προσφορά του στον τομέα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων.
Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό μας ασχολείται με βασικά ερευνητικά ερωτήματα και ιδιαίτερα με την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών κοινοτήτων.
«…τον πρώτο καιρό ανάπτυξης των θεραπευτικών κοινοτήτων, τουλάχιστον στη β. Αμερική,
άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα προγράμματα αλλά δεν υπήρχε θεραπεία για την
κατάχρηση ηρωίνης και για την κατάχρηση ουσιών. υπήρχε μόνο η μεθαδόνη, λόγω
της ανάγκης για θεραπεία, οι άνθρωποι ακολουθούσαν αυτή τη μέθοδο παρόλο που
εκείνη την περίοδο η μεθαδόνη κυκλοφορούσε ως πειραματική ουσία. οι Θεραπευτικές Κοινότητες ήταν η μόνη άλλη εναλλακτική για την αντιμετώπιση της κατάχρησης
ουσιών και συγκεκριμένα της ηρωίνης. Για αρκετά χρόνια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1960-1970, υπήρχε ένα κρίσιμο ερώτημα: «υπάρχουν αποδείξεις ότι οι Θεραπευτικές Κοινότητες είναι αποτελεσματικές;».
Εκείνη την περίοδο συνεργάστηκα με έναν φορέα με το όνομα Phoenix house, ως ερευνητής.
Επειδή η προσέγγιση των Θεραπευτικών Κοινοτήτων στηρίζεται ουσιαστικά στην αμοιβαία βοήθεια, οι ειδικοί στις Θεραπευτικές Κοινότητες δεν έχουν τον αυστηρά παραδοσιακό ρόλο του ψυχολόγου, του ψυχίατρου όπως στις ιατρικές προσεγγίσεις ή στις
προσεγγίσεις ψυχικής υγείας… ως ερευνητής ήταν πολύ σημαντικό να προσπαθήσω
να απαντήσω στο ερώτημα εάν οι Θεραπευτικές Κοινότητες έχουν αποτέλεσμα διότι
μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή το 1967-68 δεν υπήρχαν έρευνες για τις ΘΚ.
οι μόνες αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στις θεραπευτικές κοινότητες
ήταν η κλινική άποψη και η μαρτυρία, με άλλα λόγια αυτό που περιέγραφαν οι άνθρωποι… Έτσι δημιούργησα μια ομάδα μελετών που θα έδιναν τις βασικές πολιτικές απαντήσεις: «Έχουμε αποδείξεις ότι η Θεραπευτική Κοινότητα είναι αποτελεσματική;»
«πόσο στοιχίζει η θεραπεία στη ΘΚ;». την περίοδο 1968-73, πραγματοποιήσαμε μια
σειρά ερευνών μικρής κλίμακας, οι οποίες εξέταζαν τις αλλαγές στη συμπεριφορά, ή
τις ψυχολογικές αλλαγές χρησιμοποιώντας συνηθισμένες ψυχολογικές κλίμακες για
το άγχος, την κατάθλιψη κλπ. Όλες αυτές οι εργασίες δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά ενώ αργότερα τις συγκεντρώσαμε σε ένα βιβλίο, το οποίο όμως δεν κυκλοφορεί πλέον. ο τίτλος του ήταν “Phoenix house: studies in the therapeutic
community” και κυκλοφόρησε το 1974.
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το βιβλίο αυτό περιλάμβανε τις σημαντικότερες έρευνες που πραγματοποιήσαμε το χρονικό
διάστημα από το 1969 μέχρι το 1974. δημοσιεύοντας τις μελέτες αυτές στο βιβλίο, είχαμε τουλάχιστον μία βάση για να μπορούμε να καταθέτουμε προτάσεις για χρηματοδότηση στο nidA.
Εκείνη την περίοδο το nidA χρηματοδοτούσε το institute for Behavioral research (iBr) στο
texas christian university (tcu) για μία εθνική έρευνα την “the drug Abuse reporting
Program -d.A.r.P.” η οποία είχε ως στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
των προγραμμάτων των τριών κυριοτέρων μοντέλων θεραπείας: α) του μοντέλου συντήρησης με μεθαδόνη, β) των στεγνών προγραμμάτων εξωτερικής παρακολούθησης
και γ) των προγραμμάτων διαμονής. βάσει των μελετών μας το nidA χρηματοδότησε
τη μελέτη για τα θεραπευτικά αποτελέσματα ενός συγκεκριμένου προγράμματος, του
Phoenix house.
το γεγονός αυτό σηματοδότησε την έναρξη για την ομοσπονδιακή υποστήριξη των ερευνών
στις ΘΚ ανά πρόγραμμα. μέχρι τότε, όλα όσα γράφονταν για τις θεραπευτικές κοινότητες αφορούσαν τα άτομα που είχαν αποφοιτήσει, όσους δηλαδή είχαν ολοκληρώσει
τη θεραπεία. Έτσι όλα όσα αναφέρονταν για τα αποτελέσματα ήταν πάντα αρκετά ευνοϊκά. το επιστημονικό ερώτημα ωστόσο ήταν: «τι γίνεται με όσους δεν ολοκληρώνουν τη θεραπεία; με όσους διακόπτουν;».
Αυτό το ερώτημα ήταν μια σοβαρή πρόκληση για την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών
κοινοτήτων, εφόσον τα ποσοστά των διακοπών ήταν πολύ υψηλά. το ποσοστό των
ατόμων που ολοκλήρωναν τη θεραπεία ήταν σχετικά χαμηλό. Εκείνη την εποχή, η
ολοκλήρωση της θεραπείας απαιτούσε τουλάχιστον 24 έως και 36 μήνες. πολύ μικρό
ποσοστό ατόμων ολοκλήρωναν αυτή την τόσο μακρόχρονη θεραπεία. το ερώτημα
ήταν όχι μόνο εάν η ΘΚ ήταν αποτελεσματική, αλλά και για ποιο ποσοστό των ανθρώπων ήταν αποτελεσματική; Καθώς ένα σχετικά μικρό ποσοστό των εισαγωγών ολοκλήρωναν τη θεραπεία, θεωρούνταν ότι, όσοι διέκοπταν είχαν αποτύχει, ενώ όσοι ολοκλήρωναν τη θεραπεία είχαν δεχτεί κάποια θετική επίδραση. Ενώ υπήρχε η πεποίθηση
ότι οι Θεραπευτικές Κοινότητες ήταν αποτελεσματικές, ουσιαστικά δεν γνώριζαν την
αποτελεσματικότητά τους καθώς υπέθεταν ότι επηρέαζε μόνο το μικρό αριθμό των
αποφοίτων τους. Επιπλέον όσοι ολοκληρώνουν τη θεραπεία, ίσως αποτελούν μια
«ατομικά επιλεγμένη ομάδα». Έτσι ήταν και εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό να
εκτιμούμε τις διακοπές από τις ΘΚ.
το αρχικό μας δείγμα ήταν 730 εισαγωγές, ενώ το βασικό μας δείγμα στο follow-up ήταν περισσότερα από 500 άτομα, 100 απόφοιτοι και περισσότερα από 400 άτομα που είχαν
διακόψει… το βασικότερο μήνυμα σε αυτή την ιστορία είναι να κατανοήσουμε ότι είναι
σημαντικό να συμπεριλάβουμε τόσο τα άτομα που ολοκλήρωσαν όσο και άτομα που
διέκοψαν. παρακολουθήσαμε τα άτομα πέντε έως και επτά χρόνια μετά τη θεραπεία,
και βρήκαμε κάτι κοινά αποδεκτό στο χώρο αυτό, ότι δηλαδή όσοι ολοκλήρωναν τη
θεραπεία είχαν καλύτερα αποτελέσματα, αλλά επίσης τα ποσοστά επιτυχίας σε αυτούς που είχαν διακόψει, συνδέονταν άμεσα με τον χρόνο παραμονής στη θεραπεία.
Ήμασταν μάλλον η πρώτη μελέτη που έδωσε έμφαση στη διάρκεια της θεραπείας, ως καλύτερο παράγοντα πρόβλεψης. Και τώρα γνωρίζουμε ότι αυτό το εύρημα έχει εφαρμογή
σε ολόκληρο τον πλανήτη. το αρχικό άρθρο για αυτό το ζήτημα, δημοσιεύτηκε στο
Journal of the American Medical Association, J.A.M.A., το 1973. δείξαμε την σχέση
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ανάμεσα στη διάρκεια παραμονής για όσους διέκοψαν και στη μετέπειτα μείωση της
εγκληματικότητας (και της χρήσης ουσιών). τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι ο «χρόνος
παραμονής στο πρόγραμμα» αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό… ποιο ήταν το επόμενο
ερευνητικό ερώτημα …ποια είναι τα ποσοστά παραμονής των μελών της κοινότητας;
ποιοι διακόπτουν και για ποιους λόγους; πως αυξάνουμε την παραμονή τους στη θεραπεία; …τα στοιχεία αυτά είναι διαπολιτισμικά.
Η καμπύλη παραμονής στη θεραπευτική κοινότητα, ανεξάρτητα σε ποια πολιτισμική κοινότητα
την εξετάσεις, έχει παρόμοια μορφή. ο κανόνας είναι ότι τα μέλη της κοινότητας διακόπτουν νωρίς… όσο περισσότερο χρονικό διάστημα παραμείνουν στη θεραπεία, τόσο οι διακοπές λιγοστεύουν, δηλαδή όσο περισσότερο μείνουν στη ΘΚ τόσο πιθανότερο είναι να ολοκληρώσουν τη θεραπεία. ποιοι παράγοντες σχετικά με τους πελάτες
μπορεί να προβλέψουν την παραμονή. οι παράγοντες πρόβλεψης της παραμονής
ήταν πολύ λίγοι.
Συνήθως τα άτομα που έχουν σοβαρή ψυχοπαθολογία, ή σοβαρή εμπλοκή με εγκληματικές
δραστηριότητες διακόπτουν νωρίτερα. Εκτός από αυτά όμως δεν μπορούσαμε να
εντοπίσουμε σταθερό παράγοντα πρόβλεψης της παραμονής, μέχρι το 1980 …τότε
δημιουργήσαμε μία κλίμακα για τη μέτρηση της κινητοποίησης και της ετοιμότητας
για θεραπεία. Αυτή η κλίμακα (cMrs) έχει χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες ανθρώπους…
υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην αρχική κινητοποίηση και την παραμονή στη θεραπεία. Όσο υψηλότερη είναι η κινητοποίηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να
παραμείνει κάποιος στη θεραπεία…. Έτσι, η διάρκεια της θεραπείας προβλέπει το
αποτέλεσμα, η κινητοποίηση του ατόμου προβλέπει τη διάρκεια παραμονής, ενώ πολλές από τις πρόσφατες έρευνες ασχολούνται με τους παράγοντες που μπορούν να
προβλέψουν την κινητοποίηση και πως αυτοί μπορεί να ενισχυθούν… αναδύθηκαν άλλα σημαντικά ερωτήματα: «οι θεραπευτικές κοινότητες είναι αποτελεσματικές και για
τους ψυχικά ασθενείς, ή για τα άτομα στη φυλακή, ή για τους εφήβους, ή για τις μητέρες και τα παιδιά τους;». Επίσης υπάρχει ένα άλλο παράδοξο ερώτημα... μήπως,
καθώς οι ΘΚ γίνονται ολοένα και περισσότερο αποδεκτές, χάνουν σιγά σιγά την ταυτότητά τους, τα μοναδικά στοιχεία που τις καθιστούν αποτελεσματικές; Αυτό το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί ακόμη..
Όταν ο de leon αναφέρεται στα ουσιαστικά στοιχεία που σχετίζονται με την προσέγγιση της
Θεραπευτικής Κοινότητας και τη δυνατότητα μεταφοράς αυτού του μοντέλου σε άλλα
πλαίσια, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«…εάν θέλουμε να προσαρμόσουμε τη θεραπευτική κοινότητα σε ένα πλαίσιο εξωτερικής παρακολούθησης, ή σε ένα ημερήσιο πρόγραμμα, ή σε ένα πρόγραμμα στη φυλακή, ή
σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, ποιά είναι τα κύρια στοιχεία που θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν για να βεβαιωθούμε ότι η θεραπευτική κοινότητα θα λειτουργήσει αποτελεσματικά; Αλλιώς αρχίζει να μοιάζει με μία παραλλαγή ή
ένα υβρίδιο προγράμματος παραδοσιακής μονάδας της ψυχικής υγείας ή άλλων υπηρεσιών για τον άνθρωπο. Ακόμη ένα επιπλέον πρόβλημα δεν είναι μόνο ποια είναι τα
βασικά στοιχεία της θεραπευτικής κοινότητας, αλλά επίσης να κατανοούμε πώς και
γιατί αυτά τα στοιχεία είναι αποτελεσματικά; …οι θεραπευτικές κοινότητες δεν ξεκίνησαν ως θεωρία, ξεκίνησαν ως πρακτική. Σε αυτή την περίπτωση η θεωρία ακολούθησε
την πρακτική…καθώς οι θεραπευτικές κοινότητες εξελίχθηκαν υπήρχε η ανησυχία εάν
λειτουργούν ακόμη ως αυθεντικές θεραπευτικές κοινότητες. Αυτό ενίσχυσε την πρω-
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τοβουλία που θα έθετε τα κριτήρια για την πρακτική στις ΘΚ. Στις Ηνωμένες πολιτείες υπήρξαν δύο πρωτοβουλίες σχετικά με τα κριτήρια πιστοποίησης. Η πρώτη αφορά
στις θεραπευτικές κοινότητες μέσα σε σωφρονιστικά ιδρύματα σε εθνικό επίπεδο.
μία δεύτερη πρωτοβουλία έδωσε ένα ακόμη πλαίσιο κριτηρίων για τις ΘΚ στην κοινότητα. Η Θεραπευτική Κοινότητα ουσιαστικά είναι μια προσέγγιση αυτό-βοήθειας, και
στηρίζεται στην αρχή της αμοιβαίας βοήθειας…το πραγματικά θεραπευτικό στοιχείο
της θεραπευτικής κοινότητας είναι η ίδια η κοινότητα. Η κοινότητα ως μέθοδος… έτσι
επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του προσωπικού, ιδιαίτερα του θεραπευτικού προσωπικού, που έχει παραδοσιακή κλινική εκπαίδευση: του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού, του ψυχίατρου, του νοσηλευτή… εάν το θεραπευτικό προσωπικό δεν κατανοεί πλήρως τη θεραπευτική κοινότητα ως μέθοδο, τότε μπορεί να δημιουργηθούν
προβλήματα στο πρόγραμμα.
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η θέση του όταν αναφέρεται στο ρόλο του προσωπικού και στη θεραπευτική λειτουργία της ίδιας της κοινότητας.
Αναφερθήκαμε νωρίτερα στα πρώτα θετικά αποτελέσματα, τότε το προσωπικό αποτελούνταν
σε ποσοστό 75% από άτομα που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα θεραπευτικό
πρόγραμμα και 25% από άτομα με παραδοσιακή κλινική εκπαίδευση…το προσωπικό
ήταν άτομα που είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα θεραπευτικό πρόγραμμα και σχετικά λίγοι άνθρωποι με κλασική εκπαίδευση. δεν υπήρχαν πολλοί ψυχολόγοι, ή κοινωνικοί λειτουργοί. με αυτό τον τρόπο έχεις τα καλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Είναι πολύ
σημαντικό. ώστόσο, με το πέρασμα του χρόνου, καθώς οι θεραπευτικές κοινότητες
διευρύνθηκαν και εξυπηρετούσαν πλέον διαφορετικούς πληθυσμούς, χρειαζόταν ολοένα και περισσότερο προσωπικό για τη στελέχωσή τους, περισσότερους «παραδοσιακούς» επαγγελματίες, θεραπευτές, ψυχολόγους, εκπαιδευτές. το προσωπικό αυτό είναι απαραίτητο και έχει πολλές δεξιότητες. Εάν ωστόσο δεν προσαρμόσουν την σκέψη και τις δεξιότητές τους επαρκώς στο βασικό θεραπευτικό μοντέλο της ΘΚ, την
κοινότητα ως μέθοδο, το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο, τότε μπορεί να υποβιβάσουν
την αξία της θεραπευτικής μεθόδου. το προσωπικό, όλο το προσωπικό, οφείλει να
αναγνωρίσει ότι η πρωταρχική θεραπεία στη ΘΚ πραγματοποιείται από και μέσα από
την ίδια την κοινότητα.
Σχετικά με την εκπαίδευση, χρειαζόμαστε το διαφορετικό προσωπικό, για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε τη διεύρυνση των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, αλλά και τους διαφορετικούς πληθυσμούς πελατών που προσεγγίζουν πλέον τις ΘΚ. οι έφηβοι, ή οι ψυχικά ασθενείς έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, οπότε υπάρχει απόλυτη ανάγκη για θεραπευτικό προσωπικό που να αποτελείται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες. ώστόσο, όλα
τα μέλη του προσωπικού πρέπει να εκπαιδευτούν στην κοινότητα ως μέθοδο. Αυτό
ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι παραδοσιακοί επαγγελματίες λειτουργούν στη ΘΚ, ως ψυχολόγοι, ως κοινωνικοί λειτουργοί, ως σύμβουλοι, ως
νοσηλευτές, ως εκπαιδευτικοί. πρέπει να αναγνωριστεί ότι πρώτος και σημαντικότερος ρόλος των μελών του προσωπικού στη θεραπευτική κοινότητα είναι πραγματικά
να αποτελούν και οι ίδιοι μέλη της κοινότητας. Στο ρόλο του μέλους της κοινότητας
χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους για να εφαρμόσουν την κοινότητα ως μέθοδο.
ιδιαίτερα σημαντική είναι η θέση του σε σχέση με το προσωπικό και το ρόλο που καλείτε να
διαδραματίσει στο χώρο της ΘΚ.
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Ας σταθούμε λίγο στη γλώσσα, ή στις ετικέτες του προσωπικού: θεραπευτές, επαγγελματίες,
πρώην εξαρτημένοι. Η λέξη «θεραπευτής» δεν θα πρέπει να περιορίζεται στους ψυχολόγους, ή στους κοινωνικούς λειτουργούς. οποιοσδήποτε με τις κατάλληλες εμπειρίες και δεξιότητες μπορεί να είναι θεραπευτής. Στις πρώτες Θεραπευτικές Κοινότητες οι θεραπευτές ήταν πρώην εξαρτημένοι… ήταν σε θέση να καταλάβουν τι χρειαζόταν ένας μέλος στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να προχωρήσει στη θεραπεία
του, πώς να χρησιμοποιήσουμε την κοινότητα για να διευκολύνουμε την προσωπική
απεξάρτηση. Αυτό το προσωπικό δεν είχε τυπική ή παραδοσιακή εκπαίδευση. Η βάση
των θεραπευτικών τους δεξιοτήτων ήταν συχνά η εμπειρία τους από την προσωπική
τους θεραπεία. Η εμπειρία τους στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους στη δουλειά
τους, τους ορίζει ως επαγγελματίες. οποιοσδήποτε εφαρμόζει στρατηγικές με στόχο
την προαγωγή της θεραπείας του ατόμου είναι «θεραπευτής».
οι δεξιότητες μπορεί να προέρχονται από διαφορετικό χώρο, από σπουδές, ή όχι, από τη διαδικασία απεξάρτησής τους ή όχι… δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να μιλάμε για προσωπικό που είναι «πρώην χρήστες». Είναι νομίζω προτιμότερο να μιλάμε για επαγγελματίες,
η επαγγελματική εμπειρία των οποίων προέρχεται από βιωματική εμπειρία και εκπαίδευσή στις ΘΚ, και άρα για «μη-παραδοσιακούς επαγγελματίες». οι παραδοσιακοί
επαγγελματίες έχουν εμπειρία που προέρχεται από ακαδημαϊκή δουλειά και από δουλειά με πληθυσμούς σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και υπηρεσίες για τον άνθρωπο… σε
έναν οργανισμό όλοι αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες, και είναι μια πολύ σημαντική
στρατηγική για να ελαχιστοποιήσουμε όλες τις διαφορές μεταξύ του προσωπικού.
Αναφορικά με το μοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας ο deleon αναφέρει:
Όταν δημιουργήθηκε η θεραπευτική κοινότητα αποτελούσε ένα εναλλακτικό μοντέλο θεραπείας. τα πρώτα προγράμματα, όπως το Phoenix house, έχαιραν μικρής αναγνώρισης
από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιατρικό κόσμο, τον κόσμο της ψυχικής υγείας και
των υπηρεσιών για τον άνθρωπο… υπάρχουν ωστόσο ακόμη κάποιοι που μου θέτουν
ερωτήματα όπως για παράδειγμα: «πόσο αξιόπιστο είναι το μοντέλο της Θεραπευτικής Κοινότητας;». …βρίσκομαι διαρκώς στη θέση να υπερασπίζομαι όχι μόνο τη δουλειά μου αλλά και τη δουλειά στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτό είναι ένα συνεχές πρόβλημα, να καταφέρεις δηλαδή να πείσεις τον παραδοσιακό χώρο της θεραπείας, τον
ιατρικό κόσμο, να αναγνωρίσει τη σημασία αυτής της προσέγγιση …είναι σημαντικό
σε αυτή την προσέγγιση και μια διαρκής μάχη για τον επαγγελματία. ..ο ίδιος ο χώρος κινδυνεύει διότι συνολικά δεν κατανοεί ότι πρέπει να διατηρήσει τη διαφορετικότητα της προσέγγισης, ιδιαίτερα τώρα που συμμετέχουν ολοένα και περισσότεροι
«παραδοσιακοί» επαγγελματίες… ο χώρος αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης. Η
δεύτερη μεγάλη δυσκολία είναι να παραμείνει θεραπευτικός, να συνεχίσει να προωθεί
τη θεραπευτική κοινότητα σε μια μοναδική κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση, ώστε
να μην συγχωνευθεί στο σύνηθες σύστημα ψυχικής υγείας με λάθος τρόπο. Αυτή είναι μια διαρκής πρόκληση.
Όταν πρωτοξεκίνησα να ασχολούμαι στο συγκεκριμένο χώρο, επηρεάστηκα βαθύτατα από την
ακόλουθη παρατήρηση: είδα ανθρώπους, άτομα που έκαναν σοβαρή κατάχρηση ουσιών, ανθρώπους με εγκληματικές δραστηριότητες να μετασχηματίζονται. δεν ήταν
απλά ζήτημα βελτίωσης των συμπτωμάτων αλλά μετασχηματισμού στον τρόπο ζωής,
στην ταυτότητα. προερχόμουν από το χώρο της παραδοσιακής ψυχολογίας και είχα
ασχοληθεί με ψυχικά ασθενείς. Είχα παρατηρήσει ότι η αλλαγή ήταν πολύ δύσκολο να

exartiseis_27.qxp_99.qxd 15/12/2017 13:37 Page 43

Εξαρτήσεις

43

επιτευχθεί σε αυτά τα άτομα. Στο Phoenix house βλέπω ανθρώπους αυτό-καταστροφικούς, με παραβατική συμπεριφορά, οι οποίοι σταδιακά μέσα σε ένα διάστημα ενός
έτους μετασχηματίζονται. Αυτό άλλαξε ολόκληρη την επαγγελματική μου ζωή. .. εάν
πρέπει να συνοψίσω ποιο είναι το σημαντικό γεγονός, δεν είναι μία στιγμή μονάχα αλλά μια διαρκής παρατήρηση, ότι κάτι συμβαίνει στη Θεραπευτική Κοινότητα, το οποίο
είναι ικανό να μεταμορφώσει ζωές και όχι απλά να βελτιώσει τα συμπτώματα. Αυτό
καθόρισε την επαγγελματική μου ζωή για 40 χρόνια.
Για έναν θεραπευτή που ασχολείται σε Θεραπευτική Κοινότητα, τα πιο χρήσιμα χαρακτηριστικά είναι οι δεξιότητες για την εφαρμογή της κοινότητας ως μέθοδο. …η κατάχρηση
ουσιών είναι μια διαταραχή που αφορά το άτομο ως σύνολο, τις συμπεριφορές, τις
στάσεις και τη συναισθηματική του ανάπτυξη. Κατανοώ επίσης ότι η κοινότητα είναι η
βασική μέθοδος με την οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα χαρακτηριστικά
της διαταραχής. …οι βασικές κλινικές δεξιότητες ουσιαστικά είναι ο τρόπος με τον
οποίο μπορώ να εφαρμόσω την κοινότητα ως μέθοδο για να βοηθήσω το άτομο να
αλλάξει αυτά τα χαρακτηριστικά. με άλλα λόγια, να βοηθήσω το άτομο ουσιαστικά να
αξιοποιήσει την κοινότητα των ομότιμων για να μπορέσει να αλλάξει τον εαυτό του.
μια βασική συμβουλή για ένα νέο άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με τη θεραπεία είναι φυσικά ότι θα πρέπει να γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Και το πρώτο που πρέπει να κάνει
είναι να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει να εξετάσει τα κίνητρά του, να
εξετάσει ποια είναι η πραγματικότητα, πως είναι οι σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. το να γνωρίζεις τον εαυτό σου σημαίνει να πάρεις πληροφορίες και από
άλλους για το πώς σε βλέπουν/βιώνουν. δεν πρόκειται λοιπόν για απλό διαλογισμό,
προσπαθώντας να κατανοήσεις ή να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Αλλά πρέπει να
γνωρίζεις τον εαυτό σου και από μια κοινωνική άποψη, αυτό θα πει: «πως τον/ την
επηρεάζω; τι συμπεριφορές και στάσεις εμφανίζω στις οποίες αντιδρούν οι άνθρωποι
γύρω μου;».
Για τους θεραπευτές σε ΘΚ θα πρότεινα να έχουν μεγαλύτερη εκπαίδευση σε ομάδες. οι θεραπευτές θα ήταν καλό να αξιοποιήσουν τους ομότιμούς τους για να αξιολογήσουν
αμοιβαία τη συμπεριφορά ο ένας του άλλου, τις συμπεριφορές και τις στάσεις τους
και το πως αυτές επηρεάζουν τους άλλους. οι θεραπευτές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες να δουλεύουν με άλλους κατά κύριο λόγο μέσα από την εμπειρία. Εάν βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα εάν ασχολούνται με ψυχικά ασθενείς, με πληθυσμό στη φυλακή, ή με εφήβους το βασικό είναι
η εμπειρία. Όμως ο καλύτερος τρόπος να καταλάβουν εάν είναι αποτελεσματικοί ως
θεραπευτές, είναι η διαρκής διερεύνηση του εαυτού τους και της επίδρασης που
έχουν στους άλλους.
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MAry MArdEn vElAsQuEZ

h μ. velasquez έχει ειδικευθεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβάσεων που στηρίζονται
στο διαθεωρητικό μοντέλο της Αλλαγής και στη Συνέντευξη Κινητοποίησης το οποίο
έχει βρει εφαρμογή σε παρεμβάσεις πρόληψης για το Ηιv, στον προγεννητικό έλεγχο,
καθώς και στη χρήση- κατάχρηση αλκοόλ και στο κάπνισμα. Είναι υπεύθυνη σε ένα
ερευνητικό πρόγραμμα που βασίζεται στην ομαδική θεραπεία για απεξάρτηση από
την κοκαΐνη, το οποίο επιχορηγήθηκε από το Εθνικό ινστιτούτο για τη Χρήση Ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και στο πρόγραμμα chOicEs, σε μια μελέτη πρόληψης του
συνδρόμου αλκοολικής εμβρυοπάθειας. Στη χώρα μας έρχεται με στόχο την εκπαίδευση στελεχών στη μέθοδο της Συνέντευξης Κινητοποίησης και του δια-θεωρητικού
μοντέλου, όπου είναι διεθνώς γνωστή ως εκπαιδεύτρια. Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό μας αναφέρεται στο μοντέλο της Συνέντευξης Κινητοποίησης
και στα πεδία εφαρμογής του:
ο carlo diclemente, ξεκίνησε μια έρευνα με το όνομα ‘Project Match’ ήταν μια μεγάλη μελέτη
για τη θεραπεία του αλκοολισμού. Στόχος της μελέτης ήταν να εντοπίσει ποιά θεραπεία ήταν πιο αποτελεσματική και για ποιόν. μια από τις υπό μελέτη θεραπείες ήταν
η Συνέντευξη Κινητοποίησης… αρχικά ήμουν υπεύθυνη αυτού του τμήματος της έρευνας, και αργότερα ολόκληρου του έργου. Εκπαιδεύτηκα στη Συνέντευξη Κινητοποίησης. Αυτό που με κινητοποίησε αρχικά ήταν ότι ενώ γνωρίζαμε για τα στάδια της αλλαγής, την προπερίσκεψη, την περίσκεψη, την προετοιμασία και τη δράση… δεν ξέραμε πώς να αντιμετωπίσουμε κάποιον ο οποίος βρίσκονταν στα προηγούμενα στάδια,
όπως είναι η προ-περίσκεψη ή η περίσκεψη. …η Συνέντευξη Κινητοποίησης ταιριάζει
πολύ καλά σε αυτό και ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια. …τα στάδια και οι διαδικασίες
της αλλαγής έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση και τη διευκόλυνση της διαφοροποίησης μίας συμπεριφοράς. …η Συνέντευξη Κινητοποίησης ταιριάζει πολύ καλά
με όλους τους πελάτες ανεξάρτητα σε ποιο στάδιο βρίσκονται…γυναίκες υψηλού κίνδυνου για ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη με παράλληλη χρήση αλκοόλ, χρήστες κοκαΐνης,
οροθετικούς που έκαναν κατάχρηση αλκοόλ, έγκυες που κάπνιζαν καθώς και με εξαρτημένους χρήστες ουσιών που έχουν εμπλοκή με το Νόμο ή το σωφρονιστικό σύστημα… πολλές μελέτες έχουν εστιάσει σε δύο ή περισσότερες συμπεριφορές. οι περισσότερες στοχεύουν σε περισσότερες από μία συμπεριφορές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφήσεις τον ίδιο τον πελάτη να αποφασίσει ποιές από αυτές τις συμπεριφορές είναι περισσότερο έτοιμος να αλλάξει και να προσαρμοστεί η θεραπεία του σε
αυτή τη συμπεριφορά. Αφού τα καταφέρουν με μια αλλαγή, προχωρούν στην επόμενη, πρόκειται σαφώς για προσαρμογή της θεραπείας. Είναι απαραίτητο πραγματικά
να ενημερώσεις τον πελάτη ότι υπάρχει περιθώριο για αλλαγή, να του δίνεις ανατροφοδότηση και να τον καθοδηγείς.
Όταν αναφέρεται στους συμβούλους εξαρτήσεων, στις αρετές και στην εκπαίδευση που χρειάζεται να έχουν για την εφαρμογή της Συνέντευξης Κινητοποίησης, αναφέρει χαρακτηριστικά.
…αρετή είναι η ακεραιότητα. Θεωρώ πως η Συνέντευξη Κινητοποίησης έχει τη δυνατότητα να
προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες, επίσης οφείλεις να αντιμετωπίζεις του συνα-
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δέλφους σου με τον ίδιο σεβασμό που προσδοκάς να έχεις και για τους πελάτες σου.
Αυτό αφορά το σεβασμό των συναδέλφων σου, το σεβασμό στο προσωπικό ύφος του
καθενός και την προσαρμογή, ενδεχομένως, της προσέγγισής μας έτσι, ώστε να ταιριάζει με το ύφος του εκάστοτε συμβούλου. Χρειάζεται να εκπαιδευτεί κάποιος στη
Συνέντευξη Κινητοποίησης περισσότερο από μία φορά για να μάθει να εφαρμόζει τις
δεξιότητες αυτές, να συμμετάσχει σε περισσότερα από ένα εργαστήρια… σημαντική
δεξιότητα είναι το γνήσιο ενδιαφέρον για τον πελάτη. Να ακούς καλά, να έχεις την
ικανότητα και την υπομονή να ακούς. Επίσης, να μπορείς να δείξεις ενσυναίσθηση…
είναι μέρος του προσωπικού ύφους του καθενός... ώστόσο η Συνέντευξη Κινητοποίησης περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν. …κάποιοι άνθρωποι τα καταφέρνουν λίγο πιο γρήγορα λόγω της «προδιάθεσης» που μπορεί να έχουν στη συμβουλευτική με ενσυναίσθηση.
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lisA nAJAvits

h dr. l. najavits, είναι καθηγήτρια στο τμήμα Ψυχιατρικής της ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου harvard και διευθύντρια του Ερευνητικού προγράμματος για το μετα-τραυματικό άγχος στο Κέντρο για την Κατάχρηση Αλκοόλ και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών στο Νοσοκομείο Mclean. Κατά την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της ψυχικής υγείας έχει ασχοληθεί κλινικά και ερευνητικά με το μετα-τραυματικό στρες και την κατάχρηση ουσιών και
έχει αναπτύξει ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία παρέμβασης για το μετά-τραυματικό άγχος. Συνεργάζεται με το ΚΕΘΕΑ για την εκπαίδευση στελεχών στη συμβουλευτική
των εξαρτήσεων και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του μετά-τραυματικού άγχους.
Η lisa najavits εκπαιδεύτηκε στην έρευνα και στην εφαρμογή των γνωσιακών-συμπεριφορικών
παρεμβάσεων. Εργάστηκε ως κλινικός ψυχολόγος στο Νοσοκομείο Mclean/της ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στον τομέα της κατάχρησης ουσιών ενώ στην συνέχεια ανέλαβε τον συντονισμός μιας μελέτης αποτελεσματικότητας σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα για χρήστες κοκαΐνης με συνυπάρχουσες διαταραχές. Στο πλαίσιο αυτό επέλεξε το θέμα της διαταραχής μετατραυματικού
άγχους (Ptsd) και της κατάχρησης ουσιών, καθώς υπήρχε ελάχιστη βιβλιογραφία για
αυτό το συγκεκριμένο συνδυασμό.
ώστόσο η προσωπική ιστορία φαίνεται να είναι παρούσα στις επιλογές, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει η ίδια:
«…καταλαβαίνω ότι με «τράβηξε» περισσότερο αυτό το θέμα λόγω του προσωπικού και οικογενειακού ιστορικού τραύματος. Η μητέρα μου και η γιαγιά μου ήταν από την ουγγαρία και βίωσαν και επιβίωσαν από το ολοκαύτωμα, ενώ εγώ υπήρξα θύμα εγκληματικής επίθεσης κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Είναι σίγουρο ότι
δεν είναι απαραίτητο να έχει βιώσει κάποιος τραύμα για να μπορεί να δείξει συμπόνια
για κάτι τέτοιο, όμως οι προσωπικές εμπειρίες μου προσέφεραν άμεση κατανόηση
της επίδρασης που μπορεί να έχει ένα τραυματικό γεγονός στους ανθρώπους. προσωπική εμπειρία με κατάχρηση ουσιών δεν είχα, ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου αντιμετώπισε ποτέ τέτοιο ζήτημα. ώστόσο, μέσα από τη δουλειά μου γρήγορα συνειδητοποίησα ότι η κατάχρηση ουσιών συνδέεται πολύ συχνά με κάποιο τραύμα. οι ουσίες
μπορεί εύκολα να αποτελέσουν τρόπο αντιμετώπισης του συναισθηματικού πόνου…
με συγκινούσε η προσπάθεια που έκαναν οι χρήστες για θεραπεία. πολύ συχνά ξεπερνούσαν το νόμο των πιθανοτήτων απλά και μόνο για να παραμείνουν ζωντανοί…
κάποια στιγμή ενώ έγραφα το πρώτο μου βιβλίο το “seeking safety”, συνειδητοποίησα ότι ουσιαστικά έγραφα για τα πράγματα που είχα μάθει εγώ αντιμετωπίζοντας τα
δικά μου βιώματα, και μέσα από την παρατήρηση των ανθρώπων γύρω μου μεγαλώνοντας ως παιδί και ως ενήλικας. πάντοτε υπάρχουν δυσκολίες κάποιου είδους, όμως
επίσης πάντα υπάρχει και ο τρόπος να τις αντιμετωπίσεις. Όταν προκύπτει μια δυσκολία, σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι υπάρχει
κάτι που μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Εγώ θεωρώ την αντιμετώπιση
των δύσκολων καταστάσεων μια διαδικασία δια βίου μάθησης. Αυτή η φιλοσοφία, ενδεχομένως, αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική όταν βίωσα την ξαφνική απώλεια της
μητέρας μου σε αρκετά νεαρή ηλικία, και αναζήτησα τρόπους να το αντιμετωπίσω…»
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Η najavits θεωρεί ότι η θεραπευτική δουλειά συνδέεται με την συγγραφή και την έρευνα.
«...το κάθε ένα από αυτά προέρχεται από διαφορετικό κομμάτι του εαυτού μου, ταυτόχρονα
όμως όλα συνδέονται …η συγγραφή είναι το δυσκολότερο των τριών …».
Στο ρόλο του θεραπευτή η najavits εκφράζει μία πολύ σαφή θέση: «…εκτός από γνώσεις ο θεραπευτής χρειάζεται ικανότητες συμπόνιας, ενσυναίσθησης, καθρεφτίσματος και αρκετά ακόμη χαρακτηριστικά τα οποία πιθανόν δεν διδάσκονται. Όσο για την προσωπική θεραπεία, αυτό φαίνεται να έχει πραγματικά σημασία, ωστόσο η βιβλιογραφία δεν
δείχνει ότι επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του θεραπευτή. .. οι χρησιμότερες αρετές για ένα θεραπευτή; Ευφυΐα, συμπόνια, διερευνητικό πνεύμα, ανοιχτό μυαλό και
ευσυνειδησία σε ίσες δόσεις. Η αίσθηση χιούμορ επίσης είναι πολύ καλό δώρο για
αυτό το χώρο εργασίας. …πρέπει όμως να επενδύσεις όσο χρειάζεται... Είναι πολύ
εύκολο να παρεκκλίνει κανείς λόγω επιλογών πολιτικής, λόγω του προγράμματος άλλων ανθρώπων, λόγω χρημάτων, ή λόγω άλλων παραγόντων που δεν σχετίζονται με
τη δουλειά. …η δουλειά έχει πολλές προκλήσεις και θα πρέπει να υπάρχει κάτι σημαντικό σε συναισθηματικό επίπεδο, κάτι που σας αγγίζει βαθιά μέσα σας. Εάν όχι, τότε
ενδεχομένως να ήταν καλύτερο να βρείτε μια άλλη πιο εύκολη καριέρα».
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sAndrA BrOwn

Η sandra Brown είναι ψυχολόγος με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας. Είναι
Αντιπρύτανης Ερευνών και καθηγήτρια στην κλινική ψυχολογία στο πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο και έχει εξειδικευτεί στη δουλειά με παιδιά και εφήβους με
προβλήματα ψυχικής υγείας και εξάρτησης.
Η sandra Brown αναφέρεται εκτενώς στις μελέτες της και στα αποτελέσματα των ερευνών ιδιαίτερα με εφήβους καθώς διεξάγει μία διαχρονική μελέτη 20 ετών με εφήβους εξαρτημένους από αλκοόλ ή ναρκωτικά και εξετάζει την πορεία τους προς την ενηλικίωση
σε σχέση με μία ομάδα ελέγχου στην κοινότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρει:
Έχουμε μάθει πολλά για την εξέλιξη των εφήβων και το πέρασμα στην ενήλικη ζωή αλλά και
για τους τρόπους με τους οποίους η εξάρτηση τους επηρεάζει από νωρίς. Γνωρίζουμε ότι οι έφηβοι μπορεί να ωφεληθούν από την εξάρτησή τους με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι έφηβοι ωφελούνται από νωρίς από τη θεραπεία, μπορούν
να έχουν μια καλή συνέχεια στη ζωή τους, και εξελίσσονται σε επιτυχημένους ενήλικες. Άλλοι έφηβοι εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες μέχρι να ενηλικιωθούν, οπότε
βελτιώνονται σταδιακά. πολλοί νέοι με διαταραχές εξάρτησης από τη νεαρή ηλικία
εξακολουθούν, τουλάχιστον μέχρι 30-35 ετών, να έχουν προβλήματα με το αλκοόλ και
τα ναρκωτικά. Η πορεία διαφέρει λοιπόν, γνωρίζουμε ότι κάποιοι βελτιώνονται πιο
γρήγορα και κάποιοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. φυσικά, αυτό που μας απασχολεί, είναι τα άτομα εκείνα που δεν δείχνουν να ωφελούνται από τη θεραπεία που λαμβάνουν. μελετώντας τις συμπεριφορές τους για μεγάλες χρονικές περιόδους ίσως
μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτούς που χρειάζονται περισσότερη ή διαφορετικού τύπου θεραπείας… βλέπουμε ότι στην ηλικία των 21 ετών, που είναι το όριο ενηλικίωσης
στις ΗπΑ, περίπου οι μισοί θα έχουν εμφανίσει σημαντική βελτίωση. Αυτό σημαίνει ότι
είτε δεν θα κάνουν καθόλου χρήση αλκοόλ ή ουσιών, είτε ότι εάν κάνουν, θα έχουν
ελάχιστα έως καθόλου προβλήματα. ώστόσο, οι μισοί από αυτούς δεν εμφανίζουν
βελτίωση μέχρι αυτή την περίοδο. Αυτά είναι άτομα που εξακολουθούν να έχουν προβλήματα με τα ναρκωτικά, χρησιμοποιούν λιγότερες ουσίες αλλά το ίδιο συχνά όπως
παλαιότερα.
υπάρχουν ένα-δύο ευρήματα τα οποία ξεχωρίζουν όσον αφορά την πρόγνωση για θεραπεία.
Ένα από αυτά είναι ότι, εάν έχουν μια ψυχιατρική διαταραχή εκτός από την εξάρτηση
από τις ουσίες, τότε είναι πιο δύσκολο να βελτιωθούν από τη θεραπεία για την τοξικοεξάρτηση. Από θεραπευτικής άποψης είναι ο πιο δύσκολος πληθυσμός. Είναι πιθανότερο να υποτροπιάσουν και να επιστρέψουν στην κατάχρηση ή εξάρτηση από τις
ουσίες λόγω της ψυχιατρικής τους διαταραχής. Άρα, οι ψυχιατρικές διαταραχές, ιδιαίτερα η κατάθλιψη και το άγχος για τους εφήβους και η διαταραχή συμπεριφοράς ή
αντικοινωνικής προσωπικότητας, αποτελούν επικίνδυνους παράγοντες στη φάση της
ενηλικίωσης για πιο άμεση υποτροπή και χειρότερα μακροχρόνια αποτελέσματα.
Ένα ακόμη ζήτημα, το οποίο πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον και σημαντικό, είναι το οικογενειακό ιστορικό εξάρτησης από το αλκοόλ ή τις ουσίες (εάν ο πατέρας, ή η μητέρα, ή και
οι δυο γονείς για παράδειγμα είχαν πρόβλημα εξάρτησης από αλκοόλ ή ουσίες), πα-
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ρότι δεν δείχνει να επηρεάζει το διάστημα αμέσως μετά τη θεραπεία (τον πρώτο χρόνο), αποτελεί αρνητικό παράγοντα πρόβλεψης μακροπρόθεσμα. φαίνεται ότι αυτά τα
άτομα είναι πιο πιθανό όχι μόνο να επιστρέψουν στη χρήση ουσιών αλλά και στην
εξάρτηση.
Η βιβλιογραφία που υπάρχει είναι ήδη αρκετή και γνωρίζουμε ότι οι περιπτώσεις διπλής διάγνωσης είναι συχνότερες στον πληθυσμό των εφήβων με εξάρτηση από τις ουσίες
από ό,τι στον πληθυσμό των ενηλίκων. Για παράδειγμα, περίπου τα δύο τρίτα των νέων που παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα θεραπείας της τοξικοεξάρτησης σε κάποιο νοσοκομείο έχουν και άλλη διάγνωση. οι πιο συνηθισμένες διαγνώσεις είναι της
κατηγορίας της εξωτερίκευσης, όπως είναι η διαταραχή της συμπεριφοράς ή η επιθετικότητα. περίπου το ένα τέταρτο των νέων που νοσηλεύονται για θεραπεία της εξάρτησης από τις ουσίες έχουν μια διαταραχή εσωτερίκευσης, όπως είναι η κατάθλιψη ή
η διαταραχή άγχους.
Όσον αφορά στην εξάρτηση από το αλκοόλ και τις συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές οι
μελέτες σύμφωνα με την sandra Brown οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα για ταυτόχρονη αντιμετώπιση και των δυο ζητημάτων.
Η εξάρτηση από το αλκοόλ είναι το πιο συνηθισμένο είδος εξάρτησης από ουσίες στις Ηνωμένες πολιτείες. προκαλεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι η χρήση ουσιών, όσον
αφορά τη σωματική υγεία, τα ατυχήματα, τους τραυματισμούς και τη θνησιμότητα.
Αποτελεί λοιπόν την πιο συνηθισμένη μορφή εξάρτησης, παρόλο που στις Ηνωμένες
πολιτείες ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα για την πρόληψη και τις παρεμβάσεις για
την τοξικοεξάρτηση. ουσιαστικά, πιστεύαμε ότι η ηλικία που εμφανίζεται η μεγαλύτερη επικράτηση της εξάρτησης από το αλκοόλ στις ΗπΑ ήταν μεταξύ των 20 και 30
ετών. βάσει πρόσφατων επιδημιολογικών μελετών, γνωρίζουμε πλέον ότι τα υψηλότερα ποσοστά εξάρτησης από το αλκοόλ είναι στην πραγματικότητα μεταξύ 18 και 22
ετών, με αποκορύφωση μια ηλικιακή φάση όπου είναι ακόμη παράνομο να καταναλώνει κάποιος αλκοόλ στις Ηνωμένες πολιτείες. λόγω αυτού του νέου ευρήματος οι
Εθνικοί οργανισμοί υγείας έχουν ξεκινήσει σημαντικές προσπάθειες για την πρόληψη
της εμπλοκής με το αλκοόλ μεταξύ παιδιών και νεαρών εφήβων. Γνωρίζουμε ότι, εάν
οι έφηβοι ξεκινήσουν να καταναλώνουν αλκοόλ, πριν την ηλικία των 14 ετών, έχουν
τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν εξάρτηση από το αλκοόλ
στη ζωή τους.
Γίνεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια για την πρόληψη της εμφάνισης αυτών των προβλημάτων.
τώρα πλέον με τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να μετρήσουμε τη λειτουργικότητα
του ατόμου. ιδιαίτερα τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου, σε σχέση με την εξάρτηση
από το αλκοόλ και τις ουσίες. Έτσι, ενώ στο παρελθόν γνωρίζαμε από διάφορα ψυχολογικά τεστ ότι η εξάρτηση προκαλεί προβλήματα και ότι τα ναρκωτικά προκαλούν
βλάβες στο γνωστικό επίπεδο, τώρα πλέον μπορούμε να μετρήσουμε ποια συγκεκριμένα μέρη του εγκεφάλου επηρεάζονται. Έτσι, παρόλο που πιστεύαμε ότι το αλκοόλ
είναι αρκετά ασφαλής ουσία και οι άλλες ουσίες ήταν πιο επικίνδυνες, έχουμε μάθει
ότι ιδιαίτερα για τους εφήβους, ο εγκέφαλος των οποίων αναπτύσσεται ακόμη, το αλκοόλ μπορεί να έχει πιο καταστροφικές συνέπειες.
Στο μέλλον, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτού του είδους τις έρευνες, για να προσδιορίσουμε πόσο παραμένουν οι επιπτώσεις του αλκοόλ και εάν οι δοκιμές με αλκοόλ από
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νωρίς επηρεάζουν τον τρόπο ανάπτυξης του εγκεφάλου. Νομίζω ότι αυτά τα ευρήματα για τις επιδράσεις του αλκοόλ στην ανάπτυξη του εγκεφάλου ξεχωρίζουν με μοναδικό τρόπο και έχουν μεταβάλει την αντίληψή μου σχετικά με την εξάρτηση. Ακόμη, οι
κλινικές έρευνες έχουν αλλάξει την κατανόηση γύρω από το αλκοόλ με έναν ακόμη
τρόπο όσον αφορά τις ψυχιατρικές διαταραχές. πιστεύαμε ότι τα άτομα που είναι
εξαρτημένα από τα ναρκωτικά, τα οποία έχουν παράλληλα και κάποια ψυχιατρική διαταραχή, εάν τους παρείχαμε περισσότερη ή πιο εντατική θεραπεία για την εξάρτηση
θα βελτιώνονταν. τώρα γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά ότι χρειάζονται
εξειδικευμένα είδη διαπροσωπικών παρεμβάσεων. Είναι σαφές πως είναι καλύτερο να
αντιμετωπιστεί η εξάρτηση από την ουσία και το ψυχιατρικό πρόβλημα ταυτόχρονα
και όχι διαδοχικά, όπως πίστευαν παλαιότερα. Για παράδειγμα, για να μπορέσουν τα
άτομα που έκαναν κατάχρηση ουσιών να λάβουν θεραπεία για την κατάθλιψη, συχνά
έπρεπε να απέχουν πρώτα από το αλκοόλ ή τις ουσίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα πριν πάρουν θεραπεία για την κατάθλιψη.
Καθώς λοιπόν η κατάθλιψη οδηγούσε πολλούς εξαρτημένους πίσω στο αλκοόλ ή τις ουσίες,
πολλοί από αυτούς δεν λάμβαναν ποτέ τη θεραπεία που χρειάζονταν για την κατάθλιψη. τώρα γνωρίζουμε ότι είναι καλύτερο να αντιμετωπίζεις αυτά τα προβλήματα ταυτόχρονα και να εφαρμόζονται αυτές οι διμερείς προσεγγίσεις, εστιάζοντας σε όλους
τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξάρτηση, και εκείνους που επηρεάζουν τη
διαταραχή της κατάθλιψης.
ώς αποτέλεσμα των ερευνών, καταλήγουμε ότι η κατεύθυνση του μέλλοντος όσον αφορά την
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και των ψυχιατρικών διαταραχών οδηγεί σε ολοκληρωμένες θεραπείες, τόσο όσον αφορά τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις όσο και τη φαρμακευτική αγωγή….άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, αλλά και προβλήματα ψυχικής υγείας, πρέπει να προσεγγίζουμε το ζήτημα πρώτα από την πλευρά
που αφορά την ψυχική υγεία. ο λόγος για τον οποίο το τονίζω αυτό είναι, επειδή στις
μελέτες που προσπάθησαν πρώτα να αναπτύξουν παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες και της κατάθλιψης, για παράδειγμα, οι οποίες ξεκίνησαν από την εξάρτηση και στη συνέχεια εστίαζαν στην κατάθλιψη, δεν είχαν το
ίδιο καλά αποτελέσματα, όπως οι παρεμβάσεις που ξεκίνησαν αντίστροφα με την ευαισθησία να αντιμετωπίσουν πρώτα την κατάθλιψη και έπειτα πρόσθεσαν υλικό για
την εξάρτηση.
τα δεδομένα από τις νέες μας έρευνες το καθιστούν σαφές αυτό. τα άτομα που αντιμετωπίζουν και τα δύο είδη διαταραχών βιώνουν την κατάθλιψη ως ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα που διαιωνίζει το πρόβλημα της εξάρτησης, ενώ δεν θεωρούν την εξάρτηση
ως τον παράγοντα που διαιωνίζει την κατάθλιψή τους. Έτσι, φαίνεται να είναι καλύτερο όσον αφορά τους εξυπηρετούμενους ο πυρήνας ή η βάση των παρεμβάσεων να
αφορούν αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και η
αντιμετώπιση της εξάρτησης να εντάσσεται σε αυτές. οι ασθενείς με διπλή διάγνωση
δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι με αυτά τα θεραπευτικά μοντέλα, καθώς η θεραπεία τους βοηθά στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους κάτι που θα διαρκέσει
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η sandra Brown είναι επίσης ιδιαίτερα σαφής στην ανάγκη διαχρονικών ερευνών. Συγκεκριμένα λέει:
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Όταν μελετάμε την ανθρώπινη συμπεριφορά, είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε τα
άτομα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να κατανοήσουμε τις επιδράσεις των ψυχοτρόπων ουσιών στην εξέλιξή τους. Η μελέτη των νέων
και των ενηλίκων, καθώς μεγαλώνουν και ωριμάζουν, δεν είναι πάντοτε εύκολη. οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με τη χρήση ουσιών είναι πιθανό να καταλήξουν στη φυλακή, μετακινούνται περισσότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους ή μπορεί να είναι
άστεγοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Στις μακρόχρονες έρευνές πλέον έχουμε αρκετές διαδικασίες που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τα άτομα αυτού του πληθυσμού. Σήμερα, είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε με περισσότερο από το 90% των εφήβων με εξάρτηση από το αλκοόλ και τις ουσίες για διάστημα 10-15 ετών. Αφού, έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε την
επαφή μαζί τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πιστεύουμε ότι τα ευρήματά μας
μπορούν να γενικευθούν για τον πληθυσμό των εξαρτημένων από ουσίες.
τέλος αναφορικά με τις συμβουλές που θα έδινε σε ένα θεραπευτή η ερευνητή η sandra Brown
εστιάζει στην ενσυναίσθηση, στην περιέργεια και στη διάθεση για δια-βίου μάθηση.
Όσον αφορά τους θεραπευτές, χωρίς ενσυναίσθηση η θεραπευτική διεργασία γίνεται πολύ
πιο δύσκολη. Εάν έπρεπε να εντοπίσω ένα βασικό κριτήριο για έναν καλό θεραπευτή,
αυτό θα ήταν να έχει ανεπτυγμένες δεξιότητες ενσυναίσθησης, οι οποίες αποτελούν
τον βασικό πυρήνα του ποιος είναι. Θεωρώ λοιπόν ότι η ενσυναίσθηση είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό.
Η περιέργεια βοηθά το θεραπευτή να αναζητήσει τον εσωτερικό του κόσμο και το εξωτερικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. πιστεύω λοιπόν, ότι αυτό θα ήταν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο προσωπικό χαρακτηριστικό για ένα θεραπευτή, κάτι που θα βοηθούσε
στη θεραπεία. Νομίζω πως η μάθηση δεν ολοκληρώνεται ποτέ, πρόκειται για μια διά
βίου διαδικασία. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν είσαι θεραπευτή ή ερευνητής.
πάντοτε υπάρχουν καινούργια επιστημονικά ευρήματα που περιμένουν να ανακαλυφθούν, τεχνικές να δημιουργηθούν ή να εξελιχθούν. Εάν δεν υπάρχει αυτή η αναζήτηση για γνώση, θα χαθούν πολλές ευκαιρίες για μάθηση καθώς και τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τους θεραπευόμενους ή που μπορεί να επηρεάσουν τις έρευνες και να απαντήσουν σε νέα ερωτήματα. Η δια βίου μάθηση υιοθετεί
ερωτήματα τα οποία διευκολύνουν τα επόμενα βήματα στην εξέλιξη της επιστήμης…
η διαρκής αναζήτηση αυτών των ερωτημάτων και θεμάτων, τα οποία έχουν εγγενές
ενδιαφέρον βοηθά στη διατήρηση μιας καριέρας στην έρευνα ή τη θεραπεία.
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stEvEn GAllOn

ο steve Gallon είναι καθηγητής στη συμβουλευτική ψυχολογία στο πανεπιστήμιο του Oregon,
ειδικεύεται στη θεραπεία της τοξικοεξάρτησης, και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση
συμβούλων τοξικοεξάρτησης και άλλων επαγγελματιών στο χώρο της υγείας παρέχοντας εποπτεία και εκπαίδευση σε μεθόδους θεραπείας. Είναι διευθυντής στον βόρειοδυτικό τομέα μεταφοράς της τεχνογνωσίας (Attc) για τις Εξαρτήσεις του Όρεγκον.
Έχει εργαστεί με βετεράνους του βιετνάμ σε ένα πρόγραμμα για τη θεραπεία των εξαρτήσεων ενώ το θεραπευτικό κέντρο στο οποίο εργάστηκε στην συνέχεια είχε τομέα εκπαίδευσης, όπως το ΚΕΘΕΑ, όπου παρείχε εκπαίδευση σε φορείς για το πώς να «στήσουν» στεγνά προγράμματα, αλλά και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης από ολόκληρη την πολιτεία του Όρεγκον. Στην συνέχεια εργάστηκε ως διευθυντής Εκπαίδευσης της πολιτείας του Oregon, αρμόδιος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο των εξαρτήσεων και τέλος ως διευθυντής ενός από τα
Κέντρα μεταφοράς τεχνογνωσίας για τις Εξαρτήσεις (Addictions technology transfer
center, Attc) όπου και παραμένει ακόμη.
Η συνέντευξη του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυσκολίες μετασχηματισμού των γνώσεων
που αποκτώνται από την έρευνα σε εκπαίδευση και εφαρμογή στην πράξη. Χαρακτηριστικά αναφέρει:
Στο κέντρο αυτό ασχολούμαστε με τη δημιουργία εργαλείων και πρακτικών ερευνητικών
εφαρμογών, τα οποία βασίζονται σε επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα. μετά από
τη μελέτη των ερευνών στο χώρο των εξαρτήσεων δημιουργούμε εργαλεία και μεθόδους με στόχο να μειώσουμε το χρόνο που μεσολαβεί στη μεταφορά ενός ερευνητικού ευρήματος από τη θεωρία στην πράξη, από τους συμβούλους στους πελάτες. Συνήθως, αυτή η διαδικασία χρειάζεται περίπου 15 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Εμείς
λοιπόν προσπαθούμε να μειώσουμε το χρόνο αυτό. φτιάχνουμε λοιπόν αυτά τα εργαλεία, «οργανώνουμε» εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους
που παρέχουν θεραπευτικές υπηρεσίες στην κοινότητα. Η περιοχή ευθύνης μας έχει
επεκταθεί και από μία πολιτεία, τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε τέσσερις, παρέχουμε
λοιπόν εκπαίδευση σε τέσσερις διαφορετικές πολιτείες στις Ηνωμένες πολιτείες.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ιδρύσει 14 κέντρα μεταφοράς της τεχνογνωσίας σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία δουλεύουν με τους επαγγελματίες του χώρου σε τοπικό επίπεδο και αξιοποιούν τα στοιχεία που εκείνοι φέρνουν. …η μεγαλύτερη δυσκολία που
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε στην παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσης είναι ότι
συχνά οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της εξάρτησης υπο-χρηματοδοτούνται. δεν
έχουν αρκετά κονδύλια και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα η χρηματοδότηση εμφανίζει διακυμάνσεις. Έτσι όταν ο προϋπολογισμός είναι χαμηλός, συνήθως, το πρώτο πράγμα στο οποίο γίνονται περικοπές είναι η εκπαίδευση.
Η κατάρτιση και η εκπαίδευση των επαγγελματιών, οι δραστηριότητες διασφάλισης της ποιότητας της εργασίας, οι προσπάθειες για βελτίωση του θεραπευτικού σχεδιασμού, όλα
αυτά θεωρούνται πολυτέλεια και εφόσον είναι δευτερευούσης σημασίας περικόπτονται. Η μεγαλύτερή μου απογοήτευση λοιπόν αφορά το ότι στο χώρο αυτόν πραγμα-
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τοποιούνται πολλά καινούργια πράγματα, κάθε χρόνο, νέες επιστημονικές ανακαλύψεις, φάρμακα, πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές τεχνικές, ερευνητικά προγράμματα, ωστόσο η εκμάθηση των νέων αυτών μεθόδων και τεχνικών δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη απογοήτευση… υπάρχουν πάρα
πολλές καλές τεχνικές, όπως η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, η συνέντευξη κινητοποίησης, η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, οι θεραπευτικές κοινότητες και η
θεραπεία των δώδεκα βημάτων, και όλες είναι αποτελεσματικές.
ώστόσο, αυτό που φαίνεται να είναι σημαντικό δεν είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί κανείς
αλλά πόσο καλά καταρτισμένος είναι για να την εφαρμόσει. οι φορείς που εκπαιδεύουν καλά το προσωπικό τους, που έχουν επαγγελματική αντιμετώπιση και εφαρμόζουν το μοντέλο τους αποτελεσματικά, ανεξάρτητα από το ποιο μοντέλο χρησιμοποιούν, είναι πιο αποτελεσματικοί από άλλους που δεν είναι τόσο καλά καταρτισμένοι και
δεν αφιερώνουν χρόνο και προσπάθεια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την κατάλληλη
εκπαίδευση του προσωπικού…. η εκπαίδευση και η κατάρτιση, πιστεύω πως είναι ό,τι
σημαντικότερο.
οι έρευνες μας έχουν δείξει ότι οι καλά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες. ..υπάρχουν προβλήματα σε αυτόν τον τομέα σε ολόκληρες τις Ηνωμένες πολιτείες. οι σύμβουλοι τοξικοεξάρτησης πιθανόν να έχουν εντελώς διαφορετικό επαγγελματικό προσανατολισμό, κάποιοι είναι κοινωνικοί λειτουργοί, άλλοι ψυχολόγοι, γιατροί, νοσηλευτές είναι πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. ώστόσο, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο, όπου όλοι οι ειδικοί θα μπορούσαν να
εκπαιδευτούν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης. Όσον αφορά
στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις Ηνωμένες πολιτείες για την προετοιμασία των επαγγελματιών στο χώρο των εξαρτήσεων, υπάρχουν πολλές δυνατότητες υπάρχουν εξαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, οργανωμένα και πολύ αναλυτικά, καθώς και άλλα προγράμματα που στηρίζονται περισσότερο στην παράδοση, στα
βιώματα και τις προσωπικές πεποιθήσεις του ατόμου αντί για την επιστήμη.
Θα ήθελα να τονίσω πόσο πραγματικά σημαντικές είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση… πόσο
είναι σημαντικό οι θεραπευτές για θέματα εξαρτήσεων να συμμετέχουν και οι ίδιοι σε
προσωπική θεραπεία. Αυτό το θέμα είναι επίσης ουσιαστικό για πολλούς και διάφορους λόγους.
Συχνά, κάποιοι ξεκινούν να εργάζονται στο χώρο λόγω κάποιας προσωπικής τους επαφής με
την εξάρτηση: είναι πιθανόν δηλαδή να μεγάλωσαν σε μια οικογένεια, όπου υπήρχαν
προβλήματα εξάρτησης ή να αντιμετώπιζαν οι ίδιοι πρόβλημα εξάρτησης. Όταν προέρχονται από αυτό το περιβάλλον είναι σε θέση να κατανοούν καλά τι είναι η εξάρτηση, αλλά ορισμένες φορές συγχέουν το ρόλο τους στη διαδικασία αυτή, ή ενδέχεται
να υπάρχουν ακόμη προσωπικά ζητήματα που θα πρέπει να «δουλέψουν» ώστε να είναι πραγματικά καλά. Η άλλη ομάδα θεραπευτών είναι συχνά άνθρωποι οι οποίοι δεν
έχουν ιστορικό που σχετίζεται με την εξάρτηση, έτσι, ενδέχεται, κάποιες φορές να
υπάρχουν ορισμένες παρανοήσεις που οφείλονται σε στερεότυπες πεποιθήσεις για
την εξάρτηση και οι οποίες χρειάζεται να διορθωθούν.
Ανεξάρτητα από ποια ομάδα προέρχεται κανείς, είναι σημαντικό να συμμετέχει σε μια διαδικασία κατά την οποία θα μάθει πράγματα για τον εαυτό του και θα μπορέσει να κατανοήσει πραγματικά ποιος είναι ο ρόλος του επαγγελματία στο χώρο των εξαρτήσεων.
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Νομίζω ότι ορισμένες φορές οι σύμβουλοι στο χώρο των εξαρτήσεων προσπαθούν να
κάνουν όλη τη δουλειά μόνοι τους. Επενδύουν λοιπόν προσωπικά στη θεραπεία του
πελάτη τους και εάν ο δεύτερος αντιμετωπίσει προβλήματα, τότε ο σύμβουλος νιώθει
ότι απειλείται ή νιώθει απογοητευμένος ή πιθανόν να μην μπορεί να αλληλεπιδράσει
πλέον με τον πελάτη του με θεραπευτικό τρόπο.
Να δουλέψουμε με τον εαυτό μας είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε σαφώς ποιος είναι ο ρόλος μας…πρέπει να χρησιμοποιούμε τις
προσωπικές μας εμπειρίες πολύ προσεκτικά. υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που μπορούν να οδηγήσουν στη θεραπεία.
Ένας σύμβουλος που και ο ίδιος έχει απεξαρτηθεί από τη χρήση ουσιών έχει ζήσει μια μοναδική εμπειρία, τη δική του εμπειρία. το γεγονός αυτό, εάν δεν είναι προσεκτικός, μπορεί να τον οδηγήσει σε γενικεύσεις και να αρχίσει να πιστεύει ότι η δική του εμπειρία
είναι η καλύτερη, ή ενδεχομένως επειδή με αυτήν την εμπειρία μπορεί να νιώθει πιο
εξοικειωμένος να θέλει να επηρεάσει τον πελάτη του, έτσι ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία παρόμοια με τη δική του, κάτι που είναι μεγάλο λάθος.
Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τους επαγγελματίες στο χώρο των εξαρτήσεων να κατανοήσουν πως υπάρχουν πολλοί δρόμοι που οδηγούν στη θεραπεία και πως αυτό που
έχει σημασία είναι να προσεγγίσουμε τον πελάτη και να τον βοηθήσουμε να βρει το
δρόμο και τον τρόπο που του ταιριάζει κι ας μην ταιριάζει, απαραιτήτως, στο σύμβουλο και τις δικές του πεποιθήσεις. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά η αποκάλυψη της δικής μου εμπειρίας και της δικής μου πορείας στη θεραπεία μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της θεραπείας. μπορεί να δώσει ελπίδα και να ενισχύσει το κίνητρο, να περνάει το μήνυμα ότι
η θεραπεία από τη χρήση ουσιών είναι πραγματικά εφικτή, καθώς οι άνθρωποι, ειδικά
στην αρχή της θεραπευτικής διαδικασίας, νιώθουν συχνά ότι τους υπερβαίνει. μοιάζει
να είναι πολύ δύσκολη η πορεία για τη θεραπεία και έτσι γρήγορα εγκαταλείπουν. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε τα άτομα αυτά να ξεκινούν θεραπεία
τρεις, τέσσερις ακόμη και πέντε φορές πριν καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους,
να απεξαρτηθούν.
Νομίζω λοιπόν, ότι η αυτό-αποκάλυψη είναι σημαντική αλλά πρέπει να γίνεται με πολύ προσεκτικό τρόπο, διότι μπορεί να είναι μεγάλο λάθος, εάν ο πελάτης κατευθύνεται στο να
ακολουθήσει οπωσδήποτε την ίδια πορεία με το θεραπευτή του. ο κάθε ένας πρέπει
να βρει το δικό του τρόπο και δρόμο προς την απεξάρτηση.
πιστεύω πως ο ρόλος μας ως σύμβουλοι είναι να δώσουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους να
βρουν το δρόμο τους, και σαφώς όχι να παρουσιάζουμε περιορισμένες επιλογές, σύμφωνα με τις προσωπικές μας θεραπευτικές εμπειρίες.
…στα Κέντρα μεταφοράς της τεχνογνωσίας για τις Εξαρτήσεις εκπαιδεύουμε τους επόπτες
και συνεργαζόμαστε με διάφορους φορείς, για να τους βοηθήσουμε να οργανώσουν
ένα πρόγραμμα εποπτείας, το οποίο να είναι αποτελεσματικό για τη δική τους πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι επόπτες παρατηρούν, δίνουν ανατροφοδότηση και κατευθύνουν τα άτομα που εποπτεύουν, τους συμβούλους δηλαδή, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Αυτός είναι ένας τομέας που έχει παραμεληθεί στις Ηνωμένες πολιτείες. δεν παρέχουμε πλέον αρκετή εποπτεία όπως στο παρελθόν. Γίνεται μια
προσπάθεια λοιπόν να ανανεωθεί το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός που υπήρχε για
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την κλινική εποπτεία. προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους διευθυντές των οργανισμών
και των φορέων να καταλάβουν ότι υπάρχει και οικονομικό όφελος από την κλινική
εποπτεία καθώς συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότερη παροχή θεραπευτικής βοήθειας. …δημιουργούμε τα εργαλεία εκείνα
που θα βοηθήσουν τους συμβούλους να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εφαρμογή
της στρατηγικής της συνέντευξης κινητοποίησης.
Η συνέντευξη κινητοποίησης φαίνεται πολύ απλή μέθοδος, στην πραγματικότητα όμως είναι
αρκετά πολύπλοκη και δύσκολη να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην πράξη. δουλεύουμε λοιπόν στα εργαλεία και τους πόρους, το έντυπο υλικό, τα μαγνητοσκοπημένα
παραδείγματα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσουμε τους διάφορους
οργανισμούς και τους συμβούλους να εφαρμόσουν τη συνέντευξη κινητοποίησης
αποτελεσματικά.
Αναφορικά με το ρόλο του κλινικού επόπτη ο Gallon αναφέρει χαρακτηριστικά:
υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι ο υψηλός βαθμός αυτογνωσίας, η κατανόηση των ρόλων του συμβούλου και του επόπτη και η κατανόηση του προσωπικού
ιστορικού και των πεποιθήσεών του καθενός, ώστε να παραμένει αντικειμενικός και
ανοιχτός στην εφαρμογή νέων μεθόδων.
Άρα η αυτογνωσία είναι ένα χαρακτηριστικό, καθώς και το να είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες, να
ενημερώνεται διαρκώς από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, να διαβάζει επιστημονικά περιοδικά, όπως και αυτό του ΚΕΘΕΑ (Εξαρτήσεις) και άλλα, να εκπαιδεύεται, να συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργαστήρια. Επίσης, να εντάσσει καινούργιες ιδέες από το εξωτερικό περιβάλλον, από άλλους οργανισμούς, προσπαθώντας πάντα να χτίζει μια γερή βάση γνώσης πάνω στην οποία να στηρίξει τις θεραπευτικές πρακτικές του.
το πρώτο λοιπόν είναι η αυτογνωσία, το δεύτερο είναι να παραμένει ανοιχτός στις νέες πληροφορίες, και ένα τρίτο είναι η διάθεσή του να είναι καλά καταρτισμένος. Αυτό σημαίνει να ζητά εποπτεία, να μελετά και να προετοιμάζει το υλικό που θα χρησιμοποιήσει
στη θεραπεία, να γνωρίζει καλά και να μαθαίνει όσα περισσότερα μπορεί για τον πελάτη του, να διαβάζει τις αξιολογήσεις και να ενημερώνεται για τη θεραπευτική εμπειρία του πελάτη σε άλλα θεραπευτικά κέντρα ή με άλλους συμβούλους, που πιθανόν
να δουλεύουν παράλληλα μαζί του. Καταλαβαίνετε ότι η έννοια της καλής προετοιμασίας είναι πολύ σημαντική. Νομίζω πως οι έρευνες είναι σαφείς ότι ο καλύτερα προετοιμασμένος θεραπευτής είναι πιο αποτελεσματικός. Αυτά λοιπόν θεωρώ πως είναι τα
τρία πιο σημαντικά χαρακτηριστικά: η αυτογνωσία, να είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες και
η διάθεση για καλή προετοιμασία-κατάρτιση.
Αναφορικά με τα λάθη ή τις παγίδες στις οποίες μπορεί να υποπέσει ένας θεραπευτής ο
steven Gallon αναφέρει χαρακτηριστικά:
«…υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα λάθη, κίνδυνοι ή παγίδες που μπορεί να πέσει ο θεραπευτής.
Ένα από αυτά είναι η υπόθεση ότι γνωρίζει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει, ότι δεν
χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, ότι ξέρει καλά τον στόχο, το θέμα της θεραπείας και τον πελάτη του, καθώς και για το πώς θα κάνει τις παρεμβάσεις του. Αυτό
είναι μεγάλη παγίδα, η υπερβολική εμπιστοσύνη, καθώς και η πεποίθηση ότι τα ξέρει
όλα. μια δεύτερη παγίδα είναι το να εμπλακεί τόσο πολύ με τη διαδικασία που περ-
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νάει ο πελάτης του, ώστε να σταματήσει να τον βλέπει αντικειμενικά, να χαθεί δηλαδή
η ικανότητα για αντικειμενική ανατροφοδότηση και η παροχή συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Εάν για παράδειγμα οι προσωπικές του ανάγκες για ικανοποίηση, αίσθηση αποτελεσματικότητας και συμβολής, σχετίζονται με το πόσο καλά πάει ο πελάτης
του στη θεραπεία, τότε χάνει την αντικειμενικότητά του.
πιστεύω ότι οι σύμβουλοι, οι θεραπευτές και γενικότερα οι ειδικοί στη θεραπεία χρειάζεται να
καλύπτουν τις δικές τους, προσωπικές ανάγκες εκτός της θεραπείας, με αυτό τον
τρόπο θα είναι πιο αντικειμενικοί… να ενδιαφέρονται, να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις, να μοιράζονται με άλλους τις δικές τους πεποιθήσεις και ιδέες, να συζητούν ο ένας με τον άλλο για τη δουλειά που κάνουν.
τέλος στην ερώτηση για το ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της εποπτείας, αναφέρει χαρακτηριστικά:
Νομίζω ο χρόνος. ο χρόνος αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. τα άτομα που ασκούν εποπτεία
στους οργανισμούς συνήθως είναι αυτά που είναι επιφορτισμένα με την περισσότερη
δουλειά. βρίσκονται ανάμεσα στο προσωπικό της πρώτης γραμμής και τους πελάτες
και την ανώτερη διεύθυνση του προγράμματος. Είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά της
πληροφορίας από το φορέα στους συμβούλους, καθώς και το αντίστροφο, από τους
συμβούλους προς τη διεύθυνση. Έτσι βρίσκονται διαρκώς σε μια διαδικασία μεταφοράς μηνυμάτων και της φιλοσοφίας του οργανισμού προς τους πελάτες και το προσωπικό και ανατροφοδότησης από τους πελάτες και το προσωπικό προς τη διεύθυνση.
Έχουν συναντήσεις που πρέπει να παραβρίσκονται, αναφορές που πρέπει να γράψουν.
Επιπλέον, οι επόπτες έγιναν επόπτες επειδή ήταν καλοί ως σύμβουλοι, συχνά λοιπόν
έχουν και επιπλέον αρμοδιότητες στο φορέα εκτός από την παροχή εποπτείας. παρά
το γεγονός ότι είναι η ομάδα διοίκησης, μπορεί ωστόσο να βλέπουν ακόμη περιστατικά
και να καλούνται να λύσουν προβλήματα ή καταστάσεις κρίσης στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Καλούνται να παρέμβουν, εάν κάποιος πελάτης έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ή σε κάποιο «ξέσπασμα» σε μια ομάδα για να επιλύσουν το πρόβλημα που έχει
προκύψει. Όλα αυτά τον αποσπούν από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την
εποπτεία και οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάθεση εργασιών, τη δημιουργία ξεκάθαρης περιγραφής των θέσεων, την παρατήρηση των συμβούλων εν ώρα εργασίας, την
ανατροφοδότηση και την καθοδήγησή τους ώστε να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους.
Η εποπτεία είναι πολύ σημαντική δουλειά, η διαχείριση των πελατών και η ιεράρχηση των θεμάτων νομίζω αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα. Συχνά, η διεύθυνση απαιτεί πολλά πράγματα από αυτούς που ασκούν εποπτεία. Νομίζω ότι μια πιθανή λύση θα ήταν η διεύθυνση να κατανοήσει πραγματικά την αξία που έχει το έργο
που προσφέρουν οι επόπτες και να τους απάλλασσε από κάποιες άλλες υποχρεώσεις
τους, έτσι ώστε να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εποπτεία.
οι κυριότεροι στόχοι ενός καλού επόπτη; Θα έλεγα ότι είναι τρεις ή τέσσερις. ο πρώτος είναι
να διασφαλίσει το ότι οι πελάτες λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, άρα λοιπόν διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. δεύτερος, η πιο γνωστή αρχή της ιατρικής «δεν προκαλώ βλάβη». Αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πελατών μας και δεν τους εκθέτουμε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο ή κακοποίηση ή κακής
ποιότητας φροντίδα. Άρα πρόκειται για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών
και της ασφάλειας του πελάτη.
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τέλος πιστεύω πως το τρίτο είναι να διαφυλάξουμε αυτό που εγώ θα ονόμαζα η οικονομική
αποδοτικότητα. Να παρέχουμε δηλαδή την καλύτερη δυνατή ποιότητα φροντίδας με
το χαμηλότερο δυνατό κόστος για αυτόν που πληρώνει τις υπηρεσίες. Κάποιες φορές
πληρώνει ο πελάτης για τις υπηρεσίες, κάποιες άλλες η κυβέρνηση, ενώ άλλες το κόστος των υπηρεσιών καλύπτεται από την ασφάλεια του πελάτη ή από τον οργανισμό
που παρέχει τις υπηρεσίες. Θα πρέπει οι υπηρεσίες μας να παρέχονται με τρόπο οικονομικά ωφέλιμο.
Αυτές είναι οι τρεις κυριότερες ευθύνες ενός επόπτη: η παροχή καλής ποιότητας φροντίδας,
η ασφάλεια του πελάτη και η διασφάλιση ότι παρέχεται η φροντίδα με οικονομικά
ωφέλιμο τρόπο. δεξιότητες; Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Ελπίζω πως είμαι ανοιχτός
να δεχθώ νέες πληροφορίες, έχω αποκτήσει ικανοποιητικό επίπεδο αυτογνωσίας και
είμαι πρόθυμος να πειραματιστώ και να δοκιμάσω νέα πράγματα.
Ενδεχομένως μία ακόμη δεξιότητα, αν και ίσως δεν πρόκειται για δεξιότητα αλλά μάλλον για
χαρακτηριστικό, είναι να νοιαζόμαστε πολύ γι’ αυτό που κάνουμε. Να έχουμε πάθος
γι’ αυτό που κάνουμε, να το αγαπάμε και να αγαπάμε τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μας. πιστεύω λοιπόν, ότι το να μοιραζόμαστε, να συμπονούμε και να επενδύουμε είναι αυτά που μας κρατούν φρέσκους, σε εγρήγορση, μας βοηθούν να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να είμαστε καλά καταρτισμένοι.
Στο χώρο των εξαρτήσεων το να κάνω πράξη τα λόγια μου σημαίνει να είμαι πάντοτε σαφής
και ειλικρινής, να εννοώ αυτό που λέω. Ελπίζω πως το κάνω αυτό και συμπεριφέρομαι
με τρόπο ο οποίος συνάδει με τις πεποιθήσεις μου όσον αφορά τη θεραπεία. Η συμβουλή μου για τους νέους θεραπευτές είναι όλα αυτά. Να είναι ξεκάθαροι και γεμάτοι
πάθος για τη δουλειά τους, να μάθουν όσο περισσότερα μπορούν για τον εαυτό τους,
έτσι ώστε να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο ο οποίος να είναι πραγματικά θεραπευτικός για τον πελάτη να είναι ανοιχτοί να μάθουν νέα πράγματα πάντοτε να είναι δεσμευμένοι και να απολαμβάνουν τις δεξιότητές τους, όπως επίσης και να αυξάνουν το
επίπεδο αυτογνωσίας τους όσον αφορά το τι είναι αυτό στο οποίο είναι καλοί. Είναι
πολύ σημαντικό.
πολλοί άνθρωποι στο χώρο μας δυσκολεύονται να αποδεχθούν τα θετικά τους στοιχεία. ..κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονταν να ακούσουν τα θετικά μηνύματα που τους έδιναν. Για
να μπορέσουμε ωστόσο να είμαστε θετικά πρότυπα για τους πελάτες μας, θα πρέπει
να μάθουμε να εκτιμούμε όλα τα στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι έχουν και αδυναμίες και ελλείψεις και ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτά και να βελτιώνουμε τις δεξιότητές μας.
Για να είναι κανείς καλός ο επόπτης πρώτη προτεραιότητα θα ήταν να αφιερώσει χρόνο να κατανοεί τους ανθρώπους τους οποίους εποπτεύει. Για να μπορέσει να τους καταλάβει
θα πρέπει να περάσει χρόνο μαζί τους συζητώντας για τα πιστεύω τους, για τις θεραπευτικές τεχνικές, αλλά και παρατηρώντας τους καθώς κάνουν τη δουλειά τους, μαγνητοσκοπώντας και βλέποντας τις κασέτες, είτε συμμετέχοντας σε μία συμβουλευτική συνέδρια ή σε μία ομάδα συμβουλευτικής βλέποντας τον άνθρωπο καθώς δουλεύει. μόνο με αυτό τον τρόπο, με αυτού του είδους την παρατήρηση μπορεί να κανείς
να κατανοήσει τις δεξιότητες και τις ελλείψεις ενός επαγγελματία.
οι σύμβουλοι χρειάζονται δύο ειδών ανατροφοδότηση. Χρειάζονται επιβεβαίωση για αυτά που
κάνουν καλά και καθοδήγηση και ανατροφοδότηση για αυτά που χρειάζεται να βελ-
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τιώσουν. Αυτοί που παρέχουν εποπτεία ποτέ, ή σχεδόν ποτέ, δεν έχουν την ευκαιρία
να παρατηρήσουν τους συμβούλους τους εν ώρα εργασίας. δεν μπορούν λοιπόν να
αναγνωρίσουν, να επιβραβεύσουν και να ενισχύσουν τα θετικά στοιχεία του συμβούλου. ταυτόχρονα όμως δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν, να καθοδηγήσουν και να δώσουν ανατροφοδότηση στους συμβούλους για να μπορέσουν να βελτιωθούν. Νομίζω
ότι αυτό είναι το σημαντικότερο για έναν επόπτη. Να γνωρίζει αυτόν που εποπτεύει,
να γνωρίζει το επίπεδο των δεξιοτήτων του, να τον βλέπει εν ώρα εργασίας και να
αναπτύξει σχέση μαζί του. μια σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης, ώστε να μην
αποτελεί απλά ένα πρόσωπο εξουσίας αλλά να είναι ένας συνεργάτης που μπορεί να
συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των δεξιοτήτων του.
Νομίζω πως το τέταρτο πράγμα που θα έλεγα στους επόπτες είναι να φροντίζουν τον εαυτό
τους σωματικά, συναισθηματικά και πνευματικά, να συμμετέχουν σε υγιείς δραστηριότητες και να είναι θετικά πρότυπα για τους πελάτες τους.
τέλος, αναφορικά με τη διαμόρφωση καλού εργασιακού κλίματος στο χώρο εργασίας, η απάντησή του είναι ιδιαίτερα σημαντική:
«… δύο είναι τα σημαντικότερα στοιχεία. το ένα σχετίζεται με το να είναι κανείς ανοιχτός και
να υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτό που θα ονόμαζα «διαφάνεια», η προθυμία από τη διοίκηση και τους επόπτες να αποκαλύπτουν πλήρως τις προθέσεις του φορέα, τις προσδοκίες τους από το προσωπικό και τη διάθεσή τους να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό είναι καλά προετοιμασμένο. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο είναι η
διοίκηση και οι επόπτες να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα διαρκούς μάθησης για
όλους στον οργανισμό ώστε το μήνυμα να είναι σαφές: όλοι έχουμε πολλά ακόμη να
μάθουμε, κανείς δεν είναι τέλειος, ο οργανισμός μας δεν είναι τέλειος, κανένας σύμβουλος δεν κατέχει «τέλεια γνώση». Όλοι έχουμε να μάθουμε καινούργια πράγματα,
έτσι δημιουργούμε αυτό που εγώ συνηθίζω να αποκαλώ «κοινότητα μάθησης».
μια κοινότητα συνεχιζόμενης μάθησης, μέσα στην οποία προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να αυξήσουμε τη γνώση μας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας, με τις
νέες θεραπευτικές διεργασίες, με αυτά που κάνουμε καλά και με αυτά που δεν κάνουμε τόσο καλά, τέλος τη γνώση γύρω από αυτά που μας λένε οι πελάτες μας ότι λειτουργούν καλά γι’ αυτούς μέσα στο πρόγραμμα. Εάν υπάρχει αυτό το κλίμα συνεχιζόμενης μάθησης και εάν υπάρχει ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, όπου μπορεί κάποιος να
ανοιχτεί τότε έχουμε έναν οργανισμό που μπορεί να πετύχει. Εάν όμως έχουμε το
αντίθετο, εάν δηλαδή η ατμόσφαιρα είναι κλειστή και προστατευτική και δεν δίνεται
αξία στη μάθηση αλλά έχουμε απλά την αυστηρή προσκόλληση στο συνηθισμένο
πρωτόκολλο τότε, κατά την άποψή μου, αυτός ο οργανισμός οδηγείται στο θάνατο.
δεν θα καταφέρει να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
μόνον ένας οργανισμός που είναι ζωντανός, ανοιχτός και εξελίσσεται, που μαθαίνει διαρκώς
θα μπορέσει να είναι πετυχημένος. πιστεύω ειλικρινά ότι το ΚΕΘΕΑ (2008) έχει πολλά
από αυτά τα χαρακτηριστικά: είναι πλαίσιο ανοιχτό, έχει επιθυμία για συνεχιζόμενη
μάθηση, έχει ηγετική θέση στο χώρο, παραμένει ανοιχτό σε νέες ιδέες και έχει αυτήν
την ατμόσφαιρα, το νιώθεις αυτό με το που μπαίνεις από την πόρτα, όταν μιλάς με τα
στελέχη του».
Όσον αφορά στην επίλυση των συγκρούσεων, το πρώτο εργαλείο για την επίλυση συγκρούσεων είναι η κατανόηση και των δύο πλευρών, ή όλων εάν υπάρχουν περισσότερες
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πλευρές, ανάλογα με το πρόβλημα. Όμως πρόκειται για σύγκρουση, το μεγαλύτερο
λάθος που μπορεί να κάνει κανείς είναι να φτάσει σε βιαστικό συμπέρασμα για το
ποια θα ήταν η καλύτερη λύση.
Η καλύτερη προσέγγιση είναι να βεβαιωθούμε ότι κατανοούμε το πρόβλημα μέσα από πολλές
διαφορετικές οπτικές, από την οπτική όλων των εμπλεκόμενων μερών. Συχνά, όταν
υπάρχει καλή, αμοιβαία κατανόηση του ζητήματος η λύση έρχεται μόνη της.
πιστεύω πως το πρώτο βήμα είναι η κατανόηση. το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε
είναι να σκεφτούμε αρκετές διαφορετικές λύσεις και να μην κολλήσουμε μόνο με μία.
Αντίθετα, να συζητήσουμε την πιθανότητα διαφορετικών λύσεων πριν καταλήξουμε σε
αυτήν που θα λειτουργήσει καλύτερα. τέλος, το τρίτο βήμα είναι να καταφέρουμε να
φτάσουμε σε ομοφωνία, αυτό θα πει να υπάρχει πλήρης συμφωνία από όλα τα μέρη
σχετικά με τη λύση που βρέθηκε, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να πετύχουμε.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει εντοπιστεί είναι μόλις φτάσουμε στη συμφωνία σχετικά με
μια λύση είναι να μην τη χαρακτηρίσουμε ως «τη λύση». Ας προτείνουμε τη δοκιμή για
ένα διάστημα, για μία ή δύο εβδομάδες ή έναν μήνα και μετά να αποφασίσουμε εάν
πραγματικά αυτή είναι η λύση. Εάν λοιπόν δεν πετύχει τότε επιστρέφουμε στη συζήτηση και λέμε «η προηγούμενη επιλογή μας δεν ήταν τόσο σωστή. Ίσως θα πρέπει να
δοκιμάσουμε κάτι άλλο». Αφήνουμε λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ίσως να μην κάναμε σωστή επιλογή στην πρώτη μας προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα,
καθώς αυτό είναι μια επικίνδυνη πιθανότητα. Εάν όμως συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε
ότι η λύση που βρήκαμε είναι και η μοναδική και τελικά αυτό δεν πετύχει τότε θα κολλήσουμε. Θα νιώσουμε ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και δεν θα μπορούμε να μετακινηθούμε προς καμία κατεύθυνση, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου, επικίνδυνο. Νομίζω
ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να λυθεί μια σύγκρουση είναι κατ’ αρχήν η κατανόηση, να είμαστε ανοιχτοί και να σκεφτόμαστε διαφορετικές προσεγγίσεις και
πολλές πιθανές λύσεις, να επιλέγουμε μία και να τη δοκιμάζουμε για ένα χρονικό διάστημα για να δούμε εάν πραγματικά θα δουλέψει.
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MArc schucKit

ο Marc schuckit, ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική στο πανεπιστήμιο washington και στο πανεπιστήμιο california, san diego και υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του ινστιτούτου για το
Αλκοόλ και τα Ναρκωτικά του πανεπιστήμιο washington. Στο πανεπιστήμιο california,
san diego επέστρεψε ως Καθηγητής και διευθυντής του Θεραπευτικού προγράμματος για το Αλκοόλ και τις Εξαρτήσεις. διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας του dsM-iv
για τη διάγνωση της Εξάρτησης από ουσίες ενώ οι μελέτες του για τη γενετική προδιάθεση της εξάρτησης από αλκοόλ της συν-νοσηρότητας της κατάχρησης ουσιών με
ψυχιατρικές διαταραχές είναι φημισμένες.
Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό μας και η οποία δημοσιεύθηκε στο έκτο τεύχος, αναφέρεται στα μεθοδολογικά προβλήματα των ερευνών αλλά και…
«… ποτέ δεν συμμετείχα σε έρευνα που κατάφερε να αποδείξει κάτι πέρα από κάθε αμφιβολία.
Κάθε έρευνα έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα... Καμία έρευνα δεν
μπορεί να απαντήσει σε όλα… Κάθε έρευνα… αποτελεί πραγματική πρόκληση… Και
αποφάσισα να θέσω μία νέα ερώτηση… τι κληρονομείται; πώς ένας οργανισμός μεταβολίζει το αλκοόλ; Γιατί να μην ρωτήσω τους ίδιους …πώς τους έκανε να αισθάνονται
το αλκοόλ στην αρχή της πορείας τους στη χρήση. Ένιωθαν κάτι που δεν αισθάνονται
οι περισσότεροι άνθρωποι; οι περισσότεροι από τους οποίους πήρα συνέντευξη σε
εκείνο το στάδιο λέγανε - τον πρώτο καιρό στην πραγματικότητα δεν αισθανόμουν και
πολλά πράγματα από τη χρήση αλκοόλ. μπορούσα να πιω πολύ χωρίς αυτό να με
επηρεάζει ιδιαίτερα. Έβγαινα με παρέα για να πιω, κατανάλωνα 12 ποτήρια μπύρας
και μόλις που αισθανόμουν την επίδρασή τους, ενώ άλλοι με δύο ποτήρια άρχιζαν να
μοιάζουν μεθυσμένοι… Έτσι οδηγηθήκαμε στην υπόθεση ότι, ίσως καθοριστικός παράγοντας, όταν αρχίζουν την χρήση, είναι ότι πίνουν πολύ περισσότερο από τον υπόλοιπο κόσμο, για να «φτιαχτούν», τους χρειάζεται πολύ αλκοόλ... οι άνθρωποι αυτοί
περνούν πολύ χρόνο πίνοντας και θα προσπαθήσουν να σε πείσουν ότι δέκα ποτά σε
μία βραδιά δεν είναι πολλά. Θα υποστηρίξουν ότι - όλοι αυτό κάνουν- κάτι που δεν
ισχύει… τι νομίζουμε ότι είναι αυτό που κληρονομείται; μελετήσαμε παιδιά αλκοολικών γονέων σε σύγκριση με παιδιά μη-αλκοολικών στην ηλικία των 18 ετών και μόνο
εφόσον είχαν ήδη αρχίσει να πίνουν αρκετά… βρήκαμε ότι 40% περίπου των ανδρών
και γυναικών που ήταν παιδιά αλκοολικών γονέων παρουσίαζαν αξιοσημείωτα χαμηλά
επίπεδα αντίδρασης στην αύξηση του επιπέδου αλκοόλ στο αίμα. Στο αντίστοιχο των
0,07 γραμμαρίων αλκοόλ ανά λίτρο, που είναι περίπου η ποσότητα που προσλαμβάνεις με 3 ποτά, το 40% των ατόμων με αλκοολικό γονέα έμοιαζαν σα να είχαν πιει περίπου μισό ποτήρι. Αντίθετα το φαινόμενο αυτό παρατηρούνταν σε λιγότερο από το
10% των ατόμων χωρίς αλκοολικό γονέα. μήπως η μικρή αντίδραση στο αλκοόλ επιτρέπει να προβλέψουμε ποιος θα γίνει αλκοολικός; Στο αρχικό μας δείγμα παρακολουθήσαμε 453 άνδρες επί 10 χρόνια και βρήκαμε ότι όσο μικρότερη ήταν η αντίδρασή τους στο αλκοόλ, όταν ήταν 20 ετών, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος που διέτρεχαν να γίνουν αλκοολικοί στα 30 τους… ωστόσο δεν εμφάνιζαν αυξημένο κίνδυνο
εξάρτησης από κάποια άλλη ουσία με βάση το οικογενειακό τους ιστορικό ή το επίπεδο αντίδρασης, ούτε αυξημένο κίνδυνο για ψυχιατρικές διαταραχές. Και οι πατεράδες
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σε αυτές τις οικογένειες ήταν εξαρτημένοι από αλκοόλ... η χαμηλή αντίδραση στο αλκοόλ στα παιδιά αλκοολικών γονέων σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης αλκοολισμού αργότερα. το επίπεδο αντίδρασης στο αλκοόλ επηρεάζεται σημαντικά από την
κληρονομικότητα κατά 60% περίπου, ενώ το 40% αφορά στην επιρροή του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι να δούμε πώς η βιολογία αλληλεπιδρά με το περιβάλλον…
ωστόσο δεν υπάρχουν γονίδια που προκαλούν αλκοολισμό… ο μεταβολισμός του αλκοόλ, η παρορμητικότητα, άλλες ψυχιατρικές διαταραχές και η χαμηλή αντίδραση στο
αλκοόλ… επιτείνουν το κίνδυνο.
ο schuckit όταν αναφέρεται στη θεραπεία έχει σαφή άποψη για την ελπίδα που είναι σημαντική αλλά και για το ρόλο και τα όρια του θεραπευτή.
μία απλή μορφή θεραπείας …είναι η φαρμακοθεραπεία. υπάρχει ένα φάρμακο για τον αλκοολισμό …. Η συμβολή του στη θεραπεία του αλκοολισμού είναι μέτρια… το φάρμακο
δεν είναι αποτελεσματικό σε όλα τα άτομα… φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει μόνο
ορισμένους ανθρώπους. το δυσκολότερο στη δουλειά με εξαρτημένα από ουσίες
άτομα είναι να εξασφαλίσεις τη δέσμευσή τους για θεραπεία. Αυτό είναι το δυσκολότερο σημείο που πρέπει να ξεπεράσεις ως θεραπευτής… υπάρχει λόγος που δεν χάνω την πίστη μου ότι αυτό θα συμβεί. Έχουν υπάρξει αναρίθμητες στιγμές που, αν και
σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει πιθανότητα να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο, προχώρησε ακριβώς τη στιγμή που δεν πίστευα ότι αυτό θα γινόταν ή απευθύνθηκε ξανά σε μένα όταν ξαναβρέθηκε σε κρίση και τότε τα κατάφερε. Σύμφωνα με
τις έρευνες οι παράγοντες πρόγνωσης αθροιστικά δεν εξηγούν παρά το 20% έως 30%
της συνολικής εικόνας. το 70% του τι συμβαίνει όταν κάποιος αποφασίζει να μπει σε
θεραπεία και τα πηγαίνει καλά δεν γνωρίζουμε τι είναι… όσο δεν καταλαβαίνουμε τι
συμβαίνει, πώς μπορούμε να εγκαταλείψουνε την ελπίδα, αφού αυτό που βλέπουμε
δεν είναι παρά μέρος της εικόνας. Ένας άλλος λόγος που δεν χάνω την ελπίδα μου
είναι ότι σύμφωνα με μελέτες σε εξαρτημένους από ηρωίνη, αλκοόλ και διεγερτικά
που δεν κάνουν θεραπεία, που δεν έχουν ποτέ ενταχθεί επισήμως σε διαδικασία θεραπείας ή σε ομάδα αυτό-βοήθειας, ένα 20% τουλάχιστον, ακόμα και ανάμεσα σε αυτούς, σταματάει κάποια στιγμή την χρήση με δική του πρωτοβουλία και την σταματάει
για πάντα. Αυτό δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί με αξιόπιστο τρόπο… βλέποντας
απλώς κάποιον δεν μπορώ να μαντέψω εάν θα δεσμευτεί στη διαδικασία θεραπείας
όσο δουλεύω μαζί του ούτε εάν, εφόσον δεν δουλέψουμε μαζί, κάποια στιγμή θα σταματήσει με δική του πρωτοβουλία τη χρήση. φυσικά και απογοητεύομαι εάν κάποιος
δεν πηγαίνει καλά στη θεραπεία, αλλά υπενθυμίζω στο εαυτό μου ότι δεν μπορώ να
τον θεραπεύσω, μπορώ μόνο να διευκολύνω τη θεραπεία του, όταν είναι έτοιμος…
προσπαθώ να αντλήσω χαρά από τις περιπτώσεις αυτών που πάνε καλά και να μην
απογοητεύομαι ιδιαίτερα ή να μην κατηγορώ τον εαυτό μου στην περίπτωση αυτών
που δεν τα πηγαίνουν καλά….
Ενδιαφέρουσα είναι η θέση του για τις απόψεις και τις παραδοχές των γιατρών αναφορικά με
τις δυνατότητες θεραπείας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «… ο μέσος γιατρός πιθανώς πιστεύει ότι η θεραπεία της εξάρτησης από αλκοόλ και ναρκωτικά δεν έχει ελπίδες επιτυχίας. πώς διαμόρφωσε αυτή την ιδέα;. Εν μέρει επειδή δεν γνωρίζει πώς
να αναγνωρίσει την εξάρτηση από αλκοόλ και από τα ναρκωτικά. Αναγνωρίζει μόνο
τις περιπτώσεις ατόμων που φτάνουν στα επείγοντα περιστατικά και όπου δεν παρέχουν βοήθεια για το πρόβλημα του αλκοόλ και των ναρκωτικών. οι άνθρωποι αντιμε-
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τωπίζουν εκείνη τη στιγμή ένα επείγον πρόβλημα, ένα ατύχημα, μία μόλυνση, για το
οποίο ζητούν βοήθεια και δεν είναι έτοιμοι να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της χρήσης, δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο φτάνουν στα επείγοντα. Και ο
γιατρός σκέφτεται «φέτος, έχω δει τρεις φορές αυτόν τον άνθρωπο στα επείγοντα.
Είναι αλκοολικός, δεν θα γίνει ποτέ καλά.»
Η θέση του για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και ιδιαίτερα για την σημασία της προσωπικής απόφασης αλλά και του χρόνου που διατίθεται σε αυτήν είναι σαφής και ενισχύει τις προτάσεις για τις θεραπευτικές παρεμβάσεις.
«…Όταν εξετάζει κανείς τα ερευνητικά στοιχεία σε σχέση με τη θεραπεία της εξάρτησης, βλέπει ότι είναι αρκετά ενθαρρυντικά. πολλοί τα καταφέρνουν, παρά το πρόβλημα της
εξάρτησης από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. Στο δικό μας πρόγραμμα… εάν ενταχθούν
σε θεραπεία, και είναι αποφασισμένοι και παραμείνουν σε αυτήν κατά τον πρώτο
εντατικό μήνα, έχουν 70% πιθανότητες να πάνε πολύ καλά. πολύ καλά σημαίνει ένα
χρόνο συνεχούς αποχής… ο ένας χρόνος φαίνεται να είναι πολύ αξιόπιστος προγνωστικός παράγοντας και για τα επόμενα πέντε χρόνια. το πρόγραμμά μου ασχολείται
κυρίως με άστεγους, φτωχούς, και ανέργους και πολλοί δεν έχουν οικογένεια… το
52% καταφέρνει να απέχει από την χρήση για έναν χρόνο. δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που εργάζεται στο χώρο των εξαρτήσεων και έχει υπόψη του αυτά τα στοιχεία
θα μπορούσε να πει ότι η αποτελεσματικότητά μας είναι μικρότερη από τα ποσοστά
επιτυχίας στη θεραπεία του διαβήτη και της υπέρτασης… η αποτελεσματικότητά μας
είναι πραγματικά υψηλή. Αυτό σου δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση καθώς έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και αισθάνονται οι ίδιοι πολύ
ένοχοι και εντελώς απελπισμένοι και μετά βλέπεις πολλούς από αυτούς να τα πηγαίνουν θαυμάσια.
τέλος, σε σχέση με την ανάγκη περισσότερων προγραμμάτων αντιμετώπισης του αλκοόλ χαρακτηριστικά αναφέρει:
«…Όλες οι χώρες οφείλουν να γνωρίζουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα χρήσης που αντιμετωπίζουν μετά τη νικοτίνη είναι το αλκοόλ. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε όλα τα μέρη του κόσμου… παντού όπου το αλκοόλ διατίθεται ελεύθερα, από την Νότια Αφρική μέχρι την
Κένυα και από τις Η.π.Α. μέχρι την Ελλάδα πρόκειται για ένα σημαντικό πρόβλημα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι τρομερή η εξάρτηση από τα οπιοειδή, είναι πράγματι
τρομερή, αλλά ένας στους οκτώ θανάτους των ατόμων με καρδιακές προσβολές,
εγκεφαλικά και ένα σωρό άλλα προβλήματα σχετίζονται με το αλκοόλ… από τη στιγμή
που αρχίζει κανείς να ξεπερνά τα τρία ποτά ημερησίως και όσο περισσότερο υπερβαίνει αυτό το όριο τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης πολύ μεγάλου αριθμού διαφορετικών προβλημάτων υγείας... τόσο η εξάρτηση από το αλκοόλ όσο και η εξάρτηση
από τα οπιούχα μπορούν να μειώσουν το μέσο όρο ζωής. ο θάνατος είναι θάνατος.
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OI εΞΑρΤΗσεΙσ σΤΗν εΛΛΑδΑ
DRUG ADDICTION IN GREECE

το παρόν άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση αυτού που δημοσιεύθηκε στις ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ τεύχος 25, καθώς υπήρχε ένα λάθος
αναφορικά με τους συγγραφείς.
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MOnitOrinG druG usErs’ PErcEPtiOns On issuEs Of hEAlth And
sicKnEss, And hOw thEy ArE trAnsfOrMEd durinG trEAtMEnt
thAnAsis tZiOuBAs1 & GEOrGE KOuliErAKis2

Abstract
drug users are a quite particular population, when it comes to mental and physical health issues. research evidence (Greek rEitOX focal Point, 2014, 2015) shows that the
health status of this group appears to be particularly burdened due to the immediate
consequences of substance use as well as the problematic health behaviours of the
user. health care and motivation to deal with health issues are key factors for the treatment interventions, while any changes achieved are conducive to success.
this research aims to explore the perceptions of users approaching the KEthEA ithAKi services, in terms of physical health and health care issues. it also aims to investigate the
possible interaction of these perceptions, as they develop, with the framework within
which treatment takes place.
reviewing the relevant literature, i.e. the perceptions of users with regard to health issues, highlighted the lack of any relevant research on a national level. looking at the English
written literature in particular, we came across a few relevant research studies; however those studies mainly focused on the perceptions of this population in relation to
specific diseases.
in this particular research, a qualitative research instrument has been implemented, namely due
to its appropriateness to the research objectives as well as the lack of other prior research evidence that would validate the results and allow for more specialized questions and hypotheses, to be tested in broader samples.
the health belief model (hBM) forms the theoretical background of this research that attempts
to correlate the health related behaviours with the beliefs of the individuals of the
study.

1 head of KEthEA ithAKi Production units, email: tzioum@otenet.gr
2 health Psychologist, department of sociology, national school of Public health,
e-mail: gkoulierakis@esdy.edu.gr
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ΚΑτΑΓρΑφΗ τώΝ ΑΝτιλΗΨΕώΝ τώΝ ΧρΗΣτώΝ ΕξΑρτΗΣιοΓοΝώΝ ουΣιώΝ
ΓιΑ τΑ ΘΕμΑτΑ υΓΕιΑΣ ΚΑι ΑρρώΣτιΑΣ: πώΣ ΑυτΕΣ μΕτΑβΑλλοΝτΑι ΚΑτΑ
τΗΝ διΑδρομΗ ΣτΗΝ ΑπΕξΑρτΗΣΗ;
ΘΑΝAΣΗΣ τζιοyμπΑΣ3 & ΓιώρΓοΣ ΚουλιΕρΑΚΗΣ4

περίληψη
οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελούν μια ομάδα του πληθυσμού με αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς τα θέματα υγείας, τόσο ψυχικής όσο και σωματικής.
το «υγειονομικό προφίλ» της ομάδας εμφανίζεται στις σχετικές έρευνες (ΕΚτΕπΝ, 2014,
ΕΚτΕπΝ, 2015) ιδιαίτερα επιβαρυμένο τόσο από τις άμεσες συνέπειες των ουσιών
όσο και από τις συμπεριφορές υγείας που αναπτύσσει ο χρήστης. τα θέματα φροντίδας της υγείας και της κινητοποίησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας,
αποτελούν κατά συνέπεια βασική συνιστώσα της θεραπευτικής παρέμβασης και οι συντελούμενες αλλαγές αποτελούν ένα από τα κριτήρια της επιτυχίας της.
Η παρούσα έρευνα στοχεύει να ανιχνεύσει της αντιλήψεις των χρηστών που προσεγγίζουν τις
δομές του ΚΕΘΕΑ-ιΘΑΚΗ, ως προς τα θέματα σωματικής υγείας και φροντίδας υγείας. Σκοπό έχει επίσης να διερευνήσει την πιθανή αλληλεπίδραση των αντιλήψεων των
υποκειμένων για την υγεία, όπως αυτές εξελίσσονται, με το πλαίσιο εντός του οποίου
συντελείται η διαδικασία απεξάρτησης.
Η σχετική αναζήτηση στη βιβλιογραφία για τις αντιλήψεις των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών σε σχέση με τα θέματα υγείας έδειξε την απουσία σχετικών ερευνών σε εθνικό
επίπεδο. Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία συναντάμε αντίστοιχες έρευνες, που όμως
εστιάζονται κυρίως στις αντιλήψεις του πληθυσμού αυτού σε σχέση με συγκεκριμένες
παθήσεις.
Για την έρευνα που παρουσιάζεται εδώ πραγματοποιήθηκε ποιοτικό ερευνητικό εργαλείο. Η
επιλογή αυτή σχετίζεται τόσο με το αντικείμενο της (αντιλήψεις προσώπων) όσο και
με την έλλειψη άλλων παρόμοιων ερευνών που θα προσέφεραν ευρήματα επαρκή
ώστε να στηριχθούν περισσότερο εξειδικευμένα ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις
ικανές να δοκιμαστούν σε ευρύτερα δείγματα υποκειμένων.
το «μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία» (Ηβμ) αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας έρευνας, που επιχειρεί να συσχετίσει τις συμπεριφορές υγείας με τις πεποιθήσεις των υποκειμένων της έρευνας.

3 υπεύθυνος παραγωγικών μονάδων ΚΕΘΕΑ ιΘΑΚΗ, Email: tzioum@otenet.gr
4 Ψυχολόγος της υγείας, τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή δημόσιας υγείας,
email: gkoulierakis@esdy.edu.gr
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ΧρΗΣΗ ουΣιώΝ ΚΑι υΓΕιΑ

Η σχέση της εξάρτησης από ουσίες με την δημόσια υγεία απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες
τον χώρο της επιστήμης, αλλά και της πολιτικής. Κι αυτό όχι μόνο γιατί αναγνωρίζεται
το ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός φέρει βαρύ φορτίο νοσηρότητας από τους κινδύνους που συνδέονται με τη ουσία όσο και από τα νοσήματα που προκαλούν οι «υψηλού κινδύνου» συμπεριφορές της χρήσης. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι τα λοιμώδη
νοσήματα που ενδημούν στους χρήστες αποτελούν εν δυνάμει μια υγειονομική βόμβα
για τον γενικό πληθυσμό, με τον οποίο οι χρήστες έρχονται σε καθημερινή επαφή.
Αυτό συνέβαλλε τόσο στην αντιμετώπιση του χρήστη ως προσώπου που χρειάζεται βοήθεια
αλλά και έφερε τα ζητήματα υγείας και τις αντίστοιχες συμπεριφορές στο επίκεντρο
των στόχων της διαδικασίας απεξάρτησης (Αγραφιώτης και Καμπριάνη, 2002).
Το υγειονομικό «προφίλ» των εξαρτημένων ατόμων
οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελούν μια ομάδα του πληθυσμού με αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς τα θέματα υγείας, τόσο ψυχικής όσο και σωματικής.
Σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό Κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας» «Οι χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών (ΧΕΝ) κινδυνεύουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο να
αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας από τη χρήση ναρκωτικών, όπως μολυσματικές
ασθένειες που μεταδίδονται με το αίμα ή θάνατο από υπερβολική δόση» (EMcddA,
2014, σελ.55).
Στην Ελλάδα, το υγειονομικό «προφίλ» της ομάδας εμφανίζεται στις σχετικές εθνικές έρευνες
ιδιαίτερα επιβαρυμένο (ΕΚτΕπΝ, 2013, ΕΚτΕπΝ, 2014), τόσο από τις άμεσες συνέπειες των ουσιών, όσο και από τις συμπεριφορές υγείας που αναπτύσσει ο χρήστης: νοσήματα που προκαλούνται από την κοινή χρήση συρίγγων (Ηπατίτιδες B και c, hiv),
νοσήματα που προκαλούν οι κακές συνθήκες διατροφής και διαβίωσης, πολλά προβλήματα στοματικής υγιεινής κλπ. Ειδικότερα:
h i v : Η μετάδοση hiv με πιθανή αιτία την ενέσιμη χρήση ουσιών (χρήση μολυσμένης σύριγγας), χαμηλή ως το 2010, εκτοξεύεται και παίρνει επιδημικές διαστάσεις (κυρίως στην
Αθήνα) κατά τα επόμενα τρία χρόνια, συμβάλλοντας δραματικά στον επιπολασμό του
στον Ελλαδικό χώρο. πράγματι η Ελλάδα και η ρουμανία, όπου τα νεοδιαγνωσθέντα
κρούσματα hiv αντιπροσώπευαν το 2% του Ευρωπαϊκού συνόλου, είδαν αυτό το ποσοστό να εκτοξεύεται στο 37%, την ίδια στιγμή που χώρες όπως η ισπανία και η πορτογαλία παρουσίαζαν πτωτική τάση. Στους αντίποδες, οι βαλτικές χώρες έχουν κι αυτές, μικρότερο βέβαια, πρόβλημα με αύξηση στην λιθουανία και σταθεροποίηση σε
υψηλά ποσοστά για την Εσθονία (EMcddA, 2014). Η επιδημική αυτή έκρηξη φαίνεται
εν μέρει να ανακόπτεται από το 2013, (τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις ετήσιες εκθέσεις του ΕΚτΕπΝ για τα έτη 2013 και 2014). 5

5

Η υπόθεση που έχει διατυπωθεί για την επιδημική αυτή έκρηξη είναι η σκόπιμη μόλυνση με τον ιό για
λόγους πρόσβασης στα προνοιακά επιδόματα. ώς στοιχείο αυτής της ερμηνείας χρησιμοποιείται η
διακοπή των προνοιακών επιδομάτων για τους φορείς του ιού hcv και η διατήρηση του για τους φορείς hiv. Αυτά τα επιδόματα αποτελούν βασικό έσοδο και τρόπο επιβίωσης για τους χρήστες, κυρίως
αυτών που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα υποκαταστάτων.
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ΓΡΑφΗΜΑ 1.1: ΕπιπολΑΣμοΣ hiv ΑΝΑμΕΣΑ ΣτουΣ Χ.Ε.Ν. ΣτΗΝ ΕλλΑδΑ
(ΝΕΑ ΚρουΣμΑτΑ ΚΑτΑ το ΕτοΣ ΑΝΑφορΑΣ)
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(τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις ετήσιες εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ για τα έτη 2013 και 2014)

h c v : Η συχνότητα του ιού hcv (ηπατίτιδας c), «παραδοσιακής» ασθένειας που συνοδεύει
την ενέσιμη χρήση ουσιών, ήδη υψηλά σε όλη την περίοδο αναφοράς, βαίνουν επιδεινούμενα τα τελευταία χρόνια. Στις 18 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη 2011–2012, κατά μέσο όρο η ενέσιμη χρήση ναρκωτικών ενοχοποιείται
για το 64% του συνόλου των διαγνωσμένων κρουσμάτων hcv και το 50% των οξέων
κρουσμάτων hcv, στα περιστατικά για τα οποία είναι γνωστοί οι παράγοντες κινδύνου. (EMcddA, 2014). τα υψηλά επίπεδα hcv συνδέονται με συμπεριφορές υψηλού
κινδύνου κατά την χρήση (κοινή χρήση σύριγγας) αλλά και την είσοδο σε διαδικασία
αντιμετώπισης της εξάρτησης μεγαλύτερων σε ηλικία και διάρκεια χρήσης ατόμων,
κυρίως με την αύξηση των θέσεων στον οΚΑΝΑ.

ΓΡΑφΗΜΑ 1.2: ΣυΧΝοτΗτΑ hcv ΣτουΣ Χ.Ε.Ν. ΣτΗΝ ΕλλΑδΑ
(ποΣοΣτο φορΕώΝ ΣτΑ ΑτομΑ που προΣΕΓΓιΣΑΝ τιΣ δομΕΣ ΚΑτΑ το ΕτοΣ ΑΝΑφορΑΣ)
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(τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις ετήσιες εκθέσεις του ΕΚΤΕΠΝ για τα έτη 2013 και 2014)
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φ υ μ α τ ί ω σ η : Από τα άτομα που προσέγγισαν δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων βρέθηκαν σύμφωνα με το ΕΚτΕπΝ (2014) θετικά στην εξέταση δερματοαντίδρασης
(manteaux) ένα ποσοστό 15% σε σύνολο 225 που εξετάστηκαν στο ΚΕΘΕΑ, 12% σε
σύνολο 144 στο ΨΝΑ και 26,2% σε σύνολο 191 στον οΚΑΝΑ (ο αριθμός των εξετασθέντων στον οΚΑΝΑ αποτελεί μικρό μέρος των ατόμων που προσέγγισαν τις δομές
του, καθώς η εξέταση αυτή δεν αποτελεί μέρος του πλαισίου ένταξης).
Παρεμβάσεις για θέματα φροντίδας υγείας στους Οργανισμούς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων
και στο θεραπευτικό Πρόγραμμα ΙΘΑΚΗ
το «επιδημιολογικό προφίλ» των εξαρτημένων ατόμων που σκιαγραφήθηκε παραπάνω επιβάλλει την παρέμβαση σε θέματα υγείας και συμπεριφορών υγείας ως μέρους της συνολικής υποστήριξης για την απεξάρτηση από τις ουσίες. Κι αυτό όχι μόνο ως παρέμβαση «μείωσης της βλάβης» της ομάδας των εξαρτημένων και ευρύτερα προστασίας
της δημόσιας υγείας, αλλά ως δείκτης και σύμβολο της αλλαγής της σχέσης με τον
εαυτό, της υιοθέτησης θετικών συμπεριφορών και στάσεων που σηματοδοτούν την
μετάβαση σε μια ζωή ελεύθερη από ουσίες.
οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη τους αυτή, όπως και τους γενικότερους κινδύνους για την δημόσια
υγεία, περιλαμβάνουν δράσεις φροντίδας υγείας στην πρόταση τους προς τους εξαρτημένους.
ο οΚΑΝΑ εστιάζει στην μείωση της βλάβης. οι υπηρεσίες μείωσης της βλάβης στοχεύουν
στην προσέγγιση και την παροχή βοήθειας στην ομάδα των χρηστών που βρίσκονται
εκτός θεραπευτικών προγραμμάτων, κυρίως γιατί δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημά
τους και δεν έχουν αναπτύξει κίνητρο προκειμένου να ενταχθούν σε αυτά. λειτουργούν υπηρεσίες ελεύθερης εισόδου, οι οποίες δεν θέτουν προϋποθέσεις για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των χρηστών.
τα προγράμματα απεξάρτησης που λειτουργούν ως τμήματα των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων
(ΨΝΑ, ΨΝΘ), υποστηρίζουν τους εξαρτημένους που απευθύνονται σε αυτά διασφαλίζοντας την πρόσβαση τους στις κλινικές των Νοσοκομείων.
τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ ενσωματώνουν δράσεις που ενισχύουν τις θετικές
συμπεριφορές υγείας σε όλα τα στάδια της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης που βρίσκεται στον πυρήνα της θεραπευτικής του πρότασης. Η διαδικασία της θεραπευτικής παρέμβασης όπως αυτή υλοποιείται στο ΚΕΘΕΑ εστιάζει στην αλλαγή στάσεων ζωής και
συμπεριφορών, όπως και στην απόκτηση δεξιοτήτων που θα υποβοηθήσουν μια διαφορετική, θετική στάση προς τον εαυτό και τους άλλους. τα θέματα φροντίδας της
υγείας και της κινητοποίησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας αποτελούν κατά συνέπεια βασική συνιστώσα της θεραπευτικής παρέμβασης, και οι συντελούμενες αλλαγές αποτελούν ένα από τα κριτήρια της επιτυχίας της.
Το Μοντέλο Πεποιθήσεων για την Υγεία
Η πρώτη θεωρητική διατύπωση της σχέσης ανάμεσα στις πεποιθήσεις ενός ατόμου για την
υγεία του και τη συμπεριφορά του ανήκει στον lewin (1951) με το μοντέλο αξίαςπροσδοκίας. Σύμφωνα με αυτό η συμπεριφορά του ατόμου περιστρέφεται γύρω από
δύο άξονες: α) την αξία που το άτομο αποδίδει σε συγκεκριμένο στόχο και β) την
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εκτίμηση του ατόμου σχετικά με τις πιθανότητες μιας συγκεκριμένης δράσης για την
επίτευξη του στόχου αυτού.
Σύμφωνα με το μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία, η υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς με στόχο
την υγεία εξαρτάται από την ταυτόχρονη ύπαρξη τριών παραγόντων (Κουλιεράκης και
συν., 2000).
την επαρκή κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η , που θα αναδείξει ως κυρίαρχο ένα ζήτημα υγείας.
την πεποίθηση ότι κάποιος είναι τ ρ ω τ ό ς σε μια αρρώστια ή στις συνέπειές της.
την πεποίθηση ότι ακολουθώντας μια συγκεκριμένη συμπεριφορά με στόχο την υγεία,
θα υπάρξουν ο φ έ λ η .

μΕΘοδολοΓιΑ

Σε μια επιβαρυμένη από άποψη υγείας ομάδα όπως οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, η κινητοποίηση για υιοθέτηση στάσεων και τρόπων που προάγουν την σωματική υγεία
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας αλλαγής. οι αντιλήψεις για
τα θέματα υγείας αναμένεται να αποτυπώνουν τις αλλαγές αυτές.
Σ κ ο π ό της παρούσας έρευνας αποτελεί η αποτύπωση των αντιλήψεων των υποκειμένων της
έρευνας για τα θέματα σωματικής υγείας και η διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην διαμόρφωση τους. οι αλληλεπιδράσεις του θεραπευτικού πλαισίου και
της θεραπευτικής ομάδας και ο τρόπος που αυτές εσωτερικεύονται σε προσωπικές αλλαγές δίνει στην έρευνα αυτή μια χρησιμότητα που υπερβαίνει την προστιθέμενη γνωστική αξία, και μπορεί να ανατροφοδοτήσει το ΚΕΘΕΑ με πληροφορίες χρήσιμες για
τον σχεδιασμό πολιτικών επ’ ωφελεία των ατόμων που απευθύνονται στις δομές του.
το ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό ε ρ ώ τ η μ α της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η καταγραφή των αντιλήψεων
των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών για τα θέματα υγείας και αρρώστιας, και το αν
και πως αυτές μεταβάλλονται κατά την διαδρομή τους στην απεξάρτηση. ώς παράγωγο ερώτημα ήταν η διερεύνηση για τον τρόπο που το συνολικό πλαίσιο του ΚΕΘΕΑιΘΑΚΗ επιδρά στις αντιλήψεις αυτές και προάγει αντίστοιχες συμπεριφορές.
Η υ π ό θ ε σ η ε ρ γ α σ ί α ς ήταν ότι μια τέτοια μεταβολή συντελείται ως αποτέλεσμα της συνολικής κινητοποίησης τους για την φροντίδα του εαυτού, που είναι και κεντρικό μήνυμα
της απεξάρτησης.
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσης εργασίας εστιάζεται στην διερεύνηση των αντιλήψεων των χρηστών που προσεγγίζουν τις δομές του ΚΕΘΕΑ-ιΘΑΚΗ, ως προς τα θέματα σωματικής υγείας και φροντίδας υγείας. Η επιλογή ποιοτικού
ερευνητικού εργαλείου σχετίζεται τόσο με το αντικείμενο της (αντιλήψεις προσώπων)
όσο και με την έλλειψη άλλων παρόμοιων ερευνών που θα προσέφεραν ευρήματα
επαρκή ώστε να στηριχθούν περισσότερο εξειδικευμένα ερευνητικά ερωτήματα και
υποθέσεις ικανές να δοκιμαστούν σε ευρύτερα δείγματα υποκειμένων. τα ποιοτικά
ερευνητικά εργαλεία είναι καταλληλότερα για την διερεύνηση με κάποια αδρά αρχικά
ερωτήματα, με την παράλληλη ευελιξία να συμπεριλάβουν ευρήματα που δεν πάρθηκαν υπ’ όψη του ερευνητή στην διατύπωση των αρχικών υποθέσεων λόγω έλλειψης
δεδομένων (Σαχίνη- Καρδάση, 2000).
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Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την αξιοποίηση των απαντήσεων είναι η Ανάλυση περιεχομένου και η τεχνική που προτείνεται από τους cohen & Manion (1997) ως «φαινομενολογική ανάλυση των στοιχείων της συνέντευξης».
Κρίθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί ένας αριθμός αυτούσιων απαντήσεων των μελών των
τριών ομάδων, που περιέχουν τις «έννοιες κλειδιά» από τις οποίες προέκυψαν τα ευρήματα της έρευνας, για λόγους καλύτερης τεκμηρίωσης των ευρημάτων όπως αυτά
αναφέρονται και σχολιάζονται.
Συμμετέχοντες
Ακολουθήθηκε η μέθοδος του διαθέσιμου δείγματος: πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε
τρείς ομάδες ατόμων που συμμετέχουν στο Θεραπευτικό πρόγραμμα ιΘΑΚΗ, που
αντιστοιχούν στις τρείς Θεραπευτικές φάσεις, που ενσωματώνουν διαφορετικούς τρόπους υποστήριξης και παρακίνησης για προσωπικές αλλαγές.
μέλη του Συμβουλευτικού Κέντρου (μικρή ή μηδενική απόσταση από την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ενίσχυση κινήτρου για απεξάρτηση)
μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας (Κύρια Θεραπευτική φάση, λειτουργία σε ενεργό πλαίσιο
κοινοβίου, πολλά θεραπευτικά εργαλεία ατομικής και ομαδικής υποστήριξης)
μέλη στην φάση της Κοινωνικής Επανένταξης (ελαχιστοποίηση του υποστηρικτικού πλαισίου,
ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης)
Για τη σύνταξη του αρχικού ερωτηματολογίου και την διατύπωση των ερωτημάτων αξιοποιήθηκαν οι παράμετροι που ορίζονται ως σημαντικοί από το μοντέλο πεποιθήσεων για
την υγεία. Η πρώτη ερώτηση είναι στην ουσία μια εισαγωγή στο θέμα της ο.Ε.Σ. οι
ερωτήσεις 2 και 4 στοχεύουν να διερευνήσουν τις διαστάσεις της απειλής, των συνεπειών, της τρωτότητας και της σοβαρότητας, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τα
υποκείμενα της έρευνας. οι ερωτήσεις 3 και 9 στοχεύουν να διερευνήσουν το πώς τα
υποκείμενα της έρευνας αντιλαμβάνονται τα οφέλη από την υιοθέτηση ορθότερων συμπεριφορών υγείας. Η ερώτηση 7 αναφέρεται στην αντίληψη για τα εμπόδια. Η ερώτηση 8 επιχειρεί να διερευνήσει την ικανοποίηση ή τις δυσκολίες που δημιουργεί η
πρόσβαση στο σύστημα υπηρεσιών υγείας. οι ερωτήσεις τέλος 5 και 6 εστιάζουν
στην αλληλεπίδραση της συμμετοχής σε θεραπευτική διαδικασία και των αλλαγών
στις προσωπικές στάσεις και αξίες με την φροντίδα υγείας.
Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων
Στις τρείς ομαδικά Εστιασμένες Συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, συμμετείχαν συνολικά 32 άτομα ως εξής: μέλη του Συμβουλευτικού
Κέντρου (1η οΕΣ) 11 άτομα, μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας ιΘΑΚΗ (2η οΕΣ) 8
άτομα, μέλη του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης Θεσσαλονίκης (3η οΕΣ) 13 άτομα.
Από το σύνολο αυτό 29 ήταν άντρες και 3 γυναίκες.
ώς ποιοτικά χαρακτηριστικά θα μπορούσε να αναφερθούν η συμμετοχή όσων προσκλήθηκαν, το
γεγονός ότι δεν υπήρξαν πλην μιας εξαίρεσης αποχωρήσεις και η συμμετοχικότητα και
η ποιότητα των απόψεων που εκφράστηκαν. οι ερωτήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό κατανοητές και οι επεξηγηματικές παρεμβάσεις σπάνια αναγκαίες. το χρονοδιάγραμμα αποδείχτηκε επαρκές. Η εξοικείωση των μελών των οΕΣ με την έκφραση μέσα σε ομαδικές

exartiseis_27.qxp_99.qxd 15/12/2017 13:37 Page 71

Εξαρτήσεις

71

διαδικασίες, βοήθησε ιδιαίτερα στην ποιότητα των συνεντεύξεων. τέλος στο feedback
που ζητήθηκε μετά το πέρας των συνεντεύξεων αναφέρθηκε ότι υπήρξε ενδιαφέρον για
τα θέματα που συζητήθηκαν, και μάλιστα πολλοί συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η συζήτηση τους βοήθησε να ξεκαθαρίσουν περισσότερο τις δικές τους αντιλήψεις, γεγονός
που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια «παράπλευρη ωφέλεια» της έρευνας.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
Για την ανάλυση των ευρημάτων των οΕΣ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. ώς πηγές των ευρημάτων χρησιμοποιήθηκαν οι καταγραφές των λεκτικών αναφορών και οι παρατηρήσεις του παρατηρητή, ο οποίος, πέρα από τις γενικές αναφορές κατέγραψε τις παρατηρήσεις του πάνω στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο.
με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε ένας συνδυασμός της σημασιολογικής ανάλυσης (sematic
content analysis) με την συμπερασματική (inferrent content analysis). το πρόδηλο επίπεδο που είναι αυτό της συχνότητας των αναφορών επιχειρήθηκε να συνδυαστεί με
το λανθάνον, αξιοποιώντας τις μη λεκτικές πληροφορίες (ένταση, ηχόχρωμα, στάση
του σώματος).
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή. Εδώ επιχειρείται να
διατυπωθούν συσχετίσεις και να προταθούν επεξηγηματικά σχήματα και ερμηνείες
(Σαχίνη-Καρδάση, 2000).

ΑποτΕλΕΣμΑτΑ

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αναφορών που καταγράφηκαν στις ομαδικά
Εστιασμένες Συνεντεύξεις επιλέχθηκε η σύνθεση τους, όπως περιγράφηκε παραπάνω:
Ε ν ό τ η τ α 1 : Η διερεύνηση των προβλημάτων υγείας, του είδους, όπως και του βαθμού σοβαρότητας που τους αποδίδεται (αντιστοιχεί στην ερώτηση 1 του ερωτηματολογίου).
Ε ν ό τ η τ α 2 : Η διερεύνηση των αντιλήψεων για την τρωτότητα και την απειλή που αντιπροσωπεύουν τα θέματα υγείας και το αν αυτά αποτελούν επαρκές κίνητρο για την κινητοποίηση προς αντιμετώπιση τους (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 2 και 4 του ερωτηματολογίου).
Ε ν ό τ η τ α 3 : Η διερεύνηση των αντιλήψεων για τα οφέλη που αναμένονται από την υιοθέτηση
θετικών στάσεων και συμπεριφορών σε θέματα υγείας (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 3
και 9 του ερωτηματολογίου).
Ε ν ό τ η τ α 4 : Η διερεύνηση των εμποδίων για την υιοθέτηση θετικών στάσεων συμπεριφορών
υγείας (αντιστοιχεί στην ερώτηση 7 του ερωτηματολογίου).
Ε ν ό τ η τ α 5 : Η διερεύνηση της ικανοποίησης από την επαφή με το σύστημα υγείας (προσβασιμότητα, αποτελεσματική εξυπηρέτηση, συμπεριφορά, αντιστοιχεί στην ερώτηση 8
του ερωτηματολογίου).
Ε ν ό τ η τ α 6 : Η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης με τις διαδικασίες απεξάρτησης και των αλλαγών που συντελέστηκαν στην διαδρομή των υποκειμένων στην θεραπευτική διαδικασία (αντιστοιχεί στις ερωτήσεις 5 και 6 του ερωτηματολογίου).
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Ε ν ό τ η τ α 1 : Τα προβλήματα υγείας και ο βαθμός σοβαρότητας που τους αποδίδεται
οι αναφορές των μελών των ο.Ε.Σ. όλων των ομάδων έδειξε ότι τα υποκείμενα της έρευνας
είχαν σε σημαντικό βαθμό ε π ί γ ν ω σ η των προβλημάτων υγείας, είτε ως συνέπεια
των συμπτωμάτων που βίωναν είτε από τα αποτελέσματα εξετάσεων στις οποίες είχαν
υποβληθεί. Αναφέρθηκε hPc, σοβαρά προβλήματα στο φλεβικό σύστημα από ενδοφλέβια χρήση, χρόνιες συνέπειες από σοβαρούς τραυματισμούς σε τροχαία, ΧΑπ,
νευρολογικά και πολλά προβλήματα στοματικής υγιεινής.
ο βαθμός της σημασίας που ανέφεραν στα προβλήματα αυτά διέφερε σημαντικά από ομάδα
σε ομάδα.
πολλά μέλη της ομάδας των ατόμων που βρισκόταν στην φ ά σ η τ η ς κ ι ν η τ ο π ο ί η σ η ς για
εισαγωγή στην διαδικασία απεξάρτησης φάνηκε ότι διαχωρίζουν την διακοπή της χρήσης ουσιών από τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας, είτε επειδή δεν αντιλαμβάνονται
την χρήση ως πρόβλημα υγείας είτε (συχνότερα) επειδή ιεραρχούν ως προτεραιότητα
την αντιμετώπιση του κινδύνου του ναρκωτικού πριν οτιδήποτε άλλο:
«… φυσικά με απασχολούν… αλλά επειδή και η απεξάρτηση είναι πολύ σοβαρή, πιστεύω νικάει τελικά η απεξάρτηση…» (Γ. 1η ΟΕΣ)
«… έκανα ότι μπορούσα για να κάνω το περισσότερο δυνατό κακό στον εαυτό μου συνειδητά … σαν και αυτοτιμωρούμουνα … και κατά κάποιον τρόπο το έχω ταυτίσει, αν
τα καταφέρω να νικήσω την εξάρτηση τότε ναι θα προσπαθήσω να θεραπευτώ και από
όλες τις ασθένειες που έχω, αλλιώς ποιος ο λόγος να προσπαθήσω ...» (Ν. 1η ΟΕΣ)
«Εντάξει προτεραιότητα δεν μπορώ να πω ότι είναι, είναι κάτι που συμβαδίζει μαζί με
την θεραπεία μου… θέλω να συμβαδίσει μαζί με την απεξάρτηση μου». (Τ. 1η ΟΕΣ)
Για την ομάδα των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας, η αναφορά των συνεπειών των προβλημάτων υγείας στην ποιότητα ζωής ήταν πιο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η όπως και η αιτιολόγηση τους με βάση τις καταχρήσεις της περιόδου που έκαναν χρήση:
«το αριστερό μου χέρι είναι σχεδόν άχρηστο από κατάχρηση Lexotanil” (Α. 2η ΟΕΣ)
«κουβαλάω πολλά από την χρήση, με ενοχλεί το δεξί μου πόδι, έχω καταστρέψει την
μηριαία φλέβα μου» (Χ. 2η ΟΕΣ)
Αυτό πρέπει να θεωρείται φυσικό, καθώς η αποχή από τις εξαρτησιογόνες ουσίες έφερε στην
επιφάνεια συμπτώματα που τα οπιούχα καταστέλλουν. ώς τέτοια αναφέρθηκαν η κόπωση, η ευκολία προσβολής από ιώσεις, η δυσκολία συγκέντρωσης, το άγχος:
«εγώ πιάνω εύκολα ιώσεις, στην χρήση αυτά δεν τα είχαμε…» (Κ. 2η ΟΕΣ)
«Τώρα ξυπνάω χάλι, ξεχνάω, πονάω σε διάφορα σημεία» (Α. 2η ΟΕΣ)
βέβαια υπήρξαν και αναφορές περί του αντιθέτου:
«εδώ μου πέρασαν όλα. Μου φαίνεται απίστευτο να μην πονάω ακόμα κι όταν δεν έχω
κάνει χρήση, δεν το φανταζόμουνα» (Π. 2η ΟΕΣ)
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές των δύο γυναικών που συμμετείχαν σε αυτή την οΕΣ,
που ανέφεραν κρίσεις πανικού και δυσκολίες στην επικοινωνία με το περιβάλλον. μια
υπόθεση που αξίζει να διερευνηθεί είναι οι πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
γυναίκες κατά την συμβίωση σε ένα κοινόβιο όπου ο προσωπικός χώρος και χρόνος
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είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, ένας τρόπος στον οποίο οι άντρες είναι πιο εξοικειωμένοι κι ευπροσάρμοστοι:
«τώρα έχω παρατηρήσει ότι οι κρίσεις έχουν αυξηθεί και το χέρι μου τρέμει πιο πολύ»
(Α. 2η ΟΕΣ)
τα χαρακτηριστικά της συζήτησης στην 3η οΕΣ (μέλη κοινωνικής επανένταξης) ήταν οι αναφορές σε προβλήματα υγείας με βάση τις επιπτώσεις στην κοινωνική και εργασιακή
λειτουργικότητα:
«η υγεία είναι το Α και το Ω, πώς να πλασαριστείς στο άλλο, ειδικά σε θέματα δουλειάς
και να έχεις τα χάλια σου» (Σ., 3η ΟΕΣ)
υπήρξε σημαντικός αριθμός αναφορών στα προβλήματα στοματικής υγείας και απώλειας δοντιών, συνδεμένα με την εξωτερική εμφάνιση και τις εντυπώσεις που προκαλεί:
«τα δόντια, είναι η εξωτερική εμφάνιση που σε απομονώνει» (Θ., 3η ΟΕΣ)
«δυσκολεύομαι να χαμογελάσω, να μιλήσω στο άλλο, ακόμα και να προφέρω σωστά
μερικές λέξεις» (Τ., 3η ΟΕΣ)
υπήρξαν έντονα φορτισμένες αναφορές στις χρόνιες παθήσεις που παραπέμπει στο γεγονός
ότι η αίσθηση του εφήμερου που συνοδεύει την εξάρτηση απομακρύνεται, ο προσωπικός χρονικός ορίζοντας διευρύνεται και οι παθήσεις είναι κάτι που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους την ζωή και θα θέτουν τα όρια της λειτουργικότητας. οι περισσότερες αναφορές αφορούσαν στην hPc, την δυσκολία να ενημερώσουν τους άλλους
και τα προβλήματα που αυτό δημιουργεί στην σύναψη ερωτικών σχέσεων:
«το μεγαλύτερο πρόβλημα μου είναι αυτό, πως το λες, ειδικά αν πας με μια κοπέλα, σε
ρωτάει γιατί πάντα προφυλακτικό, πόσο άσχημα νιώθω». (Δ., 3η ΟΕΣ)
υπήρξαν αναφορές και σε άλλες χρόνιες παθήσεις:
«έχω ΧΑΠ, κι αυτό με κάνει να χάνω την αυτοπεποίθηση μου, δεν κατάφερα να δουλέψω, νοιώθω άσχημα, σαν να έχω ξοφλήσει» (Μ., 3η ΟΕΣ)
«εγώ έχω ψωρίαση, πολλά πράγματα που θα ’θελα να κάνω τα κάνω με μεγάλη δυσκολία, πρέπει να αποδεχτώ ότι θα ζήσω έτσι την υπόλοιπη ζωή μου». (Φ., 3η ΟΕΣ)
τέλος, αναφέρθηκε και ο προβληματισμός για τα σημάδια της χρήσης, εμφανή σε κάποια μέλη:
«αναγκάζομαι να φοράω μακρύ παντελόνι για να μην φαίνονται, ειδικά οι εργοδότες, τι
θα σκεφτούν» (Φ., 3η ΟΕΣ).
Ε ν ό τ η τ α 2 : Αντιλήψεις για την τρωτότητα και την απειλή και την κινητοποίηση προς
αντιμετώπιση τους.
Από τις αναφορές των συμμετεχόντων όλων των ομάδων προκύπτει ότι δεν υπάρχει άγνοια με
την κυριολεκτική έννοια του όρου για τις ασθένειες και τους κινδύνους που επιφέρουν. Η διαφοροποίηση των αναφορών ανάμεσα στις τρείς ομάδες οριοθετεί και τον
«οδικό χάρτη» της αντίληψης για την τρωτότητα.
Η υπόθεση ότι η χρήση, ειδικά οπιούχων, στρεβλώνει την υποκειμενική αντίληψη για την τρωτότητα δείχνει να επιβεβαιώνεται. Κι αυτό τόσο στο ψυχολογικό πεδίο, όπου κάθε ένεση είναι και παιχνίδι με τον κίνδυνο θανάσιμου overdose, φόβος και δέλεαρ ταυτόχρονα, όσο και από το γεγονός ότι η φαρμακευτική επίδραση του ναρκωτικού καταστέλ-
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λει πολλά από τα συμπτώματα ασθενειών. ταυτόχρονα εμποδίζει την εκδήλωση άλλων, όπως αυτές που θα περίμενε κανείς να έχουν μεγάλη συχνότητα, δεδομένων των
συνθηκών διαβίωσης και διατροφής που συνοδεύουν την χρήση.
Αυτή η πραγματικότητα αντανακλάται στις αναφορές της ομάδας των μελών της φάσης κινητοποίησης:
«η πρέζα είναι αρρώστια που μοιάζει με φάρμακο για όλες τις αρρώστιες, πίνεις κι άλλο για να το αντιμετωπίσεις» (Σ., 1η ΟΕΣ)
«είναι ρωσική ρουλέτα κάνεις έτσι την σύριγγα σαν το πιστόλι και περιμένεις να κάνει
το μπαμ άμα θα σκάσει έσκασε». (Α., 1η ΟΕΣ)
Ένα ερώτημα που απασχόλησε την έρευνα αυτή ήταν η διερεύνηση των λόγων που οδηγούν
στην χρήση ενέσιμων ουσιών με κοινή σύριγγα, μια συμπεριφορά υψηλότατου κινδύνου, όταν στους χρήστες είναι γνωστοί οι κίνδυνοι μετάδοσης σοβαρότατων ή θανάσιμων νοσημάτων.
Αναφέρθηκαν δύο λόγοι. ο πρώτος αφορούσε στη δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α αχρησιμοποίητων συρίγγων. Σε χώρους όπως η φυλακή σύριγγες απλά δεν υπάρχουν, είναι πιο δυσεύρετες
κι από τις ουσίες. Σε μικρά μέρη πάλι, όπου όλοι γνωρίζονται, το να ζητήσει χρήστης
σύριγγα από τον φαρμακοποιό ισοδυναμούσε με σ τ ι γ μ α τ ι σ μ ό . Ακόμη και στις πόλεις, πολλά φαρμακεία δεν διαθέτουν σύριγγες αν αντιληφθούν ότι πρόκειται για χρήστες. Στις περιπτώσεις αυτές η «κοινή χρήση» ήταν μονόδρομος, η ανάγκη ικανοποίησης της εξάρτησης υπερίσχυε του κινδύνου.
Αναφέρθηκαν παράλληλα και λόγοι που άπτονται της ι δ ι ό τ υ π η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ό τ η τ α ς
της πιάτσας, της κοινωνίας των χρηστών:
«όλοι το ξέρουν ότι κινδυνεύεις. Όμως και πάλι υπάρχουν αυτοί που το κάνουν, είναι
μέρος της τελετής» (Π., 1η ΟΕΣ)
«όταν ψάχνεις μαζί με τους άλλους το ναρκωτικό, μαζί το βρίσκεις, μαζί το ετοιμάζεις
εύκολα τρυπιέσαι μαζί…» (Ν., 1η ΟΕΣ)
Η διακοπή της χρήσης συνεπάγεται μια πρόσκαιρη επιδείνωση των συμπτωμάτων, οπότε η
υγεία και η αρρώστια έρχονται πιο κοντά στην καθημερινότητα και συμβάλλουν στην
κινητοποίηση για την αντιμετώπιση τους, κι αυτό επιδρά στις αντιλήψεις της ομάδας
των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας. Η ουσία ως ασπίδα απέναντι στον φόβο για
την υγεία εκλείπει, τα μέλη της αυτής οΕΣ ανέφεραν αρκετές φορές ότι φοβούνται,
ακόμη (με μια δόση υπερβολής) και στο περιβάλλον της θεραπευτικής κοινότητας,
φοβούνται την συνύπαρξη με φορείς νόσων που οι ίδιοι δεν φέρουν (hiv, hPc), τον
συγχρωτισμό, τις συνθήκες υγιεινής:
«είναι άραγε καλά πλυμένες οι πετσέτες;» (Σ., 2η ΟΕΣ)
υπήρξαν αναφορές και σχετικές με το κάπνισμα, το οποίο χωρίς να απαγορεύεται περιορίζεται από το Θεραπευτικό πρόγραμμα σε συγκεκριμένους χώρους και χρόνους.
«κάπνισα το πρωί ένα τσιγάρο έκανα δυο τζούρες και είπα αυτό είναι, δεν θα ξανακαπνίσω…» (Ι., 2η ΟΕΣ)
«αν σκεφτώ την απόλυτη ασφάλεια θα έπρεπε να το κόψω, αλλά το δικαιολογώ κάπως
στον εαυτό μου, λέω πως είναι πολύ μακρινός ο κίνδυνος, όμως το έχω ελαττώσει κατά
πολύ…» (Χ., 2η ΟΕΣ)
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υπήρξαν αναφορές που εστιάστηκαν στο σωματικό βάρος:
«πήρα πολλά κιλά εδώ» (Α., 2η ΟΕΣ)
τέλος στην ομάδα της Κοινωνικής Επανένταξης τα θέματα υγείας τίθενται εκ νέου σε μια πιο
«πραγματιστική» βάση, σε αλληλεπίδραση με τις υποχρεώσεις της επαγγελματικής και
κοινωνικής ζωής, και φυσικά σε άλλη διάσταση διάρκειας του χρόνου. Συναντάμε εδώ
την πρόσληψη της υγείας με μέτρο την λειτουργικότητα, μια αντίληψη που συμφωνεί
με τα ευρήματα ερευνών σε ευρωπαϊκούς πληθυσμούς (Pierret, 1984). προστίθεται
ακόμη και η στάθμιση της ανάγκης για βιοπορισμό, που πολλές φορές αναγκάζει σε
επιλογές εργασιών που δεν είναι και τόσο συμβατές με την κατάσταση της υγείας και
τις νόσους που φέρουν τα μέλη στην φάση της κοινωνικής επανένταξης. οι συμπεριφορές πρόληψης που αναφέρθηκαν μπορεί να ερμηνευτούν ως μια αλλαγή στάσης:
«το ιδανικό είναι να μην περιμένει να πονέσει κανείς» (Σ., 3η ΟΕΣ)
«το σύμπτωμα με κάνει τώρα να ανησυχώ και να τρέξω να δω τι μου συμβαίνει, παλιότερα θα έλεγα έλα μωρέ και τι έγινε» (Μ., 3η ΟΕΣ)
Ε ν ό τ η τ α 3 : Αντιλήψεις για τα οφέλη από την υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών
σε θέματα υγείας
οι περισσότερες αναφορές των μελών της 1ης οΕΣ εστιάστηκαν στην αλλαγή της ε ι κ ό ν α ς
τ ο υ ε α υ τ ο ύ και την νέα ψυχική πραγματικότητα που αυτή επιφέρει:
«να αλλάξει το σώμα, να μην σε τσαλαπατάνε οι άλλοι γιατί είσαι αδύναμος. Να νιώσω
ασφαλής»
«να πάρω τα πάνω μου, όχι πια νωχέλεια και σπαρίλα, παίρνεις τα πάνω σου, τουλάχιστον όχι άλλο προς τα κάτω» (Μ., 1η ΟΕΣ)
Αναφέρθηκαν και κοινωνικοί παράγοντες:
«θα με αντιμετωπίζουν καλύτερα» (Β., 1η ΟΕΣ)
«θα αλλάζουν τα πάντα, σχέσεις, δουλειά» (Α., 1η ΟΕΣ)
μια παρατήρηση στο σημείο αυτό είναι ότι στις προσδοκίες των μελών της οΕΣ για τα οφέλη
της υιοθέτησης θετικών ως προς την υγεία συμπεριφορών δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό η διαφοροποίηση ανάμεσα στην αντιμετώπιση της εξάρτησης ως προτεραιότητα
και την φροντίδα υγείας ως κάτι που έπεται:
«πρώτα απ’ όλα η ψυχολογία, το Α και το Ω. Και η ηθική ικανοποίηση ότι κατάφερα κάτι» (Γ., 1η ΟΕΣ)
τα μέλη της 2ης οΕΣ (μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας) συσχέτισαν περισσότερο τα προσδοκώμενα οφέλη με σοβαρές παθήσεις που ήδη τους απασχολούσαν:
«να κάνω σωστή διατροφή για να μπορέσω να κοιμίσω τον ιό, βλέπω τώρα πως με την
γυμναστική και την προσεγμένη διατροφή είμαι καλύτερα…» (Μ., 2η ΟΕΣ)
«να φτιάξω τα δόντια μου, τώρα πρέπει να βλέπω συνέχεια τι είναι σκληρό και τι μαλακό για να το φάω…» (Ν., 2η ΟΕΣ)
«είδα κάποια πράγματα επάνω μου, κάποια κονδυλώματα που είχα, και κινητοποιήθηκα
για να κάνω καυτηρίαση…» (Κ., 2η ΟΕΣ)
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τα μέλη της 3ης οΕΣ (μέλη κοινωνικής επανένταξης), οι αναφορές έδειξαν μια άλλη ωριμότητα για τις προσδοκίες, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης
θεμάτων υγείας που τους απασχολούσαν:
«έχω μάθει πια τι σημαίνει να παραιτείσαι, να αδιαφορείς για την ηπατίτιδα, τα δόντια
που χάνεις, τελικά την ζωή σου παρατάς σιγά –σιγά. Τώρα ξέρω ότι όλα θέλουν φροντίδα, αλλά το να νιώθεις καλά είναι το κέρδος…» (Τ., 3η ΟΕΣ)
«έμαθα ότι πρέπει να ζω με την ηλικία μου, με την ΧΑΠ, με τον πνευμονολόγο κάθε μήνα. Τώρα ξέρω πως υπάρχουν πράγματα που μπορώ να κάνω και πράγματα που δεν
μπορώ…» (Μ., 3η ΟΕΣ)
Και στην ομάδα αυτή τα ψυχικά οφέλη αναφέρθηκαν με μεγάλη συχνότητα.
«πάνω απ’ όλα νοιώθεις κινητοποιημένος, ενεργός, άλλος άνθρωπος…» (Σ., 3η ΟΕΣ)
«κοιτάς στον καθρέφτη και σου αρέσει αυτό που βλέπεις…» (Θ., 3η ΟΕΣ)
«αισθάνεσαι το σώμα δικό σου κι αυτό σε ανεβάζει…» (Δ., 3η ΟΕΣ)
Ε ν ό τ η τ α 4 : Αντιλήψεις για τα εμπόδια από την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών υγείας
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εδώ οι αναφορές των μελών της ομάδας της 1ης οΕΣ,
ατόμων που βρίσκονται στην φάση της κινητοποίησης και της προετοιμασίας, αντιπροσωπεύοντας την κοντινότερη πραγματικότητα με αυτή του ενεργού χρήστη.
ώς αντικειμενικό εμπόδιο αναφέρθηκε η ίδια η χρήση:
«όταν είσαι φουλ στερητικά όλα σου φαίνονται μακρινά, τα νοσοκομεία, οι γιατροί» (Τ.,
3η ΟΕΣ)
«είμαστε τρία αδέρφια, χρήστες, μπορεί να φορέσω ένα εσώρουχο που πριν φορούσε
κάποιος άλλος, ή το ξυραφάκι, υπήρχε μια μόνο ξυριστική για όλους, μέχρι και για τα
πόδια της μάνας μας» (Μ., 1η ΟΕΣ)
υπήρξαν αναφορές από τα δύο άστεγα μέλη της ομάδας, ότι οι συνθήκες διαβίωσης τους είναι απόλυτα απαγορευτικές για την προσωπική φροντίδα:
«όταν είσαι άστεγος έχεις άλλες προτεραιότητες, να φας κάτι, να κοιμηθείς κάπου, τι
να συζητάμε για μπάνιο» (Γ., η ΟΕΣ)
Αναφέρθηκαν οικονομικοί λόγοι:
«όταν δεν έχεις λεφτά ούτε για τσιγάρα πως να φροντίσεις την προσωπική σου υγιεινή» (Π., 1η ΟΕΣ)
ο φόβος είναι κάτι που αναφέρθηκε με μεγάλη συχνότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στην άρνηση να εξεταστούν από τον φόβο των αποτελεσμάτων και το τι θα σημάνει ένα θετικό αποτέλεσμα σε νόσους όπως οι hiv, hPc:
«δεν πήγαινα, είχα έναν ασυνείδητο φόβο μην μου βρουν κάτι μήπως είμαι θετικός,
έλεγα δεν βαριέσαι, δεν πάω» (Β., 1η ΟΕΣ)
«δεν ήθελα να ξέρω γιατί αν ήξερα…» (Α., 1η ΟΕΣ)
τα μέλη της 2ης οΕΣ αναφέρθηκαν σε στάσεις που τους ήταν οικείες στην χρήση και δεν
έχουν ακόμη αλλάξει:

exartiseis_27.qxp_99.qxd 15/12/2017 13:37 Page 77

Εξαρτήσεις

77

«το βασικό για μένα είναι ο χρήστης που έχω κόμη μέσα μου, αυτός που μου λέει δεν
βαριέσαι, άστο για αύριο…» (Σ., 2η ΟΕΣ)
«και μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να είναι κάτι πιο σοβαρό, αυτός ο φόβος σε κάνει να
μην το ψάχνεις…» (Α., 2η ΟΕΣ)
ώς εμπόδιο αναφέρθηκαν και οι παρενέργειες της θεραπείας για την hPc, την ιντερφερόνη,
που είναι μια βαριά θεραπεία, αλλά και ο εφιάλτης του οδοντιατρικού τροχού:
«πρέπει να τρέχεις και να ξανατρέχεις χωρίς τελειωμό μια ζωή…» (Σ., 2 η ΟΕΣ)
«μια φορά που πήγα στην οδοντίατρο πονούσα για 40 μέρες και τελικά το δόντι το έχασα…» (Τ., 2η ΟΕΣ)
υπήρξαν αναφορές και για τον μεγάλο χρόνο αναμονής στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. το
γεγονός ότι τα ραντεβού κλείνονται από το Θεραπευτικό πρόγραμμα δίνει μια προτεραιότητα, αλλά αυτό ισχύει για τις απλές ιατρικές πράξεις κι όχι τόσο για σοβαρότερες, όπως εγχειρήσεις.
Για τα μέλη της ομάδας της 3ης οΕΣ (Επανένταξη) το οικονομικό θέμα και οι δυσκολίες με το
σύστημα δημόσιας υγείας αναφέρθηκαν ως τα σημαντικότερα εμπόδια για την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών:
«το χρηματικό πάνω απ’ όλα. Τώρα να πας να κάνεις τα δόντια σου έξω θέλει ένα σωρό λεφτά κι είμαι άνεργος…» (Α., 3η ΟΕΣ)
«πρέπει να περιμένεις. Να περιμένεις να βρεις τον κατάλληλο γιατρό, να περιμένεις
στην ουρά, να περιμένεις γενικώς…» (Α., 3η ΟΕΣ)
τέλος υπήρξαν αναφορές της ανάγκης για εργασία. Η ανεργία οδηγεί σε μια στάση αξιοποίησης κάθε ευκαιρίας για εργασία, ακόμη κι αν αυτή είναι βαριά ή αντενδείκνυται με τα
θέματα υγείας των μελών της οΕΣ:
«ξέρω πως με τα προβλήματα που κουβαλάω δεν είμαι για οικοδομή αλλά τι να κάνω,
αυτό υπάρχει και πρέπει κάπως να επιβιώσω…»(Μ., 3η ΟΕΣ)
«εντάξει, αν μου πουν χρειάζεσαι αναρρωτική, μην πας αύριο στην δουλειά τι θα πω…;»
(Σ., 3η ΟΕΣ)
δεν έλειψαν και αναφορές στο γεγονός ότι η αναγνώριση των προβλημάτων υγείας θα σήμαινε αποχή από δραστηριότητες που ήταν ευχάριστες.
«εγώ αναγκάστηκα να σταματήσω το ποδόσφαιρο, μου κόστισε, έχασα, αλλά τι να κάνεις!…». (Φ., 3η ΟΕΣ)
Ενότητα 5: Ικανοποίηση από την επαφή με το σύστημα υγείας (προσβασιμότητα, αποτελεσματική εξυπηρέτηση, συμπεριφορά).
Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξε σωρεία αναφορών μη ικανοποίησης από τις υπηρεσίες του
δημόσιου συστήματος υγείας.
τα μέλη της 1ης οΕΣ εστίασαν έναν σημαντικό αριθμό αναφορών στην προβληματική επαφή
με το δημόσιο σύστημα υγείας όταν απευθύνθηκαν σε δομές υγείας όντας ενεργοί
χρήστες:
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«με κοιτούσαν παράξενα, ένιωθα σαν σκουπίδι» (Γ., 1 η ΟΕΣ)
«οι γιατροί αδιαφορούν. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγοι, τα μισθολογικά, τα ωράρια, αλλά
πρέπει να υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι» (Σ., 1η ΟΕΣ)
Αναφέρθηκαν και οικονομικοί λόγοι:
«ακόμη και ραντεβού για κλείσεις στο τηλέφωνο σε χρεώνουν, σε έχουν στην αναμονή
κι αυτό γράφει» (Μ., 1η ΟΕΣ)
«ήταν και το 5ευρω, ευτυχώς το κατάργησαν»
τα μέλη της οΕΣ αναφέρθηκαν στην επιδείνωση της κατάστασης του δημόσιου Συστήματος
υγείας λόγω κρίσης.
Για τα μέλη της 2ης οΕΣ (μέλη της θεραπευτικής κοινότητας, ανάλογα με τις εμπειρίες επαφής με το δημόσιο σύστημα υπηρεσιών υγείας, υπήρξαν αντιφατικές αναφορές:
«καλή είναι η πρόσβαση, καλή κι η εξυπηρέτηση, είναι τελικά που θα πέσεις…» (Π., 2η ΟΕΣ)
«είναι η γραφειοκρατία και μέσα στο νοσοκομείο. Όταν φτάσεις στην τελική ευθεία και
σε εξετάσει ο γιατρός, θεωρώ ότι θα κάνει πολύ σωστά την δουλειά του. Το θέμα είναι
να φτάσεις εκεί…» (Β., 2η ΟΕΣ)
οι αναφορές για την πραγματικότητα της θεραπευτικής κοινότητας και της υποστήριξης που
παρέχει σε θέματα υγείας καταγράφουν ικανοποίηση:
«έκανα θεραπεία σε εξωτερικό γιατρό πριν, ερχόμουνα από την Κοζάνη, ήταν 100-140
την μέρα, τώρα είναι δωρεάν…» (Α., 2η ΟΕΣ)
«άμα πάω με χαρτί από την ΙΘΑΚΗ θα με εξυπηρετήσουν, αν δεν έχεις θα σου που έλα
σε ένα ή δύο μήνες για μια εξέταση αίματος…» (Ξ., 2η ΟΕΣ)
τα μέλη της 3ης οΕΣ, μέλη της κοινωνικής επανένταξης δεν έχουν πλέον αυτή την υποστήριξη. Έτσι οι αναφορές εστιάστηκαν με κάποια νοσταλγία στην φάση κατά την οποία
την είχαν και ίσως δεν τις αξιοποίησαν όσο θα μπορούσαν:
«είχες τον οδοντίατρο στα πόδια σου, δεν χρειαζόταν καν να πας εσύ, τώρα…»
«είχες πάντα κάποιον μαζί σου, να πάει να ρωτήσει τι χαρτιά χρειάζονται, να σου κάνει
παρέα…» (Σ., 3η ΟΕΣ)
Η ικανοποίηση ή η έλλειψη ικανοποίησης των μελών της συγκεκριμένης ομάδας από την επαφή με το δημόσιο σύστημα υγείας έμοιαζε τελικά με την κοινή αντίληψη, αναπαράγοντας τόσο πραγματικότητες που βιώνονται όσο και στερεότυπα:
«γιατροί, αντί να σε εξετάσουν και να σου γράψουν ένα φάρμακο σου γράφουν δέκα
με το καλημέρα, γιατροί, φαρμακευτικές, ένα κύκλωμα είναι…» (Τ., 3η ΟΕΣ)
«καλύτερα να πας έξω και να πληρώσεις κανένα φράγκο παραπάνω παρά να πας να
ταλαιπωρηθείς κι η δουλειά σου να μην γίνει…» (Φ., 3η ΟΕΣ)
Από τις αναφορές φάνηκε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα ενημέρωσης ή εμπιστοσύνης στις δομές
των οτΑ και των μΚο που παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε ένα παράλληλο σύστημα,
πράγμα παράξενο για άτομα που η κοινωνική και οικονομική τους πραγματικότητα
υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τα οδηγεί σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.
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Ε ν ό τ η τ α 6 : Η αλληλεπίδραση με τις διαδικασίες απεξάρτησης και των αλλαγών που συντελέστηκαν στην διαδρομή των υποκειμένων στην θεραπευτική διαδικασία
Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις αναφορές είναι ότι η α ν τ ί λ η ψ η τ η ς τ ρ ω τ ό τ η τ α ς καθαυτή δεν αποτελεί το μοναδικό (ή ίσως και το σημαντικότερο) στοιχείο
που επιδρά στην διαμόρφωση των αντιλήψεων αυτών. το κοινωνικό μίκρο ή μακρο
πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται προάγει νέες αντιλήψεις και παρέχει κίνητρα
που οδηγούν σε στάσεις και συμπεριφορές πιο φιλικές προς το σώμα. Από τις αναφορές μπορούν να εντοπιστούν αυτές οι διεργασίες.
φαίνεται ότι η θεραπευτική ομάδα είναι για την φάση της κινητοποίησης ένας ζωντανός καθρέφτης, όπου το είδωλο του εαυτού και η φροντίδα για την εμφάνιση οδηγεί και σε
συμπεριφορές φροντίδας για την υγεία:
«με βοήθησε το όριο να έρχομαι καθαρός και ξυρισμένος. Ανακάλυψα τον εαυτό μου
στον καθρέφτη κι αυτό με έκανε να φροντίσω και το μέσα που δεν φαίνεται» (Γ., 1η ΟΕΣ)
Σημαντικό ρόλο αναφέρθηκε ότι παίζουν οι ιατρικές εξετάσεις που το πλαίσιο της προετοιμασίας για την ένταξη στην θεραπεία επιβάλλει:
«ακόμη και το ερωτηματολόγιο … είναι ένα σημάδι ότι αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά όχι μόνο για μας αλλά και για σας, το προσωπικό, για να προσέχετε, γι’ αυτό δίνετε και τόση σημασία» (Γ., 1η ΟΕΣ)
«και μόνο που το έχω σαν σκέψη στο μυαλό μου με βοηθάει, ναι, είναι σημαντικές οι
εξετάσεις» (Α., 1η ΟΕΣ)
Και βέβαια η ύπαρξη εξαρτημένων μελών είναι παράγοντας που ωθεί στην φροντίδα υγείας:
«έχω δύο παιδιά, αυτό με κάνει να ενδιαφέρομαι για την υγεία μου, δεν δικαιούμαι να
κινδυνέψω, με χρειάζονται» (Π., 1η ΟΕΣ)
«είναι πολύ σημαντική η υγεία μου γιατί έχω κοριτσάκι 7 χρονών … θέλω να είμαι καλά
να δουλέψω να την βοηθήσω» (Α., 1η ΟΕΣ)
Στην επόμενη φάση, (2η οΕΣ) η πίεση από το Κοινόβιο για την σημαντικότητα της φροντίδας
υγείας, φέρνει προσαρμογές που εσωτερικεύονται στην συνέχεια, όταν αποδειχτούν
αποτελεσματικές επιφέροντας βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής:
«εδώ υπάρχουν άνθρωποι που σε πιέζουν να φτιάξεις τα δόντια σου, άλλοι που σε πιέζουν να κάνεις μπάνιο, ομάδες που πλένουν τα ρούχα, στην κουζίνα γάντια και σκουφάκια, ιατρικές εξετάσεις, δεν σε αφήνουν στο δεν βαριέσαι…» (Γ., 2η ΟΕΣ)
«αν οι υπόλοιποι δουν κάποια πράγματα και ανησυχήσουν, θα προσπαθήσουν να σε κινητοποιήσουν, θα αλλάξει η στάση σου. Η ομάδα και οι διαδικασίες του προσωπικού
σε κινητοποιούν» (Κ., 2η ΟΕΣ)
«αν δεν το κάνεις είναι σαν να αποξενώνεσαι από τους άλλους» (Α., 2η ΟΕΣ)
«στην αρχή το κάνεις χαριστικά, λίγο και να μην μπλέξεις και σε κοιτάνε κάπως, ασχολούνται προσωπικά μαζί σου κι έτσι μαθαίνεις κι εσύ να βλέπεις τις ανάγκες σου» (Κ.,
2η ΟΕΣ)
«και μόνο που μπορώ να κουβεντιάζω και να προβληματίζομαι για την ηπατίτιδα ή για
το άγχος που δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα μου με τόσα χαλασμένα δόντια και τι
μπορώ να κάνω, με κινητοποιεί…» (Τ., 2η ΟΕΣ)
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«εδώ νοιώθεις μια ασφάλεια και μια εμπιστοσύνη, ένα κίνητρο να τρέξεις για την υγεία
σου που είναι και η ασφάλεια των άλλων, το πιστεύεις κι εσύ…» (Χ., 2η ΟΕΣ)
οι αναφορές των μελών της 3ης οΕΣ (μέλη κοινωνικής επανένταξης) επιβεβαιώνουν την αλλαγή στάσης που έχει συντελεστεί:
«έκανα καρδιογράφημα που ποτέ δεν θα ’κανα, εξετάσεις για ηπατίτιδες κι όλα αυτά,
τώρα μου είναι πολύ πιο εύκολο να κάνω εξετάσεις, το πρόγραμμα μου έμαθε να κάνω
πρόληψη…» (Θ., 3η ΟΕΣ)
«όχι ότι πριν δεν ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν μπαίναμε στην διαδικασία, τώρα αυτό έχει αλλάξει, άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τον εαυτό μου» (Μ., 3η ΟΕΣ)
«με βοήθησαν πολύ και οι συνθήκες, η οδοντίατρος η φροντίδα για τα ραντεβού στα
νοσοκομεία, το πρόγραμμα σε βοηθάει, κι όταν δεν αποφασίζεις να το κάνεις από μόνος σου σε σπρώχνει το πλαίσιο» (Φ., 3η ΟΕΣ)
«κάνω εξετάσεις κάθε μήνα, αυτό το πήρα από την κοινότητα» (Σ., 3η ΟΕΣ)
Για τα μέλη της Κοινωνικής Επανένταξης το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν είναι αυτό της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Η εργασία, η ανάγκη ανάπτυξης φιλικών ή ερωτικών σχέσεων, θέτει σε νέα βάση την αντιμετώπιση των παθήσεων και την υιοθέτηση θετικών στάσεων στα θέματα υγείας, ώστε να επιτύχουν τις
κοινωνικές επιδόσεις που οι ίδιοι θεωρούν ότι απαιτούνται. ο καθρέφτης του εαυτού
είναι αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, και φαίνεται ότι και για αυτή την ομάδα η φροντίδα
της εικόνας, της εμφάνισης είναι ο δρόμος για την γενικότερη φροντίδα της υγείας:
«το να προσέχω το θεωρώ πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με την εικόνα που έχω για τον
εαυτό μου και προσπαθώ να δείξω στους άλλους» (Θ., 3η ΟΕΣ)
«η υγιεινή και όλα αυτά, νοιώθεις όμορφα, νοιώθεις ότι χτίζεις, όλα αυτά χτίζουν προσωπικότητα, στην δουλειά, τον κόσμο, τον περίγυρο, σε καθρεφτίζουνε όλα αυτά, είτε
φέρεσαι ωραία στον εαυτό σου, είτε άσχημα». (Α., 3η ΟΕΣ)

ΣυζΗτΗΣΗ

Τα ευρήματα της έρευνας
το ερευνητικό ερώτημα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η καταγραφή των αντιλήψεων των
χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών για τα θέματα υγείας και αρρώστιας, και το αν και
πως αυτές μεταβάλλονται κατά την διαδρομή τους στην απεξάρτηση. ώς παράγωγο
ερώτημα ήταν η διερεύνηση για τον τρόπο που το συνολικό πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ-ιΘΑΚΗ επιδρά στις αντιλήψεις αυτές και προάγει αντίστοιχες συμπεριφορές.
τα ευρήματα της έρευνας, με βάση το μοντέλο των πεποιθήσεων για την υγεία μπορούν να
συνοψιστούν στα εξής:
1: ώς προς την αντίληψη για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει η παραμέληση της υγείας η απόσταση από την ενεργή χρήση αποτελεί βασικό παράγοντα. Από μια συμπεριφορά
αδιαφορίας ή χρήσης του ναρκωτικού ως αντίδοτου στον σωματικό (όπως και στον ψυχικό) πόνο και κακουχία, η εξέλιξη της διαδικασίας απεξάρτησης αναδεικνύει τον φόβο
για τις συνέπειες, που είναι πλέον πιο ορατές. Αυτό που φαίνεται είναι ότι το πλαίσιο
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μέσα στο οποίο πραγματώνεται η κοινωνικότητα επιδρά στην αντίληψη του ατόμου για
την υγεία, τις συμπεριφορές υγείας που αναπτύσσει η δεν αναπτύσσει. Αυτή η πραγματικότητα έρχεται να επιβεβαιώσει και τα συμπεράσματα της συζήτησης που διεξάγεται
εδώ και χρόνια, για την αποτελεσματικότητα της πρόληψης της χρήσης ναρκωτικών, μέσα από την παράθεση και μόνο των κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση. τέτοιας μορφής παρεμβάσεις θεωρούνται πλέον αναποτελεσματικές (EMcdA, 2004).
2. Η παραμέληση και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές δεν είναι συνέπεια της άγνοιας
κινδύνου, αλλά μιας βαθύτερης προσωπικής στάσης ζωής, που αφορά στον εαυτό
και τους άλλους. Δεν είναι μια στενά ενδο-ψυχική διεργασία αλλά μια διεργασία
που αλληλοεπιδρά με το κοινωνικό πλαίσιο της μικρής (πιάτσα) ή της ευρύτερης
κοινότητας. Ενδιαφέρον ζήτημα για διερεύνηση εδώ είναι αν αυτές οι συμπεριφορές
πρέπει να αποδοθούν στο γεγονός της εξάρτησης, αν αντίθετα αποτελούν το υπόβαθρο που οδηγεί στην εξάρτηση, ή τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα δύο.
3. τα εμπόδια και οι περιορισμοί που αποτρέπουν την υιοθέτηση στάσεων θετικών ως προς
την υγεία είναι αντικειμενικά και υποκειμενικά: Αντικειμενικά πρέπει να θεωρηθούν οι
πραγματικότητες του δημόσιου συστήματος υπηρεσιών υγείας, εμπόδια κοινά για
όλον τον πληθυσμό αλλά που εμφανίζονται ακόμη πιο ανυπέρβλητα σε άτομα που
έχουν βιώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό και στιγματισμό. υπάρχουν παράλληλα και
εσωτερικά εμπόδια, ο φόβος της αρρώστιας (ή της θεραπείας), η ανάγκη για εργασία
ή η επιθυμία για δραστηριότητες που η κατάσταση υγείας δε ευνοεί.
4. Η Θεραπευτική Κοινότητα ως ενεργό πλαίσιο φαίνεται να επιδρά θετικά στην αλλαγή
στάσεων, μέσα από την αλλαγή της εικόνας του εαυτού, όπως καθρεφτίζεται στα
μάτια των άλλων.
Η ίδια η κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της εξάρτησης εκκινεί μια σειρά προσωπικών αλλαγών, που συντελούν στην αλλαγή της εικόνας για τον εαυτό και τις ανάγκες του,
αλλαγή στις αξίες, στάσεις και τις συμπεριφορές. Αυτή η «ολιστική» προσέγγιση συμβάλλει στο να γίνει αντιληπτή η σχέση της σωματικής και ψυχικής υγείας με την υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής, να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι σε μια τέτοια κατεύθυνση και να γίνουν ενεργοί παράγοντες της ίδιας της ευεξίας και της ζωής τους. Η
ομάδα μοιάζει να λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφει ο rogers: «Έχω δει άτομα
να αλλάζουν πολύ ξεκάθαρα την ιδέα τους για τον εαυτό τους, καθώς εξερευνούν τα
συναισθήματα τους μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής και λαμβάνουν σκληρή αλλά και τρυφερή ανατροφοδότηση από τα μέλη της ομάδας που ενδιαφέρονται για τα άτομα αυτά» (rogers, 1991, σελ. 101).
5. πέρα από αυτό, υπάρχουν και μια σειρά πιο παρεμβάσεις, που ενσωματώνονται στην καθημερινότητα της παρακολούθησης του Θεραπευτικού προγράμματος ιΘΑΚΗ και με
έναν πιο εξειδικευμένο τρόπο ωθούν σε αλλαγή στάσης:
Η υποχρέωση συμμετοχής σε συνέντευξη στην οποία συμπληρώνονται ερωτηματολόγια σχετικά με την κατάσταση της υγείας του μέλους εκπέμπει εξ’ αρχής ένα μήνυμα της σημασίας που δίνει το θεραπευτικό πρόγραμμα σε θέματα υγείας. με τον τρόπο αυτό η
φροντίδα της υγείας γίνεται μέρος του «θεραπευτικού συμβολαίου».
Η απαίτηση ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών, πράγμα αναγκαίο ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός της φροντίδας του κάθε μέλους (αλλά και προστασία του συνό-
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λου), στέλνει ένα σαφές μήνυμα της σημασίας που αποδίδει το Θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης στην σωματική υγεία και την πρόληψη.
Στο συμβολικό αξιακό σύστημα της Θεραπευτικής Κοινότητας και της Απεξάρτησης οι όροι
«καθαρός», «καθαρή ζωή» κλπ. βρίσκονται στον πυρήνα της θεραπευτικής πρότασης
και της έννοιας της διακοπής της σχέσης με τις ουσίες. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται
σε μια επιμονή στα θέματα καθαριότητας, υγιεινής και φροντίδας, της εμφάνισης και
της υγείας που είναι πρόδηλη στην καθημερινή δραστηριότητα. Η Θεραπευτική Κοινότητα λειτουργεί ως ένα πεδίο «κοινωνικής μάθησης» και η προσαρμογή, συμπεριφορικά ίσως στην αρχή, όταν φανούν και τα οφέλη, δημιουργεί νέες ποιοτικά στάσεις (de
leon, 1991).
το ημερήσιο πρόγραμμα εγκαθιδρύει μια κανονικότητα στην οποία ενσωματώνονται η κανονική διατροφή, η προσωπική υγιεινή, οι τακτικές ιατρικές εξετάσεις. Αυτή η κανονικότητα αποτελεί μια ριζική τομή στον τρόπο ζωής του χρήστη και στις αντιλήψεις που ο
τρόπος αυτός διαμορφώνει. Εξ’ άλλου υπάρχουν έρευνες που συσχετίζουν τις ρουτίνες του περιβάλλοντος, όταν λειτουργεί ως γνωστικό τέτοιο, με μια «μετα-γνωστική»
λειτουργία (Mundy at al. 2002).
Η ύπαρξη επαναλαμβανόμενων ενημερωτικών σεμιναρίων από εξειδικευμένους φορείς παρέχει
μια έγκυρη πληροφόρηση για μια σειρά θέματα υγείας, από τα λοιμώδη ή σεξουαλικά
μεταδιδόμενα νοσήματα μέχρι θέματα προσωπικής υγιεινής.
Η ενσωμάτωση οδοντιατρικών υπηρεσιών για τα μέλη του προγράμματος ιΘΑΚΗ. Σε έναν πληθυσμό με ιδιαίτερα επιβαρυμένη την στοματική του υγεία παρέχεται μια εύκολα προσβάσιμη φροντίδα, που στοχεύει στην αντιμετώπιση οξυμένων καταστάσεων, την θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων (και μια οικονομικά δυνατή αρχή της αποκατάστασης των δοντιών καθώς τα μέλη της ιΘΑΚΗΣ επιβαρύνονται μόνο με το κόστος της οδοντοπροσθετικής, του οδοντοτεχνίτη).
Η δικτύωση με φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας διευκολύνει την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες αυτές, αίρει εμπόδια που σε άλλη περίπτωση θα ήταν καθοριστικά και δίνει
την αναγκαία ώθηση ώστε τα μέλη του Θεραπευτικού προγράμματος να εκκινήσουν
μια διαδικασία φροντίδας, από την αποκατάσταση παθήσεων που φέρουν ως την πρόληψη και την συντήρηση της υγείας τους.
Η λειτουργία της ομάδας υγείας, αποτελούμενης από θεραπευόμενα μέλη της Κοινότητας –
Κοινοβίου σηματοδοτεί τόσο την σημαντικότητα του θέματος όσο και την ανάληψη
της κινητοποίησης και της φροντίδας από τα ίδια τα μέλη. Έτσι η φροντίδα της υγείας γίνεται ένα πεδίο κοινωνικής αλληλεπίδρασης: προσέχω τον άλλο και έτσι μαθαίνω
να προσέχω τον εαυτό, η φροντίδα γίνεται αξία και τρόπος.
6. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά για τα μέλη της 3ης οΕΣ, μέλη της φάσης
της Κοινωνικής Επανένταξης. οι αναφορές των μελών της οΕΣ αυτής αναδεικνύουν
μια νοσταλγία για τον καιρό που ζούσαν στο ασφαλές, προστατευμένο και «φροντιστικό» περιβάλλον της Θεραπευτικής Κοινότητας – Κοινοβίου και των αλληλεπιδράσεων
που δημιουργούσαν οι δεσμοί των μελών μεταξύ τους, σε σύγκριση με τις δυσκολίες
της αυτόνομης διαβίωσης σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα. το παρελθόν μοιάζει υπερτιμημένο ενώ οι δυνατότητες του παρόντος μοιάζουν να υποτιμούνται. Θα μπορούσε
να παρατηρήσει κανείς εδώ ένα «σοκ μετάβασης», που ως τέτοιο αποτελεί στοιχείο
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της γενικότερης πορείας απεξάρτησης, και που επεκτείνεται και στα θέματα των αντιλήψεων για την υγεία και των στάσεων που αναπαράγουν.
Προτάσεις για την βελτίωση της κινητοποίησης των μελών του Θεραπευτικού Προγράμματος
Η έρευνα αυτή καταδεικνύει τις θετικές επιπτώσεις της κινητοποίησης των μελών και την αποτελεσματικότητα των εργαλείων παρέμβασης που χρησιμοποιούνται. Η επιμονή στην
πολιτική αυτή μόνο θετικά μπορεί να αποφέρει.
οι αλλαγές που διακρίνονται στις αναφορές των μελών των οΕΣ ανάλογα με την θεραπευτική
φάση στην οποία μετέχουν (και άρα και του χρόνου παραμονής σε διαδικασία) αναδεικνύουν τον χρόνο ως μια σημαντική μεταβλητή στην σταθεροποίηση αντιλήψεων
και συμπεριφορών, με μια ποιοτική διαφοροποίηση να συντελείται μετά τον πρώτο
χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια να εμψυχωθούν τα θεραπευόμενα μέλη και να
ελαχιστοποιηθεί η πρόωρη εγκατάλειψη της θεραπείας, συμβάλλει αποφασιστικά στα
θέματα υιοθέτησης συμπεριφορών θετικών προς την υγεία από μέρους τους.
προσθετικά θα μπορούσε να αναφερθεί η ανάγκη για μια πιο προσωποκεντρική αντιμετώπιση,
μια μεγαλύτερη έμφαση στα ατομικό ιατρικό ιστορικό και τα προσωπικά χαρακτηριστικά και στάσεις που αναπτύσσουν τα μέλη. Η ομάδα του κοινοβίου ασκεί μια πίεση
«της ισότητας», ζητά από τα μέλη της να ανταποκριθούν σε προσδόκιμες στάσεις και
συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν ένα γενικό πρότυπο. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο που
στην ουσία ορίζεται από μια «πλειοψηφική» από άποψη φύλου, ηλικίας, κοινωνικού
στάτους αλλά και κατάστασης υγείας, ατομικές «αποκλίσεις» να μην τυχαίνουν της
απαραίτητης προσοχής. οι αναφορές των γυναικών – μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας αντανακλούν ενδεχομένως τέτοιες δυσκολίες. Η ανάγκη για μια προσωπεκεντρική προσέγγιση έχει ήδη εντοπιστεί και τα πλαίσια αρχίζουν να διαφοροποιούνται
προς μια τέτοια κατεύθυνση. Είναι πλέον κατανοητό ότι «Για να μπορέσουν οι θεραπευτές να καταστήσουν τον μικρόκοσμο θεραπευτικά χρήσιμο, πρέπει πρώτα να μάθουν να αναγνωρίζουν τα επαναλαμβανόμενα δυσπροσαρμοστικά διαπροσωπικά μοτίβα των μελών της» (yalom, 2006, σελ. 81). βέβαια αυτές οι αλλαγές πρέπει να υπερβούν την αδράνεια των συστημάτων, και το κοινόβιο αποτελεί ένα ισχυρό σύστημα.
Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει την αξία της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την κινητοποίηση αλλά και την διατήρηση της, μέσα από μια
αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας. με δεδομένη την κατάσταση του συστήματος
δημοσίων υπηρεσιών υγείας και την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί δραστικά
στο προβλεπτό μέλλον, αυτή η πρόσβαση πρέπει να διατηρηθεί. τα οφέλη από την
ύπαρξη οδοντιατρικής φροντίδας καταδεικνύουν την αξία των υπηρεσιών υγείας όταν
ενσωματώνονται και αποτελούν μέρος του θεραπευτικού πλαισίου. βέβαια αυτό δεν
είναι πάντα εφικτό με τους υπάρχοντες οικονομικούς και διοικητικούς περιορισμούς
του ΚΕΘΕΑ, οπότε η δικτύωση με φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, δημόσιους ή
εθελοντικούς αποτελεί μια διέξοδο για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. ιδιαίτερα
στα μέλη του Θεραπευτικού προγράμματος που είναι ενταγμένα στην φάση της κοινωνικής επανένταξης μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μια έγκυρη ενημέρωση για τις
εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχει ο αριθμός των εθελοντικών οργανώσεων και
των μΚο, που μέσα σε συνθήκες όξυνσης της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης έρχονται να καλύψουν τα κενά που αφήνει η ανεπάρκεια του Εοπυυ.
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Οι περιορισμοί και τα όρια της γενίκευσης των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης μελέτης
οι περιορισμοί που μπορούν να συζητηθούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας αφορούν
τόσο στο θεωρητικό πλαίσιο, αυτό του μοντέλου πεποιθήσεων για την υγεία, όσο και
στο ερευνητικό εργαλείο, την ποιοτική έρευνα.
ώς προς το πρώτο, οι αναφορές των μελών των οΕΣ έδειχναν ότι σε σημαντικό βαθμό υπήρχαν η αίσθηση της τρωτότητας και της απειλής. Αυτό όμως δεν φαίνεται να οδηγεί
με έναν αυτόματο και γραμμικό τρόπο σε προσωπικές αλλαγές με διάρκεια, τουλάχιστον όχι για όλα τα άτομα. φαίνεται ότι η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας
(Bandura, 1990) προσλαμβάνεται από τα άτομα με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν
που προσδοκά το θεραπευτικό σύστημα ή αυτόν που είναι κοινά αποδεκτός. μοιάζει
εδώ να επιβεβαιώνονται οι κριτικές που έχει δεχτεί το μ.π.υ.: «Ένα παρόμοιο μοντέλο
προϋποθέτει … ότι τα άτομα είναι απόλυτα ορθολογικά και ότι, γι αυτά, η αποφυγή των
κινδύνων για την υγεία αποτελεί πάντα πρωταρχικό στόχο… αντιμετωπίζει τις σχέσεις
ανάμεσα σε πληροφορίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές σε ένα καθαρά ατομικό επίπεδο και σε κατάσταση κοινωνικού κενού» (Κουλιεράκης, 2015).
Στον αντίποδα του γεγονότος αυτού, τα ποσοστά αυτά μεταβάλλονται θεαματικά για τα άτομα
που συμμετείχαν στις θεραπευτικές διαδικασίες για πάνω από ένα χρόνο, όπως έδειξε
η «Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ (Αγραφιώτης &
Καμπριάνη, 2002), σύμφωνα με την οποία το ποσοστό αποχής από την χρήση, (ως κορυφαία βλαπτική για την υγεία συμπεριφορά), ανέρχεται στο 77%. το προφανές συμπέρασμα είναι ότι για να ερμηνευτούν ακριβέστερα οι συμπεριφορές υγείας για την
συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει να προσθέσουμε δίπλα στο μοντέλο πεποιθήσεων
για την υγεία τόσο την αλληλεπίδραση της ομάδας όσο και την διάσταση του χρόνου,
που αναδεικνύεται κρίσιμη για την εμπέδωση των αντιλήψεων των ατόμων και την υιοθέτηση των «επιθυμητών» συμπεριφορών.
Επανερχόμενοι σε όσα συζητήθηκαν παραπάνω, τους περιορισμούς δηλαδή που εμπεριέχει η
ποιοτική έρευνα, θα πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι η παρούσα έρευνα
καταγράφει και αναλύει τα προσωπικά δομήματα και αντιλήψεις του συγκεκριμένου
δείγματος των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Είναι άτομα που συμμετέχουν
σε ένα Θεραπευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ και προφανώς οι αντιλήψεις που αναφέρθηκαν διαμορφώνονται σε αλληλεπίδραση με ένα θεραπευτικό πλαίσιο όπου το
κοινόβιο παίζει τον ρόλο της μικρο – κοινωνίας. όπου όλοι οι συντελεστές της διεργασίας εμπλέκονται σε ένα σύστημα σχέσεων. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να επιδράσει με διάφορους τρόπους στην αυθεντικότητα των απόψεων που εκφράστηκαν, στέλνοντας συνειδητά ή ασυνείδητα μηνύματα «συμμόρφωσης» στις προσδοκίες της ομάδας ή του συντονιστή.
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων του δείγματος θέτουν και τα όρια των γενικεύσεων
των συμπερασμάτων που μπορεί να επιχειρηθούν ως προς την επιλογή των πιο πρόσφορων πολιτικών κινητοποίησης και προαγωγής της σωματικής υγείας εξαρτημένων
ατόμων που επιλέγουν να απεξαρτηθούν και την επάρκεια των σχετικών εργαλείων.
Η καλύτερη άμυνα απέναντι στον μεθοδολογικό αυτό μονισμό είναι η συναίσθηση της σχετικότητας των συμπερασμάτων των μελετών που θα πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση
με τον χώρο, τον χρόνο και τα πρόσωπα που αποτελούν κάθε φορά τα υποκείμενα
της έρευνας. Η γενίκευση άρα των συμπερασμάτων προϋποθέτει την εξέταση της

exartiseis_27.qxp_99.qxd 15/12/2017 13:37 Page 85

Εξαρτήσεις

85

ομοιότητας του κάθε διαφορετικού περιβάλλοντος με τις συνθήκες οι οποίες συνθέτουν το πλαίσιο της παρούσας μελέτης.
Στον αντίποδα, οι ποιοτικές έρευνες δίνουν την ευκαιρία να αναδειχτούν καινούργια ερωτήματα, να φωτιστούν πιθανές άγνωστες πτυχές της πραγματικότητας, να αναδειχτούν οι
αντιλήψεις και τα δομήματα των υποκειμένων της έρευνας χωρίς την κατευθυντικότητα ενός δομημένου ερωτηματολογίου, που θα πρέπει να ελέγχεται αν αντανακλά με
έναν στερεοτυπικό τρόπο τα δομήματα του ερευνητή.
τα ευρήματα και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η παρούσα έρευνα θα μπορούσαν να
είναι χρήσιμα για ευρύτερες και πιο εστιασμένες μελέτες, σε ευρύτερο δείγμα ατόμων, που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν την ανάγκη για πολιτικές προαγωγής και
φροντίδας υγείας, σε έναν πληθυσμό που το χρειάζεται απεγνωσμένα.
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❏
❏
❏

€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
❏ με ταχυδρομική επιταγή
❏
❏

❏

με τραπεζική επιταγή στο όνομα ΚΕΘΕΑ
με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό 117/296000-12 της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος,
όπου θα σημειώνεται η ένδειξη «για Εξαρτήσεις». Αντίγραφο της κατάθεσης όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του καταθέτη, θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με το παρόν δελτίο παραγγελίας στη διεύθυνση του περιοδικού.
μέσω internet Banking
Εθνική τράπεζα της Ελλάδος
iBAn: GR4801101170000011729600012

το παρόν έντυπο καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να σταλούν στην παρακάτω
διεύθυνση: ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, 116 36
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 9241993-6,
να στέλνετε φαξ στο 210 9241986, ή email στο exartisis@kethea.gr
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SCIENTIFIC JOURNAL ON ADDICTION ISSUES

EXARTISIS

Order Form
Please enter my subscription to Exartisis (issn 1109-5350) for .......... (2 issues)
SUBSCRIBER DETAILS (PLEASE wRITE IN CAPITALS)
name: .............................................................................................................................................
Address: .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
city/town: ....................................... Postal code: ..................... country: ...................................
elephone: ....................................... fax: .................................. E-mail: ......................................

ORDER DETAILS
Annual Personal subscription
Annual Agency/ Organisation subscription
Annual student subscription

❏

€ 15.00

❏

€ 10.00

❏

€ 20.00

PAyMENT DETAILS
❏
❏
❏

Payment enclosed by cheque, made payable to KEthEA.
remit the amount to our account 117/296000-12 with the national Bank of Greece, swift
cOdE: ETHNGRAA iBAn: GR4801101170000011729600012.
ιnternet Banking
national Bank of Greece
iBAn: GR4801101170000011729600012

this order form as well as the receipt from the bank have to be sent to the following address:
KEthEA - Exartisis, 24, sorvolou str., Athens 116 36, Greece
for any additional information you can call at +30 210 9241993-6, send a fax at +30 210 9241986,
or email: exartisis@kethea.gr
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟφΟΡΙΑ

MANAGEMENT AND CIRCULATION

το περιοδικό ΕξΑρτΗΣΕιΣ (issn 1109-5350) δημοσιεύεται δυο φορές το χρόνο (μάρτιο και οκτώβριο)
από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ) Σορβόλου 24, μετς, 116 36, Αθήνα του
οποίου και αποτελεί ιδιοκτησία. Εκδότης-διευθυντής
του περιοδικού είναι ο Γεράσιμος Νοταράς.

the journal EXArtisEis (issn 1109-5350) is owned
and published twice yearly (March and October) by
therapy centre for dependent individuals (KEthEA),
sorvolou 24, Mets, 116 36, Athens, Greece. Editor-inchief is Gerassimos notaras.

ΚΥΚΛΟφΟΡΙΑ (04/2014)

CIRCULATION (04/2014)

Συνολικός αριθμός αντιτύπων

550

Total number of copies printed

550

Αποστολές

361

distribution

361

Συνδρομές

281

subscriptions

281

δωρεάν διανομή

60

free distribution

60

βιβλιοθήκη ΚΕΘΕΑ

20

KEthEA-library

20

ποσοστό ζήτησης

70%

Percent of requested circulation

70%

