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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
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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
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Εκδοτικό Σημείωμα
το τΕυΧοΣ που ΚρΑτΑτΕ ΣτΑ ΧΕριΑ ΣΑΣ φιλοξΕΝΕι τέσσερα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα από Έλληνες ερευνητές του πεδίου της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. το πρώτο άρθρο αφορά τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στα
‘τοιχογραφήματα’, στη χρήση ουσιών και στην παραβατική συμπεριφορά. Η
μελέτη στηρίζεται σε συνεντεύξεις μεταξύ άλλων με ενεργούς δημιουργούς
τοιχογραφημάτων. τα ευρήματά της υποστηρίζουν ότι το Graffiti μπορεί να
συνδέεται με τη χρήση ουσιών στο πλαίσιο της εφηβικής ανάγκης για πειραματισμό ή/και την περιστασιακή χρήση κάνναβης και αλκοόλ, κατά βάση μετά τη σχεδίαση. ώστόσο το συμπέρασμα πως η σχεδίαση Graffiti λειτουργεί
ως μέσο αυτοπραγμάτωσης (self-actualization) και αναγνώρισης (recognition)
ανέδειξε τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί και ως μέσο πρόληψης της χρήσης
και ανάδειξης των ταλέντων που ενυπάρχουν σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες χρήστες με στόχο την εκ νέου κινητοποίηση και επανένταξή τους και με
βάση την προσέγγιση των δυνατών σημείων.

το δεύτερο άρθρο διαπραγματεύεται την αξία της τέχνης στην επανένταξη
πρώην χρηστών. το άρθρο πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί η τέχνη και η τεχνολογία στην εκπαίδευσης πρώην χρηστών με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Αξιοποιώντας ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης το άρθρο παρουσιάζει τον τρόπο με τον
οποίο η μουσική και οι τ.π.Ε. (Η/υ & διαδίκτυο) αποτελούν εργαλεία προσέγγισης και κατανόησης της ποίησης, με στόχο την γνωστική εξέλιξη και
την καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και της κριτικής σκέψης σε άτομα που
βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης. τα αποτελέσματα της έρευνας, η
οποία αξιοποίησε ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία, ανέδειξαν ότι η εκπαιδευτική εμπειρία που αξιοποιεί την τέχνη σε συνδυασμό με την τεχνολογία είναι
ιδιαίτερα θετική για τον μετασχηματισμό των αντιλήψεων των εκπαιδευομένων σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο και προτείνει τη διεύρυνση της μεθόδου και
σε άλλους πληθυσμούς.
Η τρίτη δημοσίευση σχετίζεται με την αξία των προγραμμάτων πρόληψης
στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. ιδιαίτερη σημασία έχει αυτή η
μελέτη καθώς στηρίζεται σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την επαρχία
μυλοποτάμου, μία περιοχή «υψηλού κινδύνου» σε σχέση με τις επιθετικές
και παραβατικές μορφές συμπεριφοράς ενηλίκων και ανηλίκων, στην οποία
τα προβλήματα συμπεριφοράς στον χώρο του σχολείου είναι εμφανή.
Η μελέτη στηρίζεται σε ένα ποιοτικό μοντέλο ολιστικής προσέγγισης, η επεξεργασία του οποίου αναδεικνύει ότι οι αρνητικές γονεϊκές και σχολικές
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πρακτικές διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς
των μαθητών εντείνουν τις αντιδραστικές συμπεριφορές. παράλληλα φαίνεται πως η προκλητική και επιθετική συμπεριφορά των παιδιών συνήθως αφορά συναισθήματα κατάθλιψης και φόβου σε συνδυασμό με συναισθήματα θυμού, οργής, εκδίκησης ή σύγκρουσης και αμφιθυμικά συναισθήματα απέναντι στους σημαντικούς άλλους. παράλληλα, η μελέτη αναδεικνύει πως η
αντίδραση των μαθητών στις πρακτικές διαχείρισης των γονέων είναι συνήθως η μη συμμόρφωση καθώς οι αρνητικές πρακτικές των γονέων εκφράζουν μια στάση μη αποδοχής του γονέα προς το παιδί και μπορεί να συνιστούν «τραυματικές» εμπειρίες επηρεάζοντας αρνητικά τον τρόπο που τα
παιδιά σχετίζονται και λειτουργούν στη ζωή τους.
Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία που έχει για την πρόληψη της χρήσης και
της παραβατικότητας η ενδυνάμωση της σχέσης γονέα-παιδιού, δασκάλουμαθητή και οικογένειας-σχολείου αλλά και την ανάγκη για εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής με στόχο την εκπαίδευση
των μαθητών σε ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, όπως είναι η διαχείριση συναισθημάτων, η επίλυση συγκρούσεων, η ενσυναίσθηση, η αυτοεκτίμηση, η συνεργασία κ.ά. και με στόχο την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των
παιδιών και την πρόληψη της εξέλιξης των συμπτωματικών συμπεριφορών.
το τέταρτο και τελευταίο άρθρο διαπραγματεύεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό
θέμα που αφορά στη διακοπή της χρήσης ουσιών λόγω γέννας. το ερώτημα
που θέτει η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Α’ μονάδα Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών του Γ.Ν.Θ. ιπποΚρΑτΕιο, εστιάζει στην ανάγκη των γυναικών για χρήση ουσιών στην περίοδο της εγκυμοσύνης και της γέννας. τα
αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη για διαμόρφωσης κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης στο σχολείο, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα αλλά και για ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.
Η έννοια της πρόληψης, της ενδυνάμωσης των σχέσεων, της αξιοποίησης
της τέχνης και του street art αλλά και η σημασία της καλλιέργειας της ψυχικής ανθεκτικότητας επανέρχονται και στα τέσσερα άρθρα και εξακολουθούν
να εστιάζουν στην ανθρώπινη ανάγκη για μία ζωή επιθυμητή!
Καλή Ανάγνωση!
Άννα Τσιμπουκλή
Αν/ρια Διευθύντρια Έκδοσης
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Editorial
thE currEnt issuE includEs fOur rEAlly intErEstinG PAPErs from Greek
researchers in the field of drug addiction treatment. the first paper explores
the relationship among graffiti, drug use and deviant behavior. the study focuses on interviews from practicing graffiti artists. its findings indicate that
graffiti may be related to the experimentation with and/or recreational use of
cannabis and alcohol during adolescence, mainly after the making of graffitis.
nonetheless the conclusion that graffiti functions as means of self- actualization and recognition revealed that graffiti may also be used as a prevention
tool and at the same time a means to discover the adolescents’ and young
adults’ talents. According to the strengths perspective, this could help them
identify new motives and re-integrate into society.

the second paper explores the value of art in the re-entry of ex addicts. it
presents a way to use art and new technologies in the training of ex addicts
with the aim to help them develop critical thinking. using a training program,
this paper presents the way in which music and ict (computers & internet)
can give access to and help people in recovery understand poetry. this will
help them develop cognitively, but also develop initiatives and critical thinking, something particularly useful for this population. the results from both
qualitative and quantitative data yielded evidence supporting that when art
and technologies are incorporated in the training process the experience becomes particularly useful in order to transform the perceptions of trainees in
a therapeutic framework. it also suggests the expansion of this method to
other populations.
the third publication deals with the value of prevention programs in primary
schools. this study is of particular interest as the data were collected from a
high risk region in Greece regarding aggressive and deviant behaviours of
adults and minors. consequently, behavior problems in schools are prominent.
the study was based on a holistic qualitative model, whose processing
showed that negative parental and school management practices of externalizing problem behaviours from students actually reinforce reactive behaviours. At the same time, it seems that provocative and aggressive behaviours of the children usually express depression, and fear in combination
with anger, rage, revenge or conflict and ambiguous feelings towards significant people in their lives. the same study argues that the students’ reaction
to the management practices of parents is usually non-compliance as nega-

8

Εξαρτήσεις

tive parental practices is seen as the parent’s rejection of the child and may
constitute “traumatic” experiences influencing in a negative manner the way
these children relate and function in their lives.
the study underlines how important it is for drug abuse and deviant behaviour prevention interventions to reinforce the relationship between parentchild, teacher-student and family-school. But also the need to implement social and emotional training programs for students in order to help them learn
skills such as management of emotions, conflict resolution, empathy, self-esteem, cooperation etc. in order to reinforce their resilience and prevent the
development of overt behaviours.
the fourth and last paper focuses on a topic with deep interest that concerns
the discontinuation of drug use due to birth delivery. the question of the
study carried out at the 1st neonetal intensive care unit at ippokratio hospital in thessaloniki, focuses on women drug users’ need to consume drugs
during pregnancy and birth delivery. the results indicate that the development of appropriate prevention programs in family, school and community
setting is important for reinforcing social re-entry. Prevention, enhancement of
relationships, art and street art are significant factors for drug prevention. the
reinforcement of relationships, the use of arts and street arts and the importance of cultivating the resilience of our soul still remain the most wanted
means for a desirable life!
we hope you’ll enjoy it!
Anna Tsiboukli
Co-Editor, Εxartiseis
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Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 28, 2017

GrAffiti, suBstAncE usE And strEnGths PErsPEctivE
vArvArA POulOuKtsi1 & chArAlAMPOs POulOPOulOs2

Abstract
the aim of the present paper is to study the way in which informal street rules mould the
coalescence of peers and graffiti drawing. it also attempts to explore whether and how
graffiti and the messages it conveys are linked to experimentation with drugs. Overall,
15 depth interviews with four homogeneous groups were adopted as a research
method. Groups were formed from members of a therapeutic rehabilitation unit in the
city of Athens and thessaloniki, from practicing graffiti artists engaged in graffiti since
adolescence. interviews aimed to highlighting experiences of the respondents, with
graffiti drawing. in addition, the group “street Art conservators” (st.A.cO.) was
approached, given that this group was involved with street art conservation and
educational programs in secondary Education schools in Athens, where graffiti were
taught as part of a creative curriculum. interviews were also taken from a founding
member of the st.A.cO. group, who also teaches as Professor in the department of
conservation of Antiquities and works of Art and from a therapist of the therapy
center for depended individuals (KEthEA) that uses graffiti in the treatment process
as a way of forming a therapeutic relationship. results indicate that Graffiti and drug
use are related in the context of identity seeking within a peer group in adolescence.
however, experimentation mainly with cannabis and alcohol happens after graffiti.
Graffiti functions more as mean of self- actualization and recognition within the closed
community of “writers”. the study also reveals that Graffiti can be also used as a
creative tool for prevention and social re-entry, according to the strengths perspective.
Key words: graffiti, substance use, adolescence, social identity, belongingness, selfactualization, strengths perspective

1 varvara Poulouktsi, BA, Msc, social worker.
2 charalampos Poulopoulos, Associate Professor of social work, department of social Administration
and Political science, democritus university of thrace, e-mail:chpoulo@socadm.duth.gr

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 28, 2017

τοιΧοΓρΑφΗμΑτΑ, ΧρΗΣΗ ουΣιώΝ ΚΑι Η οπτιΚΗ τώΝ δυΝΑτώΝ ΣΗμΕιώΝ
βΑρβAρΑ πουλουΚτΣh & ΧΑρAλΑμποΣ πουλOπουλοΣ3

περίληψη
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι άτυποι κανόνες του δρόμου διαμορφώνουν τη συνένωση συνομηλίκων και την ενασχόληση με το τοιχογράφημα ενώ επιχειρεί να ερευνήσει τα μηνύματα που θέλει να μεταφέρει στο περιβάλλον
του ο δημιουργός μέσα από την εικόνα και την πρακτική του γραφήματος και να κατανοήσει πώς αυτά συνδέονται με τον πειραματισμό και τη χρήση ουσιών. Για τη διεξαγωγή της μελέτης πραγματοποιήθηκαν 15 εις βάθος ατομικές συνεντεύξεις ενώ ο
πληθυσμός του δείγματος αποτελείται από τέσσερις ομαδοποιημένες κατηγορίες
πληθυσμού: πέντε (5) μέλη θεραπευτικού φορέα απεξάρτησης στην πόλη της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης και έξι (6) ενεργούς δημιουργούς τοιχογραφημάτων με κοινή
ιδιότητα την ενασχόλησή τους με την πρακτική των τοιχογραφημάτων από την περίοδο της εφηβείας. Επιπρόσθετα, προσεγγίστηκαν δύο (2) ενεργά μέλη της ομάδας
«street Art conservators» (st.A.cO.), τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της
συντήρησης έργων τέχνης του δρόμου και συμμετείχαν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε σχολεία της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αθήνας, όπου εντάχθηκε και αξιοποιήθηκε δημιουργικά η σχεδίαση τοιχογραφημάτων. διεξήχθη μία επιπλέον συνέντευξη με ιδρυτικό μέλος της ομάδας st.A.cO. καθηγήτρια του τμήματος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων τέχνης, καθώς και με έναν θεραπευτή του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ-«ιΘΑΚΗ»), ο οποίος αξιοποίησε τη
γνώση του αναφορικά με τα τοιχογραφήματα στη θεραπευτική διαδικασία και τη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης.
ώς κεντρικά θέματα αναδεικνύονται πτυχές οι οποίες συσχετίζουν το Graffiti με τη χρήση ουσιών στο πλαίσιο της εφηβικής ανάγκης για πειραματισμό με ουσίες και που συνδέουν την ανάγκη του «ανήκειν» σε μια ομάδα και τη συγκρότηση και ενίσχυση μιας κοινωνικής ταυτότητας εντός και εκτός αυτής. Σε σχέση με τη χρήση καταγράφεται πειραματισμός ή/και περιστασιακή χρήση κάνναβης και αλκοόλ, κατά βάση μετά τη σχεδίαση. Στη δε πάλη ανάμεσα στη χρήση και τη σχεδίαση, στις περιπτώσεις που η
πρώτη εξελίχθηκε και κυριάρχησε, η σχεδίαση διεκόπη. Αναδείχτηκαν ζητήματα που
αφορούν στη συνοχή της ομάδας (crew), ως αποτέλεσμα των ισχυρών δεσμών και της
ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των μελών. διαφάνηκε πως η σχεδίαση Graffiti λειτουργεί ως
μέσο αυτοπραγμάτωσης (self-actualization) και αναγνώρισης (recognition) εντός της
κλειστής κοινότητας των ατόμων που ασχολούνται με το Graffiti. τέλος, η φωνή των
συμμετεχόντων, αποτέλεσε πηγή υποβολής προτάσεων για εφαρμογή δράσεων που
μπορούν να ενταχθούν σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, οι οποίες επικεντρώνονται στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και των ταλέντων που ενυπάρχουν σε
εφήβους και νεαρούς ενήλικες χρήστες με στόχο την εκ νέου κινητοποίηση και επανένταξή τους. Αξιοποιώντας την προσέγγιση των δυνατών σημείων, φάνηκε ότι το
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Graffiti μπορεί να λειτουργήσει σε ομάδες εφήβων, ως μέσο έκφρασης και εργαλείο
πρόληψης και κοινωνικής ένταξης.
λέξεις- κλειδιά: τοιχογράφημα, χρήση ουσιών, εφηβεία, κοινωνική ταυτότητα, ανάγκη «ανήκειν», αυτοπραγμάτωση, προσέγγιση δυνατών σημείων

ΕιΣΑΓώΓΗ

ο κοινωνικός κόσμος του «Graffiti», ένας ιδιαίτερος ερευνητικά χώρος, συχνά σηματοδοτεί αμφιλεγόμενες συζητήσεις, τόσο στον τομέα των τεχνών όσο και στους κόλπους της κοινωνίας ευρύτερα. Η πρακτική του τοιχογραφήματος, από τη μία πλευρά εκλαμβάνεται
αποκλειστικά ως μια δραστηριότητα που αφορά άτομα περιθωριοποιημένα και παραπέμπει σε συνθήκες ανομίας. Από την άλλη, ενώ δεν παύει να αποτελεί μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνική δραστηριότητα, ταυτόχρονα, είναι κομμάτι κάθε δρόμου, κάθε τοίχου, σε κάθε γειτονιά (Aneliese, 2013· docuyanan, 2000· ferrell,1995· holmes, 2010).
Στην προσπάθεια διερεύνησης του φαινομένου αναδύονται διάφορα ερωτήματα, όπως: γιατί
τα δρώντα υποκείμενα, μέλη αυτής της κοινότητας, επιλέγουν αυτό το μέσο για να
επικοινωνήσουν σκέψεις και προβληματισμούς; τι θέλουν να μεταφέρουν στον εξωτερικό παρατηρητή και τι είδους μηνύματα φέρει η ενδοεπικοινωνία μεταξύ τους; Σε τι
αφορούν σχέδια και μηνύματα που συνδέονται με τη χρήση ουσιών και την κουλτούρα
των ναρκωτικών; Κατά πόσο, η άποψη ότι η περιθωριακή του φύση σχετίζεται τόσο με
την εφηβεία (white, 2001· dickinson, 2008· Pani & sagliaschi, 2009· williams, 2011)
όσο και με τον πειραματισμό και τη χρήση ουσιών (Martin et al., 2003· halsey &
young, 2006), ισχύει στην εγχώρια ελληνική σκηνή; Στο παρόν άρθρο, επιχειρείται μία
νοηματική διείσδυση στο περιβάλλον και την υποκουλτούρα των writers, όπως αυτή
εκφράζεται από τη δική τους οπτική, τις πολύ προσωπικές τους εμπειρίες και τις μεταξύ τους επικοινωνιακές πρακτικές, και μία προσπάθεια ανάλυσης του φαινομένου
με σκοπό να διερευνηθεί ο κόσμος της Graffiti κοινότητας. Εμπειρίες, βιωμένες καταστάσεις, πρακτικές ανταγωνισμού και διεκδίκησης της δημόσιας σφαίρας καταγράφονται, μελετώνται και συγκρίνονται.
GrAffiti, ΑΣτιΚο πΕριβΑλλοΝ ΚΑι ΣυμπΕριφορΕΣ

Σε ένα πρώτο επίπεδο προσέγγισης του φαινομένου, η αντίληψη της ποινικής δικαιοσύνης και
οι θιασώτες της άποψης περί βανδαλισμού και παραβίασης του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, προσεγγίζουν τα σχέδια «Graffiti» ως μια κατ’ εξοχήν εγκληματική δραστηριότητα, με αρνητικό αντίκτυπο στις περιοχές όπου εντοπίζονται, αναφορικά με
την ποιότητα ζωής και την εγκληματικότητα. ώστόσο, μια διαφορετική οπτική που
αναδύεται στο πεδίο σχετικών ερευνών, κάνει λόγο για μια σημαντική πολιτισμική
δραστηριότητα που μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένας ξεχωριστός τρόπος «ανάγνωσης» του αστικού τοπίου. Αυτή η εναλλακτική οπτική της πόλης, προσφέρει ένα τρόπο σύνδεσης και επικοινωνίας με περιθωριοποιημένες ομάδες που αγνοούνται από
την κοινωνία. τα σημάδια στους τοίχους της πόλης φαίνεται να παρέχουν βαθιές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στον ψυχισμό, τις εμπειρίες και τα βιώματα αυτών των
καταπιεσμένων και απομονωμένων ομάδων του πληθυσμού (rowe & hutton, 2012:67).
Σύμφωνα με τον ζαϊμάκη (2012), η κοινωνική πρακτική του τοιχογραφήματος αποτελεί μια
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«κωδικοποιημένη» μορφή επικοινωνίας, ένα είδος κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα στον
δημιουργό και το κοινό, όπου το γράφημα, ως μια συμβολική εκφορά του λόγου, μετατρέπει τον περαστικό σε σκεπτόμενο αποδέκτη της εικόνας και του μηνύματος που
αυτή φέρει. Η δράση του υποκειμένου συνδέεται με την ανάγκη του να εκφραστεί, να
παρέμβει, να διαμαρτυρηθεί για να διαμορφώσει το περιβάλλον γύρω του, όπως αυτό
αποκρυσταλλώνεται από τη δική του αισθητική, ιδεολογική και πολιτική αντίληψη
(docuyanan, 2000). Έτσι, οι λειτουργίες του «τοιχογραφήματος» ποικίλουν και εξαρτώνται από τα κίνητρα του δημιουργού και το πλαίσιο όπου ο ίδιος το επικοινωνεί. οι
παράγοντες που κινητοποιούν τη δημιουργία του μπορεί να πηγάζουν από την επιθυμία του για εικαστική έκφραση, από την ανάγκη προβολής της προσωπικής ταυτότητας και υπαρξιακών ζητημάτων που κινητοποιούν τον δημιουργό, τη διάθεση και την
ψυχολογική ένταση αλλά και από την πρόθεση του ίδιου για πολιτική έκφραση (ζαϊμάκης, 2012:5). Όπως αναφέρει ο ferrell (1995), η πρακτική αυτή, αποτελεί εγγενώς μια
δημιουργική δραστηριότητα. παρότι κίνητρο των δημιουργών αποτελεί η αντίσταση
στον έλεγχο που ασκεί η πόλη, η εν λόγω διαδικασία λειτουργεί ως μια συλλογική
«συζήτηση» στη βάση εναλλακτικών δομών νοήματος αλλά και ως μια συμβολική διάδραση μεταξύ συνομηλίκων. παιδιά που έχουν αποκλειστεί από παραδοσιακά κοινωνικά δίκτυα, αλλά και εκείνα που ακόμη διατηρούν μια κάποια δυνατότητα επιλογής,
φαίνεται να βρίσκουν στην πρακτική αυτή ένα ισχυρό, εναλλακτικό «κανάλι» για τη
διαμόρφωση της προσωπικής τους ταυτότητας και την απόκτηση κοινωνικού status.
Επιπλέον, η δύναμη αυτού του εναλλακτικού συστήματος, κατασκευάζει πέρα από
συλλογικές καλλιτεχνικές κατευθύνσεις και την αίσθηση μιας υποτυπώδους «οικογένειας», όπου τα μέλη της απολαμβάνουν αποδοχής, ασφάλειας και προστασίας
(Quintanilla, 1993). το λεγόμενο «crew», ως μια άλλη οικογένεια, εσωκλείει μια νέα
νοηματοδότηση, τόσο για το άτομο-μέλος το οποίο αποκτά θέση και ταυτότητα μέσω
της «ταγκιάς», όσο και για ολόκληρη την ομάδα.
ο Michel de certeau (1984), μιλώντας για τις περιθωριακές ομάδες αναφέρει για αυτές πως δεν
αφορούν, πια, μοναχά μία μειοψηφία αλλά εκτείνονται σε παγκόσμια κλίμακα και είναι
μαζικές. ώς μια λανθάνουσα πλειοψηφία, λοιπόν, η μελέτη αυτών των υποομάδων που
δρουν και επηρεάζονται από το αστικό περιβάλλον, είναι επιτακτική για την κατανόησή
τους. Η αστική κουλτούρα, επομένως, δεν θα μπορούσε να μελετηθεί αποκομμένη από
τον χώρο μέσα στον οποίο γεννάται και ταυτόχρονα τον επηρεάζει. Αυτή η αμοιβαία
σχέση δρώντος υποκειμένου και υποομάδας με το αστικό περιβάλλον, λοιπόν, επιδέχεται κοινωνιολογικής μελέτης και αξίζει να την προσεγγίσει η επιστημονική κοινότητα.
προκειμένου να μελετήσει κανείς αυτούς τους σχηματισμούς, τις σχέσεις που εκτυλίσσονται
στο αστικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση το αστικό φαινόμενο της ενασχόλησης με
τη σχεδίαση Graffiti, θα χρειαστεί να εξετάσει τι είναι αυτό που ορίζει την εν λόγω
πρακτική ως «υποκουλτούρα». Στην περίπτωση του αστικού φαινομένου «Graffiti» αυτή
αφορά σε ένα υποσύνολο ανθρώπων, με διαφορετικές κοινωνικές καταβολές, το
οποίο με τη δράση του διαφοροποιείται από το αντίστοιχο κυρίαρχο. Στην μελέτη του
Αστρινάκη (1991:5-7), η έννοια της «κουλτούρας» αναφέρεται στον τρόπο που δημιουργούνται οι κοινωνικές σχέσεις σε μια κοινωνία και, συγκεκριμένα, αφορά στις μαθημένες εκείνες συμπεριφορές που αποκτά το άτομο μέσα στους κόλπους της. Κατά
τον ίδιο, η κουλτούρα ως κομμάτι της συμπεριφοράς, από την μία διασυνδέει- μέσω
της κοινωνικής μάθησης- τους ανθρώπους ώστε να αντιμετωπίζουν συλλογικά τις καταστάσεις αλλά, την ίδια στιγμή, τους διαχωρίζει καθώς κάθε τι μπορεί να γίνει αντι-
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ληπτό με διαφορετικό τρόπο. Αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών είναι να αναδύονται
αντιθέσεις και μια τέτοια αντίθεση συνιστά η έννοια της υποκουλτούρας.
Σύμφωνα με τη θεωρία του «παραβατικής υποκουλτούρας» (delinquent subculture), ανήλικοι
που προέρχονται από χαμηλότερες κοινωνικές διαστρωματώσεις τείνουν να συμμετέχουν σε υπό- πολιτισμικές ομάδες και παραβατικές συμμορίες ως αντίδραση προς τις
κυρίαρχες νόρμες της αστικής τάξης. Η τελευταία, διέπεται από καθιερωμένες κοινωνικές αξίες που παρεμποδίζουν τους νέους της εργατικής τάξης να αποκτήσουν θετική αυτοεκτίμηση και κοινωνικό status. Στο πλαίσιο αυτής της «υπό-κουλτούρας», μια
θέση στη «συμμορία» εξωθεί τους νέους στην υιοθέτηση ακραίων και βίαιων συμπεριφορών (βανδαλισμούς, εμπλοκή σε συγκρούσεις κ.ά.). την ίδια στιγμή, όμως, η συμμετοχή λειτουργεί ως μέσο αντίδρασης, εναντίωσης και απόρριψης του «απειλητικού»
κυρίαρχου συστήματος αξιών (Κουράκης, 2004).
Νέοι οι οποίοι δεν καταφέρνουν να αποκτήσουν μια θέση στις παραπάνω ομάδες, εκείνοι που
αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να ανταποκριθούν
στους συγκεκριμένους εγκληματικούς ρόλους, τείνουν να συσπειρώνονται σε αντί- ομάδες και να στρέφονται ενάντια στην υπό- ομάδα. Στην περίπτωση αυτή, κατά τον Merton
(1938), οι νέοι επιλέγουν την αυτοκαταστροφή και τον αναχωρητισμό (retreatism), αντί
της δυναμικής αντιπαράθεσης εναντίον των άλλων. Κυριότερη μορφή αυτής της απόσυρσης αποτελεί η διολίσθηση σε ψυχικές διαταραχές, η αυτοκτονία αλλά και η διέξοδος στην κατοχή, κατανάλωση ή/και διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών (Merton, 1938).
ΑτομιΚΗ ΚΑι ΣυλλοΓιΚΗ τΑυτοτΗτΑ

ποια είναι όμως εκείνα τα στοιχεία που διαφοροποιούν την υποκουλτούρα από την ευρύτερηεπικρατούσα κουλτούρα; Και με ποιόν τρόπο θεσπίζει κανείς τη θέση του στο πλαίσιο
αυτής της υποκουλτούρας; οι αστικές επιφάνειες καταμαρτυρούν και το μέσο. τα πιο
συχνά σημάδια που φανερώνουν την ύπαρξη και δράση της υποκουλτούρας είναι οι
υπογραφές (tags) ή τα λεγόμενα «throw ups» που κατά κύριο λόγο αποκαλύπτονται
στους θεατές.
Κατά τον holmes (2010) η υπογραφή («tag») μπορεί να εκληφθεί ως μια αισθητική παρουσίαση
του «εαυτού» με καλλιτεχνικό τρόπο. ταυτόχρονα, όμως, κατά τον ίδιο, αποτελεί
-όπως και το «τοιχογράφημα»- έναν παράνομο τρόπο παρέμβασης και αλλοίωσης του
αστικού περιβάλλοντος στη βάση μιας αποκλίνουσας υποκουλτούρας. Στη μελέτη της
Aneliese (2013) αναφέρεται για το προφίλ του writer, πως ο ίδιος είναι σαν να ζει δύο
παράλληλες ζωές, μία «πραγματική» και μία ζωή στους κόλπους της υποκουλτούρας.
Αυτή η κατασκευή κωδικοποιημένων συμβόλων, η δημιουργία μίας νέας ταυτότητας, η
εικονική εκφορά του «εγώ», στην περίπτωση της υποκουλτούρας του Graffiti, αφορά
σε μία σκόπιμη και μεθοδευμένη διαδικασία. Η σημαντικότερη ίσως λειτουργία της
«υπογραφής», είναι πως επιτρέπει στον δημιουργό να αυτό-προσδιοριστεί ανώνυμα
(ferrel, 1998· Aneliese, 2013). Αυτή η ανωνυμία, που «κρύβεται» μέσα στην «επωνυμία», εξασφαλίζει στον δημιουργό την επιδιωκόμενη προστασία έναντι του εξωτερικού
κόσμου, αυτού που εκτείνεται πέρα από την ομάδα ή/και τον εαυτό και κινείται στο
δημόσιο άρα και στο πλαίσιο του νόμιμου.
Στη βάση του τι ορίζουν ως «νόμιμο» οι ίδιοι, η «αποκάλυψη» του writer με το εν λόγω ενέργημα, ακολουθεί τους «νόμους», τους κανόνες δηλαδή, που έχουν θεσπιστεί εντός της
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κοινότητας της Graffiti υποκουλτούρας. Αν κάποιος θέλει να ενταχθεί σε αυτή, μια σειρά από μαθημένες συμπεριφορές και κανόνες ακολουθείται ώστε να επέλθει η είσοδος, η αποδοχή, το «βάπτισμα». ώς εκ τούτου, η (επί)γραφή του ονόματος- σχεδίου
επιτελεί μια διαδικασία αυτοπροσδιορισμού με σκοπό να αποκτήσει το δρών υποκείμενο «πρόσωπο» ανάμεσα στα μέλη της Graffiti κοινότητας, να εφεύρει το προσωπικό
του στίγμα και να θεμελιώσει τη δυναμική του.
Αναλύοντας την έννοια και τη λειτουργία της προσωπικής υπογραφής, αξίζει να σταθούμε στη
διαφοροποίηση που επισημαίνει σε μελέτες της η docuyanan (2000) σχετικά με το
προφίλ του δημιουργού. Η ίδια, σε έρευνα που διεξήγαγε στην Νότια Καλιφόρνια αναφορικά με τη λειτουργία του Graffiti και τους δημιουργούς, καταγράφει τις τρεις διακριτές επικαλυπτόμενες ομάδες δημιουργών Graffiti. Σημειώνει σχετικά, πως μεταξύ
των writers, των taggers και των μελών σε συμμοριών (gang members) υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες ως προς τη μορφή αλλά και τον σκοπό του σχεδιασμού. οι
«taggers» συχνά επιλέγουν να δώσουν έμφαση στην ποσότητα και λιγότερο στην ποιότητα του σχεδίου, ενώ η πρακτική της σχεδίασης επιτελεί περισσότερο ένα μέσο
εξασφάλισης φήμης μεταξύ συμμαθητών, εν αντιθέσει με τους «writers» οι οποίοι φαίνεται να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο ώστε να δημιουργήσουν πιο περίτεχνα σχέδια, να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην εξέλιξη του στυλ γραφής και την ανάπτυξη
των δεξιοτήτων τους. Στην περίπτωση των συμμοριών και των μελών που ανήκουν σε
αυτές, φαίνεται πως τα ίδια λειτουργούν πιο συλλογικά, με επίκεντρο την προώθηση
της «ομαδικής ταυτότητας», της συμμορίας (docuyanan, 2000:103-104).
Η docuyanan (2000), επικαλούμενη τον ferrell, σημειώνει ότι η συμβατική κοινωνία προσφέρει στους εφήβους περιορισμένο πολιτιστικό χώρο ώστε να συγκροτήσουν και
να αναπτύξουν την ταυτότητά τους. ώς εκ τούτου, οι νέοι καλούνται να χαράξουν
οι ίδιοι το δικό τους κοινωνικό πλαίσιο για να ορίσουν ποιοί είναι. Στην πολιτιστική
αυτή αρένα, οι ισορροπίες ταλαντεύονται ανάμεσα στους ισχυρούς ενήλικες, οι
οποίοι προσπαθούν να επιβάλουν τον πολιτισμικό χώρο που επιθυμούν και τους λιγότεροι ισχυρούς νέους οι οποίοι μάχονται να χαράξουν τη δική τους πορεία και
να διαμορφώσουν την προσωπική τους ταυτότητα ενάντια στον έλεγχο που ασκεί η
καθημερινή ζωή.

ΕφΗβΕιΑ, GrAffiti & ΧρΗΣΗ ουΣιώΝ

Ένα κοινό αναγνωριστικό στοιχείο που εντοπίζει κανείς στη μελέτη της πρακτικής του Graffiti
και του προφίλ των δημιουργών- writers, είναι η εφηβεία. Η τακτική του Graffiti φαίνεται να παρουσιάζεται στις μελέτες ως μια ασχολία που προσδιορίζει την νεολαία και
εκπορεύεται από αυτήν (white, 2001· dickinson, 2008).
Αναφορικά με την περίοδο της εφηβείας και τη σχέση που αυτή φέρει με την ενασχόληση σχεδίασης Graffiti ή/και το αντίστροφο, οι Pani & sagliaschi (2009), σε δείγμα 162 εφήβων
επιχείρησαν να εξετάσουν την σημασία της σχεδίασης για τους μετέχοντες-εφήβους.
Από τα ευρήματα διαφάνηκε πως αυτή η τακτική αφορά μια σχεδόν καταναγκαστική
συμπεριφορά που στόχο έχει την υπέρ-επίδειξη της ταυτότητας (tag). Σύμφωνα πάλι
με τον white (2001:258), ορισμένοι writers με αυτή την έντονη παραβατική δράση επιδιώκουν να μεταφέρουν το μήνυμα σε αυτούς που κατέχουν την εξουσία πως «η παραβίαση των κανόνων επιβάλλεται».
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το προφίλ του writer ταυτίζεται με τον έφηβο και όπως, χαρακτηριστικά, επισημαίνει ο
williams (2011), η γενίκευση αυτή προσδίδει στην ταυτότητα του writer μια νεανική
διάσταση ανεξάρτητα από την ηλικία ή την ωριμότητα και «χρεώνει» μια θέση στην
υποκουλτούρα αποκλειστικά σε νέους. Συγκεκριμένα, στα ευρήματα της μελέτης που
διεξήγαγε ο ίδιος, η υπαγωγή στην υποκουλτούρα, ναι μεν φαίνεται πιο πιθανή να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ωστόσο όμως, η σημασία της μπορεί να εκτίνεται και μετέπειτα στη ζωή του writer. πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα,
ηλικίας από 32 έως 36 ετών, ανέφεραν στην πλειοψηφία τους ότι εξακολουθούν να
νιώθουν συνδεδεμένοι με το Graffiti, ενώ άλλοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στους κόλπους της Graffiti υποκουλτούρας με νόμιμα μέσα. ώς απόρροια των παραπάνω, η συμμετοχή στη Graffiti υποκουλτούρα μπορεί να
μειώθηκε στην πορεία των ετών αλλά δεν χάθηκε. Ένα θέμα που αμέσως προκύπτει,
στο σημείο αυτό, είναι το κατά πόσο η πρακτική του Graffiti, ως υποκουλτούρα της νεολαίας, τοποθετεί στο περιθώριο κάποια από τα μέλη της, ερώτημα που θα επιχειρηθεί να απαντηθεί στο δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης.
Άλλη σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Εγκληματολογίας του πανεπιστήμιου του Queensland της Αυστραλίας το 2003, κατέδειξε πως οι έφηβοι που ασχολούνται με το «graffiti» και το «tagging» σημειώνουν σημαντικές διαφορές συγκριτικά με
τους συνομηλίκους που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία. Συγκεκριμένα, η μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση πιθανών οικογενειακών, συμπεριφορικών και ψυχολογικών παραγόντων που συνδέονται με την πρακτική του «τοιχογραφήματος» και
στη διερεύνηση και καταγραφή των διαφορών ή/και των ομοιοτήτων αναφορικά με
την πρακτική του τοιχογραφήματος και την εμφάνιση χαμηλής, σοβαρής και ακραίας
αντικοινωνικής συμπεριφοράς.
τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως οι έφηβοι που ασχολούνται με το «τοιχογράφημα» παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά καταγεγραμμένης χρήσης ουσιών, ακαδημαϊκή
αποτυχία, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, αυτοκτονικές σκέψεις και συμπεριφορές, ενώ ήταν πιο πιθανό να αναφερθούν σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής παθογένειας, γονικής κριτικής και υπερπροστασίας, σε κατάθλιψη, άγχος, συμπεριφορές
υψηλής επικινδυνότητας, χαμηλή γονική μέριμνα και αυτοεκτίμηση. Η αντικοινωνική
συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου του βανδαλισμού του δημοσίου χώρου, συσχετίστηκε, επίσης, σε αρκετές μελέτες με το γονικό και ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο
όπου εντάσσεται ο έφηβος, τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ και ζητήματα αυτοεκτίμησης και αυτοελέγχου (Martin, et al., 2003).
οι halsey & young (2006) σε μελέτη που εκπόνησαν στο πανεπιστήμιο της μελβούρνης, κατέγραψαν την προβληματική που αναφέρει πως συχνά το Graffiti εκλαμβάνεται ως
ένας προθάλαμος με κατεύθυνση τη χρήση ουσιών (halsey & young, 2006: 289-290).
διερευνώντας τη σχέση της «παράνομης γραφής» με άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, εξήγαγαν τα εξής: Αρχικά, ορισμένοι
συμμετέχοντες στην έρευνα παρομοίασαν τις χαρές της σχεδίασης Graffiti με την ικανοποίηση της χρήσης ουσιών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο της μελέτης, η πλειονότητα
των συμμετεχόντων που μετείχαν σε αυτήν, περιορίστηκε να αναφέρει κυρίως τη χρήση μαριχουάνας. Κανένας εκ των συμμετεχόντων δεν αναφέρθηκε στη χρήση ηρωίνης
ή κοκαΐνης και, μάλιστα, έδειξαν να αιφνιδιάζονται στη σχετική ερώτηση. τέλος, αρκετοί από τους συμμετέχοντες επεσήμαναν, αναφορικά με τη χρήση «σκληρότερων» ου-
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σιών, πως η κατανάλωσή τους θα επηρέαζε δυσμενώς την ποιότητα των σχεδίων
(halsey & young, 2006:290).
τα ευρήματα από τη διεθνή σκηνή και τα όσα συζητήθηκαν παραπάνω, δημιουργούν σκέψεις
και γόνιμους προβληματισμούς σχετικά με το προφίλ του writer, στο πρόσωπο του
οποίου αμφιταλαντεύονται δύο κυρίαρχες τάσεις: από τη μία ο βανδαλισμός και η αποκλίνουσα δράση και από την άλλη η εγγενώς δημιουργική δεξιότητα της σχεδίασης.

Η πρΑΚτιΚΗ του «GrAffiti» ΚΑι Η ΣΗμΑΣιΑ τΗΣ προΣΕΓΓιΣΗΣ τώΝ δυΝΑτώΝ ΣΗμΕιώΝ

βασικό θεωρητικό εργαλείο για τη διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής μελέτης αποτέλεσε
η επικέντρωση στη μελέτη και ανάδειξη των ατομικών και περιβαλλοντικών πόρων και
δυνατοτήτων (strengths) των συμμετεχόντων στην έρευνα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν θεραπευτικά στο πλαίσιο της απεξάρτησης. Για τους σκοπούς της έρευνας,
η επικέντρωση αφορά στην ενασχόληση με το τοιχογράφημα, η οποία προσεγγίζεται
ως η πηγή εκείνη που μπορεί να συμβάλει θετικά στη θεραπεία απεξάρτησης.
Όπως προτείνει ο saleebey (2006), η εφαρμογή της πρακτικής των δυνατών σημείων βασίζεται
στον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των εγγενών πηγών που διαθέτει το άτομο και το
περιβάλλον του (οικογένεια, κοινότητα). Αξιοποιώντας αυτή την προσέγγιση ο επαγγελματίας καλείται να μετατοπίσει την εκτίμησή του από την παραδοσιακή προσέγγιση, που εστιάζει στην παθολογία, σε αυτή που δίνει έμφαση στις δυνατότητες και τις
ικανότητες του συμβαλλόμενου. δημιουργεί τη συνθήκη εκείνη που επιτρέπει στο άτομο να προσεγγίσει εκ νέου μια κατάσταση επιφορτισμένη αρνητικά, με στόχο να ανασύρει παραμελημένες δυνάμεις και απωθημένες ικανότητες. με τον τρόπο αυτό, το
άτομο παρακινείται να ανακαλέσει στιγμές, σημεία και περιόδους εξαίρεσης, πριν από
την εμφάνιση της δυσκολίας (Καλλινικάκη, 2014:81). Η θεραπεία μέσω της εστίασης
στην «αξιολόγηση των δυνάμεων», εμπλουτίζεται από τη συνεργασία με το άτομο,
όπου το ίδιο καλείται να ανακαλέσει τις περιπτώσεις που ανέδειξαν τις δυνατότητες
του κατά το παρελθόν, σε προηγούμενες μεταβάσεις της ζωής του. Η προσοχή μετατοπίζεται σε αυτές και η υπερπήδηση των δυσκολιών προκύπτει από τον προσδιορισμό αυτών των δυνατών σημείων. Αμφότεροι στη θεραπευτική σχέση ενθαρρύνονται
να εστιάσουν στην αλλαγή με τρόπο που ενισχύει τις δυνατότητες χωρίς να επικεντρώνεται στα ελλείμματα, που προωθεί την αυτοεκτίμηση και δεν εμβαθύνει στις ανεπάρκειες και που αναδεικνύει την ανθεκτικότητα του ατόμου χωρίς να αγνοεί, παρ’ αυτά, τα εμπόδια και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει (hammond &
Zimmerman, 2012:5). Στις περιπτώσεις εφήβων και νέων, όπως σχετικά διατείνεται ο
saleebey (2006:202), ζωτικής σημασίας συστατικό για την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας αναδεικνύεται η ενθάρρυνση για δημιουργική έκφραση μέσω κάθε μορφής τέχνης.
Όπως σημειώνει ο cowger (1994), η διερεύνηση και η εκτίμηση με βάση την προσέγγιση των
δυνατών σημείων δεν αγνοεί την αποτίμηση των δυσκολιών και των δυσλειτουργικών
καταστάσεων. Αντίθετα, επικεντρώνεται στην ανίχνευση πρόσθετων πληροφοριών που
επικεντρώνονται στις συνθήκες ζωής του ατόμου και οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση του πώς το ίδιο βιώνει την κατάσταση. υπό το πρίσμα αυτό, η κλινική πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας που εστιάζει στη χειραφέτηση του συμβαλλόμενου, στηρίζεται στο δίπτυχο της προσωπικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης. Η προσωπική ενδυνάμωση αφορά στη μοναδικότητα του ατόμου η οποία αναδεικνύεται μέσα από την
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προσωπική κινητοποίηση και την ανάληψη πρωτοβουλιών. το πρόσωπο καλείται να
προβεί σε επιλογές που του επιτρέπουν να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης που
βιώνει και, ευρύτερα, της ζωής του. Από την άλλη, η δυναμική της κοινωνικής ενδυνάμωσης αναγνωρίζει πως τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου δεν μπορούν να διαχωριστούν από το περιβάλλον του. Έτσι, η ατομική συμπεριφορά εκλαμβάνεται ως κοινωνικά προσδιορισμένη (cowger, 1994:263). με τον τρόπο αυτό, τα άτομα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν από κοινού στη διερεύνηση των ικανοτήτων τους (θετικά στοιχεία του χαρακτήρα), στην κατασκευή των στόχων (θετικές προσδοκίες και σκοπούς)
και στον εντοπισμό των πόρων που διαθέτουν (ανθεκτικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις) (saleebey, 2006:199). ώς απάντηση, λοιπόν, στην οπτική που εστιάζει στις αδυναμίες τα συμβαλλόμενα στη θεραπευτική σχέση μέρη προσπαθούν να επανορθώσουν δυσκολίες από την κινητοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτουν. Άτομα, ομάδες, οικογένειές και κοινότητες καλούνται να εντοπίσουν και να διαθέσουν πόρους
και ικανότητες ώστε να εξελιχθούν και να αλλάξουν. Η δυσκολία, επομένως, μπορεί
να λειτουργήσει και ως ευκαιρία για θετική αναπλαισίωση βελτίωση και αλλαγή.
με βάση τα παραπάνω, η υπό μελέτη ενασχόληση με το «Graffiti» από πρώην χρήστες ουσιών,
προσεγγίζεται ως μια κατάσταση που αναδεικνύει δυνατότητες, δημιουργικότητα, ταλέντα, φαντασία, συνεργατικότητα, και η οποία μπορεί να έχει θετική εστίαση στο παρόν (φάση απεξάρτησης και επανένταξης), αλλά και στο μέλλον. μέσα από μια συμπεριφορά που ενέχει κινδύνους και εκλαμβάνεται ως παρεκκλίνουσα, η ερευνήτρια
αναζητά εκείνους τους προστατευτικούς παράγοντες και τις θετικές επιπτώσεις της
ενασχόλησης με την πρακτική του Graffiti καθώς και τον τρόπο ή τους τρόπους που
θα μπορούσε η τελευταία να λειτουργήσει ως ευκαιρία για πρόληψη, απεξάρτηση
ή/και κοινωνική επανένταξη. Η μετατόπιση από την παραβατική συμπεριφορά της
εμπλοκής σε ομάδα «Graffiti» στη δημιουργική και καλλιτεχνική εκφραστικότητα με νόμιμα μέσα, αφενός αντλείται από την πρακτική που ακολουθήθηκε στις εκπαιδευτικές
δράσεις των st.A.cO. με ομάδες εφήβων και, αφετέρου, θα προκύψει και από την
οπτική των ίδιων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Για τους σκοπούς της έρευνας, το
θεωρητικό πλαίσιο της προσέγγισης των δυνατοτήτων, αναδεικνύει τη φωνή των υποκειμένων καθώς καλεί τους ίδιους να στοχαστούν και να αναπλαισιώσουν θετικά την
εμπειρία της δημιουργίας και συμβάλει στη διεξαγωγή προτάσεων για αξιοποίηση της
ενασχόλησης σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο.

μΕΘοδολοΓιΑ τΗΣ ΕρΕυΝΑΣ

Σκοπός της έρευνας
ο σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης, ανάμεσα στην παράνομη ενασχόληση
με το τοιχογράφημα και τη χρήση ουσιών, κατά την περίοδο της εφηβικής ηλικίας.
Εστιάζει στη νοηματοδότηση της πρακτικής των τοιχογραφημάτων από την πλευρά
των δημιουργών και επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «αν και με ποιόν τρόπο αυτή
η ενασχόληση συνδέεται ή όχι με τον πειραματισμό ή/και τη χρήση ουσιών κατά την
περίοδο της εφηβικής ηλικίας».
Η έρευνα στοχεύει στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι άτυποι κανόνες του δρόμου διαμορφώνουν την συνένωση συνομηλίκων και την ενασχόληση με «graffiti» ενώ επιχειρεί
να εξερευνήσει τα μηνύματα που θέλει να μεταφέρει στο περιβάλλον του ο δημιουρ-
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γός μέσα από την εικόνα και την πρακτική του γραφήματος και να εξετάσει, αν και
πώς αυτά συνδέονται με τον πειραματισμό και τη χρήση ουσιών.
Πεδίο της έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ο πληθυσμός του δείγματος
προήλθε από θεραπευτικές μονάδες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων οι οποίες απευθύνονται σε μετέφηβους και νεαρούς ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα συστηματικής ή περιστασιακής χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών. οι άλλες ομάδες πληθυσμού αφορούν στον κλειστό κύκλο των ενεργών δημιουργών Graffiti και των μελών
της ομάδας st.A.cO., οι οποίοι προσεγγίστηκαν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντίστοιχα, όπου και πραγματοποιήθηκε το σύνολο των εκ του σύνεγγυς συνεντεύξεων.
Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων
Η συγκέντρωση του πραγματολογικού υλικού της έρευνας βασίστηκε σε εις βάθος συνεντεύξεις (in-depth interviews) με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, με τη διαδικασία της
μαγνητοφώνησης. Η εις βάθος συνέντευξη αφορά στην αλληλεπίδραση μέσα από την
επικοινωνία των προσώπων, η οποία καθοδηγείται από τον ερευνητή με στόχο την
απόσπαση πληροφοριών σχετικών με το αντικείμενο της έρευνας (Καλλινικάκη, 2011).
με τον τρόπο αυτό, η ερευνήτρια ορίστηκε το πλαίσιο και τα βασικά ζητήματα που
ερευνώνται, ενώ οι συνεντευξιαζόμενοι μπόρεσαν να αναπτύξουν σκέψεις και να περιγράψουν εμπειρίες και βιώματα ελεύθερα (Mcleod & Elliott, 2011). με άλλα λόγια, η
συγκεκριμένη στρατηγική για τη συμμετοχή στην έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στην
υποκειμενική εμπειρία των ατόμων που έχουν βιώσει μια κατάσταση και μέσω των
απαντήσεων των ερωτώμενων, ο/η ερευνητής/τρια μπορεί να ελέγξει τις υποθέσεις
του. Η επιλογή, λοιπόν, της συγκεκριμένης μεθόδου έγινε καθώς θεωρήθηκε, ως η
πιο συμβατή για τον έλεγχο των ερευνητικών ερωτημάτων.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα
το δείγμα αποτελείται από τέσσερις ομαδοποιημένες κατηγορίες πληθυσμού:
Α. Ομάδα «Ex-writers»: Αποτελείται από πέντε (5) άντρες, μέλη θεραπευτικού προγράμματος
απεξάρτησης (ex-writers), ηλικίας από 20 έως 33 ετών, η επιλογή των οποίων αφορά
σε σκόπιμη δειγματοληψία (purposive sample) καθώς περιλαμβάνει νεαρούςενήλικες,
μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης. Από αυτούς επιλέχτηκαν εκείνοι
που ασχολούνταν με την πρακτική του «τοιχογραφήματος» κατά τη διάρκεια της χρήσης και κατά την περίοδο της εφηβείας. Η σκόπιμη δειγματοληψία αφορά σε τυπικές
περιπτώσεις των υποκειμένων του πληθυσμού που πρόκειται να μελετηθεί (Babbie,
2011:291).
Β. Ομάδα «Writers»: Αποτελείται από έξι (6) άντρες, ενεργούς δημιουργούς τοιχογραφημάτων
(writers), ηλικίας από 18 έως 32 ετών, για την επιλογή των οποίων ακολουθήθηκε η
δειγματοληψία χιονοστιβάδας (snowball sample). Αρχικά αναζητήθηκε και επιλέχθηκε
ένα άτομο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ήτοι ένας νεαρός ενήλικας που ασχολείται με την πρακτική του τοιχογραφήματος από την περίοδο της εφηβείας έως και σήμερα. Εν συνεχεία, το άτομο αυτό πρότεινε στην ερευνήτρια άλλο άτομο, το οποίο
πληρούσε τα παραπάνω κοινά με τον ίδιο κριτήρια και βάσει της δικτύωσης του κάθε
συμμετέχοντα η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή με τους υπόλοιπους μετέχοντες στην
έρευνα (Babbie, 2011:291).
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Γ. Ομάδα «ST.A.CO.» (Street Art Conservators): Αποτελείται από δύο (2) γυναίκες, ενεργά μέλη
της ομάδας street Art conservators (st.A.cO.) και επαγγελματίες συντηρήτριες έργων τέχνης. Η ομάδα st.A.cO. δημιουργήθηκε το 2012 και αποτελείται από φοιτητές,
αποφοίτους και καθηγητές του Εργαστηρίου Συντήρησης τοιχογραφίας του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων τέχνης του τΕι Αθηνών και συγκροτήθηκε
με κύριο σκοπό την προστασία, αποκατάσταση και συντήρηση των έργων τέχνης του
δρόμου. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και παρεμβάσεών της έχει οργανώσει και
διεξάγει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία της Αθήνας κατά τα οποία αξιοποίησε
δημιουργικά την τεχνική της δημιουργίας τοιχογραφημάτων, οργανώνοντας δράσεις
εντός του σχολείου με ομάδες μαθητών. οι εν λόγω συμμετέχουσες στην έρευνα επιλέχθηκαν καθώς είχαν συμμετάσχει ενεργά, τόσο στις δημόσιες δράσεις με σκοπό τη
συντήρηση τοιχογραφημάτων, όσο και στα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία
της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
δ. πραγματοποιήθηκε μία επιπλέον συνέντευξη με έναν (1) θεραπευτή ο οποίος διεκρίνετο
από διττή ιδιότητα, αφενός του θεραπευτή που αξιοποίησε θεραπευτικά την πρακτική
των τοιχογραφημάτων σε ομάδες απεξάρτηση εφήβων και, αφετέρου, του πρώην
ενεργού δημιουργού Graffiti. h επαφή με τον ίδιο κατέστη δυνατή έπειτα από αναζήτηση για θεραπευτικό προσωπικό που είχε αξιοποιήσει τη γνώση του στον τομέα των
τοιχογραφημάτων, στο πλαίσιο ενός θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης. Εν
συνεχεία, στην έρευνα περιελήφθη μία ακόμη συνέντευξη η οποία λήφθηκε από μία
(1) καθηγήτρια του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων τέχνης η οποία
φέρει την ιδιότητα του ιδρυτικού και εν ενεργεία μέλους της ομάδας street Art
conservators (st.A.cO.). Σε επαφή με τα δύο προαναφερθέντα μέλη της ομάδας
st.A.cO. έφερε την ερευνήτρια η συγκεκριμένη συμμετέχουσα.
Η επιλογή της μελών της ομάδας st.A.cO. καθώς και αυτή του θεραπευτή, πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση, ανάλυση και ερμηνεία της πρακτικής των τοιχογραφημάτων από την εικαστική και θεραπευτική σκοπιά του υπό μελέτη φαινομένου και, κυρίως, με σκοπό τη μελέτη του τρόπου που η εν λόγω πρακτική αξιοποιήθηκε θεραπευτικά και δημιουργικά σε ομάδες εφήβων.
Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων
Καθώς η έρευνα εστιάζει στη μελέτη και στην ανάλυση προσωπικών βιωμάτων και στάσεων
και, συγκεκριμένα, στη νοηματοδότηση της πρακτικής του τοιχογραφήματος από την
πλευρά του ενεργού και πρώην δημιουργού Graffiti, η επιλογή της ποιοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης εξυπηρετεί ορθότερα τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Η
ποιοτική κοινωνική έρευνα στοχεύει στο να εντοπίσει τι σημαίνει για τα υποκείμενα η
εμπειρία για την οποία μιλούν. Θεωρείται πιο ερμηνευτική, με την έννοια ότι την απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται, βιώνεται και παράγεται ο κοινωνικός κόσμος (ιωσηφίδης, 2008· πούρκος & δαφέρμος, 2010). Όπως υποστηρίζει ο τσιώλης
(2014), η ποιοτική κοινωνική έρευνα επιτρέπει την εμβάθυνση, κατανόηση και ανακάλυψη νέων πτυχών ή υποθέσεων του εξεταζόμενου φαινομένου και όχι στον έλεγχο
προδιατυπωμένων υποθέσεων. Αποτρέπει, τέλος, από οποιαδήποτε γενίκευση συμπερασμάτων που κυρίως αφορούν ποσοτικές έρευνες (Burck, 2005).
το περιεχόμενο των συνεντεύξεων, το οποίο προήλθε από το μετεγγραμμένο κείμενο, αναλύθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου (content analysis), μία μέθοδο ανάλυ-
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σης που αφορά στη «μελέτη καταγεγραμμένων ανθρώπινων επικοινωνιών» (Babbie,
2011:517). Είναι σαφές πως, αρχικά, ο/η ερευνητής/τρια καλείται να επεξεργαστεί θεωρητικά το ερευνητικό αντικείμενο καθώς και τα ερωτήματα της υπόθεσης εργασίας
(ιωσηφίδης, 2008). Για την ανάλυση του υλικού, ακολουθήθηκε μια σειρά από βήματα
η οποία επέτρεψε τη συστηματική ανάλυση του περιεχομένου και των έκδηλων μηνυμάτων του κειμένου με στόχο την κωδικοποίηση των ερευνητικών δεδομένων. Η περαιτέρω επεξεργασία επικεντρώνεται στα βασικά θέματα που ανακύπτουν στο κείμενο
και τη συγκριτική τους σημασία. Σε ένα πρώτο επίπεδο της ανάλυσης, καλείται να ξεχωρίσει τις απαντήσεις βάσει των ερωτημάτων της έρευνας και να δημιουργήσει την
πρώτη κωδικοποίηση των απαντήσεων. Στο επόμενο στάδιο, ακολουθεί η κατηγοριοποίηση με βάση τις απαντήσεις και τους κωδικούς ανά ερευνητική ομάδα. ώς μέθοδος ανάλυσης θεωρείται πιο περιγραφική και ερμηνευτική (Κυριαζή, 1999:283-285·
vaismoradi, et al., 2013:399).
Στην παρούσα έρευνα, αφού πραγματοποιήθηκε η απομαγνητοφώνηση του ηχογραφημένου
υλικού, ακολούθησε μία αρχική κωδικοποίηση και εν συνεχεία κατηγοριοποίηση αυτού, ανά ομάδα και ερευνητικό άξονα. Έπειτα, για κάθε μία από τις ομάδες έγινε η
σύνθεση των κατηγοριών με τους κωδικούς ώστε να αναδειχθεί το σενάριο και η
«αφήγηση» της κάθε ομάδας. Στην επόμενη φάση, συνδέθηκαν οι κωδικοί και οι κατηγορίες των τριών ομάδων προκειμένου να αναδειχθούν οι διαφορές ή/ και οι ομοιότητες, τα κοινά ή μη γνωρίσματα μεταξύ των αποκρίσεων και των βιωμάτων των συμμετεχόντων, για να ακολουθήσει η ερμηνεία των δεδομένων στο επόμενο στάδιο. Στην
τελευταία αυτή ανάλυση, της σύνθεσης κατηγοριών με κωδικούς, συμπεριλήφθηκαν
αντιλήψεις και βιώματα ενός θεραπευτή εξαρτήσεων ο οποίος είχε εμπειρία από σχεδίαση Graffiti καθώς και μίας καθηγήτριας-συντηρήτριας σχεδίων Graffiti.
Ευρήματα
Στην τελευταία φάση της ανάλυσης, επιχειρήθηκε η σύνθεση των κατηγοριών και των κωδικών
των ομάδων ανά ερευνητικό άξονα και σε συγκριτική βάση μεταξύ των ομάδων, για
τον τρόπο με τον οποίο, ex-writers, writers και μέλη της ομάδα st.A.cO. ορίζουν την
έννοια του Graffiti.
Η συσχέτιση των ομάδων
παρατηρείται πως και για τις τρεις ομάδες, η έννοια του «Graffiti» αφορά στην ανάγκη για δημιουργική και συναισθηματική εκφραστικότητα. τόσο οι δύο ομάδες writers, όσο και
τα μέλη της ομάδας st.A.cO., αναγνωρίζουν ως κοινό γνώρισμα της πρακτικής την
επιθυμία του δημιουργού να αφήσει το σημάδι του, να επικοινωνήσει (ferrel, 1998·
ζαϊμάκης, 2012· Aneliese, 2013) Όπως αναφέρει και ο holmes (2010), η προσωπική
υπογραφή αποτελεί την αισθητική αυτό-παρουσίαση του δημιουργού Graffiti με καλλιτεχνικό τρόπο, χωρίς να παραβλέπεται η παράνομη διάσταση της πρακτικής. writers
και ex- writers αποδίδουν στον όρο μια κοινωνική διάσταση, όπου η φήμη εντός της
Graffiti κοινότητας αποτελεί αυτοσκοπό και μέρος της συμμετοχής (docuyanan,
2000:103). writers και st.A.cO. δεν αποκλείουν την καλλιτεχνική πτυχή της ενασχόλησης. μέλος της ομάδας st.A.cO., διαφοροποιεί τον όρο «Graffiti» από τον όρο
«tagging» και αναφέρει σχετικά πως το τελευταίο, αν και κομμάτι της Graffiti πρακτικής, παρ’ αυτά αποτελεί μια μορφή εκφοβισμού της τέχνης του Graffiti. Σχετικά, ιδρυτικό μέλος της ομάδας, αναφέρει πως: «Το Graffiti, τυπικά, δεν είναι ούτε η street art
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ούτε οι μεγάλες τοιχογραφίες, τα murals. Το Graffiti έχει να κάνει με τη γραφή. Οπωσδήποτε, λοιπόν, έχουμε γράμματα ή συμπλέγματα γραμμάτων. Απλώς έχουμε συνηθίσει
και μάλλον καταχρηστικά- αλλά δεν πειράζει νομίζω και πολύ- να λέμε «Graffiti» οτιδήποτε είναι τέχνη ή τέλος πάντων κάποιου είδους έκφραση στον δημόσιο χώρο. Τυπικά
το «Graffiti» θέλει γράμματα, θέλει γραφή και από ’κει και πέρα, προφανώς, δεν είναι
κάτι που θα γράψεις εσύ στον τοίχο του σπιτιού σου, αλλά είναι κάτι που συνήθως εκφράζεται πάνω σε ένα δημόσιο χώρο.» (Μ., ιδρυτικό μέλος ST.A.CO.)
Πρώην χρήστες και Graffiti
οι πρώην χρήστες-writers, εμφανώς συνδεδεμένοι με το βίωμα της χρήσης, προσδίδουν στην
πρακτική ενασχόληση με Graffiti, κυρίως ψυχό-συναισθηματική φύση και εξισώνουν την
πρακτική με την έκφραση συναισθημάτων μέσω μιας εναλλακτικής δράσης. Από αυτά
θα έλεγε κανείς πως η πράξη της σχεδίασης αποτέλεσε δυνατό σημείο της πορείας
τους, ένα μέσο αυτό-έκφρασης και επικοινωνίας. Σε μια προσπάθεια αναπλαισίωσης
της εν λόγω δραστηριότητας υπό την οπτική των δυνατών Σημείων, λοιπόν, θα λέγαμε
πως η επίδραση της συμμετοχής στη graffiti υπο- κουλτούρα, αναδεικνύει αυτό που ο
cowger (1994) κατέγραψε υποστηρίζοντας πως από την αποτίμηση των δυσλειτουργικών καταστάσεων το άτομο χειραφετείται και μπορεί να ανασύρει τα φωτεινά σημεία
μίας παρελθούσης επώδυνης κατάστασης. Στον αντίποδα, ενεργοί writers, παρομοιάζουν τον όρο- πρακτική Graffiti με ναρκωτικό και του προσδίδουν μια εθιστική διάσταση (halsey & young, 2006:289-290), περιγράφοντας με τον τρόπο αυτό την απόλαυση
της σχεδίασης και της ομαδικής δράσης. οι τελευταίοι, προσδιορίζουν τον όρο ως μεταβατικό «σκαλί» από τη μία φάση ζωής (παιδική ηλικία) στην άλλη (εφηβεία). φαίνεται
πως στην περίπτωσή τους, αυτή η «μετάβαση» λειτούργησε μεταμορφωτικά και ως μέσο κοινωνικοποίησης, μιας και κάνουν λόγο για ισχυρούς φιλικούς δεσμούς με την τότε παρέα μέχρι και σήμερα, παρότι το crew μπορεί να διαλύθηκε («Η παρέα»).
Graffiti, παραβατικότητα και χρήση ουσιών
οι ερευνητές που μελέτησαν την πρακτική του Graffiti (ferrel, 1998·docuyanan, 2000·ζαϊμάκης, 2012· holmes, 2010·Aneliese, 2013), σημειώνουν πως η συγκρότηση και αποτύπωση της ατομικής Graffiti ταυτότητας αποτελεί μια κωδικοποιημένη εκφορά του «ποιός είμαι» στους κόλπους της κοινότητας και διαδραματίζει το «βήμα» για την είσοδο
σε αυτή. Από τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων, αναδεικνύεται πως αμφότερες οι
ομάδες- πληθυσμοί των writers έχουν κοινό γνώρισμα τη δημιουργία «ονοματογραφίας» (προσωπική υπογραφή), η δημιουργία της οποίας προσδιορίζεται χρονικά στην
αρχή της ενασχόλησης με το υπό μελέτη φαινόμενο. Σχετικά, ο συμμετέχων στην
έρευνα θεραπευτής-πρώην writer αναφέρει: «Ο πιο συνηθισμένος αριθμός είναι το
«one» (1). «Εγώ είμαι το νούμερο ένα». Είναι στην υπερβολή του. Και το graffiti το έχει
αυτό αλλά και γενικώς η κουλτούρα του hip-hop. Προσπαθούν πάρα πολύ να «φουσκώσουν» τον εαυτό τους με μία υπερβολή στην προβολή του εαυτού τους, γιατί έχει άμεσα σχέση με αυτό, ότι «δημιουργώ μια ταυτότητα, ανταγωνιστικά και φουσκωμένα απέναντι στον άλλον». Κι αυτό το graffiti το έχει πάρα πολύ. Δηλαδή στο παράνομο graffiti
έχει πολύ μεγάλη σημασία σε πόσα σημεία και σε ποια σημεία βάζεις την ταγκιά σου,
το σύμβολό σου ουσιαστικά, κι αν κάνεις ένα κομμάτι, που λέμε εμείς στα ελληνικά,
ένα piece, εξαρτάται πού το έχεις κάνει, η άλλη ομάδα θα κοιτάξει να το κάνει κάπου
αλλού.» (Η., κοινωνικός λειτουργός)
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Στις περιγραφές τους για το πρώτο ή κάποιο χαρακτηριστικό προσωπικό σχέδιο, οι πρώην
writers προσδίδουν ψυχοσυναισθηματικό περιεχόμενο στα περιγραφόμενα έργα και
συγκεκριμένα, αναφέρουν Graffiti με αποδέκτη-περιεχόμενο ένα πρόσωπο (Γυναίκα
λουλούδι, Πρώτος έρωτας, Άννα σ’ αγαπώ). Επιπλέον, κάνουν ευθείες αναφορές στην
περίοδο της εξάρτησης, όπου χρήση και σχέδιο Graffiti «συναντώνται», με αποτέλεσμα η βιωμένη κατάσταση (εξάρτηση) να αποτυπώνεται στα σχέδια.
Χαρακτηριστικά ένας εκ των εν ενεργεία writers αποκρίνεται: «Κοιτά εγώ δεν νομίζω να μπορέσει να κάνει graffiti άμα κάνει χρήση. Φαντάσου τώρα να πιει καμιά κόκα και να τρέμει
το χέρι στη γραμμή! Δεν ταιριάζουν αυτά. Με το μαύρο ’ντάξει, μπορεί να πιω κι εγώ
κανένα τσιγάρο. Όταν τελειώσω το κομμάτι να πιω κάνα τσιγάρο…». το παραπάνω
απόσπασμα του λόγου του συμμετέχοντα, αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα που αναδεικνύει την αντίληψη και την τακτική των ενεργών writers σε σχέση με τη σχεδίαση
Graffiti και τη χρήση ουσιών. Ευρήματα προηγούμενης έρευνας των halsey & young
(2006) φαίνεται να επιβεβαιώνονται και στην παρούσα μελέτη καθώς στα παρόντα ευρήματα αναφέρεται η χρήση κάνναβης και η θέση πως οποιαδήποτε χρήση «σκληρότερων» ουσιών θα είχε επίπτωση στην ποιότητα του Graffiti.
Όπως αναφέρει ο θεραπευτής που συμμετείχε στην έρευνα: «Το Graffiti προσφέρει πάρα πολύ
το παραβατικό κομμάτι. Και δημιουργεί έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας, βοηθάει
στο να ικανοποιηθεί ένας έφηβος από το παραβατικό, το σασπένς της παρανομίας, το
«βγαίνω έξω νύχτα». Καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι αυτό και για μένα δεν είναι απαραίτητο όποιος κάνει κάτι παράνομο πρέπει να κάνει και τη χρήση χασίς. Δεν συνδέεται
σώνει και καλά. Σαφώς, είναι και μια λογική που λέει ότι «κάνεις χρήση χασίς, είσαι πιο
κοντά σε κάτι άλλο παράνομο» αλλά αυτό είναι πιο πολύ σε σχέση με άλλες ουσίες και
όχι σώνει και καλά με οτιδήποτε παράνομο. Γιατί το γκράφιτι, και ιδιαίτερα εδώ στην
Ελλάδα, δεν έχει το παραβατικό βάρος όπως έχει σε άλλες χώρες» (Η., κοινωνικός λειτουργός)
Αρκετοί ερωτώμενοι, στη σχετική ερώτηση, επικεντρώθηκαν στο πλαίσιο που το Graffiti έγινε
και όχι στο περιεχόμενό του. Εν αντιθέσει, με τους ex-writers, οι οποίοι δεν αναφέρουν τόσο την παρέα ή άτομα με τα οποία συνοδεύτηκε η σχεδίαση του πρώτου
Graffiti, οι ενεργοί writers δίνουν έμφαση στα άτομα και το πλαίσιο. φαίνεται πως, για
τους τελευταίους, ο αρχικός πειραματισμός (σχεδίασης) ήταν συνδεδεμένος με την
παρέα ως αποτέλεσμα της συλλογικής δράσης, ενώ για τους πρώην χρήστες μια ατομική, σχεδόν μοναχική, υπόθεση.
Η πρώτη επαφή
περιγράφοντας την πρώτη επαφή με την υποκουλτούρα του Graffiti, οι ομάδες κάνουν λόγο
για την επιρροή που άσκησε η παρέα συνομήλικων και τα ερεθίσματα που αυτή παρείχε στους συμμετέχοντες. φαίνεται πως η περίοδος εκκίνησης της ενασχόλησης με
Graffiti ακολουθεί τη θεωρία, που σημειώνει πως στο ηλικιακό φάσμα της εφηβείας, οι
νέοι αρχίζουν να προσανατολίζονται σε πρότυπα εκτός οικογένειας (σημαντικοί άλλοι
& παρέα συνομηλίκων) με απώτερο στόχο την αυτονόμηση και την εκπλήρωση του
«ανήκειν» σε μια ομάδα (spellings, 2005· cripps & Zyromski, 2009). Σε ένα δεύτερο
επίπεδο, η δύναμη της εικόνας και η επιρροή του αστικού τοπίου, όπως αναφέρονται
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, φαίνεται να δομούν μια συμβολική διάδραση
μεταξύ συνομηλίκων (ferrell, 1995).
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Στην εφηβική περίοδο, οι ερωτώμενοι πρώην writers, έκαναν λόγο για αδύναμες γονεϊκές σχέσεις, απουσία γονεϊκού ελέγχου και φαινόμενα οικογενειακής παθογένειας (διαζύγιο)
ενώ ανέφεραν και τον πρώτο πειραματισμό με εξαρτησιογόνες ουσίες (Martin et al.,
2003). Στον αντίποδα, οι ενεργοί writers αναφέρουν στενές οικογενειακές σχέσεις, με
οριοθέτηση, υποστηρικτική στάση αναφορικά με το Graffiti και παράλληλη δραστηριότητα με αθλητικές ασχολίες (μπάσκετ, πολεμικές τέχνες). Στην περίπτωσή τους, τα
παραπάνω, φαίνεται πως λειτούργησαν ως δικλείδα ασφαλείας και αυτοσυγκράτησης
από τη διολίσθηση σε παράνομη χρήση ουσιών. Επιπλέον, ακόμη και η ίδια η ασχολία
με την πρακτική του Graffiti, φάνηκε να γίνεται οριοθετημένα και αποκομμένη από
ανεξέλεγκτες, βανδαλιστικές συμπεριφορές. Η ποιοτική σχεδίαση, η αρμονική συνύπαρξη με την παρέα και η συνεργασία αποτέλεσαν τη βάση της δράσης.
Συγκριτικά, καταγράφεται πως οι νεαροί ενήλικες και ενήλικες ερωτώμενοι writers, συνεχίζουν
τη σχεδίαση και αναφέρουν συμμετοχή σε crew- περισσότερο εννοώντας την παρέαγεγονός που θα λέγαμε πως εν μέρει καταρρίπτει την υπόθεση πως η ενασχόληση
αφορά αποκλειστικά εφήβους. φαίνεται πως η «καριέρα» του writer, προοδευτικά, στην
πορεία προς την ενήλικη ζωή δεν αποκόπηκε αλλά αναπροσαρμόστηκε. Η ανάγκη για
αυτοπροσδιορισμό, συμμετοχή και θέση σε μία ομάδα στην φάση της εφηβείας (tajfel
& turner, 1986· Phinney, 1990· hogg & vaughan, 2002· cripps & Zyromski, 2009) φαίνεται να «ικανοποιείται» από τη συμμετοχή στο crew, όπου και οι δύο ομάδες περιγράφουν ως το μέσο που εκπλήρωσε την παραπάνω επιθυμία (δηλ. αίσθημα «ανήκειν»).
Από τη συμμετοχή στις δράσεις του crew, με εστίαση στο παρελθόν, όλοι οι συμμετέχοντες
αναφέρουν αντιπαλότητες μεταξύ των ομάδων με σκοπό την απόκτηση αναγνωρισιμότητας (fame) και κυριαρχίας (docuyanan, 2000:103). Σε σχέση με την ομαδική δράση,
οι ενεργοί writers, με αναφορές στην τωρινή φάση σχεδίασης, συνεχίζουν να δρουν
με στρατηγική και οργάνωση, με αυξημένη, πια, αντίληψη του κινδύνου («Περισσότερη
προσοχή»).
Σύγκρουση χρήσης ουσιών και Graffiti
οι ex-writers δεν αναφέρονται ιδιαίτερα στη χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης, εν
αντιθέσει με τους ενεργούς δημιουργούς οι οποίοι αναφέρουν τον πειραματισμό με ουσίες (κάνναβη), κυρίως στην όψιμη φάση της σχεδίασης. Αυτό αναλύεται διττά: κατ’ αρχάς, οι πρώην χρήστες περιγράφουν μια παρελθοντική κατάσταση, κατά την εφηβεία,
την οποία προσδιόρισαν ως περίοδο ορόσημο σχετικά με τη χρήση και την εξάρτηση.
Στις περιπτώσεις των πρώην writers φαίνεται πώς ανάμεσα στη διαπάλη για «χρήση» ή
«Graffiti», η πρώτη φάνηκε να κυριαρχεί και να εξελίσσεται εις βάρος της σχεδίασης.
Έτσι, η ασχολία με τη σχεδίαση περιορίστηκε ή διεκόπη. Στις περιπτώσεις που οι ερωτώμενοι ex-writers αναφέρθηκαν στη χρήση και το Graffiti, αυτά δεν φαίνεται να συνδέθηκαν με κάποιο τρόπο στην εξόρμηση αυτή καθ’ αυτή, αλλά να συσχετίστηκαν με την
παρέα (όπου η έξοδος δεν ήταν απαραίτητα και εξόρμηση). Ένας εκ των ex- writers δήλωσε ρητά πως η μυρωδιά που εκλύεται κατά τη χρήση κάνναβης, κάνει αισθητή την
παρουσία του writer στον περιβάλλοντα χώρο- σκοπός του οποίου είναι να δράσει απόκρυφα- γεγονός που τον στοχοποιεί και αυξάνει την επικινδυνότητα.
Στην περίπτωση των ενεργών writers, καταγράφεται σύγκρουση μεταξύ της χρήσης και της
σχεδίασης. Σε σχέση με τη χρήση και τον πειραματισμό, ένας συμμετέχοντας χαρακτηριστικά αναφέρει: «Είχα γνωρίσει κάποια παιδιά τα οποία «πίναν» ας πούμε και λέ-
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νε: «ώπα. Τι λένε τα τραγούδια; Ναρκωτικά; Αυτό. Αυτό κάνουν κι αυτοί. Εδώ είμαστε
μάγκες. Τώρα θα γίνουμε… Ήμασταν που ήμασταν μάγκες, θα γίνουμε μάγκες στο τετράγωνο τώρα!» Οπότε έπρεπε που έπρεπε να κάνουμε οικονομία για τα χρώματα,
έπρεπε να κάνουμε οικονομία και γι’ «αυτό»!» (Τ1,25, writer).
Αναλύοντας τα παραπάνω, καταλήγουμε πως είναι εμφανής η επιρροή της hip- hop κουλτούρας και ιδίως της μουσικής, όπου το graffiti αποτελεί υποκατηγορία αυτής. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να επισημανθεί πως κανένας από τους συμμετέχοντες δεν αναφέρθηκε
στη «χρήση σκληρών» ουσιών. Χαρακτηριστικά, οι ενεργοί writers ανέφεραν ελεγχόμενη και αποσπασματική χρήση κάνναβης, αποκλειστικά μετά τη σχεδίαση- διαφορετικά
η χρήση κατά τη διάρκεια αυτής θα είχε επίπτωση στην ποιότητα του σχεδίου- ή καθόλου χρήση, ούτε καν πειραματισμό, παρότι δεν αρνήθηκαν ότι ο «πειρασμός» υπήρχε.
Εμπειρίες εξορμήσεων και παραβατικότητα
τα βιωμένα περιστατικά στη διάρκεια εξορμήσεων, αποκαλύπτουν τις σχέσεις και τη δυναμική που
αναπτύσσεται εντός των κλειστών ομάδων (crew), μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και της
αστυνομίας. Συμπερασματικά, τόσο οι writers όσο και τα μέλη του θεραπευτικού προγράμματος, κάνουν λόγο για αστυνομική βία και τραυματισμούς στη διάρκεια εξορμήσεων.
Αξίζει να αναλυθούν οι σχέσεις μεταξύ ομάδων και αντί-ομάδων. Αναφέρονται διαμάχες ανάμεσα σε μέλος ακροδεξιών και οπαδικών συνόλων, το οποίο ασχολήθηκε με το οπαδικό και πολιτικό Graffiti, και μελών αντί- εξουσιαστικών ομάδων και αντίπαλων οπαδών.
Η δεξιοτεχνία στο σχέδιο Graffiti, φαίνεται να εντάσσεται σε δράσεις ακραίων ομάδων
με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων στάσεων και αντιλήψεων.
Αναφορικά με τις εξορμήσεις και τη συλλογική δράση των ομάδων, καταγράφεται πως μεταξύ
των υπό μελέτη πληθυσμών (των writers) υπάρχει ταύτιση βιωμάτων ως προς την κοινωνική διάσταση της Graffiti πρακτικής και την ανατροφοδότηση από το προσλαμβάνον κοινό. οι συμμετέχοντες αναφέρουν, αμφότεροι, κατασταλτική συμπεριφορά από
την αστυνομία (lachmann, 1998) ενώ οι αντιδράσεις του κοινού φαίνεται να είναι αμφιθυμικές, άλλοτε επιβραβεύοντας τη δράση και άλλοτε επικρίνοντάς την. Η κυρίαρχη
αντίληψη για τη δράση των writers, αντιπαλεύει τη διάσταση που τους αντιμετωπίζει
ως «βάνδαλους» και «ταραξίες» με τη μετριοπαθή θέση του παλιμπαιδισμού. Ακόμη
και στις περιπτώσεις που η δράση αφορά στη συντήρηση και στον εικαστικό «καλλωπισμό» (περίπτωση st.A.cO.), το κοινό, άλλοτε την εκλαμβάνει ως βανδαλισμό και άλλοτε ως πράξη άξια επιβράβευσης. φαίνεται, πως η ελληνική κοινωνία, ακόμη «άγουρη» στην ιδέα ότι το Graffiti επιτελεί μια λειτουργία, δείχνει να αντιμετωπίζει τον
υπαρκτό αυτό «διάλογο στους τοίχους», εν μέρει, ως μία κατάσταση με απουσία νοήματος ή μηνύματος. Στον αντίποδα, οι writers εισάγουν την υποστηρικτική στάση των
γονέων, σε σύγκριση με τους πρώην writers που, στην πλειονότητά τους, δεν κάνουν
καμία σχετική αναφορά. Η ενασχόληση με Graffiti, στην περίπτωση των writers δεν
αποτέλεσε απόκρυφη δράση, εν αγνοία των γονέων, αλλά εκπεφρασμένη ασχολία,
ένα πάρεργο που δεν δημιουργούσε τριβές ή συγκρούσεις.
Graffiti, συναισθηματική έκφραση και θεραπεία
Αξίζει να σημειωθεί η υποστηρικτική στάση των θεραπευτικών προγραμμάτων ως προς την
υπό μελέτη ενασχόληση, όπως εκφράστηκε από ex-writers (μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης). Στην περίπτωση αυτή, η δημιουργία Graffiti λειτούργησε
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ως μέσο επαν-εισδοχής στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Ex-writer σχετικά αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όταν είχα διακόψει από την κοινότητα, και τέλος πάντων όταν ξαναγύρισα στο Κέντρο Συμβουλευτικής για να ξαναμπώ στην ουσία, επειδή είχα κάνει πολλές
βλακείες, μου είχανε πει «θα κάνεις κάτι για να το γυρίσεις όλο αυτό ρε παιδί μου, όλο
αυτό που είχες κάνει». Και είπα ότι θα τους κάνω ένα γκράφιτι. Και έχω κάνει ένα μεγάλο γκράφιτι σε χαρτόνι και το έδωσα δώρο και καλά στο κέντρο, ότι «θα είναι δικό
σας». Οπότε αυτό «Στροφή στη ζωή». Πέρα του ότι τους συγκίνησε, τους φάνηκε πάρα
πολύ καλή πράξη όλο αυτό που έκανα, γιατί είχα βάλει πολύ το κομμάτι μου εκεί πέρα,
το είχα κάνει με πολλή ποιότητα, δεν το είχα κάνει απλή ξεπέτα. Εν τέλει, μου είπαν
«εντάξει, ξανά μπαίνεις στην κοινότητα». Μου γύρισε πάρα πολύ θετικά αυτό. Το ότι
έκανα κάτι δημιουργικό και το έκανα γι’ αυτό το λόγο, το ότι ήθελα να παραμείνω καθαρός κι όλα αυτά. Κι έτσι ξανά μπήκα.»
οι ex-writers, προσπάθησαν να περιγράψουν συναισθήματα κατά τη διάρκεια της σχεδίασης
και έκαναν λόγο για περηφάνια και ανακούφιση από το τελικό αποτέλεσμα, ικανοποίηση από τη θετική ανταπόκριση των μελών του crew, ενώ κατά τη διάρκεια της σχεδίασης διακατέχονταν από άγχος και ανασφάλεια. Η αντίθεση αυτή -μεταξύ σχεδίασης και ολοκλήρωσης- σκιαγραφεί την κατάσταση που βιώνει ο writer την ώρα της
εξόρμησης, όπου οι συνθήκες (παρανομία, νύχτα) διαμορφώνουν και τον συναισθηματικό κόσμο των δρώντων. τα θετικά συναισθήματα (χαρά, ικανοποίηση, περηφάνια,
ευτυχία) σχετίζονται με τη σχεδίαση, την ποιότητα του σχεδίου και το εικαστικό αποτέλεσμα. τα αρνητικά προκύπτουν, κυρίως, ως αποτέλεσμα των συνθηκών κάτω από
τις οποίες το σχέδιο γίνεται (παρανομία, νύχτα) παρότι εκφράστηκε και ευχαρίστηση
από τη συνθήκη της παρανομίας.
writers και ex-writers αναδεικνύουν την σημασία της τέχνης στη θεραπεία της τοξικοεξάρτησης και προτείνουν το Graffiti ως μέσο γνωριμίας και εισδοχής χρηστών σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Αναφέρουν σχετικά, πως σε δράσεις στην κοινότητα, όπου δόθηκε η
ευκαιρία να συμμετάσχουν μέσω του σχεδίου, αυτό λειτούργησε ως μέσο από-στιγματισμού τους από την κοινωνία. δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξουν «φωτεινά» σημεία
της ιστορίας τους και προσωπικές δεξιότητες. Σε ένα ακόμη επίπεδο, προτείνουν το
Graffiti ως πρόσφορο βήμα για τη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης και σχέσης εμπιστοσύνης. οι ex-writers, υποστήριξαν ότι, ένας θεραπευτής με αντίστοιχες «Graffiti»
καταβολές ή σχετικό ενδιαφέρον, θα λειτουργούσε πράγματι ως μέσο ενθάρρυνσης
για δυναμική συνέχεια στη θεραπεία.
Από τους ενεργούς writers, ειπώθηκε ότι οι ίδιοι είναι πρόθυμοι να συνδράμουν και να στηρίξουν σχετικές δράσεις, δηλώνοντας, ωστόσο, αδυναμία στον τρόπο και με εμφανή
ανάγκη για θεραπευτική καθοδήγηση. Χωρίς να αποκλείουν την πιθανότητα υποτροπής πρώην χρηστών, σε περίπτωση εμπλοκής και πάλι με την πρακτική του Graffiti
στην παράνομη πλευρά του, η αίσθηση που αφήνουν είναι πως οι περιβαλλοντικοί πειρασμοί που σχετίζονται με εξαρτησιογόνες ουσίες, είναι πιθανό να αφορούν στην
ενασχόληση με Graffiti.
Συμπεράσματα και προτάσεις στο πλαίσιο πρόληψης & θεραπείας της εξάρτησης
Ανάγκη του «ανήκειν»-ισχυροί δεσμοί
Η έρευνα ανέδειξε θέματα που σχετίζονται με την ενασχόληση με Graffiti στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ένταξης σε μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα εφήβων και ενίσχυσης της κοινω-
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νικής ταυτότητας (Erikson,1985· tajfel και turner, 1986· Phinney, 1990· Eagle, 1997·
cole, cole, 2011). tα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα
έρευνα αναδεικνύουν, αφενός, την εφηβική ανάγκη για αναζήτηση και συγκρότηση
της κοινωνικής ταυτότητας και, αφετέρου, την επιθυμία για ένταξη σε μια κοινωνική
ομάδα και απόκτηση προσωπικής ταυτότητας (tag) αποτελεί και προϋπόθεση για
ένταξη στο crew (ferrel, 1998· docuyanan, 2000·ζαϊμάκης, 2012· holmes, 2010·
Aneliese, 2013). Η τελευταία, πέρα από την αυτοπαρουσίαση και την ενίσχυση της
προσδοκώμενης κοινωνικής ταυτότητας, του «Εγώ» μέσα στο «Εμείς», φαίνεται να
ικανοποιεί την ανάγκη του «ανήκειν» (spellings, 2005· cripps & Zyromski, 2009), της
υπαγωγής, δηλαδή, στον κόσμο μιας υποκουλτούρας που διέπεται από ισχυρούς δεσμούς και ιδιαίτερους εσωτερικούς κώδικες και κανόνες που μόνο τα μέλη της γνωρίζουν, μοιράζονται, αντιλαμβάνονται και επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτοί οι ισχυροί
δεσμοί αφορούν στη συνοχή του crew και προϋποθέτουν κοινούς στόχους, που κινούνται στα όρια μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας.
Ενίσχυση Κοινωνικής Ταυτότητας
διαφαίνεται πως το Graffiti και το tagging λειτουργεί ως σύμβολο κοινωνικής ταυτότητας σε
έναν εσωτερικό διάλογο μεταξύ των μελών της ομάδας και των ομάδων μεταξύ τους
(crews). Ανάμεσα σε αυτόν τον κλειστό κύκλο των writers και του ευρύτερου «κύκλο
της νομιμότητας»- δηλαδή του εξωτερικού κόσμου της κοινωνίας ως «παρατηρητή»
και την ίδια στιγμή «αποδέκτη» των μηνυμάτων που φέρουν τα σχέδια Graffiti- δεν φαίνεται να υπάρχει η ίδια αμφίδρομη επικοινωνία που συναντάται στον στενότερο κύκλο
των crews, όπου μόνο η ομάδα και τα μέλη ξέρουν τι υπονοούν τα Graffiti, αντιλαμβάνονται και ορίζουν τη θέση του ισχυρού, διαμορφώνουν τη δυναμική, τον στόχο και το
«γίγνεσθαι» της κοινότητας και των μερών αυτής. Σε επίπεδο αλληλεπίδρασης και επικοινωνιακών πρακτικών, παρατηρείται πως τα μέλη (writers), στην προσπάθειά τους
να προσαρμοστούν στην ομάδα (crew) και την ευρύτερη Graffiti κοινότητα, τείνουν να
κατασκευάζουν μια συγκριμένη νοοτροπία σύμφυτη με τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που τα ίδια οικοδομούν για το Graffiti, τον εαυτό τους, το crew και την κοινωνία.
με τον τρόπο αυτό, τα μέλη κατορθώνουν να μοιράζονται κοινές αντιλήψεις, οικείες
εμπειρίες και ταυτόσημα βιώματα προς χάριν της ομοιογένειας και της απόκτησης
ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας και κατανόησης του έσω- και έξω- κόσμου. Κατά τον
Moscovici, όπως σχολιάζει η wetherell (2004:205): «μία από τις συνέπειες του γεγονότος ότι οι άνθρωποι μοιράζονται μεταξύ τους κοινές αναπαραστάσεις είναι ότι έτσι
παρέχεται ένα ‘κοινό νόμισμα’ για την επικοινωνία τους».
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη φαίνεται να δομούν την κοινωνική ταυτότητα μέσα από τη σύγκριση
της ενδο-ομάδας (crew) με την έξω-ομάδα (κοινωνία), σε μια προσπάθεια εξύψωσης
του crew και ως εκ τούτου του εαυτού ως μέρος αυτού. Άλλωστε η στρατηγική, η συνεργασία, η συμμόρφωση και η συνέπεια στο τρόπο δράσης του crew, όπως μεταφέρεται από τους συμμετέχοντες, φαίνεται να αντανακλούν τα μη διαπερατά όρια και
την ισχυρή σχέση που συνδέει τους writers μεταξύ τους. Αυτό, σε επίπεδο συμπεριφορών, ερμηνεύεται διττά: αφενός, τα μέλη, στην προσπάθειά τους να ενταχθούν υιοθετούν συμπεριφορές των υπόλοιπων μελών του crew στο οποίο ανήκουν (συλλογικότητα) και αφετέρου τείνουν να ανταγωνίζονται τα μέλη αντίπαλων crews (ανταγωνισμός, αντιπαλότητες) (tajfel, & turner, 1979:34-35· wetherell, 2004:301). Η παραπάνω
δράση, εντός και εκτός της ομάδας, φαίνεται να αξιολογείται, από την περίοδο της
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εφηβικής περιόδου στην πορεία προς την ενήλικη ζωή, με την αξία της ομάδας και
της θέσης εντός αυτής, προοδευτικά, να διακυβεύεται. Στην περίπτωση των writersενεργών και πρώην- η αναζήτηση για δομημένη κοινωνική ταυτότητα ως αποτέλεσμα
της ομαδικής δράσης αλλά και της σύγκρισης, φαίνεται πως ευνόησε το «πέρασμα»
σε άλλες ομάδες, άλλοτε χαμηλότερου και άλλοτε υψηλότερου κύρους από το Graffiti
crew. Από την ομάδα των εν ενεργεία writers, σε αρκετές περιπτώσεις συμμετεχόντων, φάνηκε πως η συμμετοχή στη Graffiti κοινότητα να διατήρησε θετικό πρόσημο,
εν αντιθέσει με την ομάδα των ex-writers, τα μέλη της οποίας αποδόμησαν το crew και
αναζήτησαν μια θέση σε άλλες ομάδες (χρήση, παρανομία).
Αναζήτηση της Αυτοπραγμάτωσης
Η ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης (self-actualization) και της αναγνωρισιμότητας (recognition),
αναδεικνύεται έντονα, πάντα μέσα σε ένα περιβάλλον παραβατικότητας και κινδύνου.
Στην περίπτωση των writers, η θέση και δράση στην κλειστή Graffiti κοινότητα, προσέφερε την προσδοκώμενη ασφάλεια και εκπλήρωσε την ανάγκη για υπαγωγή σε μια
ομάδα που να ενισχύει την αυτοεκτίμηση των μετεχόντων σε αυτή, μέσα από την επίτευξη κοινών στόχων και την εξασφάλιση του σεβασμού ανάμεσα στη Graffiti κοινότητα. Στη βάση αυτή, φαίνεται πως ανέδειξε χαρίσματα, προσέφερε πληρότητα και λειτούργησε ως δίοδος αυτενέργειας, δημιουργικότητας και ανάπτυξης του εαυτού μέσα από γόνιμη αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη του crew. πρόκειται για αυτό που
ο Maslow θα ονόμαζε «ανάγκη για αυτο-ολοκλήρωση», όπου η επιθυμία για δημιουργικότητα και η αναζήτηση της ολοκλήρωσης και μέσα από την τέχνη, αντανακλούν τα
βασικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου που αντιπαλεύει να ικανοποιήσει την επιθυμία για
ελευθερία βούλησης σε αντιδιαστολή με την αιτιοκρατία (determinism) στις ανθρώπινες συμπεριφορές, στη γραμμική διάταξη των αναγκών, όπως τις όρισε ο ίδιος
(runco, 2004:666, 680· Olson, 2013).
Περιστασιακή χρήση ως επιβράβευση
Αναφορικά με τη χρήση ουσιών, τον πειραματισμό και τη σχεδίαση Graffiti εντοπίζεται και καταγράφεται πειραματισμός ή/και περιστασιακή χρήση αλκοόλ και κάνναβης αλλά όχι
οπιούχων εξαρτησιογόνων ουσιών, κατά βάση, ως «επιβράβευση» μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδίασης. ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση των συμμετεχόντων στην έρευνα που αναφέρει πως η χρήση κάνναβης κατά τη σχεδίαση, από
τη μία θα στοχοποιούσε τον δημιουργό καθώς η μυρωδιά τον κάνει εύκολα αντιληπτό,
από την άλλη, θα είχε επίπτωση στην ποιότητα του σχεδίου. Γίνεται αντιληπτό, επίσης, πως στη διαπάλη ανάμεσα στη σχεδίαση και τη χρήση, όπου και όταν η τελευταία «κυριάρχησε», η ενασχόληση με τη σχεδίαση Graffiti υποχώρησε για να αντικατασταθεί πλήρως από τον κόσμο των ουσιών.
Εργαλείο Πρόληψης, Απεξάρτησης & Κοινωνικής Ένταξης
παράλληλα, από την παρανομία και τη βανδαλιστική πτυχή της δράσης, η σχεδίαση Graffiti
αναδύεται ως ένα εργαλείο πρόληψης, απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης εφήβων
αλλά και πρώην χρηστών. προσαρμοσμένη στην καλλιτεχνική και δημιουργική της έκφανση, φαίνεται πως μπορεί να λειτουργεί ως δίοδος εκφραστικότητας, συμμετοχικότητας και επικοινωνίας που επιτρέπει σε έφηβους και νέους να ανταποκριθούν σε ρόλους, να αναδείξουν απόψεις και προβληματισμούς, να επιδείξουν ταλέντα και να αυτοπροσδιοριστούν σε ένα πλαίσιο αποκομμένο από ριψοκίνδυνες ενέργειες, παράνο-
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μες συμπεριφορές και βανδαλιστικές δραστηριότητες. Η ομάδα st.A.cO., σε μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης αυτής της επικοινωνίας και των συμβολισμών της Graffiti
κοινότητας, προτείνει στην κοινωνία μία νέα οπτική του φαινομένου και την καλεί να
εστιάσει στην καλλιτεχνική και εικαστική πλευρά του.
Προτάσεις
Η συνεισφορά της παρούσας μελέτης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κυρίως στον τομέα της θεραπείας απεξάρτησης, από τις άμεσα εμπλεκόμενες επιστημονικές ειδικότητες, καθώς αφορά στην σχέση της χρήσης ουσιών και την τοξικοεξάρτηση με μία, αν μη τι
άλλο, πρακτική που αποτελεί εγγενώς μια δημιουργική δραστηριότητα ενός ατόμου
(εν προκειμένω ενός χρήστη) (ferrell, 1995). Η ενασχόληση με σχεδίαση Graffiti διακινεί συναισθήματα και αναδεικνύει ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών της
ομάδας- crew προς την επίτευξη κοινών στόχων. Σε μία προσπάθεια αναζήτησης του
τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν αυτά τα στοιχεία να ενταχθούν και να «γονιμοποιηθούν» κατά τη θεραπεία απεξάρτησης, επαγγελματίες που εμπλέκονται στη θεραπευτική διαδικασία καλούνται να κατανοήσουν τόσο την ψυχοκοινωνική όσο και την
αισθητική-καλλιτεχνική πτυχή του φαινομένου.
μία πρόταση, εν γένει, θα ήταν η υιοθέτηση, από την πλευρά των θεραπευτών, μίας, ει δυνατόν, εναλλακτικής στάσης, προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και σύνθεσης μιας
ευέλικτης θεραπευτικής σχέσης. φαίνεται πως μια τέτοια κατανόηση της ενασχόλησης με τη σχεδίαση Graffiti, να προωθεί τη θεραπευτική σχέση και να διευρύνει το θεραπευτικό πλαίσιο παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, επαγγελματίες του χώρου (κοινωνικοί λειτουργοί), ενθαρρύνονται να ενεργούν στο τομέα των εξαρτήσεων και να υιοθετούν μια ψυχοκοινωνική πρακτική, ώστε η ενασχόληση με Graffiti να ενταχθεί στο
κοινωνικό γίγνεσθαι μέσω νόμιμων δράσεων και παρεμβάσεων. ώφέλιμη θα ήταν η συστηματοποίηση τέτοιων δράσεων ώστε η σχεδίαση να αποτελέσει μέσο πρόληψης ή/
και θεραπείας μέσα από ομάδες ανάπτυξης δημιουργικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων με συμβαλλόμενα μέλη έφηβους και νέους. Ήδη, στις περιπτώσεις
ανθρώπων όπου το Graffiti αξιοποιήθηκε στη φάση της αλλαγής τους εντός του θεραπευτικού προγράμματος, φάνηκε πως λειτούργησε ενδυναμωτικά και προς ενίσχυση
της συμμετοχής και παραμονής στη θεραπεία.
Η παρούσα μελέτη, αναδεικνύει τη σημασία της προσέγγισης των δυνατών Σημείων
(strengths- based approach) ως μίας μεθόδου που επικεντρώνεται στην αυτοδιάθεση
και την ολιστική οπτική της λειτουργικότητας ενός προσώπου, το οποίο καλείται δυναμικά να συμβάλει στη θεραπευτική διαδικασία. ο συμβαλλόμενος πια, ορίζει ο ίδιος
και έπειτα αναπλαισιώνει την κατάσταση, ανακαλώντας θετικές εκφάνσεις και φωτεινά
σημεία της πρότερης εμπειρίας, όπως την βίωσε και τη γνωρίζει ο ίδιος. Στην εκτίμηση της κατάστασης με βάση την οπτική των δυνατών σημείων, αμφότεροι στη θεραπευτική σχέση, θα ήταν ωφέλιμο να αναδομήσουν την ενασχόληση με σχεδίαση
Graffiti και τη συμμετοχή στο crew, με εστίαση στις δυνατότητες που αναδείχθηκαν
μέσα από αυτές και που εντοπίζονται στο ίδιο το άτομο, στην ομάδα και στο κοινωνικό περιβάλλον. μία τέτοια προσέγγιση της συμμετοχής στην κοινότητα των writers,
χωρίς να παραβλέπει τις προκλήσεις και τα τρωτά σημεία αλλά συνυπολογίζοντάς τα,
δείχνει να μετουσιώνει την εμπειρία μέσα στην ομάδα-crew σε πηγή ατομικών δυνατοτήτων, κοινωνικών δεξιοτήτων και θετικών προσδοκιών που μπορούν να αξιοποιηθούν
προς όφελός του ατόμου.
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iMPlEMEntinG POEtry, Music And tEchnOlOGy in ActivAtinG
criticAl rEflEctiOn AMOnG lEArnErs currEntly in druG
trEAtMEnt: A cAsE study in thE Adult EducAtiOn schOOl Of
KEthEA EXOdOs
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Αbstract
this paper concerns a case study that attempts to highlight the important role of art and ict in
unearthing critical thinking in the field of social vulnerable groups (ex-addicts). More
specifically, underlines the ways that music and ict (computers & internet) can give
access in order these people to understand poetry. thus, not only they will promote
their mental abilities, but also develop their initiatives and critical thinking. this way
they will definitely regain control of their own lives and will be able to participate in the
society under normal conditions. research (via researcher’s participant observation,
questionnaires, a focus group and the educator’s two interviews) showed really
positive results concerning this specific educational practice. the need for applying
that art-supported methodology into a large sample of adult schools seems of great
importance, to ascertain its impact on certain learners’ populations.
Key-words: arts, poetry, music, ict, critical thinking, vulnerable groups, education
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ποιΗΣΗ, μουΣιΚΗ & τΕΧΝολοΓιΑ ώΣ ΕρΓΑλΕιΑ ΕΝΕρΓοποιΗΣΗΣ του
ΚριτιΚου ΣτοΧΑΣμου τώΝ ΕΚπΑιδΕυομΕΝώΝ υπο-ΘΕρΑπΕιΑ
ΕξΑρτΗμΕΝώΝ ΑτομώΝ: μΕλΕτΗ πΕριπτώΣΗΣ Στο ΕΝΑλλΑΚτιΚο
ΣΧολΕιο του ΚΕΘΕΑ «ΕξοδοΣ».
ΕυΣτΑΘiΑ ΓΕώρΓοποyλου3 & ρEμοΣ ΑρμAοΣ4

περίληψη
Η παρούσα εργασία συνιστά μια μελέτη περίπτωσης που πραγματεύεται τον τρόπο με τον
οποίο ο κριτικός στοχασμός πρώην χρηστών ουσιών ενεργοποιείται με εργαλεία την
τέχνη και την τεχνολογία. Ειδικότερα, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική
και οι τ.π.Ε. (Η/υ & διαδίκτυο) αποτελούν εργαλεία προσέγγισης και κατανόησης της
ποίησης, με στόχο αφενός την ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων και αφετέρου την καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και της κριτικής σκέψης για την ανάκτηση του ελέγχου
της ζωής. τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως συνελέγησαν από τα ερωτηματολόγια
και την ομαδική συνέντευξη καταδεικνύουν ότι η εκπαιδευτική εμπειρία ήταν ιδιαίτερα
θετική για τον μετασχηματισμό των αντιλήψεων των εκπαιδευομένων σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο ενώ προτείνεται η διεύρυνση της αξιοποίησης της μεθόδου και με άλλους πληθυσμούς για πιο ασφαλή συμπεράσματα.
λέξεις-κλειδιά: τέχνη, ποίηση, μουσική, τ.π.Ε., κριτικός στοχασμός, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εκπαίδευση.

ΕιΣΑΓώΓΗ

ο χρήστης ουσιών θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, αλλά και τις κυρίαρχες ιδεολογικές αντιλήψεις και αξίες (Γραμματίκα, 2011· μάτσα, 2006). το γεγονός,
μάλιστα, ότι η χρήση νοείται ως ελεύθερη επιλογή στιγματίζει κοινωνικά το ίδιο το
εξαρτημένο άτομο, αλλά και την οικογένειά του (μάτσα, 2013α· πουλόπουλος, 2011,
2014). ώστόσο, η περιθωριοποίηση δε συνιστά ελεύθερη επιλογή, καθώς αποτελεί
«προϊόν συνάντησης της κοινωνικής κρίσης με μια προσωπική κρίση» (μάτσα, 2013α:
322). Η τοξικομανία συνυφαίνεται με την απόλυτη μοναξιά, καθώς υποκαθιστά οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής σχέσης. Συνακόλουθα, οι ψυχοτρόπες ουσίες οδηγούν συχνά τον χρήστη στο έγκλημα και σε άλλες ακραίες καταστάσεις, ακόμη και στην αυτοκτονία (McArdle et al., 2002· πουλόπουλος, 2011, 2014), ενώ η φυλάκιση ως μέτρο
καταστολής αποτελεί κοινή πρακτική του συστήματος για την αντιμετώπισή τους. Κοινός τόπος ανάμεσα στα εξαρτημένα από ουσίες άτομα είναι η ελλειμματικότητα και ο
ευάλωτος ψυχισμός τους (μάτσα, 2008). Η ρήξη με τη δυσλειτουργική οικογένεια, η
ενοχή, η εγκατάλειψη του σχολείου, το άγχος της εκμηδένισης, η αδυναμία αντίληψης
του χρόνου, η εγκατάλειψη παντός τύπου υγιεινής, η έλλειψη κάθε ενδιαφέροντος για
ζωή και γενικότερα η αυτοκαταστροφικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της προσδιορί-

3 μ.Ed., φιλόλογος-Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, efouskadoudoul@gmail.com, 6944957543, 2321111584
4 ΣΕπ ΕΑπ, υπεύθυνος τμήματος Εκπαίδευσης Στελεχών ΚΕΘΕΑ
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ζουν τον χρήστη (μάτσα, 2013α, 2013β· πουλόπουλος, 2011, 2014· Poulopoulos,
tsiboukli & Papanastasatos, 2001).
Στο πλαίσιο αυτό, οι θεραπευτικές κοινότητες συνιστούν βασικό μοντέλο θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης από τις ψυχοτρόπες ουσίες. Η θεραπευτική κοινότητα
«απαιτεί μια θετική αλλαγή σε όλους αυτούς τους τομείς και έχει στόχο την κοινωνική
επανένταξη του ατόμου» (δεληγιάννης, 2007: 30). το θέμα της εγκατάλειψης ή της εκδίωξης από τους κόλπους της εκπαίδευσης συνιστά ένα φλέγον ζήτημα για τους χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών. Η πρώιμη εμπλοκή με ουσίες αφενός σχετίζεται άμεσα με
αρνητικές σχολικές επιδόσεις και συντελεί τελικά στην εγκατάλειψη του σχολείου και
αφετέρου η εγκατάλειψη του σχολείου αυξάνει τις πιθανότητες για χρήση ουσιών και
παραβατικότητα (παπανδρέου, τουλούμη & πουλόπουλος, 2003· πουλόπουλος, 2011,
2014). ώστόσο, για την κοινωνική χειραφέτηση αυτών των ομάδων η επιστροφή στην
εκπαίδευση κρίνεται επιτακτική ανάγκη. ο ρόλος του σχολείου καθίσταται θεμελιώδης
όσον αφορά στην ομαλή κοινωνικοποίηση ενός ατόμου (Κυρίτση & Αρμάος, 2011), αλλά και σε επίπεδο πρόληψης από εξαρτήσεις (τσιμπουκλή, 1996). μάλιστα, επίσημες
μελέτες (ΚΕΘΕΑ, 2013 & ΕΚτΕπΝ, 2014) καταδεικνύουν ότι η εκπαίδευση συνιστά θεμέλιο λίθο στην προσπάθεια ομαλής κοινωνικής επανένταξης, προκειμένου τα υπό
απεξάρτηση άτομα να συνδεθούν εκ νέου με τη σχολική πραγματικότητα και να προσεγγίσουν εκ νέου την εκπαίδευση με νέους όρους από εκείνους που βίωσαν στο παρελθόν (δεληγιάννης, 2007· Κουτρουβίδης, 2010α, 2010β, 2015).
Για τον λόγο αυτό, οι θεραπευτικές δομές έχουν οδηγηθεί σε προσπάθειες συγκρότησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο ευρύτερο θεραπευτικό πλαίσιο ή
λειτουργούν παράλληλα, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μελών
τους για την ουσιαστική συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή (Κουτρουβίδης, 2010α,
2010β, 2015). Καθίσταται, επομένως, αδήριτη ανάγκη να τονιστεί και πάλι ότι η σχετική βιβλιογραφία υπογραμμίζει τη λειτουργία της εκπαίδευση ως οργανικό κομμάτι
ενός θεραπευτικού προγράμματος, καθώς λειτουργεί ως εφαλτήριο για την απεξάρτηση ενός ατόμου και την επιτυχή κοινωνική του επανένταξη (δεληγιάννης, 2006,
2007· Κουτρουβίδης, 2015· Κυρίτση & Αρμάος, 2011).
παρ’ όλα αυτά, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι που εντάσσονται στην ευπαθή ομάδα των πρώην
χρηστών, εξαιτίας της αρνητικής αυτό-εικόνας που έχουν λόγω προηγούμενων αρνητικών σχολικών εμπειριών, αποκλίνουν από το εκπαιδευτικό πλαίσιο που έχουν (cross
στο Κυρίτση, 2010) και συχνά επιδεικνύουν δυσκολία ταύτισης τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και με τα προγράμματα εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η τέχνη ως διαμεσολάβηση (Κόκκος, 2009, 2010, 2011 & 2012· μάτσα, 2008), η τεχνολογία ως εργαλείο
(Αλιμήσης, 2003· ζωγόπουλος, 2001· λιοναράκης & φραγκάκη, 2009· μηλιώνης &
μπαλτά, 2001) και η υιοθέτηση των αρχών των θεμελιωδών θεωριών για την ενήλικη
μάθηση (Brookfield 2012· courau, 2000· freire & shor, 2011· Jaques, 2004· Jarvis,
2004, 2007α, 2007β· Κόκκος, 2005α, 2005β, 2006, 2008, 2010· Mezirow, 2007, 2009·
noye’& Piveteau, 1999· rogers, 1999) θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού και τον μετασχηματισμό των αντιλήψεων.
ο συνδυασμός ανθρωπιστικών θεωριών που αφορούν στη μάθηση των Ενηλίκων, με προεξάρχοντος του φρεϊριανού μοντέλου μάθησης (freire & shor, 2011), καθώς και της θεωρίας της «μετασχηματίζουσας μάθησης» του Jack Mezirow (1990, 2007 & 2009) που
αποσκοπεί σε μετασχηματισμούς στο ευρύτερο σύστημα αντιλήψεων των ενήλικων
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εκπαιδευομένων-πρώην εξαρτημένων μέσα από τη διαδικασία του κριτικού τους στοχασμού (Armaos & Koutrouvidis, 2011), αλλά και η προσαρμογή τους στις εκάστοτε
ανάγκες της ομάδας εκπαιδευομένων μπορούν να αποδειχθούν μια πολύ μεγάλη πρόκληση (deligiannis, lazaridou & Papageorgiou, 2011).
Επίσης, οι εκπαιδευτές των εν λόγω ομάδων καλούνται να αναλάβουν έναν πολύ σημαντικό
ρόλο. οι εκπαιδευτές στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου και σημαντικού εκπαιδευτικού
ρόλου, που καλούνται να φέρουν εις πέρας, μεταμορφώνονται συχνά και σε θεραπευτές (δεληγιάννης, Κουτεντάκη & Αρμάος, 2011· tennant στο Κυρίτση, 2010) προκειμένου να ανακουφίσουν τους πρώην χρήστες από τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και σχετίζονται άμεσα με την περιθωριοποίηση τους. Για να καταφέρει,
ωστόσο, ο εκπαιδευτής να ανταπεξέλθει σε τόσο υψηλές απαιτήσεις και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον «πολυτροπικό» του ρόλο πρέπει να έχει δεχτεί κατάλληλη
εκπαίδευση όσον αφορά στην εκπαίδευση, πρόληψη και θεραπεία των εξαρτήσεων
(τσιμπουκλή, 2010α· τσιμπουκλή & Αρμάος, 2007). Εξάλλου, όπως έχει αποδειχθεί, η
στάση και η συμπεριφορά του προσωπικού όσον αφορά στο ζήτημα της επιτυχούς
επανένταξης των μελών μιας θεραπευτικής κοινότητας σχετίζεται άμεσα με την πρόοδο των εκπαιδευομένων (tsiboukli & wolff, 2003α).
Επιπλέον, η τέχνη συνιστά μια μορφή διανοητικής δραστηριότητας με ποικίλους συμβολισμούς
(Gardner, 1990), που μπορεί να λειτουργήσει και ως θεραπεία. Η «τέχνη ως θεραπεία»
συναντάται στην Αγγλία λίγο πριν τον β’ παγκόσμιο πόλεμο (waller στο Gilroy & lee,
2000), ενώ κατά τη δεκαετία του 1950 εμφανίζεται εκεί και η εφαρμογή της μουσικής
ως μεθόδου θεραπείας (Bunt στο Gilroy & lee, 2000). Αρκετές έρευνες καταδεικνύουν
την υψηλή θεραπευτική αξία των εικαστικών τεχνών και της μουσικής όσον αφορά σε
άτομα με ψυχωτικές ασθένειες, σε φυλακισμένους, αλλά και σε ενηλίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες (van colle & williams· Killikc & Greenwood·
rees· hoskyns· οldfield & Adams). Η τέχνη ως θεραπευτικό μέσο καλύπτει ένα φάσμα
ψυχολογικών αδυναμιών, όπως η λήθη, η απογοήτευση, η θλίψη, η έλλειψη ισορροπίας,
η απώλεια της αξιοπρέπειας, η αλλοτρίωση και η αποξένωση (de Botton & Armstrong,
2014). Συνακόλουθα, καθώς η απεξάρτηση ως θεραπεία συνιστά μια διαδικασία αποκρυπτογράφησης των αιτίων που συντέλεσαν στην εξάρτηση του εκάστοτε ατόμου που
υπόκειται σε αυτή, η αξιοποίηση διαφόρων ψυχοθεραπευτικών τεχνικών που δρουν συμπληρωματικά μεταξύ τους θεωρείται ότι αποτελεί την καλύτερη δυνατή μέθοδο για την
αποκρυπτογράφηση αυτών των αιτίων, οι οποίες ασφαλώς ποικίλλουν από άτομο σε
άτομο (μάτσα, 2013α). Στο πλαίσιο αυτό, η τέχνη σε όλες τις μορφές της (χορός, ποίηση, μουσική, θέατρο, ζωγραφική, πλαστική, κινηματογράφος) θεωρείται ότι δύναται σε
συνδυασμό με την κλασική ψυχοθεραπεία, ατομική και ομαδική, να λειτουργήσει ως εργαλείο ψυχοθεραπευτικό, καθώς σε κάθε έκφανσή της ωθεί τον πρώην χρήστη σε μια
πνευματική ζωή, από την οποία απείχε λόγω της εξάρτησής του. με άλλα λόγια, μέσα
από την ενεργό συμμετοχή του στην καλλιτεχνική δημιουργία ο θεραπευόμενος καθίσταται ικανός να νιώσει εκ νέου την αξία και τη χαρά της γνώσης μέσω της διεύρυνσης
των πνευματικών του οριζόντων και να επιτύχει την κοινωνικοποίηση αλλάζοντας τη σχέση του με τον εαυτό του και τον κόσμο (μάτσα, 2008, 2013α). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η
τέχνη μετατρέπεται σε μέσο διαφυγής από τις «γραμμές θανάτου» (μάτσα, 2008:109).
παράλληλα, η τέχνη συνιστά ένα μέσο που προτείνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία και για
την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας. τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, εισάγεται δυνα-

Εξαρτήσεις

37

μικά στον χώρο της τυπικής και μη εκπαίδευσης ως βασικό εργαλείο για την προώθηση της αυτό-έκφρασης, της δημιουργικότητας και φαντασίας, καθώς και ως μέσο για
εμπειρική μάθηση (dewey, 1934[2005]· Gardner, 1990· Κόκκος, 2009, 2011, 2012·
Kokkos, 2010, 2012, 2013· Κόκκος & μέγα, 2007· Perkins, 1994· ράικου, 2013).
Ειδικότερα, η μέθοδος Perkins (1994) και η «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» (Κόκκος, 2009, 2010, 2011 & 2012) αποτελούν μοντέλα που ενδείκνυνται για εφαρμογή στις εκπαιδευτικές περιπτώσεις των Εναλλακτικών και μεταβατικών Σχολείων του ΚΕΘΕΑ, καθώς αξιοποιούν τις τέχνες ως εργαλείο κριτικού στοχασμού και εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο τα εκπαιδευόμενα άτομα αλλάζουν τις
αξίες, τα πιστεύω τους και εν γένει τη στάση ζωής τους (Γιαννακοπούλου, δεληγιάννης, ζιώζιας & Χαδουλίτση, 2011· δεληγιάννης, δημητρίου, Κυρίτσης & Σμηλτιάνου,
2011, 2012· Κουλαουζίδης, 2007).
Συνακόλουθα, η μέθοδος που επιλέχθηκε να εφαρμοστεί κατά την εν λόγω ερευνητική διαδικασία είναι η «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Αισθητική εμπειρία» (Κόκκος,
2009, 2010, 2011, 2012). βασικό κομμάτι της μεθόδου συνιστά και το μοντέλο Perkins
αλλά και η μέθοδος, όπως εκφράστηκε από τον Αλέξη Κόκκο (Κόκκος, 2009, 2010,
2011, 2012), και η οποία αποτελείται από έξι στάδια. Στο πρώτο στάδιο ο εκπαιδευτής
προσπαθεί να διερευνήσει την ανάγκη κριτικής εξέτασης μιας νοητικής συνήθειας των
συμμετεχόντων. Στο δεύτερο στάδιο στόχος είναι να καταγραφούν οι απόψεις των
συμμετεχόντων αναφορικά με το υπό εξέταση θέμα. Στο τρίτο στάδιο ο εκπαιδευτής
διαπραγματεύεται με τους συμμετέχοντες ποιες απόψεις θα τεθούν εν τέλει σε κριτική
επεξεργασία και με ποια σειρά μπορεί αυτό να γίνει (Kokkos, 2013). Στο τέταρτο στάδιο εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι επιλέγουν από κοινού διάφορα έργα από όλες τις
μορφές τέχνης. Στο πέμπτο στάδιο βάσει των επιλεγέντων έργων τέχνης ενεργοποιείται ο κριτικός στοχασμός. Χρησιμοποιείται το μοντέλο Perkins για την παρατήρηση του
έργου τέχνης και τη διερεύνηση των νοημάτων που απορρέουν από αυτό ενώ στο έκτο
στάδιο ο εκπαιδευτής εφαρμόζει μια κριτική ανασκόπηση στα προηγούμενα βήματα.
τέλος, γίνεται σύνθεση όλων των ιδεών που ανέκυψαν και συζητούνται οι κινήσεις που
μπορούν να προεκτείνουν περαιτέρω τη μετασχηματιστική διεργασία.
Ειδικότερα, στην παρούσα ερευνητική διαδικασία επιχειρείται να καταδειχθεί ο τρόπος με τον
οποίο η μέθοδος «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Αισθητική εμπειρία» δύναται με τη συνδρομή των τ.π.Ε. να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματική για την ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού των εκπαιδευομένων. με τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών, οι τέχνες μέσω των τεχνολογιών πληροφορίας και Επικοινωνίας (τ.π.Ε.) τίθενται στη βάση μιας νέας απελευθερωτικής παιδαγωγικής (freire
& shor, 2011), καθώς ωφελούν πολύπλευρα τους ενήλικους εκπαιδευόμενους προκειμένου να διαμορφώσουν ιδέες, νοήματα και συναισθήματα και να αποκτήσουν αισθητική αντίληψη, αλλά και ιδιαίτερες εκφραστικές δυνατότητες.

ΣΚοποΣ, προΣδοΚώμΕΝΑ ΑποτΕλΕΣμΑτΑ ΚΑι ΕρΕυΝΗτιΚΑ ΕρώτΗμΑτΑ

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη (ποίηση &
μουσική) και η τεχνολογία μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά ως εργαλεία ενεργοποίησης του κριτικού στοχασμού. Ειδικότερα, επικεντρώνεται σε μια ομάδα ενηλίκων πρώην χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που βρίσκονται σε θεραπεία απεξάρτησης
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στη θεραπευτική κοινότητα του ΚΕΘΕΑ «ΕξοδοΣ» στη λάρισα. Αποσκοπεί να καταδείξει πώς η τέχνη ως εναλλακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο (Κόκκος, 2009, 2010, 2011,
2012· Κόκκος & μέγα, 2007· Kokkos, 2010, 2012, 2013· Kostara, 2014· Perkins, 1994)
με την συμβολή των τ.π.Ε. (μουζάκης, 2013) μπορεί να ωθήσει τα αποκλεισμένα άτομα να στοχαστούν και να αναστοχαστούν κριτικά σχετικά με παραδεδεγμένες γνώσεις
και προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες.
Η πρωτοτυπία της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι επιλέχθηκε
να συνδυαστούν δυο είδη τέχνης, η ποίηση και η μουσική μεταξύ τους καθώς και οι
τ.π.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, και παρά τους περιορισμούς από τη συλλογή δεδομένων μέσα από ένα μικρό δείγμα εκπαιδευομένων, η παρούσα έρευνα θέτει τους εξής επιμέρους στόχους:
• Να καταδείξει την σημασία της τέχνης στην εκπαίδευση ατόμων που βρίσκονται σε
θεραπεία απεξάρτησης.
• Να επισημάνει πώς ο συνδυασμός δύο τεχνών, της ποίησης και της μουσικής, έχει καλύτερα αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία ενηλίκων και δη σε ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων.
• Να τονίσει την αναγκαιότητα εισαγωγής των τ.π.Ε. ως απαραίτητων εργαλείων στην
εκπαίδευση των υπό απεξάρτηση ενήλικων ατόμων.
• Να υπογραμμίσει την αξία των εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης σε ένα
Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων, όπως το ΕΣΕ «ΕξοδοΣ».

μΕΘοδολοΓιΑ

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτέλεσε μια μελέτη περίπτωσης (Babbie, 2011· cohen & Manion,
1994· cohen, Manion & Morrison, 2008), καθώς διενεργήθηκε σε ένα φυσικό κοινωνικό χώρο, στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων (ΕΣΕ)
«ΕξοδοΣ» στη λάρισα και μελέτησε ένα εκπαιδευτικό περιστατικό κατά την εξέλιξή
του του προσπαθώντας να αποτυπώσει τις περίπλοκες, δυναμικές και εκτεταμένες αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευομένων υπό–απεξάρτηση ατόμων στο πλαίσιο ενός μαθήματος ποίησης με τη συνδρομή της μουσικής και των τ.π.Ε. (Η/υ & διαδίκτυο). Επιχειρήθηκε μια εφαρμογή της ερευνητικής μεθόδου «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα
από την Αισθητική εμπειρία» (Κόκκος, 2009, 2010, 2011 & 2012), η οποία αξιοποιεί
στοιχεία του μοντέλου Perkins (1994). ο σκοπός της μελέτης περίπτωσης αφορούσε
τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας τόσο του εκπαιδευτικού πλαισίου, όσο και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικότερης
μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης που εστιάζει στην ανάπτυξη εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Αξιοποιήθηκε η συμμετοχική παρατήρηση κατά τη συλλογή και κατανόηση της επίδρασης της τέχνης και των τ.π.Ε. στον πληθυσμό μελέτης (Ανδρούσου
& πετρογιάννης, 2008· Babbie, 2011· Bell, 1997· cohen, Manion & Morrison, 2008· ιωσηφίδης, 2008· Κυριαζή, 2011· μάγος, 2006· ritchie, 2003), ενώ επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος, λόγω της φύσης του προς διερεύνηση αντικειμένου, του σκοπού της
έρευνας, του είδους των δεδομένων που κρίθηκαν αναγκαία για την εξαγωγή συμπερασμάτων, του διαθέσιμου χρόνου πρόσβασης στον πληθυσμό μελέτης (Bird,
hammersley, Gomm & woods, 1999· creswell, 2011· ιωσηφίδης, 2008).
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τΕΧΝιΚΕΣ/ΕρΓΑλΕιΑ ΣυλλοΓΗΣ δΕδομΕΝώΝ

οι τεχνικές/εργαλεία που αξιοποιήθηκαν κατά την ερευνητική διαδικασία ήταν οι εξής:
Συμμετοχική παρατήρηση κατά την πρακτική έρευνα δράσης: Η συμμετοχική παρατήρηση
προσέφερε την οπτική «εκ των έσω» και διευκόλυνε την ερευνήτρια να γίνει «κομμάτι»
της υπό μελέτης ομάδας, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες και
συμμετέχοντας στη ζωή της (Ανδρούσου & πετρογιάννης, 2008· Bell, 1997· cohen &
Manion, 1994· cohen, Manion & Morrison, 2008· ιωσηφίδης, 2008· Κυριαζή, 2011· μάγος, 2006· ritchie, 2003).
Ημιδομημένα ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που απευθύνονταν στους εκπαιδευομένους (κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας) προκειμένου να αποτυπώσουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας μεμονωμένης περίπτωσης (Babbie,
2011· Bell, 1997· cohen, Manion & Morrison, 2008· ιωσηφίδης, 2008· Κυριαζή, 2011).
ομαδική συνέντευξη (focus group) των εκπαιδευομένων στο τέλος της διαδικασίας, προσφέροντας τη δυνατότητα ανάπτυξης διαλόγου ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και τον
συντονιστή της ομαδικής συνέντευξης, αναφορικά με τις αντιλήψεις, τις σκέψεις και
τα συναισθήματα των εκπαιδευομένων όσον αφορά στην εκπαιδευτική εμπειρία που
βίωσαν (cohen, Manion & Morrison, 2008· tsiboukli & wolff, 2003β).
δυο (2) ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις (μια πριν την έναρξη της διαδικασίας και μια κατά το τέλος αυτής): Επιλέχθηκε λόγω της αμεσότητας και της εμβάθυνσης που προσφέρει σε ζητήματα που πιθανώς να πέρασαν απαρατήρητα μέσα από το ερωτηματολόγιο ή τη συμμετοχική παρατήρηση. Αποτελεί μια μορφή διαλόγου ανάμεσα στον συνεντευκτή και τον ερωτώμενο (Babbie, 2011· Bell, 1997· cohen & Manion, 1994· ιωσηφίδης, 2008· Κυριαζή, 2011· Mishler στο μάγος, 2006) που παρέχει το πλεονέκτημα
της από κοινού πλαισίωσης του νοήματος των ερωτήσεων και των απαντήσεων βάσει
της αλληλεπίδρασης (woods στο μάγος, 2006) και της ειλικρίνειας (verma & Mallick
στο μάγος, 2006).
Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων με χρήση διαφορετικών μεθόδων (συνδυασμός ατομικών και ομαδικών συνεντεύξεων, παρατήρησης και ερωτηματολογίων) έγινε με βασικό
στόχο την εφαρμογή της τριγωνοποίησης, προκειμένου να ενισχυθεί η φερεγγυότητα
μέσα από την ανάδειξη όλων των δυνατών πτυχών και δεδομένων σε μια πολύπλευρη
και ολιστική προσέγγιση αποτύπωσης της πραγματικότητας (Bird, hammersley,
Gomm & woods, 1999· cohen & Manion, 1994· μάγος, 2006). Επιπλέον, η ανάδειξη
του ίδιου θέματος σε δεδομένα τα οποία προκύπτουν από διαφορετικές πηγές ασφαλώς προσδίδει σε αυτά και μεγαλύτερη αξιοπιστία των μετρήσεων σε μια μελέτη περίπτωσης (cohen, Manion & Morrison, 2008).

ο πλΗΘυΣμοΣ μΕλΕτΗΣ

ο πληθυσμός μελέτης αφορά στους ενηλίκους εκπαιδευόμενους του ΕΣΕ «ΕξοδοΣ», που με
βάση τα τυπικά κριτήρια της εκπαίδευσης κατατάχθηκαν και παρακολούθησαν τη
Γ’ τάξη του Ενιαίου λυκείου κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Ενώ οι εκπαιδευόμενοι
που παρακολουθούν την τάξη ανέρχονται σε έξι άνδρες, ηλικίας 26-39 ετών, προσήλθαν τελικά οι τέσσερις, για λόγους που σχετίζονται με διαδικασίες της κοινότητας. ο

40

Εξαρτήσεις

τελικός πληθυσμός της μελέτης απαρτίστηκε από τέσσερις ενήλικες εκπαιδευομένους
ηλικίας 26-39 ετών, και μια εκπαιδεύτρια του ΕΣΕ «ΕξοδοΣ». Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό τους επίπεδο πριν τη φοίτησή τους στο ΕΣΕ «ΕξοδοΣ», ένας δήλωσε ότι έχει
απολυτήριο Γυμνασίου, δύο ότι είχαν αποφοιτήσει από την Α’ τάξη του Ενιαίου λυκείου και ένας από τη β’ τάξη του τεχνικού λυκείου.

διΑδιΚΑΣιΑ ΣυλλοΓΗΣ δΕδομΕΝώΝ

Σε πρώτο στάδιο, μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες ένας φάκελος με τα ερωτηματολόγια με τη
σειρά που θα συμπληρώνονταν, καθώς και το φωτοτυπημένο κείμενο του ποιήματος «ο
Κρητικός» του δ. Σολωμού (2001) πάνω στο οποίο οργανώθηκε η έρευνα. Στη συνέχεια,
σε χαρτοπίνακα (flipchart), όπου είχε γραφτεί το κριτικό ερώτημα – θέμα προς διερεύνηση: «Ποια η σχέση σας με την ποίηση σε επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και ως εφόδιο και
φιλοσοφία ζωής;» (διερεύνηση ανάγκης για κριτικό στοχασμό – 1ο στάδιο μεθόδου Κόκκου) ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις απόψεις τους, και καταγράφηκαν στον χαρτοπίνακα (2ο στάδιο μεθόδου Κόκκου). Έπειτα, ζητήθηκε από τους εκπαιδευομένους να συμπληρώσουν το πρώτο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε ερωτήσεις για την επαφή τους με την τέχνη και, ειδικότερα την ποίηση, τόσο μεμονωμένα όσο
και σε συνδυασμό με τη μουσική, καθώς και τη σχέση τους με τις τ.π.Ε. Σκοπός ήταν οι
συμμετέχοντες να στοχαστούν αναφορικά με τις απόψεις που εξέφρασαν και καταγράφηκαν στον χαρτοπίνακα (προσαρμογή 3ου σταδίου μεθόδου Κόκκου). Στη συνέχεια, η
ερευνήτρια προέτρεψε τα μέλη της ομάδας να βγάλουν από τοn φάκελό τους το έντυπο
με το επιλεγμένο ποίημα και, αφού τους εξήγησε ότι θα το ακούσουν σε απαγγελία της
γνωστής ηθοποιού λυδίας Κονιόρδου (Κονιόρδου, 2011), έδωσε στην εκπαιδεύτρια του
σχολείου –που εκτελούσε και χρέη βοηθού– σήμα να ξεκινήσει το αρχείο από τον υπολογιστή (1η φάση μεθόδου Perkins - χρόνος για παρατήρηση). Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο ποίημα με βασικό κριτήριο ότι μπορεί να κινητοποιήσει παραλληλισμούς με τα βιώματα του πληθυσμού μελέτης. το ποίημα εμπεριέχει το «μοτίβο της δοκιμασίας» (Καψωμένος, 1992), αφού αφηγείται, μέσα από μια δοκιμασία πάλης με αντίμαχη δύναμη τη
φύση με τη θετική και την βίαιη μορφή της, τον μετασχηματισμό ενός πρόσφυγα Κρητικού από μανιασμένο πολεμιστή σε επαίτη της αγάπης και της συναδέλφωσης. το ενδεχόμενο της ταύτισης του πληθυσμού-μελέτης με τον ήρωα θα μπορούσε να λειτουργήσει αναστοχαστικά για τους ίδιους και να επιτύχει τον κριτικό τους στοχασμό, μέσω της
συναισθηματικής συμμετοχής τους. με το τέλος της ακρόασης συζητήθηκαν οι πρώτες
εντυπώσεις, σκέψεις και συναισθήματα, που το ποίημα προκάλεσε στους συμμετέχοντες, οι οποίες και καταγράφηκαν στον χαρτοπίνακα και στη συνέχεια ζητήθηκε από τα
μέλη της ομάδας να συμπληρώσουν το 2ο ερωτηματολόγιο. Στην συνέχεια, η ερευνήτρια προχώρησε στη 2η φάση της ανοικτής και περιπετειώδους παρατήρησης, σύμφωνα
με τη μέθοδο Perkins (1994). δηλαδή, απήγγειλε το απόσπασμα 3[20] του ποιήματος
του δ. Σολωμού με τη μουσική υπόκρουση του l.v. Beethoven «Σονάτα του Σεληνόφωτος» (2009), με στόχο να παρατηρήσει αν η προσθήκη μουσικής θα συνιστούσε έναυσμα
για νέες σκέψεις, αντιδράσεις και συναισθήματα στην ομάδα. Έπειτα, οι επιμέρους σκέψεις και συναισθήματα, όπως και οι νέες εντυπώσεις που εκφράστηκαν από τους συμμετέχοντες καταγράφηκαν στον χαρτοπίνακα και στη συνέχεια ζητήθηκε να συμπληρώσουν το 3ο και τελευταίο στη σειρά ερωτηματολόγιο, υπό την μουσική υπόκρουση της
«Σονάτας…» (για λόγους υποβολής και διέγερσης συναισθημάτων).
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Στην επόμενη φάση, η ερευνήτρια ζήτησε από τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της και να κάνουν το ίδιο εξηγώντας τη διαδικασία. ο πληθυσμός – μελέτης
ανταποκρίθηκε με πολύ μεγάλη προθυμία στο αίτημα να αναλάβει ενεργό δράση και
διαιρέθηκε σε δυο υπό–ομάδες. Κάθε υπό–ομάδα παρέλαβε μπροστά της ένα φορητό
υπολογιστή, προκειμένου να δουλέψει με αυτονομία. Στον χαρτοπίνακα αναρτήθηκε
το χαρτί με τους προτεινόμενους μουσουργούς και ζήτησε από τους συμμετέχοντες
να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτούς (τέταρτο στάδιο σύμφωνα με τη μέθοδο Κόκκου),
τονίζοντας ότι συνιστούν αξιόλογους συνθέτες και έχουν δημιουργήσει μουσικά έργα
υψηλής ποιότητας. Θεωρείται απαραίτητο να αναφερθεί ότι επιλέχθηκε να «περιοριστεί» εν μέρει η απόλυτα ελεύθερη επιλογή μουσικών έργων από πλευράς συμμετεχόντων, καθώς ο στόχος ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αξιοποιήσουν μουσικά έργα υψηλής
αισθητικής αξίας, τα οποία «συμβάλλουν στην ανάπτυξη κριτικής μάθησης σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα έργα μαζικής κουλτούρας» (Κόκκος, 2011:90). την επόμενη
ώρα η διαδικασία προχώρησε με βάση το 5o στάδιο του κριτικού στοχασμού μέσω
της αισθητικής εμπειρίας της μεθόδου Κόκκου (2011) και την 4η φάση της ανασκόπησης της διεργασίας βάσει του μοντέλου Perkins (1994). οι υπό-ομάδες συμφώνησαν
από κοινού με την ερευνήτρια σε ένα χρονικό περιθώριο της τάξεως των 30’ λεπτών
για την επιλογή ενός αποσπάσματος του ποιήματος και την αναζήτηση της κατάλληλης μουσικής επένδυσης. Στο διάστημα αυτό παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευόμενοι
αντιδρούσαν πολύ αυθόρμητα όταν συνειδητοποιούσαν ότι πολλά από τα έργα των
αρχικά «άγνωστων» μουσουργών τους ήταν εντέλει πολύ οικεία! με τη λήξη του χρόνου, οι ομάδες ήταν έτοιμες να παρουσιάσουν το «έργο» τους. μετά από τη δραστηριότητα αυτή, το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν πολύ μεγάλο. Έτσι, η διαδικασία έφτασε στο 6ο στάδιο της επαναξιολόγησης των παραδοχών, σύμφωνα πάντα με
τη μέθοδο Κόκκου (2011). Στο τελευταίο ημίωρο, πραγματοποιήθηκε η ομαδική συνέντευξη του πληθυσμού μελέτης, η οποία και μαγνητοφωνήθηκε για τις ανάγκες της
ερευνητικής τεκμηρίωσης. οι συμμετέχοντες εξέφρασαν εκ νέου απόψεις σε σχέση
με το αρχικό κριτικό ερώτημα, αλλά και με επιμέρους ερωτήματα σε σχέση με τη μουσική και τις τ.π.Ε. Στην πορεία της ομαδικής συνέντευξης, παρουσιάστηκε και πάλι
στους συμμετέχοντες το φύλλο με τις αρχικές τους παραδοχές. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε θετικό και αισιόδοξο κλίμα. το επόμενο πρωί η εκπαιδεύτρια έδωσε
δεύτερη συνέντευξη αποτυπώνοντας τα συναισθήματα, τις εντυπώσεις, τις σκέψεις
της και τις προσδοκίες της για το μέλλον.

ΑΝΑλυΣΗ δΕδομΕΝώΝ

Για την επεξεργασία των δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου
(Babbie, 2011· Baker, 1994· Braun & clarke, 2006· Κυριαζή, 2011· Manning & cullumswan, 1994· πουλόπουλος & τσιμπουκλή, 1995· tsiboukli & wolff, 2003β· smith,
2000). οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων κατηγοριοποιήθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ομαδοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν στην πορεία της έρευνας
(larossa, 2012· crowley, 2010), να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία και οι συσχετισμοί τόσο μεταξύ τους, και ασφαλώς σε συνδυασμό με τις απαντήσεις που έδωσαν οι
εκπαιδευόμενοι στα ερωτηματολόγια ανοιχτού–τύπου, όσο και με τις σημειώσεις κατά
τη συμμετοχική παρατήρηση (Ανδρούσου & πετρογιάννης, 2008· Bell, 1997· cohen &
Manion, 1994· cohen, Manion & Morrison, 2008· ιωσηφίδης, 2008· Κυριαζή, 2011· μά-
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γος, 2006· ritchie, 2003), ώστε σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση να
προκύψει η σε βάθος διερεύνηση των στοιχείων και η εξαγωγή συμπερασμάτων στο
συγκεκριμένο πλαίσιο.
Η ανάλυση περιεχομένου της ομαδικής συνέντευξης ήταν συστηματική, ενώ αποφεύχθηκε η
γενίκευση των αποτελεσμάτων με τη χρήση αριθμών, προκειμένου να παρουσιαστούν
τα ποιοτικά δεδομένα της έρευνας (Bers στο tsiboukli & wolff, 2003β). δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε όλες οι απόψεις, ακόμη και οι πιο ακραίες να συσχετιστούν μεταξύ τους, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κατηγοριοποίηση.

πΑρουΣιΑΣΗ δΕδομΕΝώΝ ΕρΕυΝΑΣ

Η αξία της τέχνης & η σχέση με την τέχνη
Όσον αφορά την τέχνη, όλοι οι συμμετέχοντες εξαρχής εξέφρασαν θετική άποψη και επεσήμαναν τη μεγάλη της αξία. την περιγράφουν ως πηγή πολιτισμού και πνευματικής
καλλιέργειας και ως έκφραση συναισθημάτων: «Μπορούμε να πλησιάσουμε ανθρώπους και να μάθουμε για όλους τους πολιτισμούς. Τη θεωρώ σα να ανασύρει την ψυχή», «Χαρίζει πνευματική καλλιέργεια. Η αξία της είναι πολύ μεγάλη, αρκεί να την αφήσεις να σε αγγίξει», «Τη θεωρώ ενδιαφέρουσα και ψυχαγωγική και σε καλλιεργεί πνευματικά. Έχει θετική αξία στη ζωή μου», «Μου βγάζει πολλά συναισθήματα. Χρειάζεται
σίγουρα στη ζωή μας και είναι σημαντική».
Η επαφή με την ποίηση
Αναφορικά με τη σχέση τους με την ποίηση, οι τρεις συμμετέχοντες την περιγράφουν ως ανύπαρκτη μέχρι την πρώτη τους γνωριμία μέσω εκπαίδευσης, ενώ ο ένας αποφεύγει να
απαντήσει: «Σχεδόν μηδαμινή. Μόνο φευγαλέους στίχους γραμμένους σε τοίχους», «Τη
γνωρίζω ως λέξη και έχω ακούσει και ξέρω πολύ επιφανειακά πράγματα και δεν έχω
σχηματίσει γνώμη», «Δεν είχα σχέση με την ποίηση, ήταν απλά ένα βαρετό μάθημα».
μάλιστα, οι τρεις δε διστάζουν να τονίσουν ότι το σχολείο δεν επιτυγχάνει να προτρέψει τους μαθητές να αναπτύξουν δημιουργική σχέση με την ποίηση: «Κουραστικός ο
τρόπος διδασκαλίας», «ο τρόπος διδασκαλίας δε δίνει τίποτε», «Ακαταλαβίστικη»
(χαρτοπίνακας). ώστόσο, όλοι απαντούν ότι η ποίηση μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά στη ζωή του ανθρώπου: «Μόνο δημιουργικά μπορεί να αξιοποιηθεί. Αναπτύσσεις
φαντασία, σκέψη, εμπλουτίζεις το λεξιλόγιο και τις απόψεις σου. Βλέπεις τα πάντα πιο
ρομαντικά και πολύχρωμα», «Ναι, αν προσπαθήσεις να μπεις μέσα σε αυτή να καταλάβεις πράγματα και να νιώσεις τη μαγεία που έχει», «Δεν ξέρω, αλλά, αν το θέλει και
του αρέσει, μάλλον θα αξιοποιηθεί», «Βεβαίως, με τον σωστό τρόπο μάθησης».
Η επαφή με τη μουσική
Σχετικά με το είδος τέχνης που προτιμούν, όλοι οι συμμετέχοντες επικεντρώνονται στη μουσική,
ενώ ένας αναφέρει και τη ζωγραφική ως δεύτερη προτίμηση. ώς λόγο προτίμησης της
μουσικής παρουσιάζουν το γεγονός ότι γεννά θετικές σκέψεις και συναισθήματα: «Μου
θυμίζει ανθρώπους, στιγμές όμορφες, την κοπέλα μου», «Με κάνει να νιώθω όμορφα»,
«Μου γεννάει συναισθήματα», «Μπορώ να χαλαρώσω, να προβληματιστώ…την έχω ανάγκη. Χωρίς μουσική μου είναι δύσκολο». παράλληλα, και η εκπαιδεύτρια αναφέρει ότι
στην τάξη χρησιμοποιεί κυρίως μουσική: «Χρησιμοποιώ στην τάξη τη μουσική είτε σαν
επένδυση στο μάθημα είτε σαν μουσικό διάλειμμα, για να τους τραβήξω το ενδιαφέρον!»
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Ποίηση και μουσική
Στο θέμα της σύνδεσης της μουσικής με την ποίηση, οι συμμετέχοντες επιδεικνύουν θετική
διάθεση και τη χαρακτηρίζουν ως ενδιαφέρουσα και δημιουργική σχέση, μέσα από
ποικίλους τρόπους: «Έχει ενδιαφέρον, όταν παντρεύονται. Ένα ποίημα συνοδευόμενο
από μια κιθάρα σε ταξιδεύει», «Μπορούν να αποδώσουν πολλά συναισθήματα, να σε
ταξιδέψουν, να σου μείνουν εικόνες στο μυαλό, αν οι μουσικοί απαγγέλουν ποιήματα»,
«Όταν μελοποιούμε ένα ποίημα, του δίνουμε χρώμα και αυτό είναι ενδιαφέρον», «Δεν
την έχω δοκιμάσει, αλλά ακούγεται κάτι πρωτοποριακό και θα ήθελα να το δω».
Τ.Π.Ε. (Η/Υ & διαδίκτυο) & εκπαίδευση
Όσον αφορά στις νέες τεχνολογίες, δυο συμμετέχοντες περιγράφουν ως πολύ καλή την επαφή τους με αυτές και αναφέρουν ότι γνωρίζουν να χειρίζονται πολύ καλά Η/υ: «Μου
αρέσει, γιατί μου παρέχουν πολλές δυνατότητες και μπορώ αυτό που επιλέγω να το
αναδιαμορφώσω εγώ ο ίδιος», «Αρκετά καλή η σχέση, γνωρίζω αρκετά καλά να χειρίζομαι Η/Υ».
Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές & κριτικός στοχασμός - Νέα κίνητρα ζωής & μετασχηματισμός αντιλήψεων
Στο τέλος της διαδικασίας όλοι οι εκπαιδευόμενοι περιγράφουν με έντονο ενθουσιασμό την
εκπαιδευτική εμπειρία στην οποία συμμετείχαν και τονίζουν την εξαιρετική συμβολή
της τεχνολογίας, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για ένα καλύτερο εκπαιδευτικό
μέλλον: Σ1: «Έτρεχε η φαντασία μου. Φανταζόμουν τα θρανία που θα καθόμασταν να
είναι μια οθόνη “touch”. Πλησιάζει, εμένα μου αρέσει! Μου αρέσουν πολύ τα gadgets,
μου αρέσει πολύ η τεχνολογία.», Σ2: «Κάτι πρωτοποριακό! Αλλιώς το περίμενα, αλλιώς
εξελίχθηκε! Αισιοδοξώ με αυτόν τον τρόπο για το μέλλον. Τρέχει η τεχνολογία, πρέπει
να τρέξουμε κι εμείς γιατί έχουμε χάσει πολλά! Πρέπει να μπουν υπολογιστές, πρέπει
να αλλάξουν πολλά στην εκπαίδευση. Έτσι, είναι ένα βήμα αυτό που έγινε σήμερα!»,
Σ3: «Για το σημερινό, αν και δεν το έχω ξανακάνει και ήξερα μόνο τη λέξη ποίηση και
κάποια πράγματα ακουστά είχα, μου ήταν πολύ ενδιαφέρον και με ενθουσίασε κιόλας!», Σ4: «Νομίζω πως η τεχνολογία θα μου άρεσε πάρα πολύ να υπήρχε στα σχολεία. Και αυτό που κάναμε σήμερα μου φάνηκε πολύ διαφορετικό, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ! Μου άφηνε πολύ ωραία πράγματα μέσα στο μυαλό! Μάλλον, κρίμα που δε θα
τύχω σε ένα τέτοιο σχολείο, αν υπάρξει ποτέ η τεχνολογία. Ευελπιστώ αυτοί που θα το
τύχουν να το ευχαριστιούνται και είμαι σίγουρος πως θα είναι έτσι και θα υπάρξει διαφορετικότητα και θα σταματήσουν να βγαίνουν παιδιά που δεν έχουν μόρφωση και,
εφόσον δεν υπάρχει μόρφωση, επικρατούν άλλες καταστάσεις, όπως της βίας».
Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι αναφέρουν ότι η τέχνη με τον τρόπο που τη βίωσαν (ποίηση μουσική και ενεργητική συμμετοχή με χρήση τ.π.Ε.) τους ενεργοποίησε και μπορεί με τις
κατάλληλες προϋποθέσεις να αποτελέσει νέο κίνητρο στη ζωή τους: Σ1: «Μου έκανε
εντύπωση που έχω τη δυνατότητα να το βλέπω και από ένα δεύτερο επίπεδο. Με αυτόν
τον τρόπο οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι, που είναι ξεροκέφαλοι, θα έμπαιναν πιο
εύκολα στη διαδικασία. Αρκεί να το καταλάβουνε και να το συζητήσουνε», Σ2: «Δεν το
έχω με την ποίηση καθόλου! Αλλά μ’ αυτό το «πάντρεμα» της μουσικής, θες δε θες, σε
κερδίζει! Μου άρεσε, θα το προτιμούσα, το συνιστώ σε αυτούς που δεν το έχουνε κάνει να το δοκιμάσουν! Γιατί είμαι δύσκολος εγώ! Με την ποίηση δεν το έχω, παιδιά! Αλλά τους στίχους μου τους θυμάμαι, μπορώ να τους πω απ’ έξω!», Σ3: «Η τέχνη, γενικά
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οι τέχνες, άποψή μου, είναι καλές. Δίνουν στον άνθρωπο νόημα, δίνουν πολλά πράγματα: συναισθήματα, ελπίδα, ικανοποίηση. Αλλά συγκεκριμένα για την ποίηση θα πω ανάλογα με αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Συνθέσεις μπορεί να
έκανα στη μουσική», Σ4: «Οποιαδήποτε μορφή τέχνης από τις καλές τέχνες σίγουρα
έχει να δώσει πράγματα. Ξεχωριστά την ποίηση, νομίζω θα μου ήταν πολύ δύσκολο να
την αφήσω να με αγγίξει. Μαζί με τη μουσική, όμως, θα το επιχειρούσα!». τέλος, όσον
αφορά στη σχέση τους με την ποίηση για το μέλλον τους, καταθέτουν τη θετική τους
αλλαγή με μια σύντομη φράση: Σ1: «Έπεται συνέχεια! Εξελισσόμαστε!», Σ2: «Κάτι παλιό με κάτι καινούριο. Ήρθε καιρός να ανταμώσουν και να εξελιχθούν!», Σ3: «Εξέλιξη!»,
Σ4: «Αν δεν υπάρξει σωστή μετάδοση της ποίησης, είναι θολά τα πράγματα για την
ποίηση!».

ο ρολοΣ του ΕΚπΑιδΕυτΗ ΣτΗΝ ΕΝΕρΓοποιΗΣΗ του ΚριτιΚου ΣτοΧΑΣμου

Η εκπαιδεύτρια του ΕΣΕ «ΕξοδοΣ» υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτής και θέτει ως βασική προϋπόθεση την κατάλληλη οργάνωση ενός στοχευμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, ώστε καινοτόμα εργαλεία, όπως οι τέχνες και οι τ.π.Ε.,
να επιδράσουν ως εργαλεία κριτικού στοχασμού, τα οποία επιφέρουν αλλαγές και
δρομολογούν τον μετασχηματισμό των εκπαιδευομένων: Όταν μπαίνει μέσα στο μυαλό
τους ότι εμένα μου έχει μείνει μάθημα με πίνακες ζωγραφικής, θα πάω να δω και μια
έκθεση ζωγραφικής, που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου, νομίζω ότι όταν
ανοίγεις έτσι παραθυράκια στη ζωή σου, τότε αλλάζεις και ως άνθρωπος!».

ΣυζΗτΗΣΗ – ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην ποίηση και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδραστικά
με τη μουσική και τις τ.π.Ε. μπορεί να δράσει ως εργαλείο για τους ενήλικους εκπαιδευομένους, πρώην χρήστες, προκειμένου να ενεργοποιήσει τον κριτικό τους στοχασμό (Κόκκος, 2009, 2010, 2011, 2012· Κόκκος & μέγα, 2007· Kokkos, 2010, 2012,
2013· Kostara, 2014· Perkins, 1994· ράικου, 2013) και να δράσει στοχαστικά και αναστοχαστικά αναφορικά με την ποίηση στην εκπαίδευση και σε συνάρτηση με τη μελλοντική τους πορεία. ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι και η εκπαιδεύτρια επισημαίνουν την μεγάλη αξία της τέχνης, άποψη που συνάδει με τη διεθνή βιβλιογραφία (Adorno, 2000· Beardsley, 1989· dewey, 1934[2005]·
Gardner, 1990· Καστοριάδης, 2008· Κόκκος, 2009, 2011, 2012· Κόκκος & ράικου,
2014· μέγα, 2011· Perkins, 1994). τη χαρακτηρίζουν ως πηγή πολιτισμού και πνευματικής καλλιέργειας και ως μέσο ψυχαγωγίας και έκφρασης συναισθημάτων. Η εκπαιδεύτρια υπογραμμίζει ότι η τέχνη διαδραματίζει σημαντική θέση στη ζωή των ανθρώπων σε συνειδητό ή ασύνειδο επίπεδο. οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι δεν έχουν
ασχοληθεί ουσιαστικά με την καλλιτεχνική δημιουργία και η επαφή τους είναι επιφανειακή. παρ’ όλα αυτά, εκφράζουν την επιθυμία να αποκτήσουν πιο ουσιαστική γνώση
αναφορικά με την τέχνη, καθώς είναι σημαντική και παρέχει ποικίλα οφέλη.
Αναφορικά με το είδος τέχνης που προτιμούν, όλοι ανεξαιρέτως επικεντρώνονται στη μουσική,
καθώς η μουσική τους δημιουργεί θετικές σκέψεις και συναισθήματα που σχετίζονται
με αγαπημένα πρόσωπα, τους προβληματίζει και τους χαλαρώνει, ενώ ένας εξ’ αυτών
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κάνει μνεία και στη ζωγραφική. Σε θεωρητικό επίπεδο οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ότι
η ποίηση μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά στη ζωή του ανθρώπου, καθώς προσφέρει πολλά οφέλη, αναπτύσσει τη φαντασία και τη σκέψη, εμπλουτίζει τις απόψεις και
το λεξιλόγιο των ανθρώπων και προσφέρει μαγεία, ρομαντισμό και αισιοδοξία στη ζωή
τους. Χαρακτηρίζουν όμως τη σχέση τους με την ποίηση σχεδόν μηδαμινή και υπογραμμίζουν ότι περιορίζεται στην επαφή τους με το σχολικό περιβάλλον. δηλώνουν
επιφανειακή προσέγγιση, τη χαρακτηρίζουν ως ακαταλαβίστικη ή απλώς ένα βαρετό
μάθημα, η διδασκαλία του οποίου μάλλον επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς νιώθουν
ότι μόνο τους κουράζει. ώστόσο, οι συμμετέχοντες επέλεξαν ενδεχομένως ασύνειδα,
όμως εντέλει όχι τόσο τυχαία, ένα απόσπασμα από το ποίημα που τους «μίλησε», που
«ακούμπησε» στον ψυχισμό τους και που ανακίνησε προσωπικά βιώματα, σκέψεις ή συναισθήματα. παρόλο που εξαρχής δήλωσαν άγνοια και απειρία για την ποίηση και για
την κλασική μουσική, ωστόσο, ανταποκρίθηκαν στα νοήματα της ποίησης με έναν τρόπο που καταδεικνύει κάθε άλλο παρά άγνοια και απειρία. Στην πράξη, η συγκεκριμένη
εμπειρία του εν λόγω έργου τέχνης σχετίστηκε με το συγκεκριμένο περιβάλλον, τη θέση του και τον τύπο του, κυριολεκτικά και μεταφορικά (Adorno, 2000). ο διαφορετικός
τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι προσέγγισαν το συγκεκριμένο ποίημα, το πώς
το οικειοποιήθηκαν επενδύοντάς το με τη δική τους μουσική επιλογή και τον τρόπο
που το παρουσίασαν στην τάξη φαίνεται να επιβεβαιώνει την άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης και μορφωτικού επιπέδου διαθέτουν την ικανότητά να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης υψηλής αισθητικής αξίας, τα οποία έχουν κοινωνικό χαρακτήρα (Adorno, 2000), και να τα προσεγγίσουν με κριτικό νου, με απαραίτητη την προϋπόθεση αφενός ότι βρίσκουν παραλληλισμούς με τα προσωπικά τους βιώματα και αφετέρου κατ’ αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται ο συναισθηματικός τους κόσμος (freire & shor, 2011· Καστοριάδης, 2008·
Κόκκος 2011, 2012· Κόκκος & μέγα, 2007· Kokkos, 2012).
Συνακόλουθα, εικάζουμε ότι αυτή η «σχεδόν ανύπαρκτη», όπως δήλωσαν, σχέση τους με την
ποίηση συνιστά απόρροια του γεγονότος ότι δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να τη
γνωρίσουν ή διαφορετικά δεν υπήρξαν ποτέ στην ζωή τους οι κατάλληλες συνθήκες
προκειμένου να εκτιμήσουν την αξία της, ακόμη και μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
Αυτήν την υπόθεση φαίνεται να επιβεβαιώνουν οι απαντήσεις τους στο τέλος της
ερευνητικής διαδικασίας, κατά την ομαδική συνέντευξη, όπου καταθέτουν τη θετική
τους διάθεση για συνέχεια. Ειδικότερα, ως πρώτη και βασική προϋπόθεση αναφέρεται η μουσική, καθώς μόλις εμφανίστηκε, ενεργοποιήθηκε ο κριτικός στοχασμός των
εκπαιδευομένων (dewey, 1934[2005]· Gardner, 1990· Κόκκος, 2009, 2010, 2011, 2012·
Κόκκος & μέγα, 2007· Kokkos, 2010, 2012, 2013· Perkins, 1994). μέσα από τη μουσική αναδύθηκε ένας νέος κόσμος, που μαλάκωσε τον αρχικά «μαύρο» και ακατανόητο
κόσμο του ποιήματος, που επέφερε την αλλαγή στο ποιητικό έργο και την οπτική των
συμμετεχόντων (Καστοριάδης, 2008). τα απαισιόδοξα μηνύματα αμβλύνθηκαν και οι
σκέψεις άλλαξαν, το ποίημα απέκτησε χρώματα, τα συναισθήματα γαλήνεψαν και δημιουργήθηκε η ανάγκη για περαιτέρω εξερεύνησή του. το ποίημα έγινε βατό και πιο
κατανοητό, γεγονός που αποδεικνύει τον κριτικό στοχασμό και την κινητοποίηση της
αλλαγής των εκπαιδευομένων σε σχέση με τις αρχικές παραδοχές τους.
οι τ.π.Ε., που αποτέλεσαν και βασικό εργαλείο του κριτικού στοχασμού των εκπαιδευομένων,
αναφέρθηκαν από τους ίδιους ως δεύτερη προϋπόθεση για τη δημιουργική επαφή
τους με την ποίηση στο μέλλον. Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του
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διαδικτύου από τους ίδιους τους συμμετέχοντες κατά τη συγκεκριμένη ερευνητική
διαδικασία συνέβαλε σημαντικά στην ενεργοποίησή τους (ζωγόπουλος, 2001· μουζάκης, 2006), γεγονός που επέδρασε στην αλλαγή της στάσης τους απέναντι στο ποίημα. Όπως χαρακτηριστικά παρατήρησαν τόσο οι ίδιοι όσο και η εκπαιδεύτριά τους,
ένιωσαν πιο κοντά τους τα νοήματά του, ένιωσαν αμεσότητα. το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκαν δύο αισθήσεις, η όραση και η ακοή, συνέβαλε στην κινητοποίηση νέων
σκέψεων και συναισθημάτων, με αποτέλεσμα την καλύτερη αίσθηση και κατ’ επέκταση κατανόηση της ποίησης.
Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι δουλεύοντας σε ομάδες αναζήτησαν και άκουσαν κομμάτια κλασικής (ας μου επιτραπεί ο όρος στην ευρύτερή του έννοια) μουσικής. Αυτός ο τρόπος
λειτουργίας προώθησε την ενεργητική συμμετοχή. Εξάλλου, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Brookfield 2012· Jaques, 2004· Κόκκος, 2006· Κόκκος & λιοναράκης, 1998· noye & Piveteau, 1999· τσιμπουκλή, 2010β), η ομαδική (συν) εργασία
θεωρείται πολύ σημαντική στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αφενός απελευθερώνει τους συμμετέχοντες από το φόβο της αποτυχίας και αφετέρου ευνοεί την ανάπτυξη αλληλεγγύης και ανταλλαγής συναισθημάτων, απόψεων και εμπειριών μέσα σε ένα
κλίμα αμοιβαιότητας, νοηματοδοτώντας τη μετασχηματίζουσα διεργασία των συμμετεχόντων. παράλληλα, η ομαδική εργασία συνιστά έναν οικείο τρόπο λειτουργίας καθώς συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής κοινότητας (παπαναστασάτος
στο Κουτρουβίδης, 2010α). Η χρήση των τ.π.Ε. προώθησε με τρόπο ενεργό και συμμετοχικό την αυτόνομη και ανακαλυπτική μάθηση των συμμετεχόντων και επομένως
ανέδειξε τον Η/υ και το διαδίκτυο σε σημαντικά εργαλεία που συντέλεσαν στον κριτικό στοχασμό τους (Αλιμήσης, 2003· ζωγόπουλος, 2001· λιοναράκης & φραγκάκη,
2009· μηλιώνης & μπαλτά, 2001). προωθώντας, την παραγωγική μάθηση, θα ήταν θεμιτό να υποστηρίξουμε ότι οι τ.π.Ε. ενεργοποίησαν τη «χειραφέτηση» των εκπαιδευομένων από τις αρχικές αρνητικές αντιλήψεις τους για την ποίηση, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό για την πορεία τους στο μέλλον, καθώς απέκτησαν ακόμη ένα κίνητρο να ασχοληθούν ενδελεχώς με την ποιητική δημιουργία και ευρύτερα με την τέχνη
ως εφόδια ζωής. οι τ.π.Ε. λειτούργησαν και ως εργαλείο ανάπτυξης νέων γνωστικών
δεξιοτήτων. Εντέλει, ο συνδυασμός των δύο τεχνών, της ποίησης και της μουσικής,
με τις τ.π.Ε. χαρακτηρίστηκε ως μια καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική, πρωτόγνωρη
για όλους τους εκπαιδευόμενους που εξέφρασαν την ελπίδα στο μέλλον να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό σχολείο που θα εφαρμόζει ευρύτερα αυτού του είδους τις μεθόδους και τα εργαλεία προκειμένου να προάγει τη διαφορετικότητα και να παράγει
ανθρώπους μορφωμένους και πνευματικά θωρακισμένους που θα διαμορφώσουν μια
κοινωνία καθαρή από παθογόνες καταστάσεις. Εξέφρασαν την επιθυμία να επαναλάβουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές πρακτικές και ακόμη περισσότερο καινοτόμες, καθώς
λειτουργούν για τους ίδιους δημιουργικά και απελευθερωτικά. Επί της ουσίας, οι εκπαιδευόμενοι αποτύπωσαν μια άποψη που συνάδει απόλυτα με το γεγονός ότι η τέχνη
ως σημαντικό παιδευτικό (Adorno, 2000· Αριστοτέλης & πλάτωνας στο Breadsley,
1989· dewey, 1934[2005]· Gardner, 1990· Καστοριάδης, 2008· Κόκκος, 2009, 2010,
2011, 2012· μέγα, 2011· Perkins, 1994· tolstoy, 1995), αλλά και θεραπευτικό μέσο
(μάτσα, 2008) μπορεί να δράσει απελευθερωτικά για τα πρώην εξαρτημένα άτομα
που βιώνουν την κοινωνική περιθωριοποίηση. Όταν αξιοποιείται δημιουργικά, μπορεί
να διαμορφώσει θετικές προοπτικές προκειμένου τα άτομα σε απεξάρτηση μέσα από
την πνευματική και ψυχική ενδυνάμωση να αποβάλουν το άγχος του αποκλεισμού και
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να καταφέρουν να δημιουργήσουν μια θετική εικόνα διατηρώντας παράλληλα υγιείς
διαπροσωπικές σχέσεις σε συναισθηματικό επίπεδο. Επομένως, θα ήταν επιτρεπτό να
υποστηρίξουμε την άποψη ότι η εν λόγω έρευνα παρατήρησης (Ανδρούσου & πετρογιάννης, 2008) δημιούργησε τις προϋποθέσεις και, εφόσον αξιοποιηθεί ευρύτερα, δύναται να επιφέρει τον επιθυμητό μετασχηματισμό των εκπαιδευομένων. πρόσφερε
εναύσματα για κριτικό στοχασμό σε σχέση με την ποίηση, μέσα από την κλασική μουσική και τις τ.π.Ε. και δημιούργησε προσδοκίες για μια ολικά μετασχηματισμένη, για
μια εκμοντερνισμένη εκπαίδευση. Ευαισθητοποίησε πέρα από τη λογική και το συναίσθημα με στόχο την ολιστική, συγκινησιακή και διαισθητική, αντίληψη του θέματος και
αυτό σημαίνει ότι άνοιξε τον δρόμο για τη μετασχηματίζουσα μάθηση, η οποία είναι
μια ορθολογιστική διεργασία, που όμως περιλαμβάνει συγκινησιακές, διαισθητικές και
φαντασιακές προεκτάσεις (Mezirow στο Κόκκος, 2011). ώστόσο, δε θα μπορούσαμε
να υποστηρίξουμε ότι η εν λόγω εκπαιδευτική εμπειρία επέφερε τον απόλυτο μετασχηματισμό των εκπαιδευομένων. Εξάλλου, ο μετασχηματισμός συνιστά αποτέλεσμα
μιας ευρύτερης διεργασίας που απαιτεί χρόνο.
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PArEntAl And schOOl MAnAGEMEnt PrActicEs Of EXtErnAl
BEhAviOrAl PrOBlEMs Of ElEMEntAry schOOl studEnts
MAriA sMyrnAKi*

Abstract
this qualitative study examines the parental and school management practices of external
behavioral problems of elementary school students, the ways students experience
them and react to them, as well as their effectiveness according to the perception of
parents, teachers and students.
this case study took place in three elementary schools in a suburban area in heraklion
Prefecture of crete. A total of 36 semi-structured interviews conducted to students with
external behavioral problems by the d, E and f grades, also to their parents and their
teachers. the content analysis of the interviews revealed the following dominant
findings: 1) prevail the negative parental and school management practices of external
behavioral problems of students (e.g. raising the tone of voice, punishments, physical
aggression) according to the reports of students, 2) effective parental and school
practices associate, according to the perception of three sides, with positive mainly
ways of students approach (e.g. discussion, encouragement, humor), while ineffective
practices exclusively associate with negative ways of students approach (e.g. raising
the tone of voice, punishment, reprehension). study results highlight the impact of
parental and teacher management practices of external behavioral problems of
students in strengthening or weakening them. these findings can be used in designing
and implementing interventions to promote mental resilience of students and prevent
the development of their external behavioral problems within elementary school
context.
Key-words: elementary school, external behavioral problems of students, parental-school
management practices, prevention interventions.
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ΓοΝΕϊΚΕΣ ΚΑι ΣΧολιΚΕΣ πρΑΚτιΚΕΣ διΑΧΕιριΣΗΣ τώΝ ΕξώτΕριΚΕυμΕΝώΝ
προβλΗμΑτώΝ ΣυμπΕριφορΑΣ μΑΘΗτώΝ δΗμοτιΚου ΣΧολΕιου
μΑρiΑ ΣμυρΝAΚΗ**

περίληψη
Η παρούσα ποιοτική έρευνα μελετά τις γονεϊκές και σχολικές πρακτικές διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών δημοτικού σχολείου, τους τρόπους που οι μαθητές τις βιώνουν και αντιδρούν σε αυτές, καθώς, επίσης, και την αποτελεσματικότητά τους κατά την αντίληψη των γονέων, των δασκάλων και των μαθητών. πρόκειται για μελέτη περίπτωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τρία δημοτικά
σχολεία μιας ημιαστικής περιοχής του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Για τη διεξαγωγή
της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 36 συνολικά ημιδομημένες συνεντεύξεις με μαθητές
με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς από τις δ’, Ε’ και Στ’ τάξεις, τους γονείς και τους δασκάλους τους. Η ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων ανέδειξε
τα ακόλουθα κυρίαρχα ευρήματα: 1) επικρατούν οι αρνητικές γονεϊκές και σχολικές
πρακτικές διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών (π.χ. ανέβασμα του τόνου της φωνής, τιμωρίες, φυσική/σωματική επιθετικότητα),
σύμφωνα με τις αναφορές των μαθητών, 2) οι αποτελεσματικές γονεϊκές και σχολικές
πρακτικές συνδέονται, σύμφωνα με την αντίληψη των τριών πλευρών, με θετικούς κυρίως τρόπους προσέγγισης των μαθητών (π.χ. συζήτηση, ενθάρρυνση, χιούμορ), ενώ
οι αναποτελεσματικές πρακτικές με αποκλειστικά αρνητικούς τρόπους προσέγγισής
τους (π.χ. ανέβασμα του τόνου της φωνής, τιμωρία, επίπληξη). τα αποτελέσματα της
έρευνας τονίζουν την επίδραση των γονεϊκών και σχολικών πρακτικών διαχείρισης των
εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών στην ενίσχυση ή στην
αποδυνάμωσή τους. πρόκειται για ευρήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στo σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και την πρόληψη της εξέλιξης των εξωτερικευμένων προβλημάτων
συμπεριφοράς τους στο πλαίσιο του δημοτικού σχολείου.
λέξεις-κλειδιά: γονεϊκές-σχολικές πρακτικές διαχείρισης, δημοτικό σχολείο, εξωτερικευμένα
προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών, παρεμβάσεις πρόληψης.
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Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των γονεϊκών και σχολικών πρακτικών διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών δημοτικού σχολείου, των τρόπων που οι μαθητές τις βιώνουν και αντιδρούν σε αυτές και της αποτε-
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λεσματικότητάς τους σύμφωνα με την αντίληψη των γονέων, των δασκάλων και των
μαθητών σε μια ημιαστική περιοχή του νομού Ηρακλείου Κρήτης.
Σύμφωνα με την ταξινόμηση των Achenbach και rescorla (2003), στα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία συνιστούν το αντικείμενο αυτής της μελέτης, συμπεριλαμβάνονται επιθετικές (είναι πνεύμα αντιλογίας, είναι σκληρός, μοχθηρός με τους άλλους, τους κάνει τον νταή, ζητά πολλή προσοχή από τους άλλους, καταστρέφει τα
πράγματά του, καταστρέφει πράγματα που ανήκουν σε άλλους, είναι ανυπάκουος στο
σχολείο, μπλέκει σε πολλούς καυγάδες, επιτίθεται και χτυπά άλλους, φωνάζει πολύ,
ουρλιάζει, είναι πεισματάρης, δύσθυμος, ευερέθιστος, εμφανίζει ξαφνικές αλλαγές στη
διάθεση ή στα συναισθήματά του, είναι πολύ συχνά μουτρωμένος, είναι καχύποπτος,
πειράζει πολύ τους άλλους, είναι πειραχτήρι, εμφανίζει εκρήξεις οργής, αρπάζεται εύκολα, απειλεί τους άλλους, κάνει πολύ περισσότερη φασαρία από άλλα παιδιά, είναι
αντιδραστικός, αντιμιλά στους δασκάλους του, είναι εκρηκτικός με απρόβλεπτη συμπεριφορά, θέλει οι απαιτήσεις του να πραγματοποιούνται αμέσως, με το παραμικρό αισθάνεται ματαίωση) και παραβατικές μορφές συμπεριφοράς (δεν φαίνεται να αισθάνεται τύψεις όταν έχει συμπεριφερθεί άσχημα, παραβαίνει σχολικούς κανόνες, κάνει παρέα με παιδιά που μπλέκουν σε φασαρίες, λέει ψέματα, κάνει μικροαπάτες, προτιμά να
κάνει παρέα με μεγαλύτερα παιδιά, κλέβει, βρίζει, λέει βρομόλογα, σκέφτεται υπερβολικά το σεξ, καπνίζει, κάνει σκασιαρχείο ή αδικαιολόγητες απουσίες, κάνει χρήση αλκοόλ ή ουσιών, έρχεται αργοπορημένος στο σχολείο ή στην τάξη).
Σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής μελέτης αποτελεί η καταγωγή της πλειοψηφίας των
γονέων των μαθητών από την επαρχία μυλοποτάμου, μιας περιοχής με υψηλά ποσοστά επιθετικής και παραβατικής συμπεριφοράς των ενηλίκων (παπακωνσταντής, 2008.
τσαντηρόπουλος, 2006). Στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, το οποίο
παρουσιάζει χαρακτήρα «υψηλού κινδύνου» σε σχέση με τις επιθετικές και παραβατικές μορφές συμπεριφοράς των ανηλίκων, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη
των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών.
Η συμπεριφορά έχει έναν επικοινωνιακό χαρακτήρα και σχετίζεται με το κοινωνικοπολιτισμικό
πλαίσιο ανάπτυξης του παιδιού (ιεροδιακόνου, 2005). οι κοινωνικές αξίες του ευρύτερου πλαισίου ασκούν σημαντικές επιρροές, ωστόσο κάθε οικογένεια και κάθε σχολική
κοινότητα διαμορφώνει το δικό της πλαίσιο συνδιαλλαγών και συμπεριφορικών προτύπων συμβάλλοντας στην ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανθεκτικότητα (resilience)
του παιδιού (Bowes & Arseneault, 2013. doll, 2013).
τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς λαμβάνουν διάφορες μορφές ανάλογα με το
πλαίσιο εκδήλωσής τους και τις συνθήκες αντιμετώπισής τους από το περιβάλλον.
προκύπτουν ως αποτέλεσμα αρνητικών δυναμικών που αναπτύχθηκαν στα δύο βασικά
πλαίσια αναφοράς του παιδιού, στην οικογένεια και στο σχολείο. διαμορφώνονται αλλά και μεταβάλλονται υπό την επίδραση εξωγενών παραγόντων και παρεμβάσεων. Η
στάση των γονέων και των εκπαιδευτικών στα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που θα εξελιχθούν
στην πορεία (frick, 2006. Khaleque, 2015).
οι στάσεις απόρριψης από τους γονείς και τον δάσκαλο συνδέονται με υψηλά επίπεδα εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο (rohner,
2010. tulviste, 2011). οι στάσεις αποδοχής από τους γονείς και τον δάσκαλο σχετίζο-
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νται με την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και την πρόληψη της
εκδήλωσης ή εξέλιξης των δυσλειτουργικών συμπεριφορών τους (chadwick, 2014.
Χατζηχρήστου, 2015).
τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών σχετίζονται με αρνητικές στάσεις και πρακτικές στην οικογένεια και στο σχολείο (simpson & Mundschenk, 2012).
Σχετικά ευρήματα τονίζουν τη σύνδεση ανάμεσα στο γονικό στρες, στις αρνητικές
πρακτικές πειθαρχίας και στα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών (neece, Green, & Baker, 2012). Επιπλέον, η χρήση σωματικής τιμωρίας και η έλλειψη σταθερών ορίων έχει βρεθεί ότι συνιστούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου
για την εκδήλωση εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών
(Brigham, Bakken, & ratorari, 2012).
Σύμφωνα με το Καταναγκαστικό μοντέλο/coercive Model (Patterson, 2002), οι αρνητικές γονεϊκές πρακτικές πειθαρχίας (αυταρχικότητα, πίεση, εξαναγκασμός, απειλές, τιμωρίες
κ.ά.) ενισχύουν τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών (Patterson
& yoerger, 2002). οι βίαιες γονεϊκές πρακτικές συμμόρφωσης συνιστούν «τραυματικές εμπειρίες», οι οποίες αποδιοργανώνουν σε μεγάλο βαθμό το παιδί. Εκείνο, προκειμένου να εκτονώσει την εσωτερική ένταση που βιώνει, βρίσκει διέξοδο σε συμπεριφορές εκδραμάτισης (acting out) που εντείνουν τις αρνητικές γονεϊκές στάσεις. Αυτός ο φαύλος κύκλος «τραυματικών αλληλεπιδράσεων» μεταφέρεται από την οικογένεια στο σχολείο μέσα από τις αρνητικές σχέσεις δασκάλων-μαθητών που θυμίζουν
έντονα τις δυσλειτουργικές αλληλεπιδράσεις που τα παιδιά έχουν βιώσει μέσα στις
οικογένειές τους (Greenwald, 2002. Κουρκούτας, 2011).
Επομένως, σε μια προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης των οικογενειακών και σχολικών
πρακτικών διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών
δημοτικού σχολείου στον τρόπο εξέλιξής τους, μπορεί να αποβεί βοηθητική η μελέτη
των εξής ερευνητικών ερωτημάτων: α) Ποιες πρακτικές υιοθετούν οι γονείς και ο δάσκαλος για τη διαχείριση των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών; β) Πώς οι μαθητές βιώνουν τις πρακτικές αυτές και πώς αντιδρούν σε αυτές; γ)
Ποιοι τρόποι διαχείρισης θεωρούνται αποτελεσματικοί και ποιοι αναποτελεσματικοί
στην αποδυνάμωσή των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών
και ποιοι προτείνονται ως περισσότερο αποτελεσματικοί;
μάλιστα, διάφοροι ερευνητές επισημαίνουν ότι συστηματικά παραμελείται η διερεύνηση της
σχολικής περιόδου, φάση κατά την οποία συνήθως εγκαθίστανται τα εξωτερικευμένα
προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών (Moffit, 2003). Άλλωστε, το δημοτικό σχολείο, παρεμβαίνοντας νωρίς στην αναπτυξιακή πορεία των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς, μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της επιδείνωσής τους στην
εφηβεία και στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών (Ares et al.,
2015. Bock & Borders, 2012).

μΕΘοδοΣ

Δειγματοληψία
Η συγκεκριμένη ποιοτική έρευνα, η οποία συνιστά μελέτη περίπτωσης, πραγματοποιήθηκε σε
12 μαθητές με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, στους γονείς και στους
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δασκάλους τους. τα χαρακτηριστικά των γονέων των 12 μαθητών ως προς το μορφωτικό επίπεδο γονέων, τον τόπο καταγωγής γονέων, την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και την οικογενειακή κατάσταση των γονέων κατανέμονται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. μορφώτιΚο ΕπιπΕδο ΓοΝΕώΝ

Μορφωτικό Επίπεδο
Γονέων
Απόφοιτ. δημοτικού
Απόφοιτ. Γυμνασίου
Απόφοιτ. λυκείου
Σύνολο

Απόλυτη Συχνότητα
πατέρα
μητέρας

Σχετική Συχνότητα %
πατέρα
μητέρας

3
6
3

3
1
8

25
50
25

25
8
67

12

12

100

100

Από τους πατεράδες των 12 μαθητών, τρεις (25%) είναι απόφοιτοι δημοτικού, έξι (50%) είναι
απόφοιτοι γυμνασίου και τρείς (25%) είναι απόφοιτοι λυκείου. Από τις μητέρες των 12
μαθητών, τρεις (25%) είναι απόφοιτες δημοτικού, μια (8%) είναι απόφοιτη γυμνασίου
και οκτώ (67%) είναι απόφοιτες λυκείου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. τοποΣ ΚΑτΑΓώΓΗΣ ΓοΝΕώΝ

Kαταγωγή Γονέων
Χωριό μυλοποτάμου
Άλλο Χωριό Κρήτης
Ηράκλειο
Αλβανία
Σύνολο

Απόλυτη Συχνότητα
πατέρα
μητέρας

Σχετική Συχνότητα %
πατέρα
μητέρας

6
4
1
1

6
5
1
0

50,0
33,4
8,3
8,3

50,0
41,7
8,3
0,0

12

12

100

100

Από τους πατεράδες των 12 μαθητών, έξι (50%) κατάγονται από κάποιο χωριό της επαρχίας
μυλοποτάμου, τέσσερις (33,4%) κατάγονται από κάποιο άλλο χωριό της Κρήτης, ένας
(8,3%) κατάγεται από το Ηράκλειο και ένας (8,3%) κατάγεται από την Αλβανία. Από
τις μητέρες των 12 μαθητών, έξι (50%) κατάγονται από κάποιο χωριό της επαρχίας
μυλοποτάμου, πέντε (41,7%) κατάγονται από κάποιο άλλο χωριό της Κρήτης και μια
(8,3%) κατάγεται από την πόλη του Ηρακλείου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. οιΚοΝομιΚΗ ΚΑτΑΣτΑΣΗ οιΚοΓΕΝΕιΑΣ

Oικονομική Κατάσταση
Καθόλου Καλή
λίγο Καλή
μέτρια
Σύνολο

Απόλυτη Συχνότητα

Σχετική Συχνότητα %

4
1
7

33,3
8,3
58,3

12

100,0
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Από τις οικογένειες των 12 μαθητών, τέσσερις (33,3%) χαρακτηρίζουν «καθόλου καλή» την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, μια (8,3%) χαρακτηρίζει «λίγο καλή» την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και επτά (58,3%) χαρακτηρίζουν «μέτρια» την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.
Από τους γονείς των 12 μαθητών, οι γονείς εννέα μαθητών (75%) είναι παντρεμένοι, οι γονείς
δύο μαθητών (16,7%) είναι σε διάσταση και οι γονείς ενός μαθητή (8,3%) είναι διαζευγμένοι.
τα χαρακτηριστικά των εννέα συνολικά εκπαιδευτικών ως προς την ηλικία, το φύλο και τα έτη
προϋπηρεσίας κατανέμονται ως εξής:
μ = 336:9 = 37,33 Εύρος l = 52-28= 24
ο μέσος όρος της ηλικίας των εννέα εκπαιδευτικών είναι τα 37,33 έτη, ενώ το εύρος των ηλικιών τους είναι 24 έτη. δύο από αυτούς (22,5%) είναι 30 ετών, δύο (22,5%) είναι 34
ετών και από ένας (11%) είναι 28, 37, 45, 46 και 52 ετών.
Από τους εννέα εκπαιδευτικούς, τρεις (33,3%) είναι άνδρες και έξι (66,7%) είναι γυναίκες.
Από τους εννέα εκπαιδευτικούς, δύο (22,5%) έχουν οκτώ έτη προϋπηρεσίας, δύο (22,5%)
έχουν 20 έτη προϋπηρεσίας και από ένας (11%) έχει πέντε, έξι, εννέα, 10 και 21 έτη
προϋπηρεσίας.
τέλος, τα χαρακτηριστικά των 12 μαθητών ως προς το φύλο, την τάξη και τη συμμετοχή τους
σε τμήμα ένταξης κατανέμονται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. φυλο μΑΘΗτώΝ

Φύλο

Απόλυτη Συχνότητα

Σχετική Συχνότητα %

Αγόρι
Κορίτσι

9
3

75
25

Σύνολο

12

100

Από τα 12 παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα, τα εννέα (75%) είναι αγόρια και τα τρία (25%)
είναι κορίτσια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. τΑξΗ μΑΘΗτώΝ

Τάξη Μαθητών
δ’
Ε’
Στ’
Σύνολο

Απόλυτη Συχνότητα

Σχετική Συχνότητα %

6
4
2

50
33,3
16,7

12

100

Από τους 12 μαθητές, έξι (50%) πηγαίνουν δ’ τάξη, τέσσερις (33,3%) πηγαίνουν Ε’ τάξη και
δύο (16,7%) πηγαίνουν Στ’ τάξη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΣυμμΕτοΧΗ μΑΘΗτώΝ ΣΕ τμΗμΑ ΕΝτΑξΗΣ

Συμμετοχή σε Τμήμα Ένταξης
Ναι
Όχι
Σύνολο

Απόλυτη Συχνότητα

Σχετική Συχνότητα %

7
5

58,3
41,7

12

100

Από τους 12 μαθητές, επτά μαθητές (58,3%) συμμετέχουν σε τμήμα ένταξης και πέντε μαθητές (41,7%) δεν συμμετέχουν σε τμήμα ένταξης.
Μέσα Συλλογής Δεδομένων
Στα πλαίσια μιας ολιστικής/οικοσυστημικής προσέγγισης εφαρμόστηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης στους 12 συνολικά μαθητές, στους γονείς και στους δασκάλους
τους. Η συνέντευξη αποτελεί την πιο διαδομένη μέθοδο άντλησης ποιοτικού υλικού
στις κοινωνικές επιστήμες (fischer, 2006). O σχεδιασμός, η διεξαγωγή και η ανάλυσή
τους απαιτούν μεγάλη ανάλωση δεξιοτήτων, χρόνου και προσπάθειας (Mason, 2004).
οι συνεντεύξεις προσφέρουν πλούσια στοιχεία, γι’ αυτό και στις έρευνες που στηρίζονται στη συνέντευξη, τα μικρά δείγματα είναι συνήθως αποδεκτά (Breakwell, 1995).
Ειδικότερα, επιλέχθηκε η μορφή της ημιδομημένης συνέντευξης. πρόκειται για τον τύπο συνέντευξης που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του δομημένου (τίθενται κάποια όρια, εντός
των οποίων κινείται ο συνεντευξιαζόμενος) και του μη δομημένου τύπου συνέντευξης
(παρέχεται στον συνεντευξιαζόμενο κάποια ελευθερία έκφρασης και πέρα από τα συγκεκριμένα ζητήματα που τίθενται) (smith, 2003). ο συμμετέχοντας έχει αρκετή πρωτοβουλία στη διατύπωση των απαντήσεών του, η διάταξη και η διατύπωση της ερώτησης μπορεί να αλλάξει, ενώ συγκεκριμένες ερωτήσεις μπορούν να παραλειφθούν ή να
συμπεριληφθούν πρόσθετες (βάμβουκας, 2007).
Αφού συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με βασικά κοινωνιοδημογραφικά χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων, διερευνήθηκαν οι ακόλουθοι θεματικοί άξονες: α) πώς διαχειρίζονται
τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς του μαθητή οι γονείς και ο δάσκαλος;
β) πώς ο μαθητής βιώνει τις πρακτικές αυτές και πώς αντιδράει σε αυτές, β) ποιοι
από τους τρόπους διαχείρισης, εκ μέρους των γονέων και του δασκάλου, των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς του μαθητή, εκτιμώνται ότι έχουν μεγαλύτερο, ποιοι λιγότερο αποτέλεσμα και ποιοι προτείνονται ότι θα μπορούσαν να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα.
Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων
Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε τη
σχολική χρονιά 2011-2012 στα τρία δημοτικά σχολεία μιας ημιαστικής περιοχής του
Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Η επιλογή του αρχικού δείγματος έγινε μετά την ταξινόμηση των μαθητών σε λίστες με ιεραρχική σειρά, βάσει του συνολικού σκορ που συγκέντρωσαν από τα εξής κριτήρια: α) το αν ένας μαθητής πηγαίνει σε τμήμα ένταξης ή
έχει λάβει κάποια επίσημη διάγνωση από τα ΚΕδδυ που σχετίζεται με τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς του, β) το αν η βαθμολογία κάθε μαθητή στις 32
ερωτήσεις της κλίμακας teacher’s report form for Ages 6-18/Έντυπο Αναφοράς για
Εκπαιδευτικούς παιδιών Ηλικίας 6-18 ετών (Achenbach & rescorla, 2003) εντάσσεται
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στο κλινικό φάσμα για επιθετικές μορφές συμπεριφοράς (20 ερωτήσεις), για παραβατικές μορφές συμπεριφοράς (12 ερωτήσεις) ή συνολικά για εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς (32 συνολικά ερωτήσεις), γ) την προσωπική εκτίμηση του δασκάλου, στο πλαίσιο της πρώτης διερευνητικής συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε τον
Νοέμβριο, για το αν ένας μαθητής τον δυσκολεύει σημαντικά στη διαχείριση της συμπεριφοράς του, εξαιτίας των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς του. οι
μαθητές με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς επιλέχθηκαν ξεκινώντας από
το υψηλότερο συνολικό σκορ και προχωρώντας προς τα κάτω. οι μαθητές χωρίς εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς επιλέχθηκαν ξεκινώντας από το χαμηλότερο
συνολικό σκορ και προχωρώντας προς τα απάνω.
Συνολικά συναίνεσαν 110 γονείς για τη συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα, 55 γονείς
μαθητών με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς και 55 γονείς μαθητών χωρίς
εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς. Στους μαθητές αυτούς χορηγήθηκαν οι
εξής κλίμακες: 1) η Κλίμακα Αυτοαναφοράς για μαθητές 10-12 ετών (Χατζηχρήστου
κ.ά., 2008), 2) η Κλίμακα Εκπαιδευτικού για παιδιά Σχολικής Ηλικίας 7-12 ετών (Χατζηχρήστου κ.ά., 2008) και 3) η Κλίμακα Parental Acceptance-rejection (PArQ) short
form/Κλίμακα Γονεϊκής Αποδοχής-Απόρριψης (rohner & Khaleque, 2005).
Από το αρχικό δείγμα των 55 μαθητών με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς επιλέχθηκαν για εις βάθος (ποιοτική) διερεύνηση οι 12 μαθητές με τα πιο έντονα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς -οι γονείς των οποίων συναίνεσαν για τη συμμετοχή του παιδιού τους στην έρευνα- βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 1) μιας δεύτερης διερευνητικής συνέντευξης με τον δάσκαλο κάθε τάξης που πραγματοποιήθηκε
τον μάρτιο αναφορικά με τους μαθητές με τα πιο έντονα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς στο πλαίσιο της τάξης, 2) του υψηλότερου σκορ των μαθητών στον
παράγοντα «προβλήματα Συμπεριφοράς» στην Κλίμακα Εκπαιδευτικού για παιδιά
Σχολικής Ηλικίας 7-12 ετών (Χατζηχρήστου κ.ά., 2008) και στην Κλίμακα Αυτοαναφοράς για μαθητές 10-12 ετών (Χατζηχρήστου κ.ά., 2008), του υψηλότερου τελικού
σκορ στην Κλίμακα Parental Acceptance-rejection (PArQ) short form/Κλίμακα Γονεϊκής Αποδοχής-Απόρριψης (rohner & Khaleque, 2005) και 3) του αν ένας μαθητής πηγαίνει σε τμήμα ένταξης ή έχει λάβει κάποια επίσημη διάγνωση από τα ΚΕδδυ που
σχετίζεται με τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς του.
Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων
Για την ανάλυση των συνεντεύξεων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου (content Analysis). Κεντρική ιδέα της ανάλυσης περιεχομένου είναι η κατηγοριοποίηση των πολλών λέξεων του κειμένου σε λιγότερες και μικρότερες κατηγορίες. οι λέξεις, οι φράσεις ή οι άλλες μονάδες κατηγοριοποίησης που ταξινομούνται
στην ίδια κατηγορία οφείλουν να έχουν την ίδια σημασία (weber, 1990). Στην παρούσα
έρευνα το εμπειρικό περιεχόμενο της ανάλυσης περιεχομένου αποτελούν οι απαντήσεις των γονέων, των δασκάλων και των μαθητών στα ερωτήματα των συνεντεύξεων.
Αναλυτικότερα, ως προς τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά την ανάλυση περιεχομένου, είναι τα ακόλουθα (Bauer & Gaskell, 2000. ιωσηφίδης, 2003): α) Καθορισμός της μονάδας κωδικοποίησης: η μονάδα κωδικοποίησης της ανάλυσης περιεχομένου ήταν ολόκληρη η απάντηση του ερωτώμενου σε μια ερώτηση, β) διαμόρφωση των κατηγοριών:
οι κύριες ιδέες που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχό-
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ντων διαμόρφωσαν τις κατηγορίες, γ) Σύγκριση: η σύγκριση έγινε σε ένα πρώτο επίπεδο εντός των δασκάλων, εντός των γονέων, εντός των μαθητών ως προς τις απαντήσεις τους σε κάθε ερώτηση και σε ένα δεύτερο επίπεδο έγινε σύγκριση των απόψεων των τριών διαφορετικών πλευρών ανά ερώτηση, δ) Ερμηνεία-σχολιασμός αποτελεσμάτων: δόθηκε έμφαση στο σημασιολογικό περιεχόμενο των απαντήσεων. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε από δύο εξωτερικούς ερευνητές
(external researchers) για την αντιστάθμιση της υποκειμενικότητας της ερευνήτριας.

ΑποτΕλΕΣμΑτΑ

τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και συγκεκριμένα: α) τις γονεϊκές και σχολικές πρακτικές που ακολουθούνται, β) τους τρόπους
που οι μαθητές τις βιώνουν και αντιδρούν σε αυτές, γ) την αποτελεσματικότητα των
πρακτικών αυτών και τις προτάσεις αποτελεσματικών πρακτικών σύμφωνα με την αντίληψη των γονέων, των δασκάλων και των μαθητών, έχουν ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΓοΝΕϊΚΕΣ ΚΑι ΣΧολιΚΕΣ πρΑΚτιΚΕΣ

Γονείς
1. διαφορετική
στάση (10)
2. κοινή αρνητική
στάση (2)

Δάσκαλοι
1. συζήτηση (10)
2. παραπομπή στο διευθυντή (4)
3. αλλαγή θέσης μαθητή (4)
4. ενθάρρυνση/θετική ενίσχυση (3)
5. τιμωρίες (3)
6. ανέβασμα τόνου φωνής (3)
7. παρατηρήσεις (2)
8. κάλεσμα γονέων στο σχολείο (2)
9. χιούμορ (1)
10. εμπλοκή μαθητή σε ομαδική
δραστηριότητα (1)
11. ανάθεση αρμοδιοτήτων στο
μαθητή (1)

Μαθητές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ανέβασμα τόνου φωνής (36)
τιμωρίες (22)
φυσική επιθετικότητα (13)
παραπομπή στο διευθυντή (1)
ενημέρωση γονέων (1)
συζήτηση (1)
παρατηρήσεις (1)
συμβουλές (1)

οι τρόποι αντιμετώπισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς του μαθητή από
τους γονείς, σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων, ομαδοποιούνται ως εξής: 1) υιοθετούν διαφορετική στάση στη δυσλειτουργική συμπεριφορά του παιδιού (10) και 2)
υιοθετούν κοινή αρνητική στάση στη δυσλειτουργική συμπεριφορά του παιδιού (2).
οι πρακτικές αντιμετώπισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς του μαθητή
από τον δάσκαλο, σύμφωνα με τις απαντήσεις των δασκάλων, είναι οι εξής: 1) συζήτηση (10), 2) παραπομπή στον διευθυντή (4), 3) αλλαγή θέσης μαθητή εντός ή εκτός
τάξης (4), 4) ενθάρρυνση, θετική ενίσχυση (3), 5) τιμωρίες (3), 6) ανέβασμα του τόνου
της φωνής (3), 7) παρατηρήσεις (2), 8) κάλεσμα γονιών στο σχολείο (2), 9) χιούμορ
(1), 10) εμπλοκή μαθητή σε ομαδική δραστηριότητα (1), 11) ανάθεση συγκεκριμένων
αρμοδιοτήτων στον μαθητή (1).

62

Εξαρτήσεις

οι πρακτικές διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς του μαθητή που
ακολουθούνται από τους γονείς και τον δάσκαλο, σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών, είναι οι εξής: 1) ανέβασμα του τόνου της φωνής (36), 2) τιμωρίες (22), 3) φυσική επιθετικότητα (13), 4) παραπομπή στον διευθυντή (1), 5) ενημέρωση γονέων (1),
6) συζήτηση (1), 7) παρατηρήσεις (1) και 8) συμβουλές (1).
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. πώΣ οι μΑΘΗτΕΣ βιώΝουΝ τιΣ ΓοΝΕϊΚΕΣ ΚΑι ΣΧολιΚΕΣ πρΑΚτιΚΕΣ

Μαθητές
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

στενοχώρια/λύπη (11)
φόβος (4)
θυμός (3)
ντροπή (2)
ευχαρίστηση (2)
αμηχανία (1)
αδιαφορία (1)
μετάνοια (1)

τα συναισθήματα που προκαλούν στους μαθητές οι πρακτικές διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς τους από τους γονείς και τον δάσκαλό τους, σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών, είναι τα εξής: 1) στεναχώρια, λύπη (11), 2) φόβος (4), 3) θυμός (3), 4) ντροπή (2), 5) ευχαρίστηση (2), 6) αμηχανία (1), 7) αδιαφορία
(1) και 8) μετάνοια (1).
ΠΙΝΑΚΑΣ 9. πώΣ ο μΑΘΗτΗΣ ΑΝτιδρΑΕι ΣτιΣ ΓοΝΕϊΚΕΣ ΚΑι ΣΧολιΚΕΣ πρΑΚτιΚΕΣ

Γονείς
1. μη συμμόρφωση/υπακοή,
αντίδραση (7)
2. Συμμόρφωση/υπακοή,
δεκτικότητα (5)

Δάσκαλοι

Μαθητές

1. Συμμόρφωση/υπακοή,
δεκτικότητα (6)
2. προσωρινή συμμόρφωση (3)
3. μη συμμόρφωση (3)

1. Συμμόρφωση/υπακοή (10)
2. μη συμμόρφωση/υπακοή (8)

οι τρόποι αντίδρασης των μαθητών στις στάσεις των γονέων απέναντι στα εξωτερικευμένα
προβλήματα συμπεριφοράς τους είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με τις απαντήσεις των
γονέων: 1) μη συμμόρφωση/υπακοή, αντίδραση (7) και 2) συμμόρφωση/υπακοή, δεκτικότητα (5).
οι τρόποι αντίδρασης των μαθητών στις πρακτικές διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς τους από τον δάσκαλο είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με τις απαντήσεις των δασκάλων: 1) συμμόρφωση/υπακοή, δεκτικότητα μαθητή (6), 2) προσωρινή συμμόρφωση μαθητή (3) και 3) μη συμμόρφωση μαθητή (3).
οι αντιδράσεις των μαθητών στις πρακτικές διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων
συμπεριφοράς τους από τους γονείς και τον δάσκαλό τους, είναι οι ακόλουθες σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών: 1) συμμόρφωση (10) και 2) μη συμμόρφωση (8).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΑποτΕλΕΣμΑτιΚΕΣ πρΑΚτιΚΕΣ

Γονείς
1.
2.
3.
4.

Ήρεμη συζήτηση (6)
υπόσχεση επιβράβευσης (4)
Κανένας τρόπος (3)
Σαφής/αδιαπραγμάτευτη
γονεϊκή στάση (2)
5. Στέρηση πραγμάτων που
αρέσουν στο παιδί (2)

Δάσκαλοι
1.
2.
3.
4.
5.

Συζήτηση (8)
Ενθάρρυνση/ενίσχυση (3)
Σταθερή οριοθέτηση (2)
Χιούμορ (1)
φυσική παρουσία πατέρα
κατά την παρατήρηση (1)
6. Αποπομπή μαθητή από την
τάξη (1)
7. τιμωρία (1)

Μαθητές
Πατέρα
1. Συζήτηση (10)
2. Καμία (2)
Μητέρας
1. Συζήτηση (11)
2. Καμία (1)
Δασκάλου
1. Συζήτηση (7)
2. Θετική ενίσχυση (3)
3. Καμία (2)
4. Εμπιστοσύνη (1)

οι πρακτικές διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς, που κατά τη
γνώμη των γονέων, συμβάλλουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών, είναι
οι εξής: 1) ήρεμη συζήτηση γονέα με παιδί (6), 2) υπόσχεση επιβράβευσης παιδιού
για κάτι που θα καταφέρει (4), 3) κανένας τρόπος των γονέων δεν έχει αποτέλεσμα
(3), 4) σαφής και αδιαπραγμάτευτη γονεϊκή στάση (2) και 5) στέρηση από το παιδί
πραγμάτων που του είναι σημαντικά (2).
οι πρακτικές διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς του μαθητή, οι
οποίες, σύμφωνα με την αντίληψη των δασκάλων, έχουν αποτέλεσμα στη βελτίωση της
συμπεριφοράς του, είναι οι εξής: 1) η συζήτηση (8), 2) η ενθάρρυνση/ενίσχυση (3), 3) η
σταθερή οριοθέτηση (2), 4) το χιούμορ (1), 5) η φυσική παρουσία του πατέρα τη στιγμή
της παρατήρησης (1), 6) η αποπομπή του μαθητή από την τάξη (1) και 7) η τιμωρία (1).
Από τις πρακτικές διαχείρισης που ακολουθεί ο πατέρας απέναντι στα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού, το παιδί εκτιμά ότι είναι βοηθητικές οι εξής: 1) η
συζήτηση (10) και 2) καμία τακτική (2). Από τις πρακτικές διαχείρισης που ακολουθεί
η μητέρα, το παιδί εκτιμά ότι είναι βοηθητικές οι εξής: 1) η συζήτηση (11) και 2) καμία
τακτική (1). Από τις πρακτικές διαχείρισης που ακολουθεί ο δάσκαλος, το παιδί εκτιμά
ότι είναι βοηθητικές οι εξής: 1) η συζήτηση (7), 2) η θετική ενίσχυση (3), 3) καμία τακτική (2) και 4) η εμπιστοσύνη (1).
οι πρακτικές των γονέων, οι οποίες αναγνωρίζονται από τους γονείς ως μη αποτελεσματικές
είναι οι εξής: 1) ανέβασμα του τόνου της φωνής και απώλεια ελέγχου εκ μέρους του
γονέα (7), 2) επίπληξη παιδιού από γονείς μπροστά σε τρίτους (2), 3) φυσική επιθετικότητα (1), 4) τιμωρίες (1) και 5) συμμαχίες άλλων προσώπων μέσα από την οικογένεια με παιδί (1). ώς μη αποτελεσματικές πρακτικές αναγνωρίζονται από τους δασκάλους οι εξής: 1) το ανέβασμα του τόνου της φωνής (10), 2) η συζήτηση σε κατάσταση
θυμού (1), 3) η αποπομπή του μαθητή από την τάξη (1) και 4) η άδικη αντιμετώπιση
μαθητή από τον δάσκαλο (1).
Από τις πρακτικές διαχείρισης που ακολουθεί ο πατέρας απέναντι στα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού, το παιδί εκτιμά ότι δεν είναι βοηθητικές οι εξής:
1) το ανέβασμα του τόνου της φωνής (8), 2) η φυσική επιθετικότητα (2), 3) η επίπληξη
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. μΗ ΑποτΕλΕΣμΑτιΚΕΣ πρΑΚτιΚΕΣ

Γονείς
1. Ανέβασμα τόνου φωνής (7)
2. Επίπληξη παιδιού από γονείς
μπροστά σε τρίτους (2)
3. φυσική επιθετικότητα (1)
4. τιμωρίες (1)
5. Συμμαχίες με άλλα πρόσωπα
μέσα στην οικογένεια (1)

Δάσκαλοι

Μαθητές

1. Ανέβασμα τόνου φωνής (10)
2. Συζήτηση σε κατάσταση
θυμού (1)
3. Αποπομπή μαθητή από την
τάξη (1)
4. Άδικη αντιμετώπιση μαθητή (1)

Πατέρα
1. Ανέβασμα τόνου φωνής (8)
2. φυσική επιθετικότητα (2)
3. Επίπληξη (1)
4. τιμωρία (1)
Μητέρας
1. Ανέβασμα τόνου φωνής (9)
2. τιμωρία (5)
3. φυσική επιθετικότητα (1)
Δασκάλου
1. Ανέβασμα τόνου φωνής (5)
2. τιμωρία (3)
3. Έλλειψη εμπιστοσύνης (3)
4. Άδικη μεταχείριση (1)
5. Αποπομπή από την τάξη (1)
6. παραπομπή στον διευθυντή (1)

(1) και 4) η τιμωρία (1). Από τις πρακτικές της μητέρας, το παιδί εκτιμά ότι δεν είναι
βοηθητικές οι εξής: 1) το ανέβασμα του τόνου της φωνής (9), 2) η τιμωρία (5) και 3)
η φυσική επιθετικότητα (1). Από τις πρακτικές του δασκάλου, το παιδί εκτιμά ότι δεν
είναι βοηθητικές οι εξής: 1) το ανέβασμα του τόνου της φωνής (5), 2) η τιμωρία (3),
3) η αμφισβήτηση/έλλειψη εμπιστοσύνης (3), 4) η άνιση-μη δίκαιη μεταχείριση (1), 5)
η αποπομπή από την τάξη (1) και 6) η παραπομπή στον διευθυντή (1).
ΠΙΝΑΚΑΣ 12. προτΑΣΕιΣ ΑποτΕλΕΣμΑτιΚώΝ πρΑΚτιΚώΝ

Γονείς
1. τίποτα καλύτερο (4)
2. δεν γνωρίζουν αλλά είναι
ανοιχτοί να μάθουν (3)
3. Ήρεμη συζήτηση (3)
4. Επιμονή γονέα στην αρχική
του θέση (1)
5. Ευχάριστος/δημιουργικός
χρόνος γονέα με παιδί (1)

Δάσκαλοι
1. τίποτα καλύτερο (4)
2. πιο στενή σχέση δασκάλου
με γονείς (3)
3. Θετική προσέγγιση μαθητή
από δάσκαλο (1)
4. Καλύτερη σχέση μεταξύ
δασκάλου και μαθητή (1)
5. προσωπική συζήτηση
δασκάλου με μαθητή (1)
6. βοήθεια δασκάλου από
ειδικό (1)
7. Ενισχυτική διδασκαλία
μαθητή (1)

Μαθητές
Από γονείς
1. Συζήτηση (6)
2. Σχέση παιδιού με γονέα (4)
3. ομιλία σε ήρεμο τόνο (2)
4. Έλλειψη τιμωριών (2)
5. Συμβουλές (2)
6. προσεκτική ακρόαση παιδιού (1)
7. μεταφορά μηνύματος στο
παιδί μέσω μητέρας (1)
Από δασκάλους
1. ομιλία σε ήρεμο τόνο (7)
2. Έλλειψη τιμωριών (2)
3. προσεκτική ακρόαση μαθητή (1)
4. Θετική ενίσχυση (1)
5. Σχέση δασκάλου με μαθητή (1)
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ώς προς τις πρακτικές διαχείρισης, οι οποίες εκτιμώνται από τους γονείς ότι θα μπορούσαν
επιπλέον να βοηθήσουν στην αποδυνάμωση των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς του μαθητή, περιγράφονται οι εξής: 1) δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού (4), 2) άγνωστο το τι άλλο θα
μπορούσαν να κάνουν αλλά να είναι συνάμα ανοιχτοί στο να μάθουν (3), 3) η ήρεμη
συζήτηση και ο διάλογος θα μπορούσαν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα (3), 4) η
σταθερότητα-επιμονή του γονέα στην αρχική του στάση και θέση (1) και 5) ο ευχάριστος και δημιουργικός χρόνος γονέα με το παιδί (1).
οι απαντήσεις των δασκάλων για τις πρακτικές διαχείρισης που θα μπορούσαν επιπλέον να
βοηθήσουν στην αποδυνάμωση των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς
του μαθητή ομαδοποιούνται ως εξής: 1) τίποτα καλύτερο για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του μαθητή (4), 2) πιο στενή σχέση δασκάλου με γονείς (3), 3) θετική, χωρίς
προκαταλήψεις προσέγγιση μαθητή από δάσκαλο (1), 4) καλύτερη σχέση δασκάλου
με μαθητή (1), 5) προσωπική συζήτηση δασκάλου με μαθητή (1), 6) βοήθεια δασκάλου από κάποιον ειδικό (1) και 7) ενισχυτική διδασκαλία μαθητή (1).
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών, η στάση που θα ήθελαν από τους γονείς τους απέναντι
στα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς τους ορίζεται ως εξής: 1) συζήτηση (6),
2) σχέση παιδιού με γονέα (4), 3) ομιλία σε ήρεμο τόνο (2), 4) έλλειψη τιμωριών (2), 5)
συμβουλές (2), 6) προσεκτική ακρόαση του παιδιού (1) και 7) μεταφορά του μηνύματος
στο παιδί μέσω της μητέρας (1). Αντίστοιχα, η στάση που θα ήθελαν από τους δασκάλους
τους περιγράφεται ως εξής: 1) ομιλία σε ήρεμο τόνο (7), 2) έλλειψη τιμωριών (2), 3) προσεκτική ακρόαση μαθητή (1), 4) θετική ενίσχυση (1) και 5) σχέση δασκάλου με μαθητή (1).

ΣυζΗτΗΣΗ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπερισχύουν οι αρνητικές γονεϊκές και σχολικές
πρακτικές διαχείρισης των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών (ανέβασμα τόνου φωνής, τιμωρίες, φυσική επιθετικότητα) βάσει των αναφορών
των μαθητών. οι γονείς, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, υιοθετούν κυρίως διαφορετικές
πρακτικές μεταξύ τους (η μια πλευρά αρνητικές, η άλλη θετικές), ενώ όταν υιοθετούν
κοινές πρακτικές, αυτές είναι αρνητικές. οι δάσκαλοι αναφέρουν ότι εφαρμόζουν κυρίως θετικές (συζήτηση, ενθάρρυνση/θετική ενίσχυση), αλλά και αρνητικές πρακτικές
(τιμωρίες, ανέβασμα τόνου φωνής).
το γεγονός ότι οι γονείς, συγκριτικά με τους δασκάλους, αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν περισσότερο αρνητικές πρακτικές, πιθανά συνδέεται με τον τρόπο που οι γονείς εκλαμβάνουν τις συμπεριφορές των παιδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη των drolet, Paquin, και
soutyrine (2007), ο τρόπος που οι γονείς αντιλαμβάνονται την ανάμειξή τους με το παιδί επηρεάζει τις στρατηγικές αντιμετώπισης που υιοθετούν απέναντι στη συμπεριφορά
του. Ακόμη, βάσει των ευρημάτων της έρευνας των huth-Bocks και hughes (2008), το
στρες των γονέων επιδρά στα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών και στις γονεϊκές στάσεις ανατροφής. Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη των sheehan και watson
(2008), η αντίληψη επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών οδηγεί τις μητέρες σε αυξημένη χρήση της αρνητικής πειθαρχίας και αυτή με τη σειρά της στην αύξηση της επιθετικότητάς τους. Άλλωστε, οι αρνητικές γονεϊκές πρακτικές εντείνουν τις αντιδραστικές συμπεριφορές των παιδιών με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται ακόμη περισσότε-
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ρες αρνητικές πρακτικές για τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους (Patterson, 2002).
Ακόμη, βάσει των ευρημάτων της έρευνας, η πρακτική της φυσικής επιθετικότητας αναφέρεται πολύ συχνά από τους μαθητές ως μια γονεϊκή πρακτική που βιώνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνες, οι έλληνες γονείς χρησιμοποιούν σε
μεγάλο βαθμό σωματικές ποινές για τη διαχείριση των δύσκολων συμπεριφορών των
παιδιών τους, ειδικά στις μικρές ηλικίες (Κουρκούτας, 2011). Η φυσική τιμωρία δημιουργεί «τραυματικές εμπειρίες» στα παιδιά, ο συναισθηματικός πόνος των οποίων συχνά εκφράζεται μέσα από τις συμπτωματικές συμπεριφορές τους. Σχετικές μελέτες
τονίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις της σωματικής επιθετικότητας στην ψυχοκοινωνική
λειτουργία και συμπεριφορά των παιδιών (Malik, 2012. Margolin & vickerman, 2011).
ώστόσο, έχει βρεθεί ότι ο τρόπος αντίληψης της σωματικής τιμωρίας μπορεί να διαφέρει ανάμεσα σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια. τα παιδιά των ισπανόφωνων περιοχών της β. Αμερικής, τα οποία βιώνουν συναισθηματική πίεση, φτώχεια και έκθεση
στην κοινωνική βία, έχει βρεθεί ότι αντιλαμβάνονται τους γονείς τους ότι τα αγαπούν
και τα φροντίζουν, παρά τις σκληρές πρακτικές πειθαρχίας (συγκρουσιακό, αυταρχικό
στυλ) που χρησιμοποιούν (Aronson-fontes, 2002). Ακόμη, μελέτες στη Νορβηγία έδειξαν ότι σε δύσκολες συνθήκες ζωής, η τιμωρητική στάση των γονιών μπορεί να γίνεται αντιληπτή ως ένδειξη προστασίας και φροντίδας των παιδιών εκ μέρους των γονέων τους (Javo et al., 2003). τα ευρήματα αυτά, έως ένα βαθμό, μετριάζουν τις αρνητικές συνέπειες της φυσικής τιμωρίας, ωστόσο η παρουσία έντονων εξωτερικευμένων
προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο δείχνει ότι τα παιδιά επηρεάζονται αρνητικά
σε σχέση με τα πρότυπα συμπεριφοράς που αναπτύσσουν, υποδεικνύοντας ότι οι τιμωρητικές γονεϊκές πρακτικές βιώνονται αρνητικά από τα ίδια τα παιδιά.
Η φυσική επιθετικότητα των γονέων ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να συνδέεται με
αντίστοιχα βιώματα των γονέων, καθώς σύμφωνα με έρευνες, οι γονείς που συμπεριφέρονται επιθετικά στα παιδιά τους συχνά έχουν οι ίδιοι ως παιδιά βιώσει επιθετικότητα στις δικές τους οικογένειες. Και ενώ αυτό τους προκαλεί τεράστιο ψυχοσυναισθηματικό πόνο, αδυνατούν να ελέγξουν τις παρορμητικές αντιδράσεις τους στις παρεκκλίσεις του παιδιού. Σύμφωνα, άλλωστε, με τα αποτελέσματα της έρευνας των
Bailey et al. (2009), υπάρχει συνέχεια στη σκληρή πειθαρχία μεταξύ των γενεών.
Επιπλέον, βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης, οι πρακτικές των γονέων βιώνονται από
τους μαθητές ως πιο σκληρές από εκείνες των δασκάλων τους. Αυτό πιθανά σχετίζεται με την ένταση, τη δριμύτητα και την ακαμψία των γονεϊκών πρακτικών, αλλά και με
το ότι οι εκπαιδευτικοί δεν περιορίζονται σε αρνητικές πρακτικές, όπως κάνουν οι γονείς, αλλά χρησιμοποιούν και θετικές πρακτικές. Και προφανώς υποδεικνύει ότι οι μαθητές αναμένουν μεγαλύτερη υποστήριξη από τους γονείς τους, στον βαθμό που οι
ίδιοι συνιστούν πρωταρχικά πρόσωπα συναισθηματικής αναφοράς, δεσμού και αλληλεπίδρασης ως σταθερές και κύριες «φιγούρες» φροντίδας (howe, 2011).
Ειδικότερα, η στάση της μητέρας βιώνεται από τους μαθητές πιο σκληρή από εκείνη του πατέρα, κάτι που πιθανά σχετίζεται με το ότι στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, επικρατούν οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων, με αποτέλεσμα η μητέρα να ασχολείται
αποκλειστικά με την αγωγή του παιδιού και τη φροντίδα του νοικοκυριού και να επιβαρύνεται με την ευθύνη της οριοθέτησης της συμπεριφοράς του. ο πατέρας, ο οποίος απουσιάζει τις περισσότερες ώρες από το σπίτι, τείνει να κάνει τα χατίρια στο παιδί, όταν επιστρέφει, «απενοχοποιώντας» τον εαυτό του για τον χρόνο που λείπει. πα-
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ράλληλα, το εύρημα αυτό πιθανά εκφράζει την ψυχοσυναισθηματική ανάγκη των μαθητών, που είναι στην πλειοψηφία τους αγόρια, να αλληλεπιδράσουν με τον πατέρα
τους περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι συμβαίνει.
Σύμφωνα με ένα ακόμη εύρημα της μελέτης, το οποίο στηρίζεται στις αναφορές των παιδιών,
οι κύριες συναισθηματικές αντιδράσεις των παιδιών στις γονεϊκές πρακτικές σωφρονισμού είναι: η στενοχώρια, ο φόβος και ο θυμός. ο τρόπος που τα παιδιά βιώνουν τις
γονεϊκές πρακτικές υποδηλώνει τον αντίκτυπο που οι πρακτικές αυτές έχουν στον
τρόπο που τα παιδιά λειτουργούν στο οικογενειακό, τουλάχιστον, περιβάλλον. μάλιστα, τα παιδιά, όταν τους δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν, παρουσιάζονται να ζητούν κυρίως από τους γονείς αλλά και από τους δασκάλους τους, είτε να σταματήσουν τις αρνητικές πρακτικές που εφαρμόζουν, είτε να αυξήσουν και να εμπλουτίσουν
τις θετικές πρακτικές που χρησιμοποιούν.
βάσει, εξάλλου, σχετικών ερευνητικών ευρημάτων, πίσω από την προκλητική και επιθετική συμπεριφορά των παιδιών συνήθως υπάρχουν συναισθήματα λύπης, κατάθλιψης και φόβου σε συνδυασμό με συναισθήματα θυμού, οργής, εκδίκησης ή σύγκρουσης και αμφιθυμικά συναισθήματα απέναντι στους σημαντικούς άλλους, προβληματικές αναπαραστάσεις για τον εαυτό και τους άλλους και μια ξεκάθαρη αδυναμία διαχείρισης διαπροσωπικών δυσκολιών (hubbard et al., 2010. Kourkoutas, hart, & smyrnaki, 2012).
Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η αντίδραση των μαθητών στις πρακτικές διαχείρισης των γονέων είναι συνήθως η μη συμμόρφωση, ενώ στις πρακτικές των δασκάλων
οι μαθητές ως επί το πλείστον συμμορφώνονται. Η στάση μη συμμόρφωσης απέναντι
στους γονείς πιθανά συνδέεται με τις κυρίως αρνητικές πρακτικές τους, ενώ η στάση
συμμόρφωσης προς τους δασκάλους ενδεχομένως συνδέεται και με τις θετικές πρακτικές που εφαρμόζουν. Σύμφωνα με τον Patterson (2002), οι αρνητικές γονεϊκές πρακτικές εντείνουν τη μη συμμόρφωση των παιδιών και την επιμονή τους στην αρχική
συμπεριφορά τους, η οποία εν τέλει ενισχύεται (θετικά ή αρνητικά), όταν καταφέρει
να τερματίσει τη δυσάρεστη γονεϊκή συμπεριφορά ή όταν καταλήξει στην απόκτηση
επιθυμητών αγαθών ή προνομίων.
Επιπρόσθετα, το εύρημα αυτό πιθανά οφείλεται στο ότι το παιδί στο οικογενειακό πλαίσιο ενδεχομένως αισθάνεται μεγαλύτερη ελευθερία, οικειότητα, άνεση και ασφάλεια να εκφράσει ελεύθερα τις πραγματικές αντιδράσεις μη συμμόρφωσής του, κάτι που, έως
ένα τουλάχιστον βαθμό, παρεμποδίζεται στο σχολικό πλαίσιο, υπό τον φόβο των συνεπειών που μπορεί να έχει στη ζωή του η παράβαση συγκεκριμένων ορίων και κανόνων συμπεριφοράς.
Ένα ακόμη βασικό εύρημα της μελέτης είναι ότι οι αποτελεσματικές γονεϊκές και σχολικές
πρακτικές συνδέονται με θετικούς κυρίως τρόπους προσέγγισης του μαθητή (π.χ. συζήτηση, ενθάρρυνση, χιούμορ), ενώ οι αναποτελεσματικές πρακτικές με αποκλειστικά
αρνητικούς τρόπους προσέγγισής του (π.χ. ανέβασμα του τόνου της φωνής, τιμωρία,
επίπληξη). πρόκειται για ένα εύρημα που σχετίζεται με την κυρίαρχη θέση του Καταναγκαστικού μοντέλου/coercive Model (Patterson, 2002), σύμφωνα με το οποίο οι αρνητικές πρακτικές διαχείρισης των δυσλειτουργικών συμπεριφορών του παιδιού επιδεινώνουν τις συμπτωματικές του αντιδράσεις.
Επίσης, το συγκεκριμένο εύρημα συνάδει με τη Θεωρία Αποδοχής-Απόρριψης/Parental
Acceptance-rejection theory (rohner & Khaleque, 2005), κατά την οποία οι αρνητικές
πρακτικές των γονέων εκφράζουν μια στάση μη αποδοχής του γονέα προς το παιδί, η
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οποία δυσχεραίνει την προσαρμογή του παιδιού. Επιπλέον, σχετίζεται και με τις βασικές θέσεις του Greenwald (2002) γύρω από τις «τραυματικές σχέσεις αλληλεπίδρασης/traumatic relationships», σύμφωνα με τις οποίες οι έντονα αρνητικές γονεϊκές
πρακτικές πειθαρχίας συχνά συνιστούν «τραυματικές» εμπειρίες επηρεάζοντας αρνητικά τον τρόπο που τα παιδιά σχετίζονται και λειτουργούν στη ζωή τους, γεγονός που
υποδεικνύει και την αναποτελεσματικότητά τους.
Ακόμη, το αποτέλεσμα αυτό σχετίζεται με τα ευρήματα της έρευνας των nelson και coyne (2009),
σύμφωνα με τα οποία, η επιθετική πατρική στάση ανατροφής συνδέεται με υψηλότερα
επίπεδα βίαιης συμπεριφοράς των παιδιών. Επιπλέον σχετίζεται, με τα αποτελέσματα της
μελέτη των tao, Zhou, wang (2010), κατά τα οποία, οι αρνητικές γονεϊκές πρακτικές πειθαρχίας συνδέονται με τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών.
τέλος, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, τόσο οι γονείς, όσο και οι δάσκαλοι, ενώ γνωρίζουν ποιες θετικές πρακτικές (συζήτηση, σταθερή επιμονή γονέα στην αρχική του
θέση, ευχάριστος και δημιουργικός χρόνος με το παιδί, σχέση γονέα με δάσκαλο,
σχέση δασκάλου με μαθητή) θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο το παιδί,
αδυνατούν να τις εφαρμόσουν. Αυτό προφανώς υποδεικνύει ότι η στάση που υιοθετούν οι ενήλικες απέναντι στο παιδί δεν είναι θέμα απλών τεχνικών, αλλά ευρύτερης
στάσης ζωής. οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί καταφέρνουν να συμβάλουν στην υγιή
ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, όταν οι ίδιοι είναι ψυχικά
ανθεκτικοί (doll, Zucker, & Brehm, 2009. henderson & Milstein, 2008).
Ένα, τουλάχιστον, μέρος των αρνητικών πρακτικών που χρησιμοποιούν γονείς και δάσκαλοι πιθανά οφείλεται στην αδυναμία τους να διαχειριστούν τα συναισθήματα που τους προκαλεί η συμπεριφορά του παιδιού καταφεύγοντας σε αντανακλαστικές αντιδράσεις,
που συνιστούν πράξεις εκδραμάτισης και εκτόνωσης (acting out) της έντασής τους.
παρόλο που οι δυσκολίες διαχείρισης των ενηλίκων είναι εύλογο να παρουσιάζονται
και μπορούν αναμφισβήτητα να κατανοηθούν, δεν παύουν, ωστόσο, να επιδρούν αρνητικά στην ψυχοσυναισθηματική λειτουργία του παιδιού, τόσο μέσα από το είδος της αλληλεπίδρασης που εκείνη τη στιγμή διαμορφώνεται, όσο και μέσα από τα πρότυπα/μοντέλα διαχείρισης συγκρούσεων που με τον τρόπο αυτό προσφέρονται στα παιδιά.
πΕριοριΣμοι

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, οπότε δεν μπορούν να γενικευτούν
τα αποτελέσματά της. Σημαντικός, επίσης, περιορισμός της είναι ότι βασίζεται και σε
αυτοαναφορές. Ακόμη, οι μαθητές με τα πιο έντονα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς δεν συμμετείχαν στην έρευνα λόγω μη συνεργασίας των γονέων τους.
Επιπλέον, απουσιάζουν οι ποιοτικές πληροφορίες μιας λεπτομερούς κλινικής καταγραφής της δυναμικής και των παραμέτρων των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών και δεν υπάρχουν στοιχεία για τα εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών.
προτΑΣΕιΣ ΓιΑ EρΕυΝΑ ΚΑι πΑρΕμβΑΣΕιΣ

Όσον αφορά στις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, θα ήταν σημαντικό να διερευνηθεί κατά
πόσο οι αρνητικές γονεϊκές και σχολικές πρακτικές συνδέονται: α) με προσωπικές ψυ-
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χοσυναισθηματικές αδυναμίες των ενηλίκων, οι οποίες προκύπτουν από την ανεπιτυχή
προσπάθειά τους να διαχειριστούν τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές του παιδιού, β)
με προγενέστερα προσωπικά βιώματα αρνητικών γονεϊκών και σχολικών πρακτικών
των ενηλίκων, και γ) με τους τρόπους αλληλεπίδρασης, τις αξίες, τα πρότυπα επικοινωνίας και συμπεριφοράς που επικρατούν στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της περιοχής μελέτης.
Κύριος στόχος κάθε παρέμβασης στη συγκεκριμένη περιοχή χρειάζεται να είναι η ενδυνάμωση
της σχέσης γονέα-παιδιού, δασκάλου-μαθητή και οικογένειας-σχολείου. Ένας σημαντικός τρόπος οι ενήλικες να δομήσουν ισχυρές σχέσεις με τα παιδιά είναι οι θετικές
προσδοκίες για τη λειτουργία, τα επιτεύγματα και τη συμπεριφορά των παιδιών
(Josepsh, 2013. Χατζηχρήστου, 2012). Στην καλλιέργεια της συνεργασίας οικογένειας
και σχολείου ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η εύρεση κοινών σημείων ανάμεσα σε οικογένεια και σχολείο και η σύνδεσή τους σε ένα κοινό όραμα, το
καλό του παιδιού, μέσα από τη συμμετοχή και των δύο γονέων στο σχολείο (Khanlou
& wray, 2014).
Ένας, ακόμη, στόχος των παρεμβάσεων χρειάζεται να είναι η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής με στόχο την εκπαίδευση των μαθητών σε ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, όπως διαχείριση συναισθημάτων, επίλυση συγκρούσεων, ενσυναίσθηση, αυτοεκτίμηση, συνεργασία κ.α. (chadwick, 2014. hatzichristou et al.,
2010. hatzichristou et al., 2014). Αναγκαία προϋπόθεση για αυτό είναι η εκπαίδευση
των γονέων και των εκπαιδευτικών στην επιβολή σταθερών ορίων, στη διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων και σε θετικούς τρόπους επικοινωνίας με στόχο την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και την πρόληψη της εξέλιξης των συμπτωματικών συμπεριφορών τους (Khanlou & wray, 2014. Χατζηχρήστου, 2015).
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dElivErinG Birth As A fActOr Of discOntinuAtiOn Of druG usE
AMOnGst wOMEn druG usErs in GrEEcE
GEOrGiA drOsOu1

Abstract
the present study tries to understand a number of factors that relevant to pregnancy and birth
delivery of drug addicted women. the question is whether maternity on its own is a
saficient factor for drug use discontinuation. A second question regards the course of
life of the new born, immediately after birth delivery from a drug dependent mother.
this is a study that also tries to reveal the characteristics and behavior of drug
dependent women after birth delivery. the study focuses on 22 pregnant drug using
women and their babies (24 in total) who were diagnosed with a neonatal opioid
withdrawal syndrome and beacause of that they had to be hospitalized in the 1st
neonetal intensive care unit at ippokrateio hospital in thessaloniki. women and
babies also received care from the social services for a period extending from 01-012009 to 31-12-2016. data collection took place with the use of the already existing
medical and social records of women and babies that is taken during hospitalization.
drug using women who just delivered birth seem to have a greater need for drug use.
stereotypes following women as ‘bad’ mothers, incapable of expressing care for the
newborn still prevail. the study reveals that this is a time that women also need
emotional support and tangible care at the time of birth delivery. the study does not
intent to show a linear relationship between drug use and birth delivery. it rather strives
to demonstrate that birth delivery is a significant event in the life of the drug using
women. Birth delivery in itself is sourounded by myths, subjective interpretations and
calls for an ‘action plan’ in relation to drug use behavior.
Key-words: drug using women, motherhood, neonatal withdrawal syndrome.

1 social worker, Msc, special needs Educator, neonetal intensive care unit, ippokratio hospital,
thessaloniki, department of developmental Pediatrics “Ap. fokas”. contact details: drosoy@gmail.com
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διΕρΕυΝΗΣΗ τΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ πΑιδιου ώΣ πΑρΑΓοΝτΑ διΑΚοπΗΣ τΗΣ
ΧρΗΣΗΣ ΣΕ μΗτΕρΕΣ ΧρΗΣτριΕΣ
ΓΕώρΓιΑ δροΣου2

περίληψη
ο σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης είναι να διερευνήσει μία σειρά παραμέτρων
που συνδέονται με την κύηση και τη γέννηση παιδιού από τοξικοεξαρτόμενη μητέρα.
πιο συγκεκριμένα, εάν η μητρότητα από μόνη της είναι ικανή να εξαλείψει την κατάχρηση ουσιών και να οδηγήσει στον απεγκλωβισμό από τον κόσμο της τοξικοεξάρτησης καθώς επίσης και ποια είναι η άμεση «πορεία» των παιδιών που γεννιούνται από
μητέρες τοξικοεξαρτόμενες. Η έρευνα αποτελεί μια ανασκοπική διερευνητική μελέτη
των χαρακτηριστικών των τοξικοεξαρτόμενων γυναικών-μητέρων και των συμπεριφορών τους σε σχέση με τη χρήση αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Αφορά
είκοσι δύο (22) εγκυμονούσες τοξικοεξαρτόμενες γυναίκες και εν συνεχεία μητέρες
που τα παιδιά τους (στο σύνολο είκοσι τέσσερα) εμφάνισαν νεογνικό στερητικό σύνδρομο και εξαιτίας αυτού χρειάστηκαν νοσηλεία σε εξειδικευμένο ιατρικό τμήμα συγκεκριμένα στην Α’ μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Γ.Ν.Θ. ιπποΚρΑτΕιο
και παρέμβαση της κοινωνικής υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα από 01-01-2009 έως
31-12-2016. Η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων έγινε μέσα από το ήδη υπάρχον
ιατρικό και κοινωνικό ιστορικό καταγραφής στο «φάκελο» των παιδιών και των μητέρων τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.
Στην τοξικοεξαρτόμενη μητέρα η ανάγκη της για χρήση συχνά φαίνεται να είναι μεγαλύτερη
από το σύνολο των αναγκών του εμβρύου που κυοφορεί και εν συνεχεία του παιδιού
που τίκτει. Συνοδεύεται από τον μύθο της «κακιάς» μητέρας και ταυτίζεται με την ιδιότητα της μητρικής ανικανότητας του να δίνεις σε ένα παιδί αυτό που το ίδιο έχει ανάγκη τόσο σε επίπεδο συναισθηματικής επάρκειας όσο και σε επίπεδο υλικών αναγκών.
Η παρούσα έρευνα δεν αποσκοπεί στην καθιέρωση αιτιολογικής-αντικειμενικής σχέσης ανάμεσα
στη μητρότητα και στην τοξικοεξάρτηση αλλά μια προσπάθεια να καταδείξει πως ένα
σημαντικό συμβάν ζωής στη ζωή μια γυναίκας χρήστριας υποκειμενοποιείται, διαμορφώνει και συμβάλλει σε ένα «σχέδιο δράσης» σε σχέση με τις συμπεριφορές χρήσης.
λέξεις κλειδιά: τοξικοεξαρτόμενη γυναίκα, μητρότητα, νεογνικό στερητικό σύνδρομο

EιΣΑΓώΓΗ

Στις φυσιολογικές εγκυμοσύνες η διάρκεια της κύησης καθώς και οι μέρες της λοχείας, αποτελούν για τη μητέρα μια περίοδο κρίσης, μέσα σε όλη την ψυχολογική διαδικασία
που συνοδεύει τη γέννηση ενός παιδιού. διαδικασία η οποία αφορά τη φαντασίωση
της δημιουργίας ενός «ονειρικού παιδιού» (negri 2001). ξεκινά από τη στιγμή που

2 Κοιν.λειτουργός, Msc, Ειδική παιδαγωγός Γ.Ν.Θ. ιπποκράτειο, Κέντρο Αναπτυξιακής παιδιατρικής
«Απ.φώΚΑΣ», στοιχεία επικοινωνίας drosoy@gmail.com
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προγραμματίζεται και φαντασιώνεται η σύλληψη και η εγκυμοσύνη, έως τη στιγμή της
σχέσης της με το νεογνό. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι το πέρασμα από μια αρχική
ναρκισσιστική θέση σε επενδύσεις αντικειμένων αγάπης, μέσα από μια σταδιακή μετάβαση του ενδιαφέροντος της γυναίκας από τον εαυτό της στο παιδί (Γιωσαφάτ, 2010,
Σουϊγκάρτ 1991). ο τοκετός, η γέννηση ενός παιδιού είναι το μέσον της πραγματοποίησης της φαντασίωσης, αλλά και της καταξίωσης της γυναίκας (Bydlowski 2009). το
παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα της την εδραιώνει και κοινωνικά. Αποτελεί το
άτομο εκείνο που της δίνει την ευκαιρία να γίνει οικογένεια, της διαιώνισης της ίδιας,
να δημιουργήσει ένα πλάσμα που να περικλείει και να εκφράζει τις καλύτερες δικές
της επιθυμίες αλλά και εκείνες των γονιών της. διακρίνει στο παιδί το μέσον για μια
πιο ολοκληρωμένη αρμονία (Brazelton et al., 2009, Bydlowski 2009). Όταν μια γυναίκα
διατηρεί επιθυμητή και ισορροπημένη σχέση με τον εαυτό της, κατά συνέπεια και με
τον σύντροφό της, τότε συνήθως η εγκυμοσύνη αποτελεί συνειδητή επιλογή και η δυνατότητα ανέλιξης της στη σχέση της με το παιδί αλλά και στη στάση ζωής, είναι
ορατή (Bydlowski 2009, Γεωργάκας 2001, Bergeret 1999). Σε γυναίκες που βρίσκονται
σε σχέσεις μειονεκτικές, από κοινωνικής άποψης, η εγκυμοσύνη και η γέννηση ενός
παιδιού συχνά δεν αποτελούν συνειδητή επιλογή ενός οικογενειακού προγραμματισμού (negri 2001, μάτσα 2001, colten 2010).
Στις γυναίκες, όπου υπάρχει πρόβλημα τοξικοεξάρτησης, η εγκυμοσύνη και η γέννηση ενός παιδιού αποτελούν συνήθως γεγονότα που προήλθαν μέσα από μια φυσική πράξη είτε ως
απρόβλεπτο γεγονός είτε ως ένα ατύχημα (ο.ΚΑ.ΝΑ. 2013, Badcock 2008, Bernadi et al.,
1989) δίχως να έχει προηγηθεί μια διαδικασία νοητικής επεξεργασίας (negri, 2001).
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει οικογενειακός προγραμματισμός καλά διαρθρωμένος και η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί ένα γεγονός που φέρνει τη μητέρα, τοξικοεξαρτόμενη, αντιμέτωπη με έναν δραματικό τρόπο με την ύπαρξη ενός παιδιού και με
την ανάγκη ανάληψης ευθυνών (EMcddA 2012, nicE 2010, Ornoy et al.,1996). Η χρήση
ναρκωτικών είναι καθηλωτικό γεγονός που κυριεύει τη σκέψη και όλες οι πτυχές της οικονομικής, συναισθηματικής, βιολογικής, κοινωνικής ζωής ετεροκαθορίζονται απ’ αυτήν
(μάτσα 2000, EMcddA, 2014). το βασικό χαρακτηριστικό της χρήσης είναι ένα σύμπλεγμα γνωστικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων με ανάγκη για έντονα αυξανόμενες ποσότητες της ουσίας, με σπατάλη πολύ χρόνου σε δραστηριότητες απαραίτητες
για να βρεθεί η ουσία, με σημαντική μείωση ή/και εγκατάλειψη κοινωνικών, επαγγελματικών ή ψυχαγωγικών οφειλών (Γεωργάκας 2001, μάνος 1997, λιάπας 1992, American
Psychiatric Association 2013). Η χρήση της ουσίας συνεχίζει παρά τη γνώση ότι έχει ένα
επίμονο ή υποτροπιάζον σωματικό, ψυχολογικό, κοινωνικό ή διαπροσωπικό πρόβλημα
που είναι πιθανό να έχει προκληθεί ή να παροξύνεται από την ουσία (Γαζγαλίδης 2005,
μάτσα 1994). οι τοξικοεξαρτώμενες γυναίκες παρουσιάζουν συχνά προβλήματα υγείας
από υποσιτισμό και κακή υγιεινή (finkelsstein 1994, velasquez et al., 2003). μπορεί να
εμπλακούν με τραυματισμούς οφειλόμενους σε κακό συντονισμό των κινήσεων ή έκπτωση της κρίσης. Η χρήση ουσιών μπορεί να συνδέεται με βίαιη ή επιθετική συμπεριφορά
που μπορεί να οδηγήσει σε εγκληματική δραστηριότητα και σε προβλήματα με τον νόμο (μάνος 1997, Γεωργάκας 2001). Καθώς οι ουσίες αυτές περνούν στον πλακούντα
μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση και στερητικό σύνδρομο στο νεογέννητο (βαδιακά
& αλ.1990, Goel et al., 2011). Η εγκυμοσύνη γίνεται αντιληπτή συνήθως σε προχωρημένο στάδιο (κυρίως λόγω ορμονικών διαταραχών του γυναικείου κύκλου από τη χρήση)
και οι γυναίκες χρήστριες έχουν συνήθως δυσκολία στο να αναλάβουν την αναγκαία γυ-
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ναικολογική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης και μετά τον τοκετό είτε λόγω μη
έγκαιρης αναζήτησης υποστηρικτικών υπηρεσιών, είτε από φόβο για τα μελλοντικά
τους γονικά δικαιώματα (ο.ΚΑ.ΝΑ. 2013, nicE 2010, μισουρίδου 2015) είτε λόγω δυσκολίας συνέπειας και τήρησης των σχετικών συναντήσεων, με αρνητικές συνήθως συνέπειες για τις ίδιες και το νεογνό. Η πιθανή επιλογή της διακοπής της χρήσης με ανορθόδοξους τρόπους μπορεί να αποβεί πολύ πιο επικίνδυνη από ότι σε μια τοξικοεξαρτόμενη έγκυο που παραμένει σε φαρμακευτικά υποβοηθούμενη θεραπεία (nicE, 2010).
Ήδη από την έναρξη της εγκυμοσύνης η τοξικοεξαρτόμενη γυναίκα φαίνεται να ακυρώνει και να αψηφά τα κυρίαρχα κανονιστικά πρότυπα του μητρικού ρόλου και κουβαλά το
στίγμα της «κακής μητέρας» (colten et al., 1997, Σουιγκάρτ 1991). μέσα σε αυτή την
πραγματικότητα η τοξικοεξαρτόμενη εγκυμονούσα βιώνει καταστάσεις άγχους, ενοχών,
απελπισίας, ανικανότητας να αναλάβει το μητρικό της ρόλο και κουβαλά τον κοινωνικό
στιγματισμό της «επικίνδυνης» μητέρας τόσο για το παιδί της όσο και για την κοινωνία.
Η τοξικοεξαρτώμενη γυναίκα δια μέσου της εμπειρίας της από τα βιώματα της, δηλαδή από τα
γεγονότα εκείνα των οποίων άμεση αντίληψη έχει μόνο η ίδια, οργανώνεται και εξωτερικεύεται ένα σύμπλεγμα γνωστικών, συμπεριφορικών και σωματικών εκδηλώσεων
όπως απάθεια, δυσφορία, ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση, έκπτωση της κρίσης,
κόπωση, έντονο άγχος ή κατάθλιψη (μάνος 1997, μάτσα 1997, velasquez et al., 2003,
American Psychiatric Association 2013). Η δυσκολία στην αντίληψη και συγκέντρωση
είναι χαρακτηριστική και πολλές φορές σε μία προσπάθεια απόδειξης να πείσει τις κοινωνικές υπηρεσίες και τον κόσμο ότι είναι καλή μητέρα (colten et al., 1997), υιοθετεί
συμπεριφορές υπεραξίας του εαυτού με παραληρητικές ιδέες και ψευδείς αναφορές.
Η δυσαρθρική ομιλία, η διαταραχή του συντονισμού των κινήσεων, ο λήθαργος και ο
νυσταγμός (μάνος 1997) δυσχεραίνουν την επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις,
κατά συνέπεια και την ανάπτυξη της σχέσης μητέρας – παιδιού (Ornoy et al., 2010,
Γιωσαφάτ 1987). Κατά τον πελεγρίνη (2004), σαν «έμμονο δηλώνεται το πράγμα που
υπάρχει εντός των ορίων του κόσμου και της εμπειρίας». το ‘πράγμα’ είναι γενικός και
αόριστος όρος ο οποίος δηλώνει ότι υπάρχει είτε στην πραγματικότητα, είτε στη νόηση μας, είτε στην εμπειρία μας, είτε στη φαντασία μας. ο Καντ στη θεωρία του για τη
γνώση (πελεγρίνης, 2004) υποστηρίζει: «Η γνώση μας, λοιπόν, δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από τις παραστάσεις της εμπειρίας μας. Τα όρια της γνώσης μας είναι τα όρια
της εμπειρίας μας». μέσα σε αυτά τα πλαίσια μεταξύ της δομημένης πραγματικότητας
της χρήστριας μητέρας και της δομημένης πραγματικότητας της ηθικής κοινωνίας και
ενός παιδιού που μόνο καλό μπορεί να είναι, η χρήστρια μητέρα βιώνει αμφιθυμικές
συγκρούσεις μεταξύ του κακού και του καλού, τις οποίες συχνά αδυνατεί να διαχειριστεί αφού η ασφάλεια της, τα όρια της δικής της πραγματικότητας βρίσκονται σε όρια
που περιλαμβάνουν τις παραπάνω συμπεριφορές.
ο αντίκτυπος της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών κατά τη διάρκεια της κύησης επισύρει σοβαρούς κινδύνους για την έγκυο, το έμβρυο και το νεογνό οι οποίοι ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό από την ένταση και τη διάρκεια της χρήσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όπως επίσης από την παράλληλη ή μη χρήση ουσιών παράνομων ή νόμιμων
(π.χ. τσιγάρων, αλκοόλ) (Goel et al., 2011).
Επίσης, συχνά η καθημερινότητα των τοξικοεξαρτόμενων γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης συνυπάρχει με κακές συνθήκες διαβίωσης και διατροφής, παραμέληση της ατομικής τους υγιεινής, έκθεση του σώματος τους σε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλά-
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ξεις παρότι ο κίνδυνος μόλυνσης από σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες είναι
πραγματικά πολύ μεγάλος (dhdA, 2007, nZMh, 2008, Γαζγαλίδης, 2005).
Όταν τελικά γεννηθεί το παιδί από τοξικοεξαρτόμενη μητέρα θα εμφανίσει το νεογνικό στερητικό σύνδρομο (neonatal opioids withdrawal syndrome ή αλλιώς neonatal abstinence
syndrome) (μυϊκοί σπασμοί, χαμηλό βάρος, έμετοι, διαταραχές στον ύπνο και τη διατροφή, λόξυγκα, συμπτώματα που διαρκούν περίπου κατά μέσο όρο τριάντα ημέρες
και εφαρμόζεται θεραπεία υποκατάστασης που σταδιακά μειώνεται) ή και νευρολογικές ή αναπτυξιακές διαταραχές ή και άλλα προβλήματα (σε ένα μικρό ποσοστό ηπατίτιδα β ή c), (βαδιακά & αλ., 1990) καταστάσεις που απαιτούν νοσηλεία σε μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας νεογνών και η μητέρα του πρέπει να απαντήσει με συνέπεια στις
ανάγκες του παιδιού της. Σύμφωνα με το EMcddA, όλες οι ψυχοτρόπες ουσίες, μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην την προ-γεννητική, περιγεννητική και μεταγεννητική περίοδο όσο και μετέπειτα στη ζωή του παιδιού.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο Goffman (2001) υποστηρίζει ότι η ταυτότητα του στίγματος δεν περιορίζεται μόνο στη μητέρα τοξικοεξαρτόμενη αλλά συνοδεύει και το παιδί με μια ηθική διάσταση. πολλές φορές είναι τόσο βαθιά ριζωμένη κοινωνικά και έχει τόσο ένταση και έκταση που μπορεί να επηρεάζει και τις στάσεις των υπηρεσιών κοινωνικής
προστασίας, που να θεωρούνται και αυτές στιγματισμένες που ασχολούνται με αυτήν
την ομάδα παιδιών (colton, et al., 1997).
οι χρήστριες μητέρες, συνήθως, συμβιώνουν με κάποιο εξαρτημένο άτομο που μπορεί να είναι
ο βιολογικός πατέρας του παιδιού τους ή μπορεί και να μην είναι. Άλλες φορές καλούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματική φροντίδα του παιδιού ως μονογονέας (είτε γιατί ο βιολογικός πατέρας του παιδιού είναι φυλακισμένος είτε γιατί είναι άγνωστος σε
αυτές). Επίσης, χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα των «τυπολογικών» και άκαμπτων μοντέλων ερμηνείας οικογενειακής δομής των εξαρτημένων γυναικών, συνήθως προέρχονται από οικογένειες με χαρακτηριστικά σε ακραίες παθολογικές μορφές όπως: σχέσεις γονέων και παιδιών έντονα δυσλειτουργικές, δυσεπίλυτες συγκρουσιακές καταστάσεις, χαοτικό, απρόβλεπτο και ασυνεπή εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας (τσούνης,
2013, μάτσα 1994, Kaufman 1994). μέσα σε αυτές, λοιπόν, τις συνθήκες η μητέρα τοξικομανής βιώνει το δίλημμα «μητρότητα ή χρήση», γεγονός που χαρακτηρίζει και την
αμφιθυμική στάση της προς το βρέφος (EMcddA, 2012). Στις περισσότερες περιπτώσεις η εξαρτημένη μητέρα αδυνατεί να ανταποκριθεί στο μητρικό της ρόλο, η αποχή
από τις ουσίες αναγνωρίζεται ως μακροπρόθεσμος στόχος και η εγκατάλειψη της προσπάθειας να είναι μια «καλή» μητέρα είναι συνήθης πρακτική. Εάν δεν έχει υποστήριξη
(οικονομική, κοινωνική, συναισθηματική) από το ευρύτερο οικογενειακό, συγγενικό,
κοινωνικό περιβάλλον και συγκεκριμένα από τους γονείς της είναι σχεδόν βέβαιο, ότι
με παρέμβαση της πολιτείας, θα απομακρυνθεί το παιδί από αυτήν.
Η οποιαδήποτε παρέμβαση, την περίοδο νοσηλείας του παιδιού στο νοσοκομείο, όποιου φορέα στόχο έχει την πραγματική φροντίδα του βρέφους και κατ’ επέκταση της μητέρας
και τις άμεσες απαντήσεις στις επιτακτικές απαιτήσεις της «πεζής» πραγματικότητας
όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, τη διατροφή, την αναζήτηση
υποστήριξης από σημαντικούς άλλους καθώς και από κοινωνικούς φορείς. Εδώ απαντάται ένα δίλημμα εάν η προστασία και τα δικαιώματα του παιδιού που ξεκινούν να
υφίστανται με τη γέννηση του, μπορούν να παραβιάσουν τα δικαιώματα της μητέρας
του για προσωπική επιλογή για διακοπή της χρήσης και θεραπεία (unicri, 2013).
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Στην Ελληνική Επικράτεια, η πολιτεία, συνήθως, παρεμβαίνει όταν έχει γίνει βάσιμη αναφορά
– καταγγελία από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τις συνθήκες διαβίωσης του τέκνου.
τα ζητήματα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας της τοξικοεξαρτόμενης μητέρας
ρυθμίζονται στην Ελλάδα με τις κοινές διατάξεις του οικογενειακού Κώδικα (Αστικός
κώδικας, Κεφάλαιο ενδέκατο, άρθρα 1505 – Σχέσεις γονέων και τέκνων).
Η επίτευξη της αναπροσαρμογής των δεδομένων της τοξικοεξαρτημένης μητέρας σε κοινωνικά φυσιολογικό μη –εξαρτημένο τρόπο ζωής αποτελεί σημαντική πρόκληση/πρόσκληση τόσο για τον επαγγελματία όσο και για την εξαρτημένη έγκυο και εν συνεχεία μητέρα χρήστρια (dhdA, 2007).
λαμβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ερώτημα εάν η μητρότητα από μόνη της αποτελεί τελικά διαβατήριο και συνθήκη αναγκαία και ικανή για απεγκλωβισμό από τον κόσμο της τοξικοεξάρτησης καθώς επίσης και ποια είναι η άμεση
«πορεία» των παιδιών που γεννιούνται από μητέρες τοξικοεξαρτόμενες.

ΑΝΑΣΚοπΗΣΗ βιβλιοΓρΑφιΑΣ

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, η «χρήση» (drug use) διαφοροποιείται από την
«εξάρτηση» (drug addiction). Στην μεν πρώτη έχουμε απλή δοκιμαστική, περιστασιακή
χρήση ουσιών ενώ στην εξάρτηση, το κύριο γνώρισμα είναι, αφενός η ανάγκη για συνεχή αύξηση του εξαρτησιογόνου παράγοντα αφετέρου η προσπάθεια για απεξάρτηση αυτού έχει επώδυνο, δυσχερή χαρακτήρα και πολλές φορές καθίσταται αδύνατη η
διακοπή του (whO, 2014). Η τοξικοεξαρτόμενη μητέρα αποτελεί φαινόμενο πολυδιάστατο, πολυπαραγοντικό που χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο βιολογικών, ψυχολογικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Στην συγκεκριμένη μελέτη ο όρος χρήση
ταυτοποιείται με την έννοια της εξάρτησης.
Η γυναικεία τοξικοεξάρτηση και η μητρότητα είναι φαινομενικά, δύο συνθήκες σε αντιπαράθεση. Η διεθνής βιβλιογραφία (darke et al., 1992, Babcock 2008, Bernadi et al., 1989)
υποστηρίζει ότι οι δύο αυτές συνθήκες δείχνουν τη «μάχη» που γίνεται ανάμεσα στο
χαοτικό τρόπο ζωής που προσφέρει η εξάρτηση από τις ουσίες και στο «φυσιολογικό»
και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο ζωής που απαιτεί ο ρόλος μιας «κανονικής» γυναίκας
και μιας «καλής» μητέρας. Η τοξικοεξαρτόμενη μητέρα, και χωρίς να παραβλέπουμε
ότι κάθε γυναίκα είναι μοναδική και έχει ένα δικό της σενάριο ζωής (μάτσα, 2001),
φαίνεται να έχει κάποια κοινά κοινωνικά βιώματα. Συνήθως προέρχεται από μία οικογένεια όπου συναντάμε: μικρό βαθμό εκφραστικότητας και διαταραγμένη συναισθηματική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη, ασαφή όρια και ιεραρχία, χαμηλό βαθμό συνοχής και πολύ υψηλό βαθμό σύγκρουσης (Γεωργάκας 2001, μάτσα 1997 & 2001,
Babcock 2008, τσούνης 2013). παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χαρακτηριστικά
που συναντά κανείς σε μεγάλο αριθμό οικογενειών στην περίπτωση των οικογενειών
της εξαρτημένης γυναίκας τα εντοπίζουμε σε παθολογικά ακραίες μορφές.
Συνήθως η τοξικοεξαρτόμενη γυναίκα απαντά στην οικογένεια της μέλη, με ιστορικό ψυχικών
διαταραχών, με χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ή και τοξικών ουσιών, με κατάχρηση αλκοόλ, κυρίως από την πλευρά του πατέρα, σε συνδυασμό ενίοτε και με άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές όπως αυτή του τζόγου (μάτσα 2001). το οικογενειακό προφίλ
της συνήθως χαρακτηρίζεται από έντονες και βίαιες συγκρουσιακές καταστάσεις που
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αντανακλάται και στη μεγάλη συχνότητα είτε διαζυγίων είτε εν διαστάσει γονέων
(Σφηκάκη 2001, τσούνης 2013, colten 2010). οι «τριγωνικές» σχέσεις, ο αρνητικός
τρόπος επικοινωνίας (π.χ. παράπονα, μομφές), η σύγχυση ή απουσία ορίων, τα «διπλά» μηνύματα είναι χαρακτηριστικά της οικογένειας της εξαρτημένης γυναίκας (μάτσα 1994). Από πολύ μικρή ηλικία είναι πιθανόν να έχει υποστεί περιστατικά λεκτικής
αλλά κυρίως σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης μέσα και έξω από την οικογένεια και η στροφή της προς τις ουσίες, να είναι μια «στρατηγική» εξέγερσης και επιβίωσης, αυτό-ίασης του ψυχικού πόνου που έχει βιώσει και αντιμετώπισης του έντονου και καθολικού άγχους που την διακατέχει (Babcock 2008). Η χρήση των ουσιών
εξαλείφει τα συναισθήματα αποστέρησης που για πάρα πολλές έφηβες είναι δύσκολο
να τα αντέξουν και η εξάρτηση από τα ναρκωτικά χρησιμοποιείται συχνά σαν αποζημίωση, σαν υποκατάστατο για παλιότερους δεσμούς «...που άφησαν το νεαρό κορίτσι
συναισθηματικά σακαταμένο και εξαρτημένο…» (Σουιγκάρτ 1991).
Συχνά συναντάται στο προφίλ των οικογενειών των τοξικοεξαρτώμενων γυναικών, θάνατοι
αγαπημένων προσώπων που είχαν τον χαρακτήρα μιας ψυχολογικής κρίσης (απροσδόκητο, ανεξέλεγκτο και πρόωρο γεγονός) (τσούνης 2013). Η καταφυγή στη χρήση
ουσιών πιθανόν να είναι ένας μηχανισμός αντιμετώπισης της συναισθηματικής καθήλωσης στο γεγονός του θανάτου όταν υπάρχουν ανολοκλήρωτες διαδικασίες θρήνου.
Συχνά, η τοξικοεξαρτόμενη γυναίκα συνδυάζει και αλκοόλ και ψυχοτρόπες ουσίες
προκειμένου να αντιμετωπίσει το αίσθημα της ανεπάρκειας, της ανικανότητας και της
«ελλειμματικής» της ταυτότητας (nicE 2010, μάτσα 1997).
Έχει παρατηρηθεί ότι στη γυναικεία εξάρτηση συναντούνται πιο συχνά φαινόμενα ψυχικών
διαταραχών από αυτά των ανδρών, με μεγαλύτερη συχνότητα την κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυτό-υποτίμηση, θυμό, ενοχή, ντροπή,
απουσία ή έλλειψη υποστηρικτικού οικογενειακού και κοινωνικού δικτύου, όπως επίσης και μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκατοστροφικών συμπεριφορών και αποπειρών αυτοκτονίας (Bergeret 1999). Η καταφυγή στην πορνεία ως μέσο υποστήριξης, με τον
ορατό κίνδυνο μόλυνσης από σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, η επιθετικότητα
και η υιοθέτηση ανδροπρεπών συμπεριφορών την βοηθούν να επιβιώσει στο σκληρό
κόσμο των ναρκωτικών που δυστυχώς κάποιες φορές την οδηγεί στο θάνατο. Η μάτσα (2001) αναφέρει ότι ένα ποσοστό 50% των τοξικοεξαρτόμενων γυναικών «επιλέγει» την πορνεία ως μέσο εξασφάλισης της δόσης τους ενώ μόνο ένα 6% αναλογεί
στους τοξικοεξαρτόμενους άνδρες.
Η τοξικοεξαρτόμενη γυναίκα συχνά έχει συμβιώσει ή συμβιώνει με κάποιο χρήστη ουσιών και
είναι αυτή που τον φροντίζει είτε ως σύζυγος, είτε ως σύντροφος είτε ως συγγενικό
πρόσωπο (π.χ. αδερφή) επικεντρώνοντας στην ικανοποίηση των δικών του αναγκών
και όχι του εαυτού της (μάτσα 2001, Σφηκάκη 2001, colten 2010). δημιουργείται αυτό που αποκαλούμε συνεξάρτηση, με τη γυναίκα χρήστρια να δυσκολεύεται να διαλύσει τη σχέση και να ξεκινήσει ένα καινούριο σενάριο ζωής σε αντίθεση με τους άνδρες που έχουν την ικανότητα να αποσύρονται πιο εύκολα από μια σχέση με τοξικοεξαρτόμενη γυναίκα.
Η μητρότητα στη ζωή των μητέρων χρηστριών σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της
ζωής τους, άμεσα συνδεδεμένο με τη γυναίκεια τους ταυτότητα και τις ανάγκες τους
(nicE 2010, μισουρίδου 2015). Η εγκυμοσύνη και η γέννηση ενός παιδιού μπορεί να
είναι ένα τυχαίο και ίσως ανεπιθύμητο γεγονός (negri 2001). Η εξαρτημένη γυναίκα
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μπορεί να αντιληφθεί τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης σε προχωρημένο στάδιο λόγω
διαταραχών του εμμηνορροϊκού κύκλου της που παρουσιάζονται από τη χρήση ουσιών, μπορεί να επιδιώξει τη διακοπή κύησης ή κάποιες φορές να προσπαθεί να την
αποκρύψει (μισουρίδου 2015, Κερασιώτη & αλ. 2012). Συχνά όμως φαντασιώνεται τη
μητρότητα, ως μια επιθυμία που συνυπάρχει με τη «…φαντασίωση του παιδιού ως λυτρωτή από τη ζωή της στην τοξικοεξάρτηση και που τελικά θα την κινητοποιήσει προς
την κατεύθυνση της προστασίας του εαυτού της και την επίλυση των προβλημάτων της.
Το παιδί, ως σημείο αναφοράς στο πραγματικό, θα αποκαταστήσει τη χαμένη ενότητα
και θα της δώσει τον σκοπό που της διαφεύγει…» (ρήγα 1991). Ενώ η ίδια η τοξικοεξαρτόμενη γυναίκα θέλει να πιστεύει ότι προς τα εκεί βρίσκεται η μαγική λύση για την
απεξάρτηση της, δεν συνειδητοποιεί ότι οι εσωτερικές της αντιφάσεις και ανάγκες της
την αποδυναμώνουν και την καθηλώνουν στη χρήση (unicri, 2013). Η επιθυμία να
αποκτήσει ένα παιδί δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη δυνατότητα της ή ακόμα και
με τη συναισθηματική πραγματικότητα να φροντίσει ένα παιδί (Σουιγκάρτ 1991). Κάτω
από την εύθραυστη κρούστα της επιθυμίας ή της «δύναμης» για την πραγματική φροντίδα του παιδιού της υπάρχει ο εφιαλτικός φόβος μήπως χάσει αρχικά την επιμέλεια
και εν συνεχεία την κηδεμονία του παιδιού της. ο φόβος αυτός πηγάζει από μια βαθιά
αίσθηση αδυναμίας αφού καλείται να απαντήσει στο δίλημμα «το παιδί ή την ουσία»
και βαθιά μέσα της αισθάνεται πως οι διαπροσωπικές της συγκρούσεις και οι εσωτερικές της αντιφάσεις της αφαιρούν τα στηρίγματα πάνω στα οποία βασίζεται η ίδια της
η ταυτότητα (Κερασιώτη & αλ. 2012). Αυτό που λείπει στην πρώιμη σχέση τοξικοεξαρτόμενης μητέρας και παιδιού, υπογραμμίζει η μάτσα (2011) είναι ο «…ενθουσιασμός
και η αμοιβαία απόλαυση αυτής της σχέσης…», τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην
διασφάλιση της σωματικής και ψυχολογικής υγείας του παιδιού. Η γέννηση του παιδιού είναι συνδεδεμένη μ’ ένα συνεχές δόσιμο (Γιωσαφάτ 2010) που η μητέρα που κάνει
χρήση ουσιών συνήθως αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ρεαλιστικές απαιτήσεις και αυτοδεσμεύσεις που απαιτεί η πραγματική φροντίδα του βρέφους.
Όταν παρά τις αντίξοες συνθήκες η τοξικοεξαρτόμενη γυναίκα φέρει στον κόσμο ένα παιδί, το
παιδί συνήθως εμφανίζει νεογνικό στερητικό σύνδρομο ή και άλλα προβλήματα αναπτυξιακής ή νευρολογικής φύσεως και απαιτείται νοσηλεία αυτού σε μονάδα Εντατικής Νοσηλεία Νεογνών. Η εμπειρία νοσηλείας ενός παιδιού σε μ.Ε.Ν.Ν. είναι μια βασανιστική εμπειρία για οποιαδήποτε μητέρα, άρα και για την τοξικοεξαρτόμενη μητέρα, η οποία δεν της επιτρέπει να αναγνωρίσει μέσα τις όποιες μητρικές της ιδιότητες
και να εντοπίζει τα δικά της ζωντανά κομμάτια (nEGri, 2001). Η νοσηλεία λοιπόν του
παιδιού στην μονάδα τις περισσότερες φορές αποτελεί την έναρξη της εμπλοκής της
μητέρας χρήστριας με διαφορετικές υπηρεσίες. Η παρέμβαση αυτή δίνει στη μητέρα
χρήστρια τη δυνατότητα να έλθει σε επαφή τόσο με τη δική της κατάσταση όσο και με
εκείνη του παιδιού της. οι χρήστριες μητέρες αρχίζουν να ανησυχούν για τον ρόλο
των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας αφού το δικαίωμα τους στην τοξικοεξάρτηση
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το συναισθηματικό έργο της πραγματικής φροντίδας
μιας ευάλωτης νέας ζωής, του παιδιού τους (nicE, 2010). Η ταυτότητα της «στιγματισμένης» (Goffman, 2001) υποκειμενοποιείται, αποκτά περισσότερο μια ηθική διάσταση
και η τοξικοεξαρτόμενη μητέρα κουβαλά το στίγμα της «κακής» μητέρας, της «ανίκανης και επικίνδυνης» για το παιδί της. Η χρήστρια μητέρα καλείται να φέρει σε πέρας
ένα εξαιρετικό σύνθετο έργο: να δημιουργήσει έναν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με
ένα βρέφος του οποίου η απελπιστική εξάρτηση απαιτεί τη σταθερή παρουσία της δί-
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πλα του (Σουιγκραντ 1991). οι αντιρρήσεις, οι αιχμές, η επιθετικότητα, η προκλητικότητα που πολλές φορές εκδηλώνει στη συνεργασία της με τις υπηρεσίες κοινωνικής
προστασίας πιθανόν να είναι ενδείξεις μια καταπιεσμένης δύναμης και ενός θυμού που
την κατακλύζει. Αισθάνεται σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο ανήμπορη και ακινητοποιημένη.
μπλοκαρισμένη από εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, παύει να ενδιαφέρεται για
τις συνέπειες των πράξεων της. οι πράξεις της γίνονται ασυνεπείς με τις στάσεις της.
Η Κοκκινάκη (2006) ορίζει ως στάση (attitude) «…τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τα αντικείμενα…(π.χ. πρόσωπο, συμπεριφορά, φυσικό αντικείμενο, ιδέα, θεσμό, καταναλωτικό
προϊόν κ.τ.λ)… στο περιβάλλον μας…». Η χρήση ουσιών από την μητέρα, ως στάση,
εμφανίζει σταθερότητα στο χρόνο, αντίσταση σε προσπάθεια αλλαγής σε σχέση με
τις συμπεριφορές χρήσης και η τοξικοεξάρτηση επηρεάζει τον τρόπο που επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τη συμπεριφορά της. ώς αποτέλεσμα αυτού, είναι να της
γίνεται αφαίρεση της επιμέλειας (άρθρο 1518 παρ. 1 Α.Κ.) και εκάστοτε και της γονικής μέριμνας (άρθρο 1510 παρ. 1 Α.Κ.) του παιδιού της και να καταλήγει είτε σε μητρικούς ή πατρικούς παππούδες και γιαγιάδες ή σε ανάδοχες οικογένειες ή στα αρμόδια κρατικά ιδρύματα ή σε υιοθεσία. Συχνά, το παιδί αντιμετωπίζεται μεμονωμένα ή
σαν θύμα μια κακής μητέρας ή κακών γονέων (Σουιγκάρτ 1991).
Η γυναικεία εξάρτηση από τις ουσίες φαίνεται να έχει περισσότερο τιμωριτικό χαρακτήρα παρά θεραπευτικό (velasquez et al., 2003). οι τοξικοεξaρτόμενες μητέρες φαίνεται να
αντιμετωπίζονται με αρκετή καχυποψία όσο αφορά την ικανότητα τους να ανταποκριθούν στο μητρικό τους ρόλο στοχοποιούνται πολύ πιο έντονα καθώς κοινωνικά θεωρούνται «κακές» μητέρες (Babcok 2008). Στην Αμερική οι πολιτικές απομάκρυνσης
παιδιών από το σπίτι είναι πολύ πιο συχνές όταν υπάρχει μητέρα εξαρτημένη ενώ παραδόξως δεν ισχύει το ίδιο όταν υπάρχει τοξικοεξαρτόμενος πατέρας (Babcok 2008).
Η αντιμετώπιση του θέματος της πραγματικής φροντίδας και ανατροφής των παιδιών από μητέρα τοξικοεξαρτόμενη ποικίλει έντονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές αφαίρεσης της επιμέλειας και ακόμη περισσότερο της γονικής μέριμνας των παιδιών από
μητέρα τοξικομανή δεν έχουν ούτε ικανοποιητικώς διαμορφωθεί ούτε τυποποιηθεί
στην πράξη ούτε υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο (EMcddA, 2012).
Σύμφωνα με το unicri (2013) σε αρκετές χώρες η θεραπεία υποκατάστασης συστήνεται ανά
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ η αποτοξίνωση πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά, ειδικά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου κύησης είτε για να
αποτρέψει τυχόν γενετικές ανωμαλίες και αποβολή και κατά το τρίτο τρίμηνο είτε για
αποτροπή πρόωρου τοκετού. Από την άλλη όμως, τα πρωτόκολλα που αφορούν στη
θεραπεία των εγκύων γυναικών που κάνουν χρήση οπιοειδών ουσιών, αυτά ενδέχεται
να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
πάλι σύμφωνα με το unicri (2013) σε τέσσερις χώρες (Γερμανία, ιρλανδία, Ην. βασίλειο και
ρουμανία), οι έγκυες χρήστριες γυναίκες αποτελούν ειδική υποομάδα στο σύνολο της
γυναικείας εξάρτησης και παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές στο γενικότερο πλαίσιο
υποκατάστασης, ενώ στη Σουηδία, ουγγαρία, Νορβηγία έχουν αναπτυχθεί ξεχωριστές
ειδικές κατευθυντήριες. Στη δανία όπως επίσης και στη Σουηδία υπάρχουν πολιτικές
παιδικής προστασίας ενίσχυσης της προσπάθειας παραμονής των παιδιών με την τοξικοεξαρτόμενη μητέρα και σταθεροποίηση αυτής της σχέσης (EMMMdA, 2010).
Η διαχείριση του προβλήματος της χρήσης ουσιών κατά την κύηση όπως επίσης και αμέσως

82

Εξαρτήσεις

μετά την γέννηση ενός παιδιού απαιτεί εξειδίκευση υπηρεσιών με συγκεκριμένο πρωτόκολλο ενεργειών (dhdA, 2007), για την πρόληψη των κινδύνων τόσο για την έγκυο
όσο και για το έμβρυο/βρέφος και την κατά προτεραιότητα εισαγωγή των τοξικοεξαρτόμενων εγκύων σε θεραπευτικό πρόγραμμα (nZMΕ, 2008).

μΕΘοδολοΓιΑ

Σ κ ο π ό ς : Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης είναι να διερευνήσει μία σειρά παραμέτρων που συνδέονται με την κύηση και τη γέννηση παιδιού από τοξικοεξαρτόμενη
μητέρα, με κυρίαρχη από αυτές το γεγονός εάν η μητρότητα, ως μία από τις πιο σημαντικές ιδιαιτερότητες της γυναικείας χρήσης, αποτελεί καθοριστική συνθήκη για
την αλλαγή των συμπεριφορών χρήσης από την τοξικοεξαρτόμενη γυναίκα. Συχνά η
τοξικοεξαρτόμενη μητέρα συνοδεύεται από το μύθο της κακιάς μητέρας που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα θετικό ή αρκετά σωστό οικογενειακό περιβάλλον και ταυτίζεται με την ιδιότητα της μητρικής ανικανότητας του να δίνεις σε ένα παιδί αυτό που το
ίδιο έχει ανάγκη τόσο σε επίπεδο συναισθηματικής επάρκειας όσο και σε επίπεδο υλικών αναγκών. Η μητέρα χρήστρια αποφεύγει να αποκαλύψει τη χρήση της από φόβο
για τη νομική συνέπεια του αποχωρισμού από το παιδί της. Η ανάγκη της για χρήση
συχνά φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από το σύνολο των αναγκών του εμβρύου που
κυοφορεί και εν συνεχεία του παιδιού που τίκτει.
Η γέννηση ενός παιδιού από γυναίκα χρήστρια τοξικών ουσιών συνεπάγεται εμφάνιση νεογνικού στερητικού συνδρόμου στο παιδί για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται άμεσα παραπομπή και νοσηλεία αυτού σε μ.Ε.Ν.Ν. Η εμφάνιση της προαναφερθείσας
κατάστασης από πλευράς βρέφους αποτελεί και την «πιστοποίηση» της χρήσης ναρκωτικών ουσιών εκ μέρους της μητέρας του κατά της διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η
νοσηλεία–παραμονή του βρέφους με νεογνικό στερητικό σύνδρομο σηματοδοτεί πολλές φορές και την έναρξη της παρέμβασης της κοινωνικής υπηρεσίας του εκάστοτε
νοσοκομείου.
δευτερεύουσα παράμετρος, που θα εξεταστεί, είναι η «τύχη» αυτών των παιδιών μετά το εξιτήριο τους από τη μ.Ε.Ν.Ν. του νοσοκομείου. Η συσχέτιση της εξαρτητικής συμπεριφοράς της μητέρας με τις πιθανές νομικές επιπτώσεις στο παιδί της καταλήγει σε καταστάσεις που δημιουργούν προκλήσεις για την εφαρμογή πολιτικών αφαίρεσης της
επιμέλειας των παιδιών από την τοξικοεξαρτόμενη μητέρα.
Η παρούσα έρευνα δεν αποσκοπεί στην καθιέρωση αιτιολογικής- αντικειμενικής σχέσης ανάμεσα στη μητρότητα και στην τοξικοεξάρτηση αλλά μια προσπάθεια να καταδείξει
πως ένα σημαντικό συμβάν ζωής στη ζωή μια γυναίκας χρήστριας υποκειμενοποιείται,
διαμορφώνει και συμβάλλει σε ένα «σχέδιο δράσης» σε σχέση με τις συμπεριφορές
χρήσης.
Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς : Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ανασκοπική διερευνητική μελέτη των χαρακτηριστικών των τοξικοεξαρτόμενων γυναικών-μητέρων και των συμπεριφορών τους
σε σχέση με τη χρήση αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού τους. οι γυναίκες αυτές
γέννησαν παιδιά με διάγνωση νεογνικού στερητικού συνδρόμου τα οποία παραπέμφθηκαν, νοσηλεύτηκαν και κάποια από αυτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρέμειναν για κοινωνικούς λόγους στην Α’ μ.Ε.Ν.Ν.
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Η Α’ μ.Ε.Ν.Ν. αποτελεί μία εκ των δύο εξειδικευμένων μονάδων εντατικής νοσηλείας νεογνών
που συστεγάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ιπποΚρΑτΕιο και τελεί και
υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της ιατρικής Σχολής.
ουσιαστικά αποτελεί και μία από τρεις επιλογές που υπάρχουν για κάλυψη αναγκών
ιατρικής θεραπείας και νοσηλείας νεογνών με διάγνωση νεογνικού στερητικού συνδρόμου στο γεωγραφικό διαμέρισμα της μακεδονίας.
Η Α’ μ.Ε.Ν.Ν. του Γ.Ν.Θ. ιπποΚρΑτΕιο συνεργάζεται με το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του
νοσοκομείου για τη διαχείριση των νοσηλευόμενων βρεφών που εμφανίζουν νεογνικό
στερητικό σύνδρομο και κατ’ επέκταση των τοξικοεξαρτόμενων μητέρων τους.
δ ε ί γ μ α : το δείγμα της μελέτης αφορά είκοσι δύο (22) εγκυμονούσες τοξικοεξαρτόμενες γυναίκες και εν συνεχεία μητέρες που τα παιδιά τους (στο σύνολο είκοσι τέσσερα) εμφάνισαν νεογνικό στερητικό σύνδρομο και εξαιτίας αυτού χρειάστηκαν νοσηλεία σε εξειδικευμένο ιατρικό τμήμα και συγκεκριμένα στην Α’ μ.ΕΝ.Ν. του Γ.Ν.Θ. ιπποΚρΑτΕιο.
ουσιαστικά αποτελεί το σύνολο του όγκου των υποθέσεων που χειρίστηκε η συγκεκριμένη μονάδα το χρονικό διάστημα από 1-1-2009 έως 31-12-2016. Έγινε προσπάθεια να
τηρηθεί η ανωνυμία και το απόρρητο των πληροφοριών. δεν υπήρξε η δυνατότητα ενημέρωσης αυτών για τη χρήση των όποιων στοιχείων είχαν δώσει δεδομένου ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που υπήρχαν συχνά δεν ανταποκρινόταν σε κάποιον λήπτρια/λήπτη.
μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α : Η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων έγινε μέσα από το ήδη υπάρχον ιατρικό και κοινωνικό ιστορικό καταγραφής στο «φάκελο» των παιδιών και των μητέρων
τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους το κοινωνικό ιστορικό είχε ληφθεί μέσα
από συναντήσεις όπου η τοξικοεξαρτόμενη μητέρα διηγούνταν τις εμπειρίες της και
από την καταγραφή συμπεριφορών της μητέρας χρήστριας, μέσω παρατήρησης, κατά
την επαφή με το παιδί της στη μ.Ε.Ν.Ν.

ΕυρΗμΑτΑ

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα έρευνας 22 γυναίκες–μητέρες τοξικοεξαρτώμενες, κατά δήλωση των ιδίων, με ταυτόχρονη χρήση περισσότερων των δύο ουσιών. οι μητέρες του δείγματος βρέθηκαν σε κατάσταση εγκυμοσύνης με τυπική σύλληψη και γέννησαν στο Γ.Ν.Θ. ιπποΚρΑτΕιο.
to 86% των γυναικών του δείγματος της έρευνας, κατοικούσαν στο ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ συχνά αναφερόταν αλλαγές διευθύνσεων κατοικίας κατά τη διάρκεια παραμονής του νεογνού στο νοσοκομείο.
οι ηλικίες των μητέρων κυμαίνονταν μεταξύ 19 και 36 ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 28 έτη. το
86% των μητέρων είχαν ελληνική υπηκοότητα (όχι απαραίτητα και ελληνική καταγωγή). το υπόλοιπο ποσοστό (14%) αφορά τρεις μητέρες οι οποίες είχαν υπηκοότητα
αλλοδαπής (μία λιθουανική, μία αλβανική και μία ρώσικη). Καμία από τις συμμετέχουσες δεν εργαζόταν σε εργασία με κοινωνική ασφάλιση. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσής τους, η κατάθεση επίσημων εγγράφων δεν ήταν απαραίτητο στοιχείο, με
αποτέλεσμα η επαλήθευση των πληροφοριών αναφοράς ήταν δυσχερής δεδομένου
του γεγονότος ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν αντικρουόμενες απόψεις. οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους ήταν άνεργες (16 από τις 22), 5 από αυτές δήλωσαν ότι
ήταν ιερόδουλες και 1 σερβιτόρα.
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Από τη μελέτη του δείγματος προέκυψε ότι οι 2 στις 3 γυναίκες ανέφεραν ότι υπέστησαν κάποιου είδους κακοποίηση κατά την παιδική της ηλικία (σωματική ή λεκτική), μεγάλωσαν μακριά από τους γονείς (με παππούδες/γιαγιάδες) ή ως μη επιθυμητά παιδιά.
Στις περιπτώσεις των υπολοίπων γυναικών απλώς αναφέρθηκε άγνοια αναγνώρισης
συμπεριφορών κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία.
Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το προφίλ των γυναικών του δείγματος είναι η μεγάλη συχνότητα χρήσης τοξικών ουσιών (35%), ή εμφάνισης ψυχικών διαταραχών ή/και κατάχρησης αλκοόλ/άλλες συμπεριφορές εξάρτησης (π.χ. τζόγος) (30%) στο ιστορικό των μελών της οικογένειας προέλευσης.
Όσον αφορά τον τομέα της τοξικοεξάρτησης των μητέρων, πριν από την εγκυμοσύνη, το 77%
των γυναικών του δείγματος είχαν κάνει προσπάθειες απεξάρτησης. Αναφορικά με
την οικογενειακή κατάσταση των γυναικών του δείγματος, από τις 22 γυναίκες, οι 16
ήταν άγαμες και οι υπόλοιπες 6 έγγαμες.
Χρήση και μητρότητα
Από τις 22 μητέρες του δείγματος της έρευνας γεννήθηκαν 24 παιδιά, ήτοι δύο εκ των γυναικών ήταν μητέρες δύο παιδιών η καθεμιά. πιο συγκεκριμένα, μία εκ των αναφερόμενων γυναικών-μητέρων είχε δίδυμη κύηση (όπου το ένα παιδί πέθανε αμέσως μετά τη
γέννησή του) και μία γέννησε δύο παιδιά σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. τα παιδιά στο σύνολό τους νοσηλεύτηκαν στην Α’ μ.Ε.Ν.Ν. του Γ.Ν.Θ. ιπποΚρΑτΕιο, με
διάγνωση νεογνικού στερητικού συνδρόμου, το οποίο ήταν αποτέλεσμα της τοξικοεξάρτησης της μητέρας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, από τις 16 άγαμες μητέρες του δείγματος, μόνο το 25%
των συντρόφων αυτών, αναγνώρισε μετέπειτα, με νομικό τρόπο, το παιδί. Για την περίπτωση των 6 έγγαμων μητέρων οι οποίες αφορούν σε 8 παιδιά, μόνο στις 2 από τις 8
περιπτώσεις παιδιών, η μητέρα αναγνώρισε τον σύζυγό της ως πατέρα του παιδιού της.
Κατά τη διάρκεια παραμονής της μητέρας και του νεογνού της στο νοσοκομείο παρουσία ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος (παππούς/γιαγιά) και προστατευτική-υποστηρικτική παρέμβαση του άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος της εξαρτημένης μητέρας
είχαμε στις 18 από τις 24 περιπτώσεις γέννησης των παιδιών. Όμως στην πλειονότητα
των περιπτώσεων και σε ποσοστό που ξεπερνά το 70% η παρουσία αυτή ήταν αποτέλεσμα μη αυτόβουλης δράσης αλλά προϊόν εξαναγκασμένης ή υποχρεωτικής ενέργειας εξωγενών παραγόντων π.χ. της κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, εισαγγελικής εντολής κ.λπ.
Η έρευνα έδειξε ότι το 68% των γυναικών (15 από το σύνολο των 22) όταν προσήλθαν να γεννήσουν στο νοσοκομείο ήταν σε φάση χρήσης περισσοτέρων από μία τοξικών ουσιών,
χωρίς να παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης και χωρίς να υποστηρίζονται από κάποιο επίσημο κοινωνικό φορέα. Για όλες αυτές τις μητέρες αναφέρθηκε
ελλιπής ή ανύπαρκτος προγεννητικός έλεγχος εκτός από μία που ήταν εντός γάμου
και ζούσε υπό συνθήκες προστατευμένου οικογενειακού περιβάλλοντος. Για τις περιπτώσεις αυτών των γυναικών η μητρότητα καθώς και η πιθανότητα για άρση της επιμέλειας του παιδιού λειτούργησε «θετικά» σε λιγότερες από τις μισές. ‘Ητοι στο μεγαλύτερο ποσοστό ίσο με το 64% των γυναικών (8 από τις 15) δεν σημειώθηκε καμία αλ-
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λαγή κατάστασης στην συμπεριφορά τους όσον αφορά την χρήση τοξικών ουσιών,
μετά τη γέννηση του παιδιού.
οι μητέρες που συμμετείχαν σε πρόγραμμα του ο.ΚΑ.ΝΑ., αντιστοιχούν σε ποσοστό 32% (7 από
το σύνολο των 22). Και στις 7 υπήρχε παράλληλη χρήση παραπάνω της μίας ουσίας κατά τις δηλώσεις των ιδίων και των πληροφοριών από τα προγράμματά τους (σύμφωνα
πάντα με την έγκρισή τους για χρήση προσωπικών δεδομένων). Στο σύνολο των 22 γυναικών, μετά την γέννηση του παιδιού τους η συμπεριφορά όσον αφορά στη χρήση άλλαξε ως εξής: 6 γυναίκες επέλεξαν εγγραφή και ένταξη σε κάποιο από τα «στεγνά» θεραπευτικά προγράμματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια στην παρακολούθησή τους, 1 (μία) εντάχθηκε σε πρόγραμμα του ο.ΚΑ.ΝΑ., και 1 (μία) σε ιδιωτική
ψυχιατρική κλινική. Καμία από τις 8 γυναίκες δεν επέλεξε αυτοβούλως την αλλαγή χρήση συμπεριφοράς σε σχέση με τις τοξικές ουσίες. οι όποιες αλλαγές ήταν αποτέλεσμα
εξωγενών παραγόντων ήτοι: εισαγγελική εντολή, πίεση από κοινωνικές υπηρεσίες, πίεση από ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και συναφείς. μόνο μια γυναίκα–μητέρα,
από τις προαναφερθείσες, επέλεξε θεραπευτικό πρόγραμμα όπου να μπορεί να παραβρίσκεται μαζί με το παιδί της κάτω από την πίεση του οικογενειακού της περιβάλλοντος και με την άρνηση αυτού να αναλάβει την πραγματική φροντίδα και την επιμέλεια
του παιδιού της. Αυτό είχε ως συνέπεια την απομάκρυνσή του από το ευρύτερο οικογενειακό της περιβάλλον. το αποτέλεσμα ήταν μετά από εξάμηνη παραμονή στο θεραπευτικό πρόγραμμα, να υπάρξει οικειοθελής αποχώρηση και μάλιστα να έχει και ως κατάληξη το θάνατο της, την πρώτη εβδομάδα διακοπής λόγω υπερβολική χρήση.
Από το σύνολο των 22 υποθέσεων μητέρων–τοξικοεξαρτώμενων που τα παιδιά τους νοσηλευόταν στην Α’μ.Ε.Ν.Ν. του νοσοκομείου, οι 16 παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης στο τμήμα Ανηλίκων, με αίτημα την απομάκρυνση του παιδιού
από τη μητέρα του. Για τις υπόλοιπες 6 περιπτώσεις οι γυναίκες είτε ήταν σε γάμο είτε ήταν σε σταθερή συντροφική σχέση όπου ο σύντροφος αναγνώρισε και το παιδί
(εκτός από 1 όπου δεν υπήρξε επίσημη αναγνώριση (λόγω νομικών κωλυμάτων) αλλά
υπήρχε σταθερή σχέση και αποδοχή της πατρότητας) και στο σύνολο τους είχαν είτε
οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον είτε υποστήριξη από κοινωνικό φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά δόθηκαν στους φυσικούς γονείς. Από τη μελέτη του
δείγματος προέκυψε ότι στις περισσότερες από τις μισές γυναίκες που είχαν και άλλες πρότερες γεννήσεις στο παρελθόν (7από το σύνολο των13) τους είχε αφαιρεθεί η
επιμέλεια του/ων παιδι-ού/ών.
Από το σύνολο των υπόλοιπων 17 υποθέσεων παιδιών που παραπέμφθηκαν στο τμήμα Ανηλίκων της Εισαγγελίας πρωτοδικών με γνώμονα ότι η μητέρα χρήστρια ουσιών αφενός
δεν παρουσίασε κατά τη διάρκεια της παραμονής του παιδιού της αλλαγή στη σχέση
της με την τοξικοεξάρτηση και αφετέρου δεν επέδειξε στοιχεία συνέπειας και ασφάλειας στη σχέση της με το παιδί έγινε άρση της επιμέλειας του νεογνού.
Όσον αφορά στα παιδιά, τα 9 από τα 17 παιδιά παραπεμφθήκαν στον δημοτικό βρεφοκομείο
Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός», με τουλάχιστον προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας
από την μητέρα τους, το 1 (ένα) σε ανάδοχη μη συγγενική οικογένεια δίνοντας με εισαγγελική διάταξη την πραγματική φροντίδα στην ανάδοχη, τα 5 στη μητρική γιαγιά και
παππού με άρση της επιμέλειας από την μητέρα, το 1 (ένα) στο βιολογικό του πατέρα
και στη μητέρα του πατέρα για τους οποίους δεν υπήρχαν μαρτυρίες για χρήση ουσιών
και δεν ζούσαν μαζί με τη βιολογική μητέρα του παιδιού και το 1 (ένα) δόθηκε στη βιο-
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λογική του μητέρα αφού είχε ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης. ο χρόνος παραμονής των παιδιών στο νοσοκομείο ήταν από πέντε (5) έως εκατόν εβδομήντα οκτώ
(178) ημέρες με μέσο όρο παραμονής τις εβδομήντα οκτώ (78) περίπου ημέρες.
Αναφορικά με τους φέροντες ως πατέρες των παιδιών σχεδόν στις μισές (11 από 24) περιπτώσεις οι μητέρες δεν γνώριζαν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς τους, όπως: εθνικότητα, τόπο κατοικίας και οικογενειακή κατάσταση. Για το σύνολο των συντρόφων οι μητέρες είτε δεν γνώριζαν εάν ήταν χρήστης (8), είτε ότι ήταν χρήστης τοξικών ουσιών
(7) είτε ότι ήταν ενταγμένος σε πρόγραμμα του ο.ΚΑ.ΝΑ. (8). μόνο σε μία περίπτωση
η μητέρα γνώριζε ότι ο σύντροφός της δεν έκανε χρήση τοξικών ουσιών.
Στην πλειονότητά τους οι σύντροφοι (19 από τις 24 περιπτώσεις παιδιών) δεν προσήλθαν αυτοβούλως ούτε στη μονάδα όπου νοσηλευόταν το νεογνό ούτε στο γραφείο της Κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

ΣυζΗτΗΣΗ – ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε μια σειρά παραμέτρων που σχετίζονται με την τοξικοεξάρτηση και τη μητρότητα με κύρια παράμετρο εάν η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί
από μόνο του γεγονός ικανό για αλλαγή συμπεριφοράς σε σχέση με την εξάρτηση.
μια ιδιαίτερη δυσκολία που εντοπίστηκε στην παρούσα μελέτη είναι η απουσία ενός προϋπάρχοντος δομημένου ερωτηματολογίου που πιθανόν να έδινε τη δυνατότητα συγκέντρωσης περισσότερων, λεπτομερέστατων και πιο δομημένων στοιχείων. Επίσης, ο μικρός
αριθμός των εξεταζόμενων γυναικών-μητέρων χρηστριών τοξικών ουσιών, πιθανόν να
μην επιτρέπει την ευρύτερη γενίκευση των αποτελεσμάτων. ώστόσο η φύση και το
σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν πιθανόν να μας επιτρέπει να εξάγουμε
κάποια συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσαν να γενικευτούν. το πρόβλημα με τα μικρά σχετικά δείγματα είναι κάτι γνωστό σε όλους όσους ασχολούνται με την μελέτη
και έρευνα που σχετίζεται με γυναίκες –μητέρες χρήστριες τοξικών ουσιών τόσο στη
χώρα μας, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. πέρα όμως από τους προαναφερόμενους
περιορισμούς, από την παρούσα ανασκοπική μελέτη-καταγραφή προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα τα οποία αξίζει να αναφέρουμε:
οι συμμετέχουσες στην έρευνα είναι νέες γυναίκες στην αναπαραγωγική τους ηλικία. Ευρωπαϊκά ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι ένας στους δέκα χρήστες σε θεραπεία ζει
τουλάχιστον με ένα παιδί και ότι η πλειοψηφία αυτών των γονέων προβαίνει σε παράλληλη χρήση περισσότερων των δύο ουσιών (EMcddA, 2012).
το σύνολο των παιδιών που γεννήθηκαν εμφάνισε νεογνικό στερητικό σύνδρομο και χρειάστηκε άμεση παραπομπή του και νοσηλεία σε μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών γεγονός που πιστοποιεί ότι η κατάχρηση ουσιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης επισύρει σοβαρούς κινδύνους για το νεογνό και κατά επέκταση και για τη μητέρα του.
Στην παρούσα έρευνα δεν αξιολογήθηκαν οι όποιες άλλες αναπτυξιακές ή άλλες δυσκολίες παρουσίαζαν τα νεογνά. Η διάκριση των συνεπειών των εξαρτητικών ουσιών
όπως επίσης και ο βαθμός του αντίκτυπου της χρήσης είναι αρκετά δύσκολα γεγονότα που εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό από την ένταση, τη διάρκεια, τη συχνότητα της
χρήσης και την παράλληλη ή μη χρήση άλλων ουσιών. Στην παρούσα μελέτη το σύνολο του δείγματος είχε αναφέρει παράλληλη χρήση ουσιών. τα στοιχεία αυτά συμφω-
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νούν και με τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα όπου αναφέρεται οι γυναίκες-εγκυμονούσες χρήστριες εξαρτησιογόνων ουσιών είναι πιθανόν να κάνουν συχνά χρήση όχι μόνο μιας ουσίας (παράνομης ή νομιμης) (Goel et al., 2011). Η απουσία επαγγελματικής
κατάρτισης, με συχνό φαινόμενο τη σύνδεση της γυναικείας εξάρτησης με την πορνεία, σε συνδυασμό με την κακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση συχνά οδηγούν
σε κακές συνθήκες διαβίωσης.
Αν και κάποιες περίοδοι στη ζωή των γυναικών χρηστριών θεωρούνται καταλυτικές για την αλλαγή των συμπεριφορών χρήσης και η περίοδος κύησης είναι μία από αυτές, εντούτοις
καμία από τις εγκυμονούσες του δείγματος δεν ανέφερε ότι είχε την αναγκαία γυναικολογική φροντίδα κατά τη διάρκεια της κύησης και μετά τον τοκετό γεγονός που συμφωνεί και με τα δεδομένα που καταγράφονται από το dhdA (2007). το δεδομένο αυτό
μπορεί να οφείλεται ή στη μη έγκαιρη αναζήτηση των όποιων παρεχόμενων υπηρεσιών
υποστήριξης ή στη δυσκολία συνέπειας παρακολούθησης των σχετικών προγραμματισμένων συναντήσεων. Επίσης μία άλλη ερμηνεία της μη προσέγγισης των υπηρεσιών
υγείας από τις έγκυες χρήστριες πιθανόν να είναι ο φόβος για τον κοινωνικό ρατσισμό
που πιθανόν να αντιμετωπίσουν από τους επαγγελματίες υγείας και η ανησυχία για την
εμπλοκή και τον ρόλο των κοινωνικών λειτουργών όσον αφορά τα γονικά τους δικαιώματα. το nZME (2008) αναφέρει ότι η εισαγωγή των εγκύων χρηστριών σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, ακόμα και αν λαμβάνουν μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη κατά την
κύηση θα τις βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση της κατάστασης αναζητώντας καλύτερη προγεννητική φροντίδα. Γεγονός βέβαια που δεν επιβεβαιώθηκε από το δείγμα
μας, δεδομένου ότι ο έγκυες χρήστριες που ήταν εγγεγραμμένες σε θεραπευτικό πρόγραμμα του ο.ΚΑ.ΝΑ. δεν παρουσίασαν καμιά αξιοσημείωτη διαφορά στην ιατρική
προγεννητική τους παρακολούθηση. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη
ομάδα των εγκύων χρηστριών, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε από
την ανασκόπηση των ιστορικών τους, ανέφερε συμπεριφορές ασυνέπειας στην τακτική
παρακολούθηση του προγράμματος και υπήρχε παράλληλη χρήση ουσιών.
Η γέννηση ενός παιδιού για μια τοξικοεξαρτόμενη μητέρα είναι ένα συμβάν που αναδεικνύει
τη δυνατότητα αλλαγής ενός υποδείγματος ζωής που είναι θεμελιωμένο στην εξάρτηση. παρά το γεγονός ότι η εγκυμοσύνη και η μητρότητα περιγράφεται ως ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για τις τοξικοεξαρτόμενες γυναίκες να φροντίσουν τον εαυτό τους
τα αποτελέσματα από αυτή τη μελέτη-καταγραφή υποδηλώνουν ότι η γέννηση ενός
παιδιού και η μητρότητα από μόνα τους δεν αποτελούν παράγοντα καταλυτικό και
συνθήκη ικανή για συνεπή, σταθερή και μακροχρόνια αλλαγή στη συμπεριφορά χρήσης ουσιών χωρίς βέβαια να αρνούμαστε την αξία των όποιων προσπαθειών για απεξάρτηση. Εμφανίζονται ανεύθυνες ως προς την απόφαση τους να γεννήσουν ένα παιδί και την «τύχη» αυτού όσον αφορά την πραγματική του φροντίδα και ανατροφή, συμπεριφορές που συνάδουν με άλλα ερευνητικά δεδομένα που οι γυναίκες χρήστριες
θεωρούνται με αδύναμη θέληση, χαρακτηρίζονται από αδιαφορία για τα παιδιά τους
(finkelstein, 1994), αχαλίνωτες σεξουαλικά ή ελευθέρων ηθών (μάτσα, 2001), περισσότερο «αποκλίνουσες» σε παραβατική συμπεριφορά σε σχέση με το αντρικό φύλο,
και με μικρότερη ανταπόκριση και συνέπεια στο θεραπευτικό πλαίσιο από όσο οι άνδρες, τοποθετώντας την αποχή από τις ουσίες ως μακροπρόθεσμο στόχο (velasquez
et al., 2003). οι τοξικοεξαρτόμενες μητέρες που παρέλαβαν τα παιδιά τους είχαν πριν
τη γέννηση δομημένο υποστηρικτικό περιβάλλον, ελεγχόμενη τοξικοεξάρτηση και
υποστήριξη από θεραπευτικούς και κοινωνικούς φορείς.
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το γεγονός ότι 70% της παρουσίας ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος της μητέρας
προσήλθε στο νοσοκομείο κατόπιν εξωγενών παρεμβάσεων δεικνύει ότι ουσιαστική
και άμεση επικοινωνία ανάμεσα στις γυναίκες-μητέρες τοξικοεξαρτόμενες και στα μέλη της οικογένει;aς τους δεν υπάρχει. Ανάμεσα στη μητέρα τοξικοεξαρτόμενη και
τους γονείς της διαφαίνεται ότι πρέπει να υπάρξει κάποιος ενδιάμεσος για να υπάρξει
αλληλεπίδραση (π.χ. κοινωνική υπηρεσία, Εισαγγελία κ.τ.λ.) με τον κίνδυνο να δημιουργούνται τριγωνικές σχέσεις, όπου η συμμαχία των δυο να οδηγεί σε αποκλεισμό
του τρίτου (π.χ. υπηρεσίες και γονείς απέναντι στη χρήστρια μητέρα, τοξικοεξαρτόμενη μητέρα και μητρική της οικογένεια απέναντι στις υπηρεσίες) ή η αλληλεπίδραση να
γίνεται με έντονα συγκρουσιακό και αρνητικό τρόπο (π.χ. κατηγόριες, μομφές, απειλές, παράπονα κ.τ.λ.). παρ’ όλου που φαινομενικά η τοξικοεξαρτόμενη μητέρα δείχνει
ότι δεν έχει ουσιαστικές σχέσεις με την οικογένεια της εντούτοις εμφανίζονται οικογενειακές συμπεριφορές με «διπλά μηνύματα» (π.χ. γιαγιά που έρχεται να αναλάβει
το ρόλο της μητέρας) (μάτσα 2001, τσούνης, 2013) και καταστάσεις που διαιωνίζουν
σχέσεις με διαταραγμένους κανόνες, με συχγυτικά ή καθόλου όρια.
Αν και στην Ελλάδα η εγκυμοσύνη και η γέννηση ενός παιδιού αποτελούν κριτήρια που μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα εντούτοις
ή δε γίνεται καθόλου χρήση αυτού του πλεονεκτήματος είτε σε βάθος χρόνου δεν
υπάρχει συνέπεια. Η θεραπεία απαιτεί συναίνεση της εγκύου-χρήστριας και δικαίωμα
ελεύθερης βούλησης για θεραπεία, προϋποθέσεις που δε θα πρέπει να παραβιάζονται
από την προστασία της υγείας του εμβρύου (unicri, 2013).
Η εξαρτημένη μητέρα, στο δείγμα μας, συχνά καλείται να δράσει ως μονογονεική οικογένεια
ανεξάρτητα αν είναι έγγαμη ή όχι, είτε γιατί ο πατέρας του παιδιού είναι χρήστης ή
φυλακισμένος είτε γιατί είναι άγνωστος σε αυτές. Στη φάση όπου η ενεργή χρήστρια
μητέρα καλείται να δώσει άμεσα απάντηση, με συνέπεια και σταθερότητα «μητρικός
ρόλος» ή «συνέχιση της χρήσης», εάν δεν έχει και στήριξη (οικονομική, κοινωνική, συναισθηματική) από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον η αποποίηση του μητρικού
ρόλου και η «εγκατάλειψη» του παιδιού είναι μια πολύ συνηθισμένη πρακτική
Η αναζήτηση μορφών παιδικής προστασίας για το βρέφος αποτελεί μέριμνα και καθήκον κάθε
έννομης πολιτείας. Η λήψη όποιας δικαστικής απόφασης διαπνέεται από την αρχή
της προσφορότητας, δηλαδή της καταλληλότητας της απόφασης για την αποτροπή
του κινδύνου που δημιουργεί η κακή άσκηση της επιμέλειας και της γονικής μέριμνας,
προς την οποία συνάπτεται η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή της αναλογίας της
απόφασης προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και της ελάχιστης δυνατής επέμβασης στη
σχέση μητέρας και παιδιού.
τόσο η βιβλιογραφική έρευνα όσο και η παρούσα μελέτη-καταγραφή επισημαίνουν το γεγονός
ότι η εξαρτημένη έγκυος, εν συνεχεία μητέρα και το τέκνο της χρειάζονται μια εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών τους (που συνδέονται με τη χρήση ουσιών) και
θα πρέπει να αποφεύγονται τα άκαμπτα και συγκεκριμένα μοντέλα παρέμβασης. Από
την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα παρέμβασης που θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και τα θα παρέχουν διόδους επικοινωνίας και στήριξης
ανάμεσα στο νοσοκομείο, στη μητέρα τοξικοεξαρτόμενη και στους κοινωνικούς–θεραπευτικούς φορείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η καταγραφή αφενός οι εμπλεκόμενοι με τη χρήση ουσιών επαγγελματίες υγείας και οι κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου που εμπλέκονται με τη φροντίδα και τη στήριξη της το-
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ξικοεξαρτόμενης μητέρας και του παιδιού της δεν έχουν μια σαφή και με πρωτόκολλο
πολιτική της διαχείρισης αυτών αφετέρου απουσιάζει η εξειδικευμένη γνώση των κοινωνικών αναγκών της τοξικοεξαρτόμενης μητέρας και του βρέφους της ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο.
Συμπερασματικά, η ουσιαστικότερη κατανόηση του προβλήματος σχετικά με την αλλαγή στις
συμπεριφορές χρήσης της τοξικοεξαρτόμενης μητέρας των αναγκών και των πιθανών
προσεγγίσεων σε προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών και τη μητρότητα
απαιτεί αφενός προσδιορισμό του πραγματικού μεγέθους της ομάδας στόχου αφετέρου χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης της μητέρας χρήστριας
ουσιών και του νεογνού της το οποίο να διασφαλίσει εξατομίκευση, σταθερότητα και
συνέπεια.

Ελληνική Βιβλιογραφία
βαδιακά, M., & τσίκα, ο. (1990). Κοκαΐνη και κύηση. Ιατρική, 57(6), 551-556.
Bydlowski, M. (2009). Το χρέος ζωής. Ψυχαναλυτική διαδρομή της μητρότητας. μετάφραση Χ.τσαρμακλή.
Στο Γ.Αλμπαζόγλου, ζαΐρα παπαληγούρα-ράλλη (Επιμ.). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις παπαζήση
Bergeret, J. (1999). Τοξικοεξάρτηση και Προσωπικότητα.Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Brazelton, B. & cramer, B. G. (2009). Η πρώτη σχέση. Γονείς, βρέφη και τo δράμα του Πρώιμου δεσμού.
μετάφραση, Χ.Χατζηδημητρίου. Στο Γ.Αμπατζόγλου & ζαΐρα παπαληγούρα ράλλη (Επιμ.). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις παπαζήση.
Γαζγαλίδης, Κ. (2005). «Ναρκωτικά»: εγχειρίδιο για τη μείωση της βλάβης. Αθήνα: Εκδόσεις Εξάντας.
Γεωργάκας, π. (2001). Εξαρτήσεις. Η Έκφραση μιας Κοινωνικής, Οικογενειακής και Ατομικής Δυσλειτουργίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις παρατηρητής.
Γιωσαφάτ, μ. (1987). ο Κύκλος της ζωής της οικογένειας και η ανάπτυξη του παιδιού. Στο τσιάντης Γ.,
μανωλόπουλος Σ. (Επιμ.), Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής. Τόμος Πρώτος. Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτη.
Γιωσαφάτ, μ. (2010). Μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια: η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού και ο ρόλος των γονιών. Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός.
Goffman, E. (2001). Στίγμα. σημειώσεις για τη διαχείρηση της φθαρμένης ταυτότητας. Αθήνα:Εκδόσεις
Αλεξάνδρεια.
Κερασιώτη, Α., μπιζά, Σ., πολυχρονοπούλου, Γ., Σφήκα, δ. (2012). μητρότητα στην εξάρτηση: ευκαιρία
για αλλαγή ή καταδίκη/βάρος; Τετράδια Ψυχιατρικής, 118, 34-38.
Κοκκινάκη, φ. (2006). Κοινωνική Ψυχολογία. Εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις τυπωθήτω.
λιάπας, Γ. (1992). Ναρκωτικά: εθιστικές ουσίες, κλινικά προβλήματα αντιμετώπιση (3η έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις πατάκης.
μάνος, Ν. (1997). Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. (σελ.509-510). Αθήνα: Εκδόσεις university
studio Press.

90

Εξαρτήσεις

μάτσα, Κ. (1994). ο τοξικομανής στο ρόλο του Εξιλαστήριου Θύματος της οικογένειας και της Κοινωνίας. Τετράδια Ψυχιατρικής, 45, 83-91.
μάτσα, Κ. (1997). Από το ατομικό και στο συλλογικό και αντίστροφα. Η πρόληψη της υποτροπής, Τετράδια Ψυχιατρικής 59, 61-62.
μάτσα, Κ. (2000). Ναρκωτικά και Κοινωνική παθολογία στην Εποχή της παγκοσμιοποίησης. Τετράδια ψυχιατρικής, 72,107-118
μάτσα, Κ. (2001). Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές. Το αίνιγμα της τοξικομανίας. Αθήνα: Εκδόσεις
Άγρα.
μάτσα, K. (2011). παιδιά εξαρτημένων γονέων. ο γονεϊκός δεσμός και οι «σημαντικοί άλλοι». Τετράδια
Ψυχιατρικής, 115, 20-25.
μισουρίδου, Ε.(2015). Εξάρτηση και μητρότητα. Αθήνα: Εκδόσεις Κάλλιπος.
negri, r. (2001). Το νεογνό στη μονάδα εντατικής θεραπείας.Ένα νευροψυχαναλυτικό μοντέλο πρόληψης.
μετάφραση –Επιμέλεια βασιλική παπαδοπούλου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις university studio
Press.
πελεγρίνης, Θ. (2004). Λεξικό της Φιλοσοφίας. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
ρήγα, Α.β. (1991). μητρότητα εκτός γάμου και τοξικομανία (μελέτη μιας περίπτωσης). Στο ι.Σ. μαρκαντώνη και Α.β. ρήγα (Επιμ.) Οικογένεια, Μητρότητα, Αναδοχή. Αθήνα: Εκδόσεις μαυρομμάτη.
Σφηκάκη, M. (2001). Σεξουαλική Κακοποίηση: Η σχέση της με την τοξικομανία. Τετράδια ψυχιατρικής, 76,
8-12.
Σουϊγκαρτ, τ. (1991). Ο Μύθος της Κακής Μητέρας. Η συναισθηματική πραγματικότητα της μητρότητας.
μετάφραση Ηλία βεργίτση. Αθήνα: Εκδόσεις Αποσπερίτης,
τσίλη, Σ. (1995). Η τοξικομανία ως ιδεολογικό Διακύβευμα: Η περίπτωση της Ελλάδας. Αθήνα: ΕΚΚΕ.
τσούνης, Α. (2013).ο ρόλος της οικογένειας στην εγκατάσταση της ουσιοεξάρτησης: μια απόπειρα διερεύνησης της σχέσης. Εγκέφαλος, 50, 109-113

Ξένη Βιβλιογραφία
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders Fifth edition
(D.S.M-5). washington dc: American Psychiatric Association.
Babcock, M. (2008). substance-using mothers: Bias in culture and research. Journal of Addictions Nursing,
19, 87-91.
Bernadi, E., Jones, M. & tennant, c. (1989). Quality of parenting in alcoholics and narcotic addicts. British
Journal of Psychiatry, 54, 677-682
Bowlby J, M.d. Ainsworth, (1956). the effects of mother-child separation: a follow up study. British Journal
of Medical Psychology 29,211-247
Κaufman E.,(1994). Psychotherapy of Addicted Persons. new york: the Guiford Press
colton, M., drakeford, M., roberts, s., scholte, E., casas, f. and williams, M., (1997). social workers,
parents and stigma. Child and family Social work, 247-257.
darke s. wodak A., hall, w., heather, n. and ward, J., (1992). Prevalence and Predictors of
Psycopathology among opiate users. British Journal of Addiction, 87, 771- 776.
dhdA, (2007). Department of Health(England) and the devolved Administrations. Drug Misuse and
Dependence: u.K.: Guidelines on clinical management welsh Assembly Government and
northern ireland Executive.

Εξαρτήσεις

91

EMcddA, (2012). European Motoring Centre of Drugs and Drug Addiction. Pregnancy, childcare, and the
family: key issues for Europe’s response to drugs-selected issue. lisboa: EMcddA.
EMcddA, (2014). European Motoring centre for drugs and drug Addiction Pregnancy and opioid use:
strategies for treatment. luxembourg: EMcddA Papers Publications Office of the European
union.
finkelstein, n. (1994). treatment issues for alcohol- and drug-dependent pregnant and parenting women.
Health and Social Work, 19, 7-14.
Goel, n., Beasley, d., rajkumar, v., and Banerjee, s. (2011). Perinatal outcome of illicit substance use in
pregnancy — comparative and contemporary socio-clinical profile in the uK. European Journal of
Pediatrics, 170, 199–205.
colten, μ.Ε. (2010). Attidutes, experiences and self-perceptions of heroin addicted mothers. Journal of
social issues, 38, 77-92.
nicE, (2010). National Institute for Health and Clinical Excellence. Pregnancy and complex social factors: A
model for service provision for pregnant women with complex social factors. london: nicE.
nZME, (2008). New Zealand Ministry of Health Treatment in New Zealand. Practice Guidelines for Opioid
Substitution Treatment in New Zealand. new Zealand: wellington of health..
Ornoy, A., Michailevskaya v, lukashov i. Bar-hamburger r, harel s. (1996). the development outcome of
children born to heroin dependent mothers, raised at home or adopted. Child Abuse Negl. 20,
85-96.
Ornoy, A., daka l, Goldzweig G, Gil y, Mjen l, levit s, shufman E, Barhamburger r, Greenbaum cw.
(2010). neurodevelopmental and psychological assessment of adolescents born to drugaddicted parents: effects of sEs and adoption. Child Abuse Negl., 34:354-368.
w.h.O. (2014). world health Organization. Guidelines for the identification and management of substance
use and substance use disorders in pregnancy. vienna: whO.
velasquez, μ. μ., & stotts, A. l. (2003). substance abuse and dependence disorders in women. in M.
Kopala δε M. A. Keitel (Eds.). Handbook of counseling women (pp. 482-505). thousand Oaks,
london: sage.
unicri, (2013). the importance of developing a reliable knowledge base in treatment offered: the Eu
experience. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. Dawn Drugs and
Alcohol Women Network: Promoting a Gender Responsive Approach to Addiction, 222-244.

92

Εξαρτήσεις

Εξαρτήσεις

93

2

H θΕΡΑπΕΙΑ ΣΤο ΣΤοχΑΣΤΡο
ΤREATmENT pERspECTIvEs

94

Εξαρτήσεις

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 28, 2017

thE druG trEAtMEnt cOurt MOdEl APPliEd.1
dEMEtrA fr. sOrvAtZiOti, AssistAnt PrOfEssOr, lAw dEPArtMEnt, schOOl Of lAw,
univErsity Of nicOsiA
“We don’t need drug treatment courts,
we have already the appropriate mechanisms
for dealing with the problem.”2
Abstract
drug addiction is a cause of crime and non-treatment of the addiction leads to recidivism.
internationally, certain states have established drug treatment courts [dtc]. these
courts and their teams arrange and monitor treatment for offenders where crimes are
linked causally to their addiction. research on the evaluation of dtc’s has proven their
effectiveness. these courts use a multidisciplinary approach in dealing with addiction
and crime; they operate with a structured procedure; the therapeutic plan is designed
according to the needs of the offender. this paper introduces the functioning of dtcs
operating according to therapeutic jurisprudence principles and focuses on the role of
judge. while the establishment of dtcs is proposed for the Greek criminal justice
system, work needs to be done on how to incorporate the model into Greek criminal
procedure and drugs legislation. now that good practices for dtcs’ are well-known,
the adoption of this court model into the Greek system would be easier than before.
the interdisciplinary approaches to both drug addiction and crime have proven to be
effective in tackling the problem.
Key words: criminal Justice, drugs, therapeutic Jurisprudence, drug Addict Offender,
recidivism

1 “drug treatment court” is part of the project: “sentencing in criminal Justice system. towards a
common European perspective. A comparative approach in common and continental law systems”.
the countries reviewed are Greece, cyprus and canada. the research has been funded by “universitas
foundation”, through the university of nicosia research foundation (unrf)
2 Prof. Bean uses the phrase “structural temerity” to describe the hesitation of the British to establish
drug treatment courts. he says this passive opposition comes with statements like ‘‘we don’t need drug
treatment courts, we have already the appropriate mechanisms for dealing with the problem.’’ this
echoes the responses heard in the 1990’s in the united states during the beginning of the dtc
movement. in the uK, drug treatment courts now operate accordingly to therapeutic jurisprudence
principles. (cooper, franklin and Mease, 2010).

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 28, 2017

το ΕφΑρμοΣμΕΝο μοΝτΕλο του ΕιδιΚου διΚΑΣτΗριου ΓιΑ
τΗ ΘΕρΑπΕιΑ Απο τΗΝ ΕξΑρτΗΣΗ ΝΑρΚώτιΚώΝ ουΣιώΝ3
δhMhtρA φρ. ΣορβΑτζιώτΗ, ΕπιΚ. ΚΑΘΗΓΗτριΑ, τμΗμΑ ΝομιΚΗΣ, ΝομιΚΗ ΣΧολΗ,
πΑΝΕπιΣτΗμιο λΕυΚώΣιΑΣ
“We don’t need drug treatment courts,
we have already the appropriate mechanisms
for dealing with the problem.”4
περίληψη
Η εξάρτηση από τα ναρκωτικά είναι αιτία εγκληματογένεσης και η μη θεραπεία της οδηγεί με
ασφάλεια στην υποτροπή. οι εθνικές έννομες τάξεις ορισμένων κρατών έχουν ιδρύσει
δικαστήρια για την θεραπεία της εξάρτησης των δραστών εγκλημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά ή που η γενεσιουργός αιτία των εγκλημάτων είναι η εξάρτηση.
τα δικαστήρια αυτά επιβλέπουν το θεραπευτικό πρόγραμμα από κοινού με τη θεραπευτική κοινότητα. Έχουν αξιολογηθεί σε έρευνες επί έτη και η αποτελεσματικότητά
τους βεβαιώνεται συνεχώς. Η προσέγγιση στα δικαστήρια αυτά είναι διεπιστημονική,
η ποινική διαδικασία είναι δομημένη και το θεραπευτικό πλάνο είναι σχεδιασμένο στις
ανάγκες του θεραπευόμενου. το άρθρο στοχεύει σε μια πρώτη σύσταση του θεσμού
με έμφαση στο ρόλο του δικαστηρίου, που υιοθετεί τις αρχές της θεραπευτικής δικαιοσύνης. Η πρόταση αφορά στην ίδρυση δικαστηρίου αυτής της καθ’ ύλην αρμοδιότητας στο ελληνικό ποινικό σύστημα. ο σχεδιασμός απαιτεί μελέτη του δικονομικού συστήματος και του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Είναι φανερό ότι σήμερα ευκολότερα από το παρελθόν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό το μοντέλο δικαστηρίου
καθώς όλες οι πληροφορίες και οι «καλές πρακτικές» είναι διαθέσιμες. Η διεπιστημονική προσέγγιση της χρήσης και της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και η διεπιστημονική επίλυση της εγκληματικότητας που συνδέεται με αυτά αποτελεί τη μόνη σύγχρονη
και επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος.
λέξεις-Κλειδιά: ποινική δικαιοσύνη, Ναρκωτικά Θεραπεία, Θεραπευτική δικαιοσύνη, τοξικομανής, Εξαρτημένος δράστης, υποτροπή.

3 τα δικαστήρια Θεραπείας της Εξάρτησης από τα Ναρκωτικά (drug treatment courts) αποτελούν τμήμα της έρευνας: sentencing in criminal Justice system. towards a common European perspective. A
comparative approach in common and continental law systems, (Η επιβολή ποινής στο Σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. προς μια κοινή Ευρωπαϊκή προοπτική. μια συγκριτική προσέγγιση του ηπειρωτικού
και του κοινοδικαιικού συστήματος δικαίου). οι χώρες των οποίων τα συστήματα ερευνώνται είναι η
Ελλάδα, η Κύπρος και ο Καναδάς. Η έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα “universitas” μέσω
του ιδρύματος Ερευνών του πανεπιστημίου λευκωσίας(university of nicosia research foundation,
unrf)
4 Αυτή την αρνητική αντιμετώπιση για τα δΘΝ αποκαλείται ως “structural temerity” (εγγενής άρνηση)
από τον καθηγητή Bean (2002) στο άρθρο του που επεξηγεί την αρνητική αντιμετώπιση των βρετανών
για τα δΘΝ. την παρομοιάζει με το αντίστοιχο σύνδρομο, όπως το αποκαλεί, όσων ήταν αρνητικά διακείμενοι στην ίδρυσή τους και στις Ηνωμένες πολιτείες το 1990. Η μ. βρετανία σήμερα έχει δΘΝ και
λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές αρχές των δΘΝ. (cooper, franklin and Mease, 2010)

Εξαρτήσεις

97

ΕιΣΑΓώΓΗ

Η μελέτη αυτή πραγματεύεται τη λειτουργία των δικαστηρίων για την θεραπεία της εξάρτησης
από τα ναρκωτικά (δΘΝ), όπως αυτά έχουν εφαρμοστεί σε πολλά εθνικά συστήματα
ποινικής δικαιοσύνης.
h πρόταση για την υιοθέτηση αυτού του μοντέλου δικαστηρίων στην ελληνική έννομη τάξη, βασίζεται στα αποτελέσματα που προκύπτουν από διεθνείς έρευνες, στη βιβλιογραφία και
στη συμμετοχική παρατήρηση, που διεξήχθη στα δικαστήρια της Ottawa το έτος 20162017. παρακολουθήθηκαν συνολικά 49 υποθέσεις τόσο στο στάδιο των μη δημοσίων
συναντήσεων της ομάδας του δΘΝ, που λαμβάνει χώρα πριν την επ’ ακροατηρίω διαδικασία όσο και στο στάδιο της διαδικασίας στο ακροατήριο. Για την παρακολούθηση των
κλειστών διασκέψεων είχε ληφθεί ειδική άδεια από τους προέδρους των δικαστηρίων
και τον ομοσπονδιακό Εισαγγελέα του Καναδά που συμμετείχε στη διαδικασία. Από αυτές οι 28 υποθέσεις αφορούσαν εξαρτημένους ενήλικους άνδρες και γυναίκες οι οποίοι
είχαν διαπράξει αδικήματα είτε σχετικά με ναρκωτικά είτε άλλα που συνδέονταν όμως
αιτιωδώς με την εξάρτηση και είχαν γίνει δεκτοί μετά από αίτηση τους στο δΘΝ και 21
υποθέσεις αφορούσαν νέες αιτήσεις. ο χρόνος που οι 28 θεραπευόμενοι είχαν παραμείνει στο πρόγραμμα διέφερε μεταξύ των. δύο εκ των υποθέσεων αφορούσαν αποφοιτήσεις. Στις 21 υποθέσεις των νέων αιτήσεων, παρακολουθήθηκε η διαδικασία ελέγχου
των κριτηρίων εισαγωγής στο δΘΝ και τα προπαρασκευαστικά στάδια συμπεριλαμβανομένης σε έξι περιπτώσεις και της πρώτης δικαστικής ακρόασης. Η συμμετοχική παρατήρηση είχε ως στόχο την κατανόηση δια ζώσης της ειδικής ποινικής διαδικασίας με
την παράλληλη παροχή λεπτομερών διευκρινίσεων επί των υποθέσεων από τα μέλη της
ομάδας του δΘΝ. τα πορίσματα από τη συμμετοχική παρατήρηση ταυτίστηκαν με τις
δημοσιευμένες έρευνες ιδίως ως προς τη σημασία της λειτουργίας ομάδος του δΘΝ
και του σημαντικού ρόλου του δικαστή στην επιτυχία του προγράμματος.
Στην ανάλυση που ακολουθεί θα δούμε το παράδειγμα των ειδικών δικαστηρίων για τη θεραπεία από την εξάρτηση, ως εφαρμογή της θεραπευτικής δικαιοσύνης και θα προσεγγίσουμε τη σημασία της εφαρμογής αυτής στη δικαστική πρακτική. τα δΘΝ είναι δικαστήρια που γεφυρώνουν την ποινική δικαιοσύνη με τις υπηρεσίας υγείας και θεραπείας και δημιουργούν συνεργασίες οι οποίες προάγουν τη σχέση της ποινικής δικαιοσύνης με την κοινότητα ενώ παράλληλα ξεφεύγουν από την παραδοσιακή δομή της
ποινικής δικαιοσύνης στοχεύοντας στη μείωση της χρήσης των ναρκωτικών και των
συναφών εγκλημάτων για κάθε ένα κατηγορούμενο ξεχωριστά (Belenco, 1998).
Η ύπαρξη τους στις εκάστοτε έννομες τάξεις αποτελεί σαφή κρατική δήλωση και υλοποιημένη
επιθυμία για την εξάλειψη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου δικαστηρίου στο ελληνικό ποινικό σύστημα προϋποθέτει πολιτική και νομοθετική βούληση. Ίσως η πρόταση αυτή, η οποία στηρίζεται στην εμπειρία άλλων έννομων τάξεων που έχουν ήδη καταλήξει σε αποδεδειγμένες «καλές πρακτικές» για τη λειτουργία τους, να αποτελέσει την αρχή της συζήτησης,
ελπίζω σύντομης και περιεκτικής, για την υιοθέτηση των δΘΝ στο ποινικό μας σύστημα.
Η ΘΕρΑπΕυτιΚΗ διΚΑιοΣyΝΗ ΚΑι Η ΕξΑρτΗΣΗ ώΣ ΑιτιΑ ΕΓΚλΗμΑτοΣ

ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «θεραπευτική δικαιοσύνη» (therapeutic jurisprudence)
ήταν ο david wexler το 1987 (wexler, 1992). h έννοια αρχικά συνδέθηκε με τη διανοη-
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τική υγεία και το δίκαιο (mental health law), (wexler and winick, 1990) και κατόπιν με
τα ποινικά δικαστήρια (wexler, 1993). ο slobogin επαναπροσδιόρισε την έννοια, την
οποία αποδέχτηκε ο wexler, και είπε ότι η θεραπευτική δικαιοσύνη «χρησιμοποιεί την
κοινωνική επιστήμη προκειμένου να μελετήσει σε ποιο βαθμό ένας νομικός κανόνας ή
μια πρακτική προάγει την ψυχολογική και σωματική ευεξία των ανθρώπων που επηρεάζει» (hora, schma and rosenthal, 1998). Έκτοτε, η θεραπευτική δικαιοσύνη εξελίχθηκε σε διεπιστημονική προσέγγιση ευρέως φάσματος νομικών θεμάτων (winick,
1997). Σήμερα αποτελεί διεπιστημονική προσέγγιση του δικαίου (King et al., 2014,) η
οποία έχει στόχο τη μείωση των αρνητικών τάσεων του ατόμου που έχει παραπεμφθεί
ενώπιόν της και την παράλληλη αύξηση των θετικών (Blagg 2007). Η προσέγγιση της
θεραπευτικής δικαιοσύνης περιλαμβάνει (Queensland review, 2016):
• την προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς του ατόμου με απώτερο σκοπό τη συμμόρφωσή του με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης,
• την υιοθέτηση από το άτομο μιας προσέγγισης που θα προσανατολίζεται στο μέλλον και δεν θα επικεντρώνεται μόνο στην απόδοση ευθύνης και την ενοχή
• την υιοθέτηση και αναγνώριση του ότι η κοινότητα μπορεί να προστατευθεί όταν
θεραπευτούν και είναι υπό παρακολούθηση οι δράστες εγκλημάτων
• την υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων προσεγγίσεων και μέτρων που είναι
αποτελεσματικά και συμβατά με τις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης
• την αναγνώριση της σημασίας της τήρησης του δίκαιου χαρακτήρα της διαδικασίας. Αυτό συμπεριλαμβάνει:
❖ την επιβεβαίωση της ιδιότητας του ατόμου ως ικανού προσώπου και ισότιμου
πολίτη
❖ το δικαίωμα του ατόμου στη «φωνή» (voice), στην αξία και τον σεβασμό
❖ την αντιμετώπιση του ατόμου με αξιοπρέπεια
❖ την αξιοπρέπεια των ανθρώπων

❖ την εφαρμογή ηθικής στη φροντίδα

❖ την ενεργητική δικαστική παρέμβαση

❖ την ενεργητική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων και

❖ την ενθάρρυνση της αυτοδιάθεσης και της ατομικής επιλογής
τα δικαστήρια για την θεραπεία της εξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες αποτελούν μια
εφαρμογή της θεραπευτικής δικαιοσύνης, τα οποία καίτοι δεν γεννήθηκαν μέσα από
την ιδέα της, λειτουργούν ως μορφή της και οι αρχές της εφαρμόζονται για εξαρτημένους κατηγορούμενους (hora et al., 1998).
τα δικαστήρια για τη θεραπεία από τα ναρκωτικά (δΘΝ) εκλαμβάνουν τα ναρκωτικά ως απαγορευμένες εκ του νόμου ουσίες, όπως αυτές ορίζονται κατά την οικεία νομοθεσία.
Αφότου διαπιστωθεί η εξάρτηση από τους ειδικούς επιστήμονες, προσπαθούν να ενθαρρύνουν στο κατηγορούμενο, που το επιθυμεί, να ολοκληρώσει τη θεραπεία του,
να εξαλείψει τη χρήση ουσιών και την συναφή εγκληματικότητα κατά τη διάρκεια του
προγράμματος, να παραμείνει σταθερά σε αποχή (από τη χρήση) και να εισέλθει σε
ένα σταθερό κοινωνικό περιβάλλον ως παραγωγικό άτομο (rossman et al., 2011,
Queensland review 2016). Κατ’ αυτό τον τρόπο, προσεγγίζουν το θέμα της χρήσης
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και της εξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες όχι μόνο ως πρόβλημα του ατόμου και
της ποινικής δικαιοσύνης αλλά και ως πρόβλημα που έχει κοινωνικές ρίζες και αφορά
τη δημόσια υγεία.
το πρόβλημα που διαχειρίζονται αυτά τα δικαστήρια είναι την εξάρτηση ως αιτία εγκληματογένεσης και ποινικής υποτροπής. οι έρευνες έχουν αναδείξει ότι η χρήση και η εξάρτηση από τα ναρκωτικά συνδέονται άμεσα με εκδήλωση εγκληματικής συμπεριφοράς.
το εξαρτημένο άτομο, δύναται να διαπράξει εγκλήματα υπό την επήρεια των ουσιών
ενώ οικονομική αδυναμία για την απόκτηση της ουσίας, οδηγεί κατά περιπτώσεις στη
διάπραξη εγκλήματος για την αποκόμιση χρημάτων για την αγορά της. ώς εκ τούτου,
ο κύκλος του εγκλήματος είναι δύσκολο να σπάσει ενώ οι χρήστες ναρκωτικών είναι
και πωλητές και οι πωλητές είναι συχνά και χρήστες (rossman et al., 2011).
Όταν η εξάρτηση «ευθύνεται» για το διαπραχθέν έγκλημα, τότε η αιτία αυτή μας κατευθύνει,
εγκληματολογικά, να βρούμε την αιτία της μελλοντικής (ποινικής) υποτροπής. Η ερώτηση που πρέπει να μας απασχολήσει είναι εάν το εν λόγω έγκλημα θα είχε διαπραχθεί
χωρίς την εξάρτηση του δράστη από τις ναρκωτικές ουσίες. Εάν η απάντηση που προκύπτει από το ιστορικό του συλληφθέντος είναι «όχι, δεν θα είχε διαπραχθεί έγκλημα
εάν ο δράστης δεν ήταν εξαρτημένο άτομο», τότε η επόμενη ερώτηση αφορά το εάν
χωρίς να θεραπευτεί η εξάρτηση μπορεί να διαπραχθεί το ίδιο έγκλημα ή άλλο παρόμοιο εξαιτίας της. Εάν η απάντηση είναι θετική τότε η συνακόλουθη απάντηση για την
πρόληψη της υποτροπής ή τη μείωση του κινδύνου υποτροπής είναι η θεραπεία από
την εξάρτηση. Καθώς η ειδικοπροληπτική λειτουργία της ποινής αποσκοπεί και στην
μη υποτροπή (άρθ. 79 πΚ), γίνεται φανερό ότι η μόνη ασφαλέστερη διέξοδος και λύση
στη μη ανακύκλωση των ίδιων εξαρτημένων κατηγορουμένων στο ποινικό σύστημα και
πολλές φορές των συντρόφων και των παιδιών τους είναι η θεραπεία της εξάρτησης.
Είναι φανερό ότι ο κύκλος της εξάρτησης και της εξαιτίας αυτής διάπραξης εγκλημάτων, ενδυναμώνεται με τον εγκλεισμό. τούτο συμβαίνει, επειδή ο χωροχρονικός αποκλεισμός
στη φυλακή, δεν εξαλείφει, από μόνος του την αιτία του εγκλήματος αλλά αντίθετα
λειτουργεί σαν μια κυκλική πόρτα όπου σταθερός άξονας είναι η συνεχιζόμενη χρήση
των ναρκωτικών και περιστρεφόμενα φύλλα η διάπραξη νέων εγκλημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων. μετά δε, το πέρας του χωροχρονικού αποκλεισμού ο εξαρτημένος συνεχίζει να βρίσκεται σε δίδυμη κυκλική πόρτα όπου αντί να κινείται εντός του
χώρου των φυλακών κινείται εντός των ορίων της περιοχής που ζει.

Η ΕΘΝιΚΗ ΕΝΝομΗ τΑξΗ

Στην ελληνική έννομη τάξη, ο Νόμος για τις εξαρτησιογόνες ουσίες 4139/2013, όπως έχει τροποποιηθεί, προάγει τη σημασία της θεραπείας του εξαρτημένου από ναρκωτικές ουσίες και το δηλώνει ρητά με το γράμμα του και την αιτιολογική έκθεσή του. Η εξάρτηση, η δήλωση επιθυμίας για θεραπεία, η συμμετοχή σε θεραπευτικό πρόγραμμα και
η ολοκλήρωσή του, σηματοδοτεί την ευνοϊκή μεταχείριση του δράστη, η οποία ορίζεται λεπτομερώς στα άρθρα 31, 32, 33 και 34 του νόμου.
ο εν λόγω νόμος, καίτοι δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα της θεραπείας και αποτελεί σημαντική
πρόοδο στην ελληνική νομοθεσία ως προς το θέμα της εξάρτησης και της μεταχείρισης εξαρτημένων και θεραπευμένων δραστών, δεν συνδέει το σύστημα της ποινικής
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δικαιοσύνης με τις υπηρεσίες υγείας με τον τρόπο που λειτουργεί στις περιπτώσεις
των ειδικών δικαστηρίων για τη θεραπεία της εξάρτησης. Αυτά τα ειδικά δικαστήρια
ανήκουν στο ποινικό σύστημα και διέπονται από τις αρχές της θεραπευτικής δικαιοσύνης. το ελληνικό δικαστήριο δεν «εγκολπώνεται» τη θεραπεία με την έννοια της επίβλεψης αυτής. το αποτέλεσμα είναι οι υπηρεσίες υγείας και θεραπείας του τοξικοεξαρτημένου δράστη και το ποινικό σύστημα να λειτουργούν παράλληλα σαν ράγες τραίνου
και όχι σαν ομάδα με κοινούς στόχους τη θεραπεία, την ουσιαστική «βελτίωση» του
δράστη και την εθελούσια μεταμόρφωσή του σε παραγωγικό μέλος της κοινωνίας.

τΑ διΚΑΣτΗριΑ ΓιΑ τΗ ΘΕρΑπΕιΑ δρΑΣτώΝ Απο τΗΝ ΕξΑρτΗΣΗ

tο πρώτο δΘΝ ιδρύθηκε το 1989, στο μαϊάμι στη φλώριδα των Ηνωμένων πολιτειών. Η ίδρυσή του έλαβε χώρα στο πλαίσιο των πολιτικών που αφορούσαν στο πόλεμο κατά των
ναρκωτικών σε συνδυασμό με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των δικαστικών πινακίων που σχετίζονταν με υποθέσεις ναρκωτικών και τον συναφή υπερπληθυσμό των
φυλακών, ειδικά τη δεκαετία του 1980 (rossman et al., Zimring, 1993) Στο Καναδά, το
πρώτο δΘΝ ιδρύθηκε στο τορόντο το 1998.
ο Belenko (1998) μετά εννέα χρόνια από την πρώτη ίδρυσή τους και ενώ είχε μελετήσει μέσω
ερευνών τη λειτουργία τους είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αναγνώριση αφενός του ότι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά είναι σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην εγκληματικότητα και στα κοινωνικά προβλήματα και αφετέρου του ότι ο παραδοσιακός τρόπος τιμωρίας αυτών των δραστών με εγκλεισμό στη φυλακή έχει ελάχιστη έως μηδαμινή επίδραση στην εξάλειψη της εξάρτησης, θα οδηγούσε στην αύξηση του αριθμού των δΘΝ. Αυτά τα δικαστήρια όπως είχε υποστηρίξει θα αντιπροσωπεύουν την εθνική απάντηση στο πόλεμο κατά των ναρκωτικών και των εγκλημάτων
που σχετίζονται με την εξάρτηση.
πράγματι τα δΘΝ αυξήθηκαν σε μεγάλο αριθμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στη
διεθνή Ένωση δικαστηρίων για τη θεραπεία από τα ναρκωτικά (iAdtc) τέτοια δικαστήρια εκτός από τις ΗπΑ και τον Καναδά υπάρχουν στην Αυστραλία, στη Νέα ζηλανδία, στην τζαμάικα, στο μεξικό, στη Χιλή, στη βραζιλία, στις βερμούδες, στα νησιά
Κέυμαν, στη μεγάλη βρετανία και ουαλία, στη Σκωτία, στη Νορβηγία, στην ιρλανδία
και στο βέλγιο.
τα δΘΝ αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των εξαρτημένων κατηγορουμένων από τη θεραπευτική,
«ιατροφαρμακευτική» προσέγγιση και η κατάχρηση απαγορευμένων ουσιών προσεγγίζεται όχι «ως ηθική κατάπτωση» αλλά ως κατάσταση που απαιτεί θεραπευτικά μέτρα
(hora et al., 1998).
Σύμφωνα με τη μελέτη σχετικά με τα δικαστήρια θεραπείας ναρκωτικών η οποία διεξήχθη
στην Αυστραλία (Queensland review, 2016), αναφέρεται ότι τo κυρίαρχο χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε δΝΘ είναι η θεραπεία της εξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες
και η εξάλειψη της τάσης προς το έγκλημα. Η θεραπευτική προσέγγιση των δΘΝ κινητοποιεί τους θεραπευόμενους να συμμετέχουν σε προγράμματα θεραπείας τόσης
διάρκειας όσης απαιτείται ώστε να επέλθουν ατομικές συμπεριφορικές-γνωστικές αλλαγές. Σε συνδυασμό δε, με τις θεραπείες που βασίζονται σε τεκμηριωμένες και βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες, τα δΘΝ βρίσκο-
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νται στην κατάλληλη θέση ώστε μέσω αυτών, οι παραβάτες υψηλού κινδύνου και ανάγκης να μεταβαίνουν σε ένα τρόπο ζωής μακριά από το έγκλημα και τα ναρκωτικά.
(freiberg et al., 2016).
to Εθνικό ινστιτούτο για την Κατάχρηση των Ναρκωτικών των ΗπΑ (nidA, 2009), έχει επισημάνει 13 αρχές, οι οποίες υιοθετούνται από τα δΘΝ, ως αρχές που είναι αποτελεσματικές για τη θεραπεία της εξάρτησης και αφορούν τον πληθυσμό που απασχολεί την
ποινική δικαιοσύνη. Αυτές είναι οι κάτωθι, όπως αποκρυσταλλώθηκαν και στην αυστραλιανή αναφορά (Queensland review, 2016):
1. ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι μια ασθένεια η οποία θεραπεύεται αλλά επηρεάζει τη
λειτουργία του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά.
2. Η αποκατάσταση από την τοξικομανία απαιτεί αποτελεσματική θεραπεία, ακολουθούμενη από τη διαχείριση του προβλήματος στην πάροδο του χρόνου.
3. Η θεραπεία πρέπει να διαρκεί αρκετό καιρό προκειμένου να παράγει σταθερές συμπεριφορικές αλλαγές.
4. Η αξιολόγηση είναι το πρώτο βήμα στη θεραπεία.
5. Η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες του ατόμου αποτελεί σημαντικό μέρος
της αποτελεσματικής θεραπείας της κατάχρησης ναρκωτικών για τους πληθυσμούς
της ποινικής δικαιοσύνης.
6. Η χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να παρακολουθείται
προσεκτικά.
7. Η θεραπεία πρέπει να στοχεύει σε παράγοντες που σχετίζονται με εγκληματική συμπεριφορά.
8. Η ποινική δικαιοσύνη για να εποπτεύσει τη θεραπεία θα πρέπει να υπάρχει θεραπευτικός σχεδιασμός για τον δράστη ενώ οι θεραπευτές θα πρέπει να γνωρίζουν τι απαιτεί η δικαστική επιτήρηση.
9. Η συνέχιση της φροντίδας είναι απαραίτητη για την επανένταξη των εξαρτημένων
ατόμων στην κοινότητα.
10. Η ισορροπία μεταξύ των ανταμοιβών–επαίνων και των κυρώσεων από τον δικαστή ενθαρρύνει την προ-κοινωνική (pro-social) συμπεριφορά και τη συμμετοχή στη θεραπεία.
11. Για τους παραβάτες με συνυπάρχοντα προβλήματα κατάχρησης ναρκωτικών και ψυχικής υγείας, συχνά απαιτείται μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση.
12. τα φάρμακα αποτελούν σημαντικό μέρος της θεραπείας για πολλούς παραβάτες που
κάνουν χρήση ναρκωτικών.
13. ο προγραμματισμός της θεραπείας για παραβάτες που κάνουν χρήση ναρκωτικών και
ζουν ή επανέρχονται στην κοινότητα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σχεδιασμό στρατηγικών για την πρόληψη και θεραπεία σοβαρών χρόνιων παθήσεων, όπως hiv/Aids,
ηπατίτιδα β και c, και φυματίωση.
Η μελέτη του Belenko (1998) σχετικά με τη λειτουργία των δΘΝ, η οποία βασίστηκε στις έρευνες που ήταν διαθέσιμες μέχρι τον μάιο του 1998 και αφορούσαν εννέα περίπου χρόνια λειτουργίας των δΘΝ στις ΗπΑ, κατέληξε σε συμπεράσματα και εκτιμήσεις τα
οποία επιβεβαιώνονται και στις μεταγενέστερες έρευνες και δη τις πιο πρόσφατες
(rossman et al., 2011, Queensland review 2016, department of Justice canada report,
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2009). Όπως και τότε έτσι και σήμερα στο μοντέλο του δΘΝ η ποινική διαδικασία και
τα θεραπευτικά συστήματα εργάζονται μαζί και «χρησιμοποιούν» την εξουσία του δικαστηρίου για την επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αποχής από τη
χρήση και στην εξάλειψη της συναφούς με την εξάρτηση εγκληματικής συμπεριφοράς.
το μοντέλο λειτουργίας των δΘΝ όπως αναδεικνύουν οι παραπάνω έρευνες περιλαμβάνει: δικαστική εποπτεία δομημένης θεραπείας ανοικτού προγράμματος, έγκαιρη αναγνώριση
των κατηγορουμένων που χρειάζονται θεραπεία και παραπομπή στη θεραπευτική διαδικασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να μειωθεί άμεσα η χρήση ναρκωτικών μέχρι αποθεραπείας, υποχρεωτικές περιοδικές εξετάσεις στο θεραπευτικό κέντρο για
την πιστοποίηση της μη χρήσης, τακτικές ακροάσεις ενώπιον του δικαστή για να παρακολουθείται η πρόοδος της θεραπείας και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προγράμματος και τέλος αύξηση της υπευθυνότητας του κατηγορουμένου/δράστη-θεραπευόμενου μέσω μιας σειράς κυρώσεων και ανταμοιβών–επαίνων. Όταν αποφοιτήσει ο
θεραπευόμενος από το πρόγραμμα είναι ήδη ενεργό και υγιές μέλος της κοινωνίας.

Η ΕΝΑρξΗ τΗΣ διΚΑΣτιΚΗΣ διΑδιΚΑΣιΑΣ ΚΑι Η διΑρΚΕιΑ ΘΕρΑπΕιΑΣ

Η δικαστική διαδικασία που ακολουθείται στα δΘΝ έχει ως ακολούθως (cooper et al., 2010):
μετά τη σύλληψη του υπόπτου και την απαγγελία κατηγοριών ο εξαρτημένος ή χρήστης κατηγορούμενος εφόσον επιθυμεί την θεραπεία της εξάρτησης υποβάλλει αίτηση προκειμένου να παραπεμφθεί η υπόθεσή του ενώπιον του δΘΝ. Εισάγεται για θεραπευτική αξιολόγηση στην κοινότητα που «συνεργάζεται» με το δικαστήριο προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση, η εξάρτηση και το είδος αυτής. Η Εισαγγελία ελέγχει
την υπόθεση ως προς τη σοβαρότητα του αδικήματος και την αιτία διάπραξής του.
Αφού μελετηθεί η εξάρτηση σε σχέση με την εγκληματική συμπεριφορά και η πρώτη
είναι αιτία της δεύτερης και ελεγχθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια που απαιτούνται για
την παραπομπή στο δΘΝ (Public Prosecution service canada, 2014) συναινεί για την
έναρξη της διαδικασίας ενώπιον δΘΝ. διατηρεί όμως το δικαίωμα να μην συναινέσει
εάν κρίνει ότι τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα δεν υποδεικνύουν την εξάρτηση
ως αιτία του παρόντος εγκλήματος, οπότε η υπόθεση παραπέμπεται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου και όχι του δΘΝ (turner et al., 2002). ο δικαστής, αφού συναινέσει
ο κατηγορούμενος ενώπιόν του στη θεραπεία, ορίζει περιοριστικούς όρους προκειμένου να αφεθεί ελεύθερος και όρους που αφορούν στην τήρηση του θεραπευτικού
συμβολαίου του με την θεραπευτική κοινότητα. Εφόσον ο κατηγορούμενος τους αποδεχτεί εγγράφως, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία (Marlowe, 2011).
Oι κατηγορούμενοι μπορούν να αιτηθούν την παραπομπή της υπόθεσής τους στα δΘΝ
(cooper et al., 2010) εάν το έγκλημα που έχουν διαπράξει συνδέεται αιτιωδώς με την
εξάρτηση από τα ναρκωτικά και δεν είναι βίαιο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ, εγκλήματα όπως η κατοχή και η διακίνηση μεταξύ χρηστών η διακίνηση από εξαρτημένο άτομο σε τρίτους, η ληστεία, η κλοπή, η απάτη,
εγκλήματα κατά της περιουσίας που μοναδικό κίνητρο έχουν την εξάρτηση, η πορνεία
(όπου απαγορεύεται). Επίσης στα δΘΝ εμπίπτουν και υποθέσεις που αφορούν παραβίασης δικαστικών όρων που οδηγεί σε σύλληψη και εκτέλεση ποινής. Είναι σημαντικό
να ειπωθεί ότι σήμερα έχει διευρυνθεί η κλίμακα των εγκλημάτων που μπορούν να
υπαχθούν στη διαδικασία των δΘΝ αλλά για την παραπομπή πρέπει κάθε φορά να
αποδεικνύεται ότι εξάρτηση είναι η αιτία της συγκεκριμένης εγκληματογένεσης.

Εξαρτήσεις

103

Σε αντίθεση με το κλασσικό παράδειγμα του προσδιορισμού εκδίκασης της ποινικής υπόθεσης
του χρήστη ή του εξαρτημένου κατηγορούμενου μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού
διαστήματος από τη σύλληψη, σε αυτή τη διαδικασία η υπόθεση εξετάζεται πάραυτα
και εισάγεται ο δράστης σε θεραπεία (hora et al., 1998). Στην ποινική διαδικασία των
δΘΝ, ο δικαστής, ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος, ο δικηγόρος του ή δικηγόρος
που έχει οριστεί μέσω νομικής αρωγής μαζί με τον επιβλέποντα θεραπευτή, συναντώνται εβδομαδιαίως πριν την συνεδρίαση του δικαστηρίου προκειμένου να αξιολογήσουν ως ομάδα, την πορεία του θεραπευόμενου (cooper et al., 2010).
Η θεραπεία στο πρόγραμμα είναι καθημερινή, υπάρχουν εβδομαδιαίες εμφανίσεις στο δικαστήριο, διεξάγεται εβδομαδιαία ανάλυση ούρων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει
γίνει χρήση ή όχι (η συχνότητα καθορίζεται σύμφωνα με το θεραπευτικό πρόγραμμα
και αφορά σε τυχαίες ημέρες της εβδομάδος), ενώ ελέγχεται και εκτιμάται η «ετοιμότητα» του ατόμου για εργασία ή για σπουδές. το πρόγραμμα είναι συνήθως διάρκειας
δώδεκα μηνών και μπορεί να παραταθεί σε λογικό πλαίσιο. Η διαδικασία της δικαστικής επίβλεψης της θεραπείας ολοκληρώνεται είτε με την αποφοίτηση του θεραπευόμενου είτε με την διακοπή της θεραπείας και την επιβολή ποινής από το ποινικό δικαστήριο. προκειμένου να διακοπεί η θεραπεία θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι επανειλημμένα παραβιάζονται οι όροι του θεραπευτικού συμβολαίου και οι τιμωρίες που έχουν
επιβληθεί σε συνδυασμό με τις προτρεπτικές παρεμβάσεις του δικαστή δεν επαναφέρουν στον θεραπευμένο στο πρόγραμμα (department of Justice canada report, 2009,
cooper et al., 2010, Queensland review, 2016, rossman et al., 2011).
h διάρκεια της θεραπείας ορίζεται σε κάθε δΘΝ με άξονα το μοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας που έχει αναλάβει τη θεραπεία και σύμφωνα με την ατομική αξιολόγηση του
κατηγορουμένου. Στην μελέτη Queensland review (2016), σχετικά με την διάρκεια και
την εντατικότητα της θεραπείας, αναφέρεται ότι η θεραπεία δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης από ενενήντα ημέρες. Ειδικά δε, για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω των δΘΝ τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα συνδέονται με την ολοκλήρωση του προγράμματος θεραπείας σε διάστημα μεταξύ 9-12 μηνών κατά την
οποία οι συμμετέχοντες λαμβάνουν θεραπεία από 6-10 ώρες κάθε εβδομάδα συμπεριλαμβανομένης, της συμβουλευτικής στην αρχική φάση. Στο Καναδά η διάρκεια του
προγράμματος κυμαίνεται μεταξύ οκτώ και δεκαοκτώ μηνών (department of Justice
canada report, 2009).
Για τους κατηγορούμενους που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της θεραπείας με δικαστική επίβλεψη άλλοτε αποσύρονται οι κατηγορίες τους υπό όρους και άλλοτε μειώνονται οι
ποινές τους ή δεν εκτίουν ποινή εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα (Belenko,
1998, rossman et al., 2011). Στα Καναδικά δΘΝ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράμματος δεν επιβάλλεται ποινή του εγκλεισμού (department of Justice canada
report, 2009). ώς επί το πλείστον στα δΘΝ αποφεύγεται ο εγκλεισμός μετά την επιτυχή περάτωση του προγράμματος και επιβάλλονται εναλλακτικοί τρόποι ειδικά εάν
απαιτείται ρητά από τη βαρύτητα του αδικήματος (cooper et al., 2010).

ο ρολοΣ του διΚΑΣτΗ

το μοντέλο του δΘΝ ενσωματώνει έναν πιο ενεργό ρόλο για τον δικαστή, ο οποίος εκτός από
το να προεδρεύει στα νομικά και διαδικαστικά ζητήματα της υπόθεσης, λειτουργεί ως
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άτομο που ως ρόλο έχει την ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς των κατηγορουμένων υπό θεραπεία. Αν και ο δικαστής έχει κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία του δΘΝ δεν
δύναται να παραβλεφθεί ότι τα δΘΝ λειτουργούν ως ομάδα. ο δικαστής, ο εισαγγελέας τόσο ο επαρχιακός όσο και ο ομοσπονδιακός (όπου προβλέπεται), η υπεράσπιση
και ο θεραπευτής, συνεργάζονται για να βοηθήσουν τους κατηγορούμενους αφενός
να ξεπεράσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την εξάρτησή τους αφετέρου να
είναι σε θέση με την πάροδο του χρόνου και ενώ είναι στο θεραπευτικό μοντέλο να
επιλύσουν άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία, τα οικονομικά και την οικογένεια (Belenko, 1998, rossman et al., 2011)
O δικαστής παίζει κρίσιμο ρόλο στη σχέση που θα αναπτυχθεί μεταξύ των συμμετεχόντων
στην ομάδα του δΘΝ. Επιβλέπει τη θεραπεία αλλά στοχεύει παράλληλα στην επίλυση
τυχόν προβλημάτων μεταξύ των θεραπευτών και των λειτουργών της δικαιοσύνης.
Έχει μέλημα πώς τυχόν «απείθιες-παραπτώματα» του θεραπευόμενου και μη υπακοή
του στους όρους του θεραπευτικού συμβολαίου μπορούν να γίνουν διαχειρίσιμες. ώς
παράπτωμα σύμφωνα με το θεραπευτικό συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο θεραπευόμενος αναφέρεται ενδεικτικά η μη εμφάνιση στην ορισμένη συνάντηση με τον θεραπευτή ή μη λήψη ούρων για εξέταση ή άλλες περιπτώσεις που σηματοδοτούν κίνδυνο
επαναφοράς στη χρήση (relapse) (Belenco, 1998). Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως
προέκυψε από τη συμμετοχική παρατήρηση στην έρευνα στο Καναδά, ο δικαστής
προσπαθεί να γεφυρώσει τις αντιλήψεις των μερών της ομάδος προς όφελος της διαδικασίας και του θεραπευόμενου δίνοντας παράλληλα το μήνυμα της υπεύθυνης και
συγκροτημένης επίβλεψης της διαδικασίας
ώς προς την αναγκαιότητα της τακτικής παρουσίασης του θεραπευόμενου ενώπιον του δικαστή, διαπιστώθηκε (ndci,2004), ότι οι θεραπευόμενοι υψηλού κινδύνου (high risk
offenders) που (1) είχαν αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας (APd) ή (2) είχαν προηγουμένως αποτύχει σε θεραπεία εξάρτησης από τα ναρκωτικά, η θεραπεία
τους πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά καλύτερα στο δΘΝ, όπου έπρεπε να παρακολουθήσουν συχνές ακροάσεις ενώπιον του δικαστή. οι παραβάτες μειωμένου κινδύνου
(lower risk offenders) είχαν καλύτερη επίδοση με λιγότερη εντατική δικαστική εποπτεία και λιγότερες εμφανίσεις ενώπιον του δικαστή, ενώ οι παραβάτες υψηλότερου
κινδύνου (higher risk offenders) είχαν καλύτερη απόδοση με πιο εντατική εποπτεία. οι
συμμετέχοντες δε, με προηγούμενο ιστορικό θεραπείας της εξάρτησης είχαν πολύ
καλύτερη επίδοση στη θεραπεία όταν ήταν υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν δικαστικές ακροάσεις μια ή δυο φορές την εβδομάδα αντί όταν και όποτε χρειαζόταν. οι
δε θεραπευόμενοι πιστώνουν την επιτυχία τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα στις αλληλεπιδράσεις τους με τον δικαστή.
Στη βίβλο για τους δικαστές των δΘΝ (drug court Judicial Benchbook) προσδιορίστηκαν εννέα κυρίαρχα και απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον δικαστή του δΘΝ, ο οποίος
ηγείται μεταξύ ίσων (is a leader among equals) σε μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών (Marlowe 2011):
1. Συμμετέχει πλήρως ως μέλος της ομάδας του δΘΝ, δεσμεύοντας τον εαυτό του στο
πρόγραμμα, στην αποστολή, στους στόχους και στις εργασίες ώστε να εξασφαλίσει
την επιτυχία τους.
2. ώς μέρος της ομάδας, ο δικαστής συμβουλεύει πάντα με στόχο την αποτελεσματικότητα και επιβάλει κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με το πρόγραμμα.
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3. Είναι γνώστης γενικά του εθισμού, του αλκοολισμού και της φαρμακολογίας και εφαρμόζει αυτή τη γνώση του για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος.
4. Έχει γνώσεις σχετικά με το φύλο, την ηλικία και τα πολιτιστικά θέματα που μπορούν
να επηρεάσουν την επιτυχία του κατηγορούμενου στη θεραπεία.
5. ο σχεδιασμός του περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς και συνεργάζεται για τον συντονισμό αποτελεσματικών καινοτόμων
λύσεων.
6. Γίνεται υποστηρικτής του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τον ηγετικό του ρόλο
στην κοινότητα ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη του προγράμματος.
7. Καθοδηγεί αποτελεσματικά την ομάδα ώστε να αναπτύξει όλα τα πρωτόκολλα και τις
διαδικασίες του προγράμματος.
8. Έχει επίγνωση του αντίκτυπου που έχει η κατάχρηση ουσιών στο δικαστικό σύστημα,
στη ζωή των παραβατών, στις οικογένειές τους και στο κοινωνικό σύνολο εν γένει
9. Συμβάλλει στην εκπαίδευση των συναδέλφων, και δικαστικών αρχών σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των δΘΝ.
Η Αμερικάνικη Ένωση δικαστών (AJA) η οποία έχει μέλη δικαστές από Αμερική και Καναδά,
βασιζόμενη στις έρευνες που διεξήχθησαν στην Αμερική (MacKenzie, 2016) στα δΘΝ
και ειδικά ως προς τον ρόλο του δικαστή, προτάσσει τέσσερις αρχές για τον δίκαιο
χαρακτήρα της διαδικασίας και σχετίζονται με την επιτυχή λειτουργία αυτού του είδους δικαστηρίου, σε όποια χώρα και εάν αυτό λειτουργεί. Σύμφωνα με αυτές:
πρώτη αρχή ορίζεται η αποκαλούμενη ως «φωνή» (voice). Η αρχή αυτή αφορά στη δυνατότητα του θεραπευόμενου να μιλήσει και να εκθέσει την άποψή του στον δικαστή. Αυτή
η δυνατότητα αυξάνει την ικανοποίησή του με τη διαδικασία και παράλληλα επηρεάζει
θετικά την επιθυμία των συμμετεχόντων να αποδεχτούν όποια απόφαση του δικαστή.
Η συχνή επαφή με τον δικαστή και η επικοινωνία μαζί του εδραιώνει την πεποίθηση
ότι ενδιαφέρεται για την πρόοδο της θεραπείας του καθενός (rossman et al., 2011).
Θεραπευόμενοι σε συνεντεύξεις τους (για την αρχή αυτή), είπαν (MacKenzie, 2016):
«βοηθά, νοιάζεται, θέλει να προχωρήσεις τη ζωή σου μαζί του», «ο δικαστής... είναι
σαν πατέρας με μια έννοια... φαίνεται να ξέρει το παρελθόν σου, τα παιδιά σου, το
όνομά σου, εννοώ ότι γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες για σένα, θυμάται τι συζήτησε
μαζί σου την τελευταία φορά που σε είδε στο δικαστήριο», «Αν έχεις ένα δικαστή που
επιβλέπει αυτό το πρόγραμμα και είναι σταθερός τότε όλοι γνωρίζουμε τι να περιμένουμε, αλλά όταν έχεις πολλούς δικαστές που αλλάζουν στη διαδικασία δεν γνωρίζουν τι έχεις περάσει ή τι συμβαίνει στη ζωή σου», «Όταν έχεις έναν δικαστή είναι σε
θέση να παρακολουθήσει τι κάνεις, ένας είναι πάντα καλύτερος από πολλούς γιατί
αποκτάς ένα σταθερό σύνδεσμο», «Όταν έχεις ένα προσωπικό ζήτημα είναι ωραίο να
το αναγνωρίζει κάποιος ως τέτοιο. Νομίζω ότι ένας δικαστής είναι καλύτερος επειδή
αποκτάς μια αναφορά σε αυτόν».
Η ουδετερότητα (neutrality) είναι η δεύτερη αρχή που πρέπει να διέπει τη διαδικασία και αντανακλά δικαιοσύνη. ο θεραπευόμενος που πιστεύει ότι ο δικαστής είναι αυτός που εξισορροπεί τις δύο πλευρές (θεραπευτή – θεραπευόμενου) αποδέχεται ευκολότερα την
απόφαση του δικαστή σε σχέση με κάποιον που πιστεύει ότι ο δικαστής έχει ήδη προαποφασίσει ανεξάρτητα από τον θεραπευόμενο (MacKenzie, 2016).
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τρίτη αρχή είναι η αντιμετώπιση του θεραπευόμενου με σεβασμό (respectful treatment) Η αντιμετώπιση του θεραπευόμενου με αξιοπρέπεια καίτοι δημιουργεί το στοιχείο της πολιτισμένης διαδικασίας δεν κρίνεται επαρκής. Επίσης ούτε ο δίκαιος χαρακτήρας της
διαδικασίας είναι επαρκής από μόνος του. Στο δΘΝ την αίσθηση δικαιοσύνης πρέπει
να την βιώνει τόσο ο ίδιος ο θεραπευόμενος όσο και όσοι θεραπευόμενοι παρακολουθούν τη διαδικασία αναμένοντας τη δική τους σειρά εκφώνησης. το ότι αφενός έχει
δικαιώματα και αφετέρου προστατεύονται πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους τους
συμμετέχοντες στη διαδικασία. Η ουσιαστική νομιμότητα της διαδικασίας σύμφωνα με
τις έρευνες, γεννιέται και ιδρύεται μέσω της ευγενικής συμπεριφοράς του δικαστή
που δείχνει σεβασμό στο θεραπευόμενο. Αυτός ο σεβασμός ανταποδίδεται από τον
θεραπευόμενο και έτσι επηρεάζεται θετικά η όλη διαδικασία και η συμμόρφωση στις
απαιτήσεις του προγράμματος (MacKenzie, 2016).
ώς τέταρτη αρχή ορίζεται η ύπαρξη και λειτουργία αξιόπιστων Αρχών (trustworthy authorities).
με αυτό τον όρο εννοείται ότι οι Αρχές πρέπει να θεωρούνται καλοπροαίρετες, να
φροντίζουν και να προσπαθούν ειλικρινά να βοηθήσουν τους υπό θεραπεία κατηγορούμενους. Η εμπιστοσύνη στις Αρχές κτίζεται αφενός όταν οι κατηγορούμενοι ακούγονται και αφετέρου όταν τους επεξηγείται από τον δικαστή πώς η απόφασή του
αφορά τις προσωπικές τους ανάγκες. Όταν συμβαίνει αυτό δημιουργείται ένα επίπεδο εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα ακόμη και εάν η απόφαση του δικαστή δεν είναι
σύμφωνα με τη δική τους άποψη είναι πεπεισμένοι ότι τους έχει ακούσει προσεκτικά
και έχει αποφασίσει δίκαια (MacKenzie, 2016).
Συγκεκριμένα, από τη συμμετοχική παρατήρηση στο δικαστήριο της πολιτείας Ottawa, διαπιστώθηκε ότι ο δικαστής ο οποίος επιβλέπει τη θεραπευτική πορεία του εξαρτημένου,
τον συναντά κάθε εβδομάδα στο δικαστήριο, τον ρωτά εάν έχει κάτι να αναφέρει για
το σαββατοκύριακο που πέρασε ή εάν έχει κάποιο άλλο περιστατικό που θέλει να καταθέσει για αυτές τις επτά ημέρες που μεσολάβησαν μεταξύ της προηγούμενης εμφάνισής του στο δικαστήριο και της τελευταίας. Σε όλες τις περιπτώσεις όσοι θεραπευμένοι αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία την ανέφεραν ανενδοίαστα και συζήτησαν
με τον δικαστή τι συνέβη και πώς σκοπεύουν να συνεχίσουν. Η προσέγγιση από τον
δικαστή δεν ήταν ούτε ανακριτικού τύπου, ούτε αδιάφορη ούτε ανέμενε στρατιωτικού
τύπου αναφορά εκ μέρους του θεραπευόμενου. ο δικαστής ακόμη και όταν επέβαλε
κάποια τιμωρία λόγω παραβίασης όρου του θεραπευτικού συμβολαίου, δεν είχε εξουσιαστικό ρόλο στην προσέγγισή του. Αυτό το μοντέλο δικαστικής εξουσίας εξέλειπε
τόσο στη διαδικασία στο ακροατήριο όσο και στις συναντήσεις πριν το δικαστήριο.
Ας δούμε όμως αυτό τον διάλογο σε μια από τις υποθέσεις που παρακολουθήθηκαν. Η προσέγγιση αυτή ήταν σχεδόν πανομοιότυπη σε όλες τις υποθέσεις και από όλους τους δικαστές που προήδρευαν στις δικασίμους που διεξήχθη η έρευνα (τα ονόματα είναι τυχαία).
Δικαστής (Δ) (σε χαρούμενο ύφος): Καλημέρα κύριε Σμιθ, τι κάνετε;
Κατηγορούμενος Σμιθ (Σ): Καλημέρα Δικαστή, είμαι καλά εσείς; (σε χαρούμενο ύφος
και ήρεμο);
Δ: Πολύ καλά ευχαριστώ, έχεις κάποιο περιστατικό να αναφέρεις για τις ημέρες που
πέρασαν; (σε ήρεμο φιλικό και καλοπροαίρετο ύφος).
Σ: Oχι κυρία Δικαστή δεν έγινε κάτι, όλα κυλούν σε ρουτίνα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα είμαι καλά.
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Θεραπεύτρια (Θ): Πήγε πολύ καλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο ν’ αναφερθεί.
Δ: Πολύ ωραία, μπράβο Τζων (Σμιθ), (τους απευθύνει τον λόγο με το μικρό τους όνομα) συνέχισε έτσι, θα τα πούμε την άλλη φορά και επειδή τα πήγες εξαιρετικά δικαιούσαι μια κάρτα καφέ (coffee card). Μπράβο (και τον χειροκροτεί ήρεμα και με προτροπή της και οι παρευρισκόμενοι)
Σ: Ευχαριστώ, γεια σας. (ο τζών, παραμένει στο ακροατήριο μέχρι να τελειώσουν οι
υπόλοιπες υποθέσεις).
Εάν στο ιστορικό του θεραπευόμενου υπάρχει δυσκολία στην εργασία του ή σε κάποιο οικογενειακό θέμα η συζήτηση με τον δικαστή επεκτείνεται και σε αυτό. Στην περίπτωση
που μια νεαρή θεραπευόμενη είχε χωρίσει με τον σύντροφό της, που ήταν εξαρτημένος, ο διάλογος ήταν ο εξής:
Δ: Πώς ήταν η εβδομάδα σου Κάθριν;
Κ: Εντάξει είμαι, αλλά είχα δύσκολο σαββατοκύριακο. Είδα τον πρώην μου που νόμιζα
ότι ήταν στο Τορόντο. Μου μίλησε, γύρισα, τον αναγνώρισα και μου κόπηκε η αναπνοή.
(ο «πρώην» της Κάθριν είναι εξαρτημένος και έκαναν για χρόνια χρήση μαζί. Η διακοπή της σχέσης μαζί του ήταν στο πλάνο της θεραπείας της).
Δ: Τι έκανες; Κατάφερες να το διαχειριστείς; Πώς είσαι;
Κ.: Προσπάθησα και τον απέφυγα. Ειδικά όταν μου είπε να συναντηθούμε για καφέ κατάφερα και τον απέφυγα. Νομίζω ότι είμαι καλά. Ναι, είμαι καλά το αντιμετώπισα
Δ: Έκανες τη σωστή επιλογή Κάθριν, είπες όχι. Είμαι περήφανη για σένα. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι;
Κ: Ναι, είμαι καλά τώρα. Έχει τελειώσει. (Χαμογελά πειστικά).
Θ: Έχει πολύ καλή απόδοση στις ευθύνες της και είναι πολλή θετική.
Δ: Πήγες πολύ καλά και δικαιούσαι μια κάρτα καφέ και να αποχωρήσεις νωρίτερα.
(Χειροκροτήματα)
οι έρευνες (MacKenzie, 2016, rossman et al., 2011), αναδεικνύουν ως τους πιο αποτελεσματικούς δικαστές των δΘΝ αυτούς που δείχνουν σεβασμό στο θεραπευόμενο, είναι ενθουσιώδεις, ακούν προσεκτικά, ενδιαφέρονται για την πορεία του, γνωρίζουν γι’ αυτόν και την προσωπική του ιστορία, δείχνουν κατανόηση, είναι προβλέψιμοι και δίκαιοι. Η αποτελεσματικότητα επιβεβαιώνεται από το ποσοστό τήρησης της αποχής από
την χρήση κατά τη διάρκεια της θεραπείας, της αποφοίτησης από το πρόγραμμα και
της μείωση/εξάλειψης της υποτροπής. παράλληλα συνεντεύξεις με τους θεραπευόμενους επιβεβαίωσαν ότι τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας συνδυάζονται με το πρόσωπο
του δικαστή (department of Justice canada report, 2009).
το ζΗτΗμΑ τΗΣ ΧρΗΣΗΣ ΚΑτΑ τΗΝ ΘΕρΑπΕλΑ ΚΑι οι «ΕξυπΝΕΣ» ποιΝΕΣ

Όταν κάποιος βρίσκεται υπό την εποπτική διαδικασία του δΘΝ, η υποτροπή στη χρήση
(relapse) κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν συνιστά αυτόματα λόγο διακοπής του
προγράμματος ή άλλως αποβολής του και παραπομπής του κατηγορουμένου στην
ποινική διαδικασία για επιβολή ποινής εγκλεισμού. τα δΘΝ αναγνωρίζουν ότι η υποτροπή στη χρήση κατά τη διάρκεια της θεραπείας αποτελεί μέρος της θεραπείας
(department of Justice canada report, 2009). Αναγνωρίζουν επίσης ότι η εξάρτηση εί-
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ναι μια χρόνια και υποτροπιάζουσα ασθένεια και προσπαθούν υπό το πρίσμα αυτό, να
κάμψουν την αυστηρότητα της διαδικασίας. Ακόμη και όσοι παρουσιάζουν μη συμμόρφωση με το θεραπευτικό συμβόλαιο, ενθαρρύνονται να μην το εγκαταλείψουν και
αυτό συμβαίνει άλλοτε με επαίνους και άλλοτε με κλιμακωτές κυρώσεις (π.χ. αυξημένος αριθμός εξετάσεων ούρων, κοινοτική εργασία, κατ’ οίκον περιορισμός, συγγραφή
μιας εργασίας ή επιστολής απολογίας, χαμηλού ύψους πρόστιμο, αλλαγή των όρων
περιορισμού με άλλους, ηλεκτρονική παρακολούθηση), αλλά ο εγκλεισμός στη φυλακή ακόμη και για κάποιο μικρό διάστημα είναι η τελευταία επιλογή (turner et al., 2002,
Queensland report, 2016, cooper et al., 2010). οι κυρώσεις σε κάθε περίπτωση έχουν
ως στόχο την πρόληψη και αποτροπή τέλεσης νέου εγκλήματος ενώ στις Η.π.Α.
προσδιορίστηκε ότι όταν κάποια δΘΝ επέβαλλαν εγκλεισμό στη φυλακή, ως τιμωρία,
αυτό συνιστούσε επιλογή που συνδεόταν με τον ορατό κίνδυνο νέας σύλληψης είτε
για ναρκωτικά είτε για έγκλημα σχετικό (rossman et al., 2011).
ο δικαστής στο δΘΝ δεν «καραδοκεί» να επιβάλλει ποινή ή να κηρύξει την θεραπεία ανεπιτυχή και τον θεραπευόμενο μη ικανό να τηρήσει το θεραπευτικό συμβόλαιο. δεν πρεσβεύει ότι η εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες δεν θεραπεύεται και δεν «αναμένει»
να αποδείξει εμπράκτως κάτι τέτοιο. τουναντίον, είναι σε αυτή τη δικαστική θέση διότι αναγνωρίζει την εξάρτηση ως σοβαρή ασθένεια και ως αιτία εγκλήματος και έχει
την ειλικρινή διάθεση να ενθαρρύνει τη συνέχιση της θεραπείας, ενώ δεν ξεχνά να
υπενθυμίζει με «έξυπνες» τιμωρίες (smart sanctions) ότι υπάρχει ο κίνδυνος παραπομπής στο ποινικό δικαστήριο, εάν ο θεραπευόμενος δεν σκοπεύει να ακολουθήσει τελικά, τους όρους του θεραπευτικού συμβολαίου.
Όλες οι παραπάνω έρευνες αλλά και ο τρόπος λειτουργίας του δΘΝ, επιβεβαιώνουν ότι η
ενημέρωση του δικαστηρίου για τυχόν παραβιάσεις του θεραπευτικού συμβολαίου
λαμβάνει χώρα στις μη δημόσιες συναντήσεις της ομάδος πριν τις ακροάσεις (pretrial meetings). ο θεραπευτής είναι αυτός που ενημερώνει για την πορεία είτε αυτή είναι ομαλή είτε παρουσιάζει ανησυχίες.
προκειμένου να γίνει κατανοητό αυτό, στην υπόθεση του Bill (τυχαίο όνομα), η θεραπεύτρια στη
συνάντηση της ομάδος πριν το δικαστήριο (Αύγουστος 2017, Ottawa dtc) ανέφερε:
Θεραπεύτρια (Θ): Έχει (ο θεραπευόμενος) μια αγωνιώδη συμπεριφορά, μοιάζει να
υπεκφεύγει, χθες δεν μπορούσε να ουρήσει για το τεστ, έχει χάσει βάρος, νομίζω ότι
έχουμε «κόκκινες σημαίες» (red flags).
Δικαστής (Δ): Δεν είμαι σίγουρη ότι μας λέει την αλήθεια. Μήπως να δούμε το θέμα των
ποινών; (εννοεί, των προβλεπομένων από τη διαδικασία του δΘΝ).
Εισαγγελέας (Ε): Θα πρότεινα δέκα ώρες κοινοτικής εργασίας.
Δ: Είναι πολλές, ίσως οκτώ ώρες είναι αρκετές.
Θ: Είναι χειριστικός με το σύστημα. Εάν επιβληθεί κοινοτική εργασία θα είναι σα να τη
«γλίτωσε». Προτείνουμε ανάκληση των όρων του. Ήταν καλά πριν τις 4 Ιουλίου 2017.
Δεν ούρησε στις 4 Ιουλίου και κατόπιν «ξέφυγε».
Δ: Δεν έχουμε όμως απόδειξη ότι έκανε χρήση.
Ε: Ήταν χειριστικός με το τελευταίο τεστ ούρων.
Δ: Παρουσιάζει ίδιο τρόπο αντίδρασης με τότε που «ξέφυγε» πάλι αλλά δεν έχουμε
αποδείξεις. Το να μην ουρήσει δεν αποδεικνύει ότι έκανε χρήση.
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Ε: Ίσως τότε είναι προτιμότερο να προειδοποιηθεί ότι επίκειται ανάκληση των όρων
του.
Να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε, (όπως και σε συναντήσεις με άλλο δικαστή και άλλο θεραπευτή σε άλλη δικάσιμο), ότι η συνομιλία λάμβανε
χώρα σε απόλυτα ήρεμο και συνεργατικό πνεύμα που έδειχνε ενδιαφέρον και ειλικρινή ανησυχία για την υπόθεση του θεραπευόμενου. τα μέλη της ομάδος είχαν απόλυτη
διάθεση εύρεσης συναινετικής λύσης και δεν επέμεινε κάποιος στο ότι «αφού προσπαθεί εξαπατήσει τους θεραπευτές θα τον τιμωρήσουν παραδειγματικά». Ας δούμε
όμως τι ακολούθησε στη διαδικασία (την ίδια ημέρα) στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Δ: Καλημέρα Bill, τι κάνεις;
Β. Καλημέρα. Θα ήθελα να πω ότι χθες δεν κατάφερα να ουρήσω για το τεστ, βρέθηκα
σε μια κατάσταση που ένοιωθα φοβισμένος. Απολογούμαι για αυτό που έγινε αλλά δεν
είχα σκοπό να το κάνω.
Δ: Μήπως συμβαίνει κάτι;
Β. Όχι.
Θ: Δεν έδωσε δείγμα για τεστ ούρων. Συμπλήρωσε όμως τις κοινοτικές ώρες εργασίας
του επιτυχώς.
Δ: Σου είχε επιβληθεί (ως ποινή) να κάνεις μια εργασία, η οποία αφορούσε στο να περιγράψεις τι κάνεις κάθε μέρα (daily chart).
B: Ναι το έκανα αλλά είναι πολύ μικρό κείμενο (παραδίδει ένα μικρό χαρτί στη δικαστή).
Δ: Απ’ ότι βλέπω, δεν έχεις καταβάλει κάποια σημαντική προσπάθεια για αυτό το κείμενο, δεν έχεις περιγράψει όπως όφειλες, την κάθε ημέρα σου. Ανησυχώ για εσένα
Bill, βλέπω «κόκκινες σημαίες». Είσαι πράγματι σίγουρος ότι μου λες όλη την αλήθεια;
Β: Δεν κρατώ κάποιο μυστικό.
Δ: Εάν δεν είσαι ειλικρινής, αυτό συνιστά μια πράξη εκ μέρους σου (η δικαστής είναι
πολύ ήρεμη αλλά δείχνει σαν να γνωρίζει κάτι που δεν της ομολογεί ο Bill).
Εισαγγελέας (Ε): Δεν έχει δώσει δείγμα ούρων ούτε τον Μάιο, ούτε στις 4 Ιουλίου και
όταν δεν γίνονται αυτές οι εξετάσεις ξεκινάμε κάθε φορά νέα μέτρηση-αξιολόγηση.
(Εννοεί για να βρεθεί η «καθαρή μέρα» απ την οποία θα ξεκινήσουν να μετρούν πόσες
«καθαρές μέρες» έχει συμπληρώσει για την ολοκλήρωση του προγράμματος ή την
επόμενη φάση.) Δεν θα βγει ποτέ από εδώ, δεν θα ολοκληρώσει, μοιράζομαι την
έγνοια της δικαστή και προτείνω ανάκληση των όρων για μια ημέρα
Δικηγόρος υπεράσπισης (ΔΥ): Καθ’ όλη την εβδομάδα ήταν πάντα στην ώρα του για την
θεραπεία και έχει πρόβλημα με την ουροδόχο κύστη του. Δεν μπορεί εύκολα να ουρήσει (shy bladder). Η τιμωρία της κοινοτικής εργασίας και όχι αυτή της ανάκλησης των
όρων, είναι η καλύτερη λύση σε αυτή την περίπτωση.
Δ: Γνωρίζεις Βill, ότι το να μην κάνεις το τεστ της ανάλυσης είναι σοβαρό παράπτωμα.
Περισσότερη κοινοτική εργασία θα ήταν βοηθητική αλλά σίγουρα θέλουμε ένα δείγμα
ούρων για ανάλυση. (Η δικαστής δείχνει πολύ σκεπτική και προβληματισμένη αλλά και
αποφασιστική να δώσει τέλος σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί από την ομάδα ως «χειραγώγηση του συστήματος» εκ μέρους του βill).
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Β. Είμαι πολύ αγχωμένος αυτή τη στιγμή (έχει κοκκινίσει και ιδρώσει). Νομίζω ότι θα
τα παρατήσω.
Δ: Ξέρεις, είμαι ευχαριστημένη που για αρκετό καιρό τώρα είσαι στην ώρα σου για θεραπεία αλλά εάν φύγεις από το πρόγραμμα δεν θα ξεκινήσεις από την πρώτη φάση
(εννοεί ότι θα τον παραπέμψει στην ποινική διαδικασία και ότι δεν θα του επιβάλλει να
ξεκινήσει πάλι πρόγραμμα).
Β: Δεν κατάφερα να ουρήσω δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κινδυνεύω τώρα να με στείλετε
πίσω στη φυλακή. Δεν πάω πίσω στη φυλακή (είναι εξαιρετικά στρεσαρισμένος, έχει
νοιώσει την πίεση και είναι ορατό σε όλους τους παρευρισκόμενους).
Δ: Εάν σου πω να κάνεις οκτώ ώρες κοινοτικής εργασίες μέχρι την επόμενη Τετάρτη θα
το κάνεις;
Β: Ναι σύμφωνοι (That’s a deal). (ο Bill πηγαίνει στο τελευταίο έδρανο των καθισμάτων της αίθουσας, είναι κόκκινος, έχει ιδρώσει, κάθεται στο κάθισμα εξαιρετικά ανήσυχος και βγάζει το φούτερ του παραμένοντας με μια μπλούζα με κοντό μανίκι, ενώ
δεν κάνει ζέστη. οι υπόλοιποι θεραπευόμενοι που είναι στην αίθουσα γυρίζουν και
τον κοιτούν. Αυτός δεν κινείται ούτε αντιδρά στα βλέμματα. Έχει καταλάβει ότι αυτή
τη φορά γλίτωσε τη φυλακή αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να «παίζει»).
Είναι άξιο παρατήρησης ότι αυτό που είχε ήδη συζητηθεί στη συνάντηση της ομάδος πριν την
δικαστική ακρόαση έλαβε χώρα στο ακροατήριο, όμως ο υπό θεραπεία ένοιωσε την
πίεση και τη νοιώσαμε και όσοι παρακολουθούσαμε στην αίθουσα.
Είναι φανερό ότι ο δικαστής για την επιλογή και επιβολή των «έξυπνων» ποινών εξατομικεύει
κατά περίπτωση σύμφωνα με το ιστορικό του θεραπευόμενου και διατηρεί την ευελιξία ως κλειδί επιτυχίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Έχει αναδειχθεί ότι
οι δικαστές που είναι ευέλικτοι όταν ακολουθούν μια γνωστή δομή κυρώσεων είναι
σχεδόν δυόμισι φορές πιο πιθανό να μειώσουν την υποτροπή σε σύγκριση με τους δικαστές που ακολουθούν μια άκαμπτη δομή κυρώσεων (MacKenzie, 2016).
παράλληλα εκτός από το εύρος επιλογής τιμωριών, οι οποίες ακόμη και όταν επιβάλλονται η
ενθάρρυνση από τον δικαστή για τη συνέχιση του προγράμματος είναι ουσιαστική και
εκφράζεται ρητά, υπάρχει και ένα αντίστοιχο εύρος επαίνων για την καλή πρόοδο των
θεραπευομένων. οι έπαινοι μπορεί να περιλαμβάνουν κάρτες καφέ, κουπόνια, ανακοίνωση της υπόθεσης πρώτης στο δικαστικό πινάκιο και αναχώρηση νωρίτερα από την
αίθουσα, αναγνώριση νέας κατάταξης στη βαθμίδα προόδου (elite, star elite κλπ), μείωση των εμφανίσεων για ακρόαση της υπόθεσης. οι έπαινοι καθορίζονται από το κάθε
δΘΝ και συνδέονται με την θεραπευτική πρόοδο του θεραπευομένου (cooper et al.,
2010). παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε φορά που ο δικαστής εκφράζει χωρίς
ενδοιασμούς την ικανοποίησή του, αυτό έχει αντίκτυπο στους παρευρισκόμενους στο
ακροατήριο που αναμένουν τη σειρά εκφώνησης της υπόθεσης τους και που δεν βρίσκονται πάντα στην ίδια φάση του προγράμματος.

Η ΑποφοιτΗτΗΣΗ Απο το προΓρΑμμΑ ΚΑι Η υποτροπΗ

Η αποφοίτηση είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα στην αίθουσα του δικαστηρίου και ο
απόφοιτος του θεραπευτικού προγράμματος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με δικαστική επίβλεψη, καλείται πρώτος απ’ όσους συμμετέχοντες είναι στο ίδιο δικαστήριο
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για την υπόθεσή τους. Στην περίπτωση του (t) αλλά και σε άλλη που παρακολουθήθηκε, συνέβη κάτι παρόμοιο με αυτό που περιγράφεται παρακάτω. Έχει επιλεγεί να
παρουσιαστεί μια υπόθεση η οποία αφορούσε σε σοβαρό έγκλημα κατά την καναδική
νομοθεσία, διακεκριμένη περίπτωση, και συγκεκριμένα σε πώληση ναρκωτικών από
τελειόφοιτο μαθητή στους συμμαθητές του στο χώρο του σχολείου. Σε αυτή την περίπτωση καίτοι το έγκλημα ήταν πολύ σοβαρό με επαπειλούμενη ποινή εγκλεισμού, η
Εισαγγελία από κοινού με τη δικαστή αποφάσισαν να δώσουν την ευκαιρία της θεραπείας στον κατηγορούμενο, που αιτήθηκε να διεξαχθεί η διαδικασία ενώπιον δΘΝ αντί
ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου. ο αιτιολογικός λόγος βρίσκει έρεισμα στην ηλικία
του, των 17 ετών σε συνδυασμό με την εξάρτησή του, που ήταν η αιτία του εγκλήματος και στην επιθυμία απεξάρτησής του. ο νεαρός ολοκλήρωσε το πρόγραμμα σε εννέα μήνες, διάστημα το οποίο κρίθηκε ως «χρόνος ρεκόρ» ενώ παράλληλα είχε ολοκληρώσει με επιτυχία μια σειρά από παράπλευρα προγράμματα που είχε συστηθεί
από τους θεραπευτές του.
Ας δούμε την αποφοίτηση: Στην αίθουσα του δικαστηρίου νεαρός με βαμμένα στη μια πλευρά
τα μαλλιά του μπλε και νεαρή με βαμμένα μαλλιά μωβ στην άλλη πλευρά, κάθονται
στα έδρανα ο νεαρός κρατά στα χέρια ένα skateboard. Εμφανίζεται η δικαστής και
ανακοινώνει το όνομά του πρώτο.
Δ. Καλημέρα Τζών (τυχαίο όνομα) τι κάνεις;
Τ (Τζών): Καλημέρα είμαι πολύ καλά. Εσείς πως είστε;
Δ. Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι που σήμερα αποφοιτείς από το πρόγραμμα. Είχες εκπληκτική πρόοδο και τελείωσες σε εννέα μήνες, χρόνος ρεκόρ. Συγχαρητήρια. (χειροκροτήματα)
Τ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, πράγματι τελείωσα.
Η προϊσταμένη της θεραπευτικής κοινότητας λαμβάνει τον λόγο, τον συγχαίρει για την πρόοδο και αναφέρει τις ώρες που παρακολούθησε επιτυχώς τα παράλληλα προγράμματα
και της συμπεριφορικής αλλαγής, τον επευφημεί, τον αγκαλιάζει και τον χειροκροτεί
μαζί με τους υπόλοιπους. το ίδιο κάνει και η προσωπική του θεραπεύτρια αμέσως μετά, η οποία δίνει ένα παλιό νόμισμα μεταλλικό (χωρίς οποιαδήποτε αξία) σε κάποιον
στην πρώτη σειρά και ζητάει να περάσει από τα χέρια όλων και ο καθένας μας να ευχηθεί μια καλή ευχή για τον τζων. Αυτό γίνεται και του το παραδίδει αγκαλιάζοντας
τον, εμφανώς συγκινημένη.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας έχει ανοίξει η πόρτα πίσω από την έδρα της δικαστή
και η προϊσταμένη δικαστής των δΘΝ διασχίζει την αίθουσα και κάθεται στα έδρανα
ανάμεσα στους παρευρισκόμενους. μετά τη θεραπεύτρια, σηκώνεται και από τη θέση
της και λέει: «Τζων, δεν θα μπορούσα ποτέ να απουσιάζω από αυτή τη μεγάλη στιγμή!
Μαζί ξεκινήσαμε και πάλεψες πολύ και τώρα είσαι εδώ. Θέλω να σε αγκαλιάσω και να
σου πω μπράβο. Χαίρομαι που επένδυσα σε εσένα και απέδειξες το στοίχημα αυτό.
Μπράβο» (τον αγκαλιάζει και τον φιλά ενώ όλοι χειροκροτούν σε κλίμα ειλικρινούς συγκίνησης). Η ίδια κάθεται πάλι στη θέση της και δεν αποχωρεί.
τότε, η ομοσπονδιακή εισαγγελέας σηκώνεται προκειμένου να διαβάσει ένα κείμενο που
έγραψε για αυτόν. τίτλος του κειμένου: «Χαμαιλέων». παρατίθενται αποσπάσματα της
ομιλίας:
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«Ο χαμαιλέων αλλάζει χρώμα αλλά δεν αναφέρομαι, όπως θα σκεφτόταν κάποιος, στο
χρώμα των μαλλιών σου αλλά στην ικανόνητά σου να δώσεις εντολή στον εγκέφαλό
του να αλλάξει, όπως κάνει το ερπετό αυτό. [….] Παρόλο που «έπεσες» και τιμωρήθηκες, που έχασες το status σου κατάφερες και επανέκαμψες επιτυχώς. Και ήταν με πολλή σκληρή δουλειά. [….] Πωλούσες ναρκωτικά σε παιδιά στο σχολείο αλλά ξέρεις τώρα
που μπορείς να τους οδηγήσεις αυτό. [….] Μπορείς πια να στηριχτείς στα πόδια σου
που είναι εξαιρετικά ευέλικτα και ιδιαίτερα όπως του χαμαιλέοντα που πιάνεται σε στενά κλαδιά. Όταν διασχίζεις την οδό Elgin με τη σανίδα του, σε βλέπω που μένεις όρθιος στο σωστό δρόμο. Συγχαρητήρια Τζων.» (τον αγκαλιάζει και τον φιλά).
Κατόπιν η δικαστής της έδρας κατεβαίνει από τη θέση της, διασχίζει την αίθουσα και παραδίδει στον τζων το «μετάλλιο ελευθερίας», τον αγκαλιάζει με τη σειρά της, τον φιλά και
τον συγχαίρει πάλι. Επιστρέφοντας στην έδρα και επειδή εκ του νόμου έπρεπε να επιβληθεί ποινή λόγω της βαρύτητας του αδικήματος, επέβαλλε ένα έτος ποινής με
όρους στην κοινότητα.
τις αποφοιτήσεις παρακολουθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και το μήνυμα είναι
για όλους το ίδιο: Η απεξάρτηση είναι πολύ δύσκολη αλλά μπορούν να τα καταφέρουν.

υποτροπΗ

τα δΘΝ από την ίδρυσή τους (1989) μέχρι σήμερα έχουν σημειώσει θετικά αποτελέσματα σε
σχέση με την ποινική υποτροπή. Η υποτροπή εξετάζεται σε δύο στάδια, κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μετά την ολοκλήρωσή του. ώς προς τα ποσοστά νέας
σύλληψης κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι αξιολογήσεις διαπιστώνουν ότι η
εγκληματική συμπεριφορά μειώθηκε σημαντικά τόσο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο πρόγραμμα όσο και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Συνεπώς και στα δύο επίπεδα τα ποσοστά υποτροπής είναι σημαντικά χαμηλότερα
(Belenko, 1998, finigan, carey and cox, 2007, department of Justice canada report,
2009, rossman et al., 2011, Queensland review, 2016). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο συνδυασμός θεραπείας, επαναλαμβανομένων εξετάσεων ούρων, τακτικής ακρόασης ενώπιον του δικαστή, συνεχούς κατάρτισης της ομάδος του δΘΝ και
κοινωνικής υποστήριξης, παρουσίασε σημαντική μείωση της υποτροπής. Χαρακτηριστικά μια έρευνα ανέδειξε ότι ενήλικοι αποφοιτήσαντες από δΘΝ, σε ποσοστό μέχρι
75% δεν «ξαναβλέπουν χειροπέδες» (MacKenzi, 2016).
Στην έρευνα (cooper et al., 2010) αναδείχτηκε ότι η αποφοίτηση από τα δΘΝ και η μη υποτροπή είχαν σημαντικά υψηλά ποσοστά ενώ παράλληλα οι αποφοιτήσαντες από προγράμματα δΘΝ είχαν υψηλότερα ποσοστά μη υποτροπής σε σχέση με όσους ολοκλήρωσαν τη θεραπεία χωρίς δικαστική επίβλεψη. Έρευνες μετα-ανάλυσης επίσης επιβεβαιώνουν ότι τα δΘΝ μειώνουν την εγκληματικότητα και τη χρήση των ναρκωτικών
(Marlowe, 2011). το ζήτημα δε, του κόστους των δΘΝ σχετίζεται με το ύψος της ποινής που θα επιβαλλόταν από το ποινικό δικαστήριο. Έτσι εάν υποτεθεί ότι οι συμμετέχοντες σε δΘΝ δεν διαπράξουν νέο αδίκημα το κόστος του δΘΝ είναι 70% χαμηλότερο σε σύγκριση με δύο χρόνια εγκλεισμού. (department of Justice canada report,
2009). παράλληλα, αξιολογώντας το κοινωνικό όφελος των δΘΝ ανεδείχθη ότι οι δράστες επανέρχονται στην κοινότητα παραγωγικοί και κατά συνέπεια τόσο ο μη εγκλεισμός τους όσο και η μη διάπραξη νέου εγκλήματος που σηματοδοτεί εγκλεισμό μειώ-
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νει το κόστος της φυλάκισης ενώ η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο θεσμό των δΘΝ
αυξάνεται (cooper et al., 2010).

ΣυμπΕρΑΣμΑ

τα δΘΝ όπως εφαρμόζουν τη θεραπευτική δικαιοσύνη παρουσιάζουν αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης από τα ναρκωτικά και μειώνουν ή εξαλείφουν την υποτροπή του ατόμου που συνδέεται αιτιωδώς με την ασθένεια της εξάρτησης. Η θεραπεία του αιτίου της εγκληματικότητας είναι η μόνη απάντηση στο πόλεμο
κατά των ναρκωτικών και στη συναφή αύξηση της εγκληματικότητας. Η καθυστέρηση
ίδρυσης τέτοιων δικαστηρίων στην εγχώρια έννομη τάξη δεν βρίσκει πλέον έρεισμα.
οι έρευνες από το 1989 μέχρι σήμερα επιβεβαιώνουν συνεχώς την επιτυχή λειτουργία
τους. δεν απομένει παρά να μελετηθεί άμεσα το ελληνικό δικονομικό σύστημα σε
συνδυασμό με τον Νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών ώστε να προβούμε στην ίδρυσή
τους. τυχόν ενδοιασμός των αρμόδιων φορέων όχι μόνο στερείται επιστημονικής βάσης αλλά αποκαλύπτει καθολική άρνηση της διεπιστημονικής προσέγγισης του προβλήματος των ναρκωτικών.
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ΕιΣΑΓώΓιΚο ΣΗμΕιώμΑ ΓιΑ τΗΝ ΝΕΑ ΣΕιρΑ ΑρΘρώΝ ΓιΑ τοΝ τζοΓο του
πΕριοδιΚου AddictiOn*
nAncy M. PEtry1 & dAvid c. hOdGins2
Απόδοση στα ελληνικά: ΑδΑμΑΝτιΑ-δΗμΗτρΑ μουμτζΗ
Translation into Greek: AdAMAndiA-diMitrA MOuMtZi

Η έρευνα για τον τζόγο ακμάζει και το περιοδικό Addiction θα ξεκινήσει μια νέα σειρά άρθρων
με στόχο να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτό το πεδίο. Η διεύρυνση
των ευκαιριών χρηματοδότησης και έκδοσης ερευνών για τον τζόγο είναι ζωτικής σημασίας για την καλύτερη κατανόηση της διαταραχής, καθώς και για την ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων που συνδέονται με αυτόν.
τα τελευταία 10 χρόνια, οι έρευνες στον τομέα του τζόγου πολλαπλασιάζονται. δεδομένου του
αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τον τζόγο γενικά και τον παθολογικό τζόγο ειδικότερα,
το περιοδικό Addiction έκρινε ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσει από αυτό το τεύχος ένα νέο
αφιέρωμα με τίτλο National Gambling Experiences. Αυτή η σειρά δημοσιευμάτων θα μπορούσε να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την έρευνα για τον τζόγο, δίνοντάς
του μια σημαντικότερη θέση στο πεδίο της κατάχρησης ουσιών και των εξαρτήσεων.
Εδώ και πολλά χρόνια, το περιοδικό Addiction θεώρησε «καθήκον» του το να εστιάσει στο ζήτημα του παθολογικού τζόγου. Η πρώτη εμπειρική μελέτη σχετικά με τον παθολογικό
τζόγο σε αυτό το περιοδικό, γνωστό τότε με το όνομα British Journal of Addiction, δημοσιεύτηκε το 1981. Εκείνο το άρθρο [1] περιέγραφε τα συμπτώματα στέρησης που
σχετίζονται με τη διακοπή του παθολογικού τζόγου. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1980 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 1990, δημοσιεύτηκαν 15 ακόμη άρθρα πάνω στον τζόγο. Από το 1993, που το περιοδικό μετονομάσθηκε σε Addiction, έχουν
δημοσιευθεί περισσότερα από 100 άρθρα, εκδοτικά σημειώματα και αφιερώματα που
παρουσίαζαν αντιπαραβαλλόμενες ιδέες σχετικά με τον παθολογικό τζόγο, ενώ σχεδόν τα μισά από αυτά δημοσιεύθηκαν τα τελευταία 3-4 χρόνια. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν από άρθρα με θέμα τούς βασικούς μηχανισμούς του τζόγου έως γενετικές
μελέτες, επιδημιολογικές μελέτες για τις συσχετίσεις του τζόγου και του παθολογικού
τζόγου και τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για τη θεραπεία του. παρόμοια αύξηση
των άρθρων για τον τζόγο παρατηρήθηκε και σε άλλα περιοδικά που εξειδικεύονται
σε θέματα εξαρτήσεων, μολονότι κάποια από αυτά αρνήθηκαν, επίσημα ή ανεπίσημα,
να δημοσιεύσουν υλικό για τον τζόγο, εκτός κι αν αυτό σχετιζόταν άμεσα με άλλες
διαταραχές που οφείλονται στην κατάχρηση ουσιών. Η πιο ανοιχτή πολιτική του
Addiction όσον αφορά την έρευνα αποκλειστικά για τον τζόγο, συνέβαλε στο να διατηρήσει το περιοδικό την πρωτοκαθεδρία σε αυτό το πεδίο.

* τίτλος πρωτοτύπου: “An introduction to Addiction’s new series on gambling”, Addiction, 107, 1034–1035
1 university of connecticut health center, 263 farmington, Avenue, farmington, ct 06030-3944, usA1
2 department of Psychology, university of calgary, calgary, Alberta, canada t2n 1n42.
E-mail: npetry@uchc.edu
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οι λόγοι για το ολοένα αυξανόμενο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τον τζόγο είναι πολυάριθμοι και
σχετίζονται με την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία και την τεχνολογία. Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και κοινωνική αποδοχή των τυχερών παιχνιδιών σε ολόκληρο τον
κόσμο είναι μία από τις πρωταρχικές αιτίες. τα τελευταία είκοσι χρόνια, η διαθεσιμότητα των καζίνο έχει αυξηθεί αισθητά σε κάποιες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗπΑ,
του Καναδά και πολυάριθμων χωρών της Ασίας. Η αλλαγή αυτή οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό σε οικονομικούς και πολιτικούς λόγους, καθώς οι κυβερνήσεις και οι περιφερειακές αρχές αντιμετώπισαν τον τζόγο ως μέσο αύξησης των εσόδων. Σε πολλές χώρες,
όπου τα καζίνο δεν είναι διαθέσιμα, ή δημοφιλή, είναι υψηλές οι πωλήσεις λαχείων. Επιπλέον, οποιοσδήποτε στον κόσμο έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, μπορεί να έχει πρόσβαση στον διαδικτυακό τζόγο, ακόμη και σε κράτη που αυτό δεν είναι τυπικά νόμιμο.
Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα του τζόγου οδήγησε και στην αύξηση των ερευνών για τα αίτια
και τη θεραπεία του. οι εμπειρικές έρευνες για τον τζόγο ήταν ελάχιστες πριν από το
1990, αλλά από τότε πολλές κυβερνήσεις έχουν ζητήσει την εκπόνηση μελετών για τις
επιπτώσεις του τζόγου στο κοινωνικό σύνολο. παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές
τις μελέτες δεν οδήγησαν σε δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων που υποβλήθηκαν
σε διαδικασία αξιολόγησης, ορισμένες επέφεραν αλλαγές στην πολιτική για τα νόμιμα
τυχερά παιχνίδια [2-4]. Άλλες, πάλι, αφύπνισαν το δημόσιο ενδιαφέρον και προκάλεσαν αλλαγή στη στάση απέναντι στον τζόγο, οδηγώντας σε σχέδια ανάλυσης κόστους-οφέλους [5, 6]. παρότι μόνο ο χρόνος θα δείξει ποιες είναι οι μακροχρόνιες
επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών στην κοινωνία, ένα πράγμα είναι βέβαιο: οι έρευνες σε αυτόν τον τομέα πληθαίνουν ταχύτατα.
Αναμένουμε ότι, την προσεχή δεκαετία, οι έρευνες για τον τζόγο θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται. οι ευκαιρίες χρηματοδότησης της έρευνας σε αυτό το πεδίο (τουλάχιστον
σε κάποιες χώρες, όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία) έχουν προσελκύσει πολλούς
ερευνητές, καθώς και ανώτερα επιστημονικά στελέχη. Σύμφωνα με την πέμπτη έκδοση του διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών διαταραχών (dsM-v)
[7], πρέπει η διάγνωση των διαταραχών που οφείλονται στη χρήση ουσιών να συμπεριλαμβάνει σαφώς τις διαταραχές του παθολογικού τζόγου, με αποτέλεσμα την ευρύτερη αναγνώριση, διάγνωση και θεραπεία του. το γεγονός αυτό θα ενισχύσει, με τη
σειρά του, ακόμη περισσότερο το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον στον τομέα.
Η χρονική στιγμή για μια τέτοια εξέλιξη δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Η νομική, κοινωνική και υγειονομική πολιτική και πρακτική όσον αφορά τον τζόγο δεν έχουν παγιωθεί
και πιθανώς επιδέχονται αλλαγών. πολλά κράτη μόλις πρόσφατα νομιμοποίησαν κάποια είδη τζόγου, ενώ ακόμη και σε περιοχές όπου οι παραδοσιακές μορφές τζόγου,
όπως τα καζίνο και οι ιπποδρομίες έχουν καθιερωθεί εδώ και χρόνια, νέα είδη τυχερών παιχνιδιών όπως ο διαδικτυακός τζόγος επιβάλλουν την αναθεώρηση της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής στον τομέα της δικαιοσύνης. Η σωστή κατανόηση
των καθοριστικών ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων του τζόγου και των αρνητικών του επιπτώσεων έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη της ιδανικής ισορροπίας μεταξύ θετικών και αρνητικών συνεπειών. Η αποσαφήνιση των παραγόντων που
σχετίζονται με την ανάπτυξη του εθισμού στον τζόγο, την πορεία και την αντιμετώπισή του είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία του. οι έρευνες μπορούν να προσφέρουν εμπειρικά δεδομένα για την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων, ενώ το γνωστό χάσμα μεταξύ έρευνας και πράξης μπορεί να γεφυρωθεί ευκο-
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λότερα σε σχέση με πολλούς άλλους, πιο καθιερωμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης ουσιών. Αναμένουμε ότι η νέα σειρά άρθρων για τον τζόγο του
περιοδικού Addiction θα παίξει καίριο ρόλο, προσφέροντας ποιοτική επιστημονική
γνώση για τη λήψη των σωστών αποφάσεων, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση και
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του παθολογικού τζόγου.
λ έ ξ ε ι ς - κ λ ε ι δ ι ά εξαρτητική συμπεριφορά, επιδημιολογία, τζόγος, παθολογικός τζόγος, πρόληψη, θεραπεία.
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ΕμπΕιριΕΣ, προβλΗμΑτΑ, ΕρΕυΝΕΣ ΚΑι πολιτιΚΕΣ ΓιΑ τοΝ τζοΓο:
ο τζοΓοΣ ΣτΗ ΓΕρμΑΝιΑ*
MOniKA ludwiG1,2,5, AnJA KräPlin3, BArBArA BrAun1 & ludwiG KrAus1,4
Απόδοση στα ελληνικά: ΑδΑμΑΝτιΑ-δΗμΗτρΑ μουμτζΗ
Translation into Greek: AdAMAndiA-diMitrA MOuMtZi

περίληψη
Σ τ ό χ ο ι ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει τη γενική εικόνα του τζόγου στη
Γερμανία, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής του εξέλιξης, των νομοθετικών και οικονομικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και των διαφόρων ειδών θεραπείας και της αποτελεσματικότητάς τους.
μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α μελετήθηκαν η διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία και οι αναφορές ερευνών
για τον τζόγο στη Γερμανία και αντλήθηκαν σχετικές πληροφορίες πάνω στην ιστορία,
την εμπορική διάθεση, τη νομοθεσία, τη θεραπεία και την ερευνητική θεματολογία.
Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α ο τζόγος στη Γερμανία χαρακτηρίζεται από συμβιβασμούς μεταξύ των μέτρων προστασίας και των οικονομικών συμφερόντων. προς το παρόν, τα τυχερά παιχνίδια είναι παράνομα στη Γερμανία και η εμπορική διάθεση γι’ αυτά υπόκειται στο
κρατικό μονοπώλιο. οι παιχνιδομηχανές από μόνες τους (συγκεκριμένες παιχνιδομηχανές με κερματοδέκτη) δεν κατατάσσονται στα τυχερά παιχνίδια, γεγονός που επιτρέπει την εμπορική τους εκμετάλλευση. τα τελευταία χρόνια, οι κανονισμοί που αφορούν τα κρατικά τυχερά παιχνίδια και τις παιχνιδομηχανές έχουν αλλάξει. Όσον αφορά τη θεραπεία του παθολογικού τζόγου, οι επιλογές ποικίλουν. Από το 2001, τα έξοδα θεραπείας καλύπτονται από την ασφάλιση υγείας και τη συνταξιοδοτική ασφάλιση.
τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στη Γερμανία είναι περιορισμένα, ενώ ο αριθμός των δημοσιεύσεων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους είναι επίσης μικρός.
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήθηκαν μεγάλες αλλαγές στη γερμανική νομοθεσία για τον τζόγο. Κρίνοντας από τον διαθέσιμο αριθμό διαχρονικών ερευνών, είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελετών για τους παράγοντες κινδύνου και προστασίας και για την αιτιολογία του παθολογικού τζόγου. Επιπροσθέτως, πρέπει να
εξεταστεί και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας για τον παθολογικό τζόγο στη
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Γερμανία, καθώς και το πώς οι κανονισμοί για τα τυχερά παιχνίδια επηρεάζουν την
ενασχόληση με αυτόν.
λ έ ξ ε ι ς - κ λ ε ι δ ι ά εμπορευματοποίηση του τζόγου, τζόγος στη Γερμανία, πολιτικές για τον
τζόγο στη Γερμανία, ιστορικό υπόβαθρο, έρευνα για τον τζόγο, θεραπεία παθολογικού τζόγου.

ΕιΣΑΓώΓΗ

ο τζόγος εμφανίστηκε αμέσως μετά τη γέννηση του ανθρώπινου είδους. Σήμερα, ο τζόγος είναι
διαθέσιμος σε πολλές κοινωνίες και πολιτισμούς, αποτελώντας μάλιστα κομμάτι του
κοινωνικού βίου, ωστόσο ποικίλει σημαντικά σε διεθνές επίπεδο. Η Γερμανία έχει μακρά
παράδοση και ιστορία στον τζόγο, αλλά μόλις πρόσφατα εκφράστηκε μεγαλύτερο δημόσιο, πολιτικό, καθώς και επιστημονικό ενδιαφέρον για αυτόν. Ύστερα από απόφαση
του γερμανικού ομοσπονδιακού Συνταγματικού δικαστηρίου για το κρατικό μονοπώλιο
τζόγου το 2006, το ζήτημα του τζόγου βρέθηκε στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος και από τότε αποτελεί το θέμα πολυάριθμων συζητήσεων σχετικά με π.χ. τη νομοθεσία, την εμπορική διάθεση, την πρόληψη και τη θεραπεία του παθολογικού τζόγου. ο
στόχος του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει τη γενική εικόνα του τζόγου στη
Γερμανία, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού υπόβαθρου, της πολιτιστικής αποδοχής
και της ανάπτυξης της ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις του. Γίνεται αναφορά στις
αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, στον τομέα των τυχερών
παιχνιδιών και της εμπορευματοποίησής του, καθώς και στη διεθνή πολιτική για τον τζόγο και τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Συζητώνται, επίσης, η διαθεσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και των ομάδων αυτοβοήθειας για τον παθολογικό τζόγο και η παρούσα κατάσταση της έρευνας για τον τζόγο στη Γερμανία.

ιΣτοριΚο υποβΑΘρο ΚΑι ΚοιΝώΝιΚΗ ΑποδοΧΗ

Η ιστορική εξέλιξη του τζόγου στη Γερμανία χαρακτηρίζεται από την αμφιταλάντευση ανάμεσα στην προσπάθεια για τον περιορισμό του και ταυτόχρονα στο οικονομικό όφελος
από την ύπαρξή του. Στη Γερμανία, η χαρτοπαιξία εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον
14ο αιώνα [1], για να την ακολουθήσουν τα κρατικά λαχεία το 1735 [2] και τα καζίνο
σε θέρετρα υγείας το 1748 [3], ενώ στις αρχές του 19ου αιώνα άρχισε η παραγωγή
παιχνιδομηχανών με κερματοδέκτη [4]. ο τζόγος θεωρούνταν εξαρχής ένα ανήθικο
και επικίνδυνο πάθος, ειδικά για τα άτομα από τάξεις χαμηλότερου εισοδήματος, γεγονός που οδήγησε σε αρκετές περιόδους απαγόρευσης και περιορισμούς στην ενασχόληση με αυτόν. Για παράδειγμα, το 1872 έκλεισαν με νόμο όλα τα καζίνο και η
απαγόρευση άρθηκε μόλις το 1933 από τους εθνικοσοσιαλιστές [3]. μολαταύτα, η
λειτουργία των καζίνο επιτρεπόταν μονάχα σε θέρετρα υγείας με μεγάλο αριθμό ξένων επισκεπτών, ενώ ψηφίστηκε νόμος που απαγόρευε τη συμμετοχή των γερμανών
πολιτών στα τυχερά παιχνίδια, βάσει υπηκοότητας. μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το 1947-1948, άνοιξαν και πάλι οι λαχειοφόροι αγορές [5]. Κατά συνέπεια, τα
πρώτα αθλητικά στοιχήματα οργανώθηκαν από το κράτος το 1948 [6], ενώ ένα νέο είδος αριθμολαχείου, το «λόττο» (επιλογή 6 από 49 αριθμούς αντί για 5 από 90 αριθ-
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μούς) εμφανίστηκε το 1955 [5]. Στην πρώην λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας ο τζόγος ήταν παράνομος, με την εξαίρεση των λαχείων και των στοιχημάτων σε ιπποδρομίες και μόνο μετά την επανένωση της Γερμανίας το 1990 ιδρύθηκαν καζίνο.
Γενικά, οι προσπάθειες προστασίας ενάντια στην εξάρτηση από τον τζόγο έρχονταν πάντα σε
σύγκρουση με τα οικονομικά συμφέροντα του κράτους, κατάσταση που συνεχίζεται
έως και σήμερα. πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, όπως τα στοιχήματα σε ιπποδρομίες,
η παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών στη Γερμανία είναι παράνομη, υπόκειται στο
κρατικό μονοπώλιο και είναι δυνατή μόνο κατόπιν κρατικής έγκρισης (§§284–286 του
γερμανικού ποινικού Κώδικα). το μονοπώλιο περιλαμβάνει τα καζίνο που διαθέτουν
παιχνιδομηχανές με κερματοδέκτη και παρέχουν παιχνίδια όπως το πόκερ, η ρουλέτα
και το blackjack (με απεριόριστο ποντάρισμα, κέρδη και απώλεια, αλλά με υποχρεωτική εξακρίβωση στοιχείων/ηλικίας), καθώς και τη γερμανική ένωση λοταριών που προσφέρει, μεταξύ άλλων, διάφορα είδη λαχείων, δελτία λοττο, «ξυστό» και αθλητικά
στοιχήματα. Η διάθεση και ο έλεγχος των τυχερών παιχνιδιών αποτελεί ευθύνη του
κάθε ομοσπονδιακού κράτους. Αντιθέτως, οι παιχνιδομηχανές (που αποκαλούνται «μηχανές ψυχαγωγίας με έπαθλα» (AwP), αλλά στην πράξη πρόκειται απλά για μια κατηγορία του παιχνιδιού που ονομάζουμε «φρουτάκια») δεν εμπίπτουν στο μονοπώλιο. οι
σχετικοί κανονισμοί υπόκεινται στο νόμο για το εμπόριο, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία, ο οποίος επιτρέπει την εμπορική τους διάθεση, μέσω φορέων διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Σε αντίθεση με τα κλασικά «φρουτάκια», οι παιχνιδομηχανές AwP είναι ελεύθερα προσβάσιμες σε εστιατόρια, μπαρ και πρακτορεία στοιχημάτων. τα πονταρίσματα, τα κέρδη και οι απώλειες ρυθμίζονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
[π.χ. ανώτατο κέρδος (€500) και μέσο κέρδος (€33), καθώς και ανώτατη απώλεια
(€80) ανά ώρα], αλλά η εξακρίβωση στοιχείων δεν είναι απαραίτητη.
βέβαια, οι αποκλίσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στους κανονισμούς για τον τζόγο, καθώς τα
κοινωνικά πρότυπα και η αποδοχή του τζόγου παρουσίασαν επίσης τεράστιες διακυμάνσεις: από ασυγχώρητη αμαρτία έως κάτι αποδεκτό και από δείγμα χρεοκοπίας
έως σύμβολο πολυτέλειας. Σήμερα, ο τζόγος χαίρει ευρείας αποδοχής. Έως και το
80% του γερμανικού πληθυσμού έχει τζογάρει κάποια στιγμή στη ζωή του, ενώ περίπου το 50% μέσα στον προηγούμενο χρόνο [7, 8].

Η ΑΝΑπτυξΗ τΗΣ ΕυΑιΣΘΗτοποιΗΣΗΣ ΓιΑ το ζΗτΗμΑ του τζοΓου

Στα τέλη του 19ου αιώνα είχαν ήδη αναγνωριστεί τέσσερα κύρια είδη εξάρτησης: Η εξάρτηση
από το αλκοόλ, τη μορφίνη, την κοκαΐνη και τον τζόγο [9]. Ύστερα από τον χαρακτηρισμό του παθολογικού τζόγου ως ψυχική διαταραχή στην τρίτη έκδοση του διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών διαταραχών (dsM-iii) το 1980 [10], η
ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα του τζόγου στη Γερμανία αυξήθηκε. Στις αρχές
του 1980, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες έρευνες για τον τζόγο με έμφαση, μεταξύ
άλλων, στην επιδημιολογία της συμπεριφοράς που σχετίζεται με τον τζόγο μέσω παιχνιδομηχανών και τα χαρακτηριστικά των τζογαδόρων [11-14], καθώς και στη χρήση
παιχνιδομηχανών ως αίτιο παραβατικότητας [15]. την ίδια σχεδόν περίοδο, αυξήθηκε
η ζήτηση για θεραπευτικά προγράμματα διαμονής και εξωτερικής παρακολούθησης
για άτομα με προβλήματα εξάρτησης από τον τζόγο, ενώ συστάθηκαν και οι πρώτες
ομάδες αυτοβοήθειας [4]. τόσο η αναγνώριση του παθολογικού τζόγου ως ασθένεια
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το 2001, όσο και η συνακόλουθη κάλυψη των εξόδων θεραπείας από την ασφάλιση
υγείας και τη συνταξιοδοτική ασφάλιση αποτέλεσαν ορόσημο στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στη Γερμανία.
μολαταύτα, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η ευαισθητοποίηση στο θέμα του τζόγου
αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία μόνο χρόνια, χάρη σε νέους κανονισμούς για τον
τζόγο. Σήμερα, περίπου 67,2% του πληθυσμού γνωρίζει τα προβλήματα που σχετίζονται με τον τζόγο [8]. Επομένως, παρά την ευρεία αποδοχή της ενασχόλησης με τον
τζόγο, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έχει γνώση των αρνητικών του συνεπειών.
ώστόσο, το 77,9% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι πρέπει να παρέχεται ακόμη μεγαλύτερη πληροφόρηση για τον τζόγο και τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτόν.

ΑλλΑΓΕΣ ΣτΗ μορφΗ τώΝ τυΧΕρώΝ πΑιΧΝιδιώΝ ΚΑι τΗΝ ΕμποριΚΗ τουΣ διΑΘΕΣΗ

Από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το κράτος και οι φορείς διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών
έχουν περιορίσει τα προστατευτικά μέτρα και έχουν αυξήσει τις στρατηγικές μάρκετινγκ, με τη διάθεση νέων κρατικών λαχείων και υψηλότερων τζακπότ [3]. Για παράδειγμα, το 1965 άρχισε η ζωντανή μετάδοση της κλήρωσης του λόττο στην εθνική τηλεόραση, ενώ από το 1970 έως το 1990 μειώθηκαν σταδιακά οι περιορισμοί στο ποσό
του κέρδους και της απώλειας. το 1999, η γερμανική ένωση λοταριών [3] λάνσαρε
ένα νέο τύπο αθλητικού στοιχήματος προκαθορισμένων αποδόσεων (OddsEt), το
οποίο (ως μια πρώτη μορφή τζόγου) έγινε διαθέσιμο στο διαδίκτυο το 2000. το 2001,
η συμμετοχή στα περισσότερα κρατικά τυχερά παιχνίδια μπορούσε να γίνει διαδικτυακά. Όσον αφορά τα κρατικά καζίνο, η απαγόρευση διαμονής άρθηκε το 1995 [3] και
ο αριθμός τους αυξήθηκε σταθερά από 13 το 1974 [16] στα 81 το 2008 [17]. Κατ’
αναλογία, ο τζίρος ανέβηκε από το 1,023 δις το 1974 στα 11,110 δις το 2003 [18].
με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκαν και οι παιχνιδομηχανές. Από τα μέσα του 1970 και μετά, άλλαξαν αισθητά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά [4]: οι μηχανές απέκτησαν σταδιακά φωτάκια, ήχους και περισσότερα κουμπιά «risk» και «stop». Επιπροσθέτως, η
διάρκεια του παιχνιδιού μειώθηκε, ενώ το ποσό του πονταρίσματος αυξήθηκε. το
1980, σημειώθηκε έκρηξη στον αριθμό των παιχνιδομηχανών, η οποία συνεχίζεται έως
και σήμερα: οι 9.400 παιχνιδομηχανές το 1980, έφτασαν το 2009 τις 121.000 [18].
Ακόμη, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης εμπορικής τους διάθεσης τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκαν οι χώροι με παιχνιδομηχανές, οι άδειες λειτουργίας, καθώς και ο αριθμός των μηχανών ανά χώρο [19]. Αυτή η τάση επιβεβαιώνεται και από την αύξηση κατά
42% του ετήσιου τζίρου από τις παιχνιδομηχανές το διάστημα 2005-2009 (€9,25 δις)- ο
μεγαλύτερος τζίρος όλων των ειδών τζόγου το 2009 [18].

ΕΘΝιΚΗ πολιτιΚΗ ΚΑι προΣπΑΘΕιΕΣ ΕλΕΓΧου

Όπως προαναφέρθηκε, ο τζόγος στη Γερμανία διακρίνεται: α) στις μορφές τζόγου που υπόκεινται στο κρατικό μονοπώλιο και β) στις παιχνιδομηχανές, τις οποίες διαχειρίζονται
οι εμπορικοί φορείς διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Εδώ και πολλά χρόνια, η συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια υπόκειται σε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, όπως το όριο ηλικίας (ελάχιστη ηλικία τα 18 έτη) και η εξακρίβωση στοιχείων.
τα τελευταία χρόνια, οι ισχύοντες κανονισμοί έχουν αλλάξει λόγω των αυξημένων αι-
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τημάτων για την πρόληψη του παθολογικού τζόγου. το 2006, θεσπίστηκε η πέμπτη
διάταξη για τον τζόγο στη Γερμανία (AGO) για τις παιχνιδομηχανές εμπορικής χρήσης. με στόχο την καλύτερη προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, καθώς
και την ενίσχυση των οικονομικών συνθηκών για τους φορείς διεξαγωγής τυχερών
παιχνιδιών, η AGO έθεσε λεπτομερείς όρους ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων και
ταυτόχρονα κατήργησε τους περιορισμούς στα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών.
Η δεύτερη τροπολογία, η Κρατική Νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια (stG) που αφορά τα
κρατικά ελεγχόμενα τυχερά παιχνίδια, εφαρμόστηκε το 2008 ύστερα από απόφαση
του ομοσπονδιακού συνταγματικού δικαστηρίου της Γερμανίας σχετικά με την ύπαρξη
του κρατικού μονοπωλίου το 2006 [20]. το δικαστήριο αποφάσισε ότι η κατάργηση
των φορέων διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών αντιβαίνει στο δικαίωμα της οικονομικής
ελευθερίας και ότι για τη διατήρηση του κρατικού μονοπωλίου είναι απαραίτητη η
αντιμετώπιση των κινδύνων και των αρνητικών συνεπειών του τζόγου.
προς το παρόν, είναι περιορισμένα τα στοιχεία για τις αλλαγές που επέφεραν οι δύο τροπολογίες στην ενασχόληση με τον τζόγο. το διάστημα 2005-2009 ο τζίρος των παιχνιδομηχανών αυξήθηκε [18]. μια μελέτη για τους τζογαδόρους σε παιχνιδομηχανές παρατήρησε αύξηση του χρόνου τζογαρίσματος και του ποσού πονταρίσματος ύστερα από
την εφαρμογή της AGO [21]. Όσον αφορά τα κρατικά τυχερά παιχνίδια, τα πρακτορεία λόττο από 24.464 το 2007 [22] έπεσαν στα 23.139 το 2009 [23], ενώ την ίδια περίοδο ο τζίρος μειώθηκε από τα 7,741 δις στα 7,002 δις [18].

Απότομη πτώση τζίρου παρατηρήθηκε και στα καζίνο: από τα €10,900 δις το 2007, έπεσε το
2009 στα €6,862 δις [18], πιθανώς λόγω του αυστηρότερου ελέγχου της πρόσβασης
σε παιχνιδομηχανές. μαζί με στοιχεία πωλήσεων που παρουσιάζουν μείωση της τάξης
του 22,9% στον ετήσιο τζίρο από τα τυχερά παιχνίδια το διάστημα 2008-2009 [18],
πρόσφατες έρευνες επισημαίνουν, επίσης, μικρότερη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια
ύστερα από την stG, η οποία ποικίλλει ανάλογα με τη μορφή του τζόγου [24, 25].

ο μακροπρόθεσμος έλεγχος έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει των επερχόμενων κανονισμών για τον τζόγο. Ύστερα από εφέσεις διαφόρων γερμανικών δικαστηρίων, το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δΕΕ) επέκρινε το 2010 το κρατικό μονοπώλιο, υποστηρίζοντας ότι δεν επιτέλεσε με συνέπεια τον προληπτικό του ρόλο, καθώς επιτρεπόταν η εμπορική χρήση παιχνιδομηχανών με «μεγαλύτερο κίνδυνο εξάρτησης απ’ ότι τα
παιχνίδια που ελέγχονται από αυτό (το μονοπώλιο)» ([26], σελ. 2). Επιπλέον, το δΕΕ
αποφάνθηκε ότι η υπάρχουσα νομοθεσία για τον τζόγο στη Γερμανία έρχεται σε σύγκρουση με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την ελευθερία ίδρυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση [26]. Κατά συνέπεια, τα 15 από τα 16 ομόσπονδα κράτη υιοθέτησαν τον
δεκέμβριο του 2011 μια αναθεωρημένη stG, η οποία επέτρεπε 20 άδειες λειτουργίας
για φορείς αθλητικών στοιχημάτων σε ολόκληρη τη χώρα και μερική απελευθέρωση
του διαδικτυακού τζόγου και η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η ιουλίου του 2012.

ΘΕρΑπΕιΑ ΚΑι ομΑδΕΣ ΑυτοβοΗΘΕιΑΣ: διΑΘΕΣιμοτΗτΑ ΚΑι ΑποτΕλΕΣμΑτιΚοτΗτΑ

ώς αποτέλεσμα της stG και του στόχου της να παράσχει κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές
για τον παθολογικό τζόγο, το σύστημα υγείας διευρύνθηκε. οι παθολογικοί τζογαδόροι μπορούν λάβουν επαγγελματική βοήθεια με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα,
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πέρα από την ίδια τη συμβουλευτική, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής στον τομέα των
εξαρτήσεων παρέχουν ενημέρωση για τις δυνατότητες θεραπείας και διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο, κατευθύνοντας τους ασθενείς στην κατάλληλη θεραπεία. Επίσης, το
ομοσπονδιακό Κέντρο Αγωγής υγείας (BZga), ένας εθνικός οργανισμός για τη δημόσια υγεία που παρέχει πληροφόρηση για θέματα υγείας, διαχειρίζεται μια γραμμή
βοηθείας για τον τζόγο (η επιγραφή του τηλεφωνικού αριθμού σε όλα τα δελτία λόττο
είναι υποχρεωτική στη Γερμανία) και βοηθά αυτούς που καλούν να βρουν φορείς θεραπείας. Επιπροσθέτως, εθνικά κέντρα συντονισμού για τον παθολογικό τζόγο συλλέγουν δεδομένα για τις υπηρεσίες υγείας για τον παθολογικό τζόγο, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων θεραπευτικών φορέων και ομάδων αυτοβοήθειας που είναι
διαθέσιμες μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου και μέσω συμβατικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. οι ψυχοθεραπευτές ή οι ψυχίατροι μπορούν επίσης να κατευθύνουν τα
άτομα στις υπηρεσίες αυτές.
Γενικά, η θεραπεία για τον παθολογικό τζόγο στη Γερμανία περιλαμβάνει προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης από υπηρεσίες συμβουλευτικής στον τομέα των εξαρτήσεων με ψυχοθεραπευτές ή ψυχιάτρους και προγράμματα διαμονής σε κλινικές που
εξειδικεύονται στις εξαρτήσεις ή τις ψυχοσωματικές διαταραχές ή σε ψυχιατρικές κλινικές. Ενώ οι υπηρεσίες συμβουλευτικής προσφέρονται και χρηματοδοτούνται από
κρατικούς οργανισμούς και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας αντίστοιχα, το κόστος
των ψυχοθεραπειών και των προγραμμάτων διαμονής καλύπτεται υποχρεωτικά είτε
από τη συνταξιοδοτική ασφάλιση είτε από την ασφάλιση υγείας. Γενικά, υπάρχει ένα
μεγάλο φάσμα θεραπευτικών επιλογών: κάποιες υπηρεσίες δεν παρέχουν καν πραγματική θεραπεία για τον παθολογικό τζόγο, ενώ άλλες παρέχουν ειδικές θεραπευτικές
επιλογές για συγκεκριμένες υποομάδες παθολογικών τζογαδόρων, όπως οι γυναίκες,
τα άτομα από οικογένειες μεταναστών ή οι ηλικιωμένοι. Επίσης, οι υπηρεσίες θεραπείας συναντώνται πιο σπάνια σε αγροτικές από ό,τι σε αστικές περιοχές, ωστόσο η
πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή λόγω του μεγάλου βαθμού αστικοποίησης της Γερμανίας.
το 2009, υπολογίστηκε ότι περίπου 917 υπηρεσίες συμβουλευτικής στον τομέα των εξαρτήσεων (συμπεριλαμβανομένων ψυχιατρικών κέντρων με προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης) και 197 θεραπευτικά κέντρα προγραμμάτων διαμονής ή μονάδες ημερήσιας νοσηλείας με εξωτερική παρακολούθηση παρείχαν θεραπεία για τον παθολογικό
τζόγο σε ολόκληρη τη Γερμανία [27, 28]. το 2010, περίπου το 2% των ασθενών σε
διαμονή και το 5% σε εξωτερική παρακολούθηση ήταν παθολογικοί τζογαδόροι [29]
και υπολογίζεται ότι το 2-7% του συνόλου των παθολογικών τζογαδόρων αναζητούν
θεραπεία κάθε χρόνο [30]. Η πλειοψηφία των παθολογικών τζογαδόρων σε εξωτερική
παρακολούθηση είναι άντρες [29,31], κατά μέσο όρο 37 ετών και σε επιβεβαρυμμένη
ψυχοκοινωνική κατάσταση [31]. Όσον αφορά τις ομάδες αυτοβοήθειας, το 2012 απαριθμήθηκαν 176 στη Γερμανία [32], τις οποίες είχαν οργανώσει κατά κύριο λόγο
(n=79) οι Ανώνυμοι τζογαδόροι [33]. Άλλες ομάδες παρέχονται κυρίως από υπηρεσίες θεραπείας στον τομέα των εξαρτήσεων ή χρηματοδοτούνται από την εκκλησία.
Για τους συγγενείς των παθολογικών τζογαδόρων υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα παρεμβάσεων, ενώ ο οργανισμός GamAnon, με προγράμματα για οικογένειες
ατόμων με προβλήματα εξάρτησης από τον τζόγο, είναι επίσης διαθέσιμος στη Γερμανία, παρέχοντας περίπου 15 ομάδες αυτοβοήθειας [34].
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τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στη Γερμανία είναι περιορισμένα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τη θεραπεία των εξαρτήσεων στη Γερμανία, το
2009 περίπου 55,6% των παθολογικών τζογαδόρων σε εξωτερική παρακολούθηση και
το 87,6% εκείνων σε προγράμματα διαμονής ολοκλήρωσαν την προβλεπόμενη θεραπεία [29]. με βάση τις αναφορές του θεραπευτικού προσωπικού στα προγράμματα
εξωτερικής παρακολούθησης, η θεραπεία ήταν αποτελεσματική, εφόσον στο 67% των
ασθενών παρατηρήθηκε μείωση των συμπτωμάτων του παθολογικού τζόγου [31]. μια
επισκόπηση των δεδομένων από μελέτες follow up [35], ανέδειξε την αποτελεσματικότητα της πολυδιάστατης θεραπευτικής προσέγγισης (multimodal treatment) στα πλαίσια της εξωτερικής παρακολούθησης, όσον αφορά τον περιορισμό του τζόγου και την
καλύτερη ψυχοκοινωνική προσαρμογή. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με μελέτες πάνω σε
θεραπευτικά προγράμματα διαμονής που χρησιμοποιούσαν πολυδιάστατες στρατηγικές παρέμβασης, περίπου το 46,1% των εξυπηρετούμενων (το 64,3% των συμμετεχόντων στο follow-up) απείχαν από τον τζόγο στο follow-up των 1-5 ετών [35]. μια πρόσφατη μελέτη έδειξε σημαντική μείωση τόσο της ψυχικής δυσφορίας, όσο και της
ενασχόλησης με τον τζόγο στους 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση θεραπείας διαμονής
[36]. Επιπλέον, 60,4% των ασθενών απείχαν από τον τζόγο για 6 μήνες, ύστερα από
πολυδιάστατη ψυχοδυναμική (ψυχο)θεραπεία εξωτερικής παρακολούθησης με γνωσιακά-συμπεριφορικά στοιχεία και 39,7% ύστερα από θεραπεία διαμονής [37]. προς
το παρόν, δεν έχουν δημοσιευτεί μελέτες πάνω στην αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής του παθολογικού τζόγου στη Γερμανία.
τα στοιχεία είναι, επίσης, ελάχιστα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ομάδων αυτοβοήθειας στη Γερμανία. πέρα από ανεπίσημες και ανεπιβεβαίωτες πηγές [38,39], μόνο μία μελέτη εξέτασε μέλη ομάδων αυτοβοήθειας Ανώνυμων τζογαδόρων. Σύμφωνα
με αυτή, η πλειοψηφία των τακτικών συμμετεχόντων παρουσίασε βελτίωση όσον αφορά την αποχή από τον τζόγο ή τον περιορισμό της ενασχόλησης με αυτόν, την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και ευημερία [40]. Κατά συνέπεια, τόσο οι αξιόπιστες αξιολογήσεις για την αυτοβοήθεια, όσο και οι μελέτες για την εμπειρική θεραπεία είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των ομάδων αυτοβοήθειας για
τον τζόγο, καθώς και για τη θεραπεία του στη Γερμανία.

ΕρΕυΝΗτιΚΗ βΑΣΗ ΚΑι ΘΕμΑτολοΓιΑ

Όπως προαναφέρθηκε, οι πρώτες μελέτες για την ενασχόληση με τον τζόγο στη Γερμανία εκπονήθηκαν, όπως και οι έρευνες σε διεθνές επίπεδο, πριν από περίπου 35 χρόνια.
ώστόσο, οι πρώτες αντιπροσωπευτικές μελέτες επιπολασμού στην Γερμανία προέκυψαν μόλις τα τελευταία 5 χρόνια [7, 8, 25, 41–45], λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος, από πολιτικής άποψης, για τον τζόγο και τη χρηματοδότηση σχετικών ερευνών.
Επομένως, σε αντίθεση με την έρευνα για άλλα είδη εξαρτήσεων, η έρευνα για τον
τζόγο, παθολογικό ή μη, είναι σε σχετικά πρώιμο στάδιο στη Γερμανία.
Στην παρούσα φάση, οι έρευνες εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην επιδημιολογία της ενασχόλησης τον τζόγο και του παθολογικού τζόγου [7, 8, 25, 41–45], εκτιμώντας ότι ο τελευταίος αφορά το 0,2-0,5% του πληθυσμού της Γερμανίας (με επιπλέον 0,2-0,5% να πληρούν τρία ή τέσσερα κριτήρια dsM-iv) και υποδεικνύοντας ότι οι άνδρες, οι νεαροί
ενήλικες, τα άτομα από οικογένειες μεταναστών και τα άτομα που τζογάρουν σε παι-
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χνιδομηχανές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξάρτησης. Επίσης, διερευνώνται (π.χ.
[36, 52, 53]) ο πιθανός κίνδυνος των διαφόρων τυχερών παιχνιδιών (π.χ. [46, 47]), οι
επιπτώσεις των νομοθετικών αλλαγών (π.χ. [21]), οι βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες και η συννοσηρότητα που σχετίζεται με τον παθολογικό τζόγο (π.χ.
[48-50]), οι αρνητικές (κοινωνικές) επιπτώσεις του παθολογικού τζόγου, όπως η παραβατικότητα που σχετίζεται με τον τζόγο, η ψυχοκοινωνική επιβάρυνση ή οι κοινωνικές
δαπάνες [51]. Επιπλέον, εξετάζονται και η χρήση και η αποτελεσματικότητα διαφορετικών μεθόδων πρόληψης (π.χ. η κατάρτιση των εργαζομένων σε χώρους τυχερών παιχνιδιών, προγράμματα αυτοαποκλεισμού στα καζίνο) και στρατηγικές παρέμβασης
(π.χ. γραμμές βοηθείας, συμβουλευτική, θεραπεία διαμονής ή εξωτερικής παρακολούθησης). Εκπονούνται, επίσης, έρευνες πάνω στα μεθοδολογικά προβλήματα της αξιολόγησης του τζόγου, π.χ. η δυσκολία ανεύρεσης των ατόμων λόγω κινητικότητας του
πληθυσμού (mobile samples), και η τακτική παρακολούθηση των τρόπων ενασχόλησης
με τον τζόγο [7, 8, 25, 41, 43]. οι έρευνες για την ενασχόληση των εφήβων με τον τζόγο είναι λιγότερες (π.χ. [54, 55]). ώς αποτέλεσμα, ο αριθμός των ερευνών για την αιτιολογία του παθολογικού τζόγου είναι σχετικά μικρός, ενώ δεν προβλέπονται μελέτες
με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που σχετίζονται με την ανάπτυξη,
τη διατήρηση και τη διακοπή του παθολογικού τζόγου. παρομοίως, ελλιπείς είναι και οι
γνώσεις για την ταξινόμηση των υποκλινικών περιπτώσεων, δηλαδή των ατόμων που
πληρούν κάποια κριτήρια, αλλά όχι αρκετά ώστε να διαγνωστούν με διαταραχή. Η κλινική σημασία αυτής της υποομάδας δεν έχει μελετηθεί σε βάθος και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο πρόληψης. Επιπροσθέτως, η ενασχόληση και η εξάρτηση
από τον τζόγο στη Γερμανία μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, ενόψει των επερχόμενων
κανονισμών για τον τζόγο. οι πιθανές εξελίξεις που θα αφορούν την αποτελεσματικότητα των νέων κανονισμών για την πρόληψη του παθολογικού τζόγου πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται. Συγκεκριμένα, είναι αναγκαία η εκπόνηση διαχρονικών μελετών με στόχο τον προσδιορισμό των επιπτώσεων που έχουν στην ανάπτυξη
των διαταραχών σχετικών με τον τζόγο οι παράγοντες προσωπικού, διαπροσωπικού
και περιβαλλοντικού κινδύνου, καθώς και οι προστατευτικοί παράγοντες.

Η ΣυΓΚρουΣΗ ΣυμφΕροΝτώΝ ώΣ ΑποτΕλΕΣμΑ τώΝ δρΑΣτΗριοτΗτώΝ τΗΣ βιομΗΧΑΝιΑΣ του τζοΓου

Όπως και στον χώρο του αλκοόλ και του καπνού, οι κύριες συγκρούσεις συμφερόντων στον
χώρο του τζόγου προκύπτουν από την αντιπαράθεση των οικονομικών συμφερόντων
και του «κοινού καλού», όπως αυτό ορίζεται και επιδιώκεται από τις αρχές. μολαταύτα, σύμφωνα με το γερμανικό σύστημα κανονισμών για τον τζόγο, σε αυτές τις αρχές
ανήκουν επίσης: (i) οι φορείς διεξαγωγής της πλειοψηφίας των τυχερών παιχνιδιών,
(ii) οι ρυθμιστικές αρχές των τελευταίων και (iii) οι επόπτες των διαφόρων φορέων παροχής τυχερών παιχνιδιών. Συνεπώς, την υποχρέωση για την πρόληψη του παθολογικού τζόγου έχουν αυτοί που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξή του μέσω της παροχής, ρύθμισης και επίβλεψης του τζόγου.
Αυτό το σύστημα δημιουργεί έναν περίπλοκο συνδυασμό αντικρουόμενων συμφερόντων σε
διαφορετικά επίπεδα: (i) στο εσωτερικό των ομόσπονδων κυβερνήσεων, επειδή οι ευκαιρίες ενασχόλησης με τον τζόγο (για την αύξηση των κερδών) και τα μέτρα πρόληψης (για την τήρηση των δικαστικών αποφάσεων που αποβλέπουν στη διατήρηση του
κρατικού μονοπωλίου) αυξάνονται ταυτόχρονα, (ii) μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρ-
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νησης και των ομόσπονδων κυβερνήσεων, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους ως εποπτικοί φορείς, (iii) μεταξύ των φορέων διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών και των ομόσπονδων κυβερνήσεων, όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα από τις παιχνιδομηχανές και τον διαδικτυακό τζόγο και (iv) μεταξύ των ομόσπονδων κυβερνήσεων και
της ΕΕ, όσον αφορά τα κριτήρια για τη διατήρηση του μονοπωλίου του τζόγου.
περαιτέρω δυσκολίες σχετίζονται με το lobbying της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών. ώς πολέμιοι του μονοπωλίου, οι λομπίστες υποστηρίζουν την απελευθέρωση της αγοράς των
τυχερών παιχνιδιών με το επιχείρημα ότι το μονοπώλιο παρεμποδίζει την ανταγωνιστική
πρόσβαση σε μια αγορά, στην οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν και ιδιωτικοί φορείς. ο αγώνας για την απελευθέρωση της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών προωθείται
και μέσω δελτίων τύπου ή άλλων δηλώσεων μέσω των μμΕ. προκειμένου να αποκτήσουν πολιτική υποστήριξη για τα συμφέροντά τους, οι φορείς διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών ασκούν επίσης το νόμιμο δικαίωμα να κάνουν δωρεές σε πολιτικά κόμματα.

Η ΕρΕυΝΑ ΓιΑ τοΝ τζοΓο ΣΕ ΑΚΑδΗμΑϊΚΑ πΕριοδιΚΑ

πέρα από ένα περιοδικό που εξειδικεύεται σε ζητήματα νομοθεσίας και κανονισμών για τον
τζόγο (Zeitschrift für Wett- und Glückss- pielrecht), δεν υπάρχει στη Γερμανία κάποιο
επιστημονικό περιοδικό που να ασχολείται συγκεκριμένα με τον τζόγο και τις διαταραχές που σχετίζονται με αυτόν. παρ’ όλα αυτά, δεδομένου του αυξανόμενου πολιτικού
και επιστημονικού ενδιαφέροντος για την έρευνα σε αυτό το πεδίο, τα κείμενα και τα
ειδικά αφιερώματα για τον τζόγο που δημοσιεύονται τα τελευταία χρόνια ολοένα πληθαίνουν. Έρευνες για τον τζόγο έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα εθνικά περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος ή σε επιστημονικά περιοδικά με θέμα τις εξαρτήσεις. Επιπροσθέτως, κάποιες μελέτες δεν έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά που έχουν αξιολογηθεί από
ομοτίμους, αλλά είναι διαθέσιμα μόνο σε εκθέσεις ερευνών, όπως οι πέντε από τις
οκτώ διαθέσιμες μελέτες επιπολασμού [8, 25, 43-45]. ώστόσο, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των μελετών σε ακαδημαϊκά περιοδικά, μαζί με την κριτική αξιολόγηση
της εφαρμοσμένης μεθοδολογίας, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των
μελετών προτού αυτές εκδοθούν, θα ήταν καθοριστική για την βελτίωση της έρευνας
για τον τζόγο στη Γερμανία.

δΗλώΣΕιΣ ΣυμφΕροΝτώΝ

Η Monika ludwig, Anja Kräplin and Barbara Braun δεν έχουν να δηλώσουν κάποια σύγκρουση
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(ρυθμιστική αρχή για την βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών).

ΕυΧΑριΣτιΕΣ

Ευχαριστώ πολύ τον Gerhard Bühringer για την αναθεώρηση του κειμένου και τα εποικοδομητικά του σχόλια.

Εξαρτήσεις

129

Αναφορές
1. danyliuk r. 1X1 der Kartenspiele: von Bridge über Poker und Skat bis Zwicken. Glücks-und
Familienspiele. Kartentricks und vieles mehr [One Times One of Card Games]. hannover:
humboldt; 2008.
2. schönbein s. Das Millionenspiel mit Tradition—Die Geschichte der Klassenlotterie [A Game of Million
with Tradition—The History of Lottery]. norderstedt: Books on demand Gmbh; 2008.
3. Meyer G., hayer t. Germany. in: Meyer G., hayer t., Griffiths M., editors. Problem Gambling in Europe.
new york: springer; 2009, p. 85–101.
4. Meyer G., Bachmann M. Spielsucht: Ursachen und Therapie [Gambling Disorder: Causes and Therapy].
Berlin: springer; 2011.
5. willmann G. The history of lotteries. stanford: stanford university, cA, usA; 1999. Available at:
http://willmann.econ.kuleuven.be/~gerald/history.pdf (accessed 26 April 2012) (Archived by
webcite ® at http://www.webcitation.org/65b5pynZl).
6. haring M. staatliche und private Akteure im streit um die sportwetten—fußball, sport und der
lotteriestaatsvertrag [state and private actors within the conflict on sports bets— soccer, sports
and the lottery treaty]. in: Mittag J., nieland J.-u., editors. Das Spiel mit dem Fußball. Interessen,
Projektionen und Vereinnahmungen [The Game of Football: Interests, Projections and
Monopolization]. Essen: Klartext verlag; 2007, p. 533–53.
7. sassen M., Kraus l., Bühringer G., Pabst A., Piontek d., taqi Z. Gambling among adults in Germany:
prevalence, disorder and risk factors. Sucht 2011; 57: 249–57.
8. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in
Deutschland. Ergebnisse aus drei repräsentativen Bevölkerungsbefragungen 2007, 2009 und 2011
[Gambling Behavior and Gambling Disorder in Germany: Results of Three Representatitve
Population Surveys in 2007, 2009 and 2011]. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung; 2012. Available at:
http://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/gluecksspiel/ (accessed 26 April
2012) (Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/65b60xO1w).
9. Grüsser s. M., thalemann c. n. Verhaltenssucht: Diagnostik, Therapie, Forschung [Behavioral Addiction:
Diagnosis, Therapy, Research]. Bern: verlag hans huber; 2006.
10. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd edn.
washington, dc: American Psychiatric Press; 1980.
11. Bühringer G., Konstanty r. vielspieler an Geldspielautomaten in der Bundesrepublik deutschland
[frequent gamblers on gaming machines in Germany]. Suchtgefahren 1989; 35: 1–13.
12. Bühringer G., Kunkel K., reye i. Erste Ergebnisse zur frequentierung von unterhaltungsautomaten mit
Gewinnmöglichkeiten [first results on participation in gaming machines]. Suchtgefahren 1985;
31: 221–35.
13. herbst K. verlaufsanalyse bei spielern an Geldspielautomaten in spielhallen [Process analysis of
gaming machine gambers in gaming arcades]. Verhaltenstherapie 1994; 4: 172–6.
14. Meyer G. Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit—Objekte pathologischen Glückspiels? [Gaming
Machines—Objects of Pathological Gambling?]. Bochum: Brockmeyer; 1982.
15. Meyer G., stadler M. A. criminal behavior associated with pathological gambling. J Gambl Stud 1999;
15: 29–43.
16. Meyer G. Glücksspiel—Zahlen und fakten [Gambling— facts and figures]. in: dhs deutsche
hauptstelle für suchtfragen e.v., editor. Jahrbuch Sucht 2004 [Addiction Annual 2004].
Geesthacht: neuland verlagsgesellschaft mbh; 2004, p. 97–111.

130

Εξαρτήσεις

17. Meyer G. Glücksspiel—Zahlen und fakten [Gambling— facts and figures]. in: dhs deutsche
hauptstelle für suchtfragen e.v., editor. Jahrbuch Sucht 2010 [Addiction Annual 2010].
Geesthacht: neuland verlagsgesellschaft mbh; 2010, p. 120–37.
18. Meyer G. Glücksspiel—Zahlen und fakten [Gambling— facts and figures]. in: dhs deutsche
hauptstelle für suchtfragen e.v., editor. Jahrbuch Sucht 2011 [Addiction Annual 2011].
Geesthacht: neuland verlagsgesellschaft mbh; 2011, p. 109–27.
19. trümper J. Angebotsstruktur der Spielhallen und Geldspielgeräte in Deutschland [Market of gaming
arcades and gaming machines in Germany]. Arbeitskreis gegen spielsucht e.v.; 2008. Available
at: http://www.eva-stuttgart.de/fileadmin/redaktion/pdf/aktuelles/trumper_vortrag_21.10.2008.pdf
(accessed 26 April 2012) (Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/65b8EvnAn).
20. Bundesverfassungsgericht (BverfG). 1 BvR 1054/01 vom 28.03.2006 [1 BvR 1054/01 of 28 March 2006];
2006. Available at: http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060328_1bvr105401.html (accessed
26 April 2012) (Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/65b7loudf).
21. Bühringer G., Kraus l., höhne B., Küfner h., Künzel J. Untersuchung zur Evaluierung der Fünften
Novelle der Spielverordnung [Evaluation of the 5th Amendment of the German Gambling
Ordinance]. Berlin: Bundesministerium für wirtschaft und technologie; 2010. Available at:
http://ift.de/fileadmin/downloads/Abschlussbericht_online.pdf (accessed 21 August 2012)
(Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/65b7GslnE).
22. Barth d. Der deutsche Glücksspielmarkt 2007 [The German Gambling Market in 2007]. hohenheim:
forschungsstelle Glücksspiel; 2012. Available at:
https://gluecksspiel.unihohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/gluecksspiel/Oekonomie/Glueckss
pielmarkt07Kurzfsg.pdf (accessed 26 April 2012) (Archived by webcite ® at
http://www.webcitation.org/65b75opkd).
23. Barth d. Der deutsche Glücksspielmarkt 2009 [The German Gambling Market in 2009]. hohenheim:
forschungsstelle Glücksspiel; 2012. Available at:
https://gluecksspiel.unihohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/gluecksspiel/Oekonomie/Glueckss
pielmarkt09Kurzfsg.pdf (accessed 26 April 2012) (Archived by webcite ® at
http://www.webcitation.org/65b71uwAf).
24. sassen M., Kraus l., Bühringer G., Müller s., Braun B. changes in gambling participation and related
harm after the implementation of the state Gambling treaty in Germany. Presented at the 14th
Conference of the European Association of Substance Abuse Research. Niederpöcking, 2011.
25. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Glücksspielverhalten in Deutschland 2007 und
2009. Ergebnisse aus zwei repräsentativen Bevölkerungsbefragungen [Gam- bling Behavior in
Germany 2007 and 2009: Results of Two Representative Population Surveys]. Köln:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung; 2010. Available at:
http://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/gluecksspiel/ (accessed 26 April
2012) (Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/65b60xO1w).
26. court of Justice of the European union. The public monopoly of the organisation of sporting bets and
lotteries in Germany does not pursue the objective of combating the dangers of gambling in a
consistent and systematic manner [Press release no. 78/10]. luxembourg: court of Justice of the
European union; 2010. Available at:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-09/cp100078en.pdf (accessed 26
April 2012) (Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/65b6x58oi).
27. steppan M., Künzel J., Pfeiffer-Gerschel t. Suchtkrankenhilfe in Deutschland 2009. Jahresbericht der
Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS) [Addiction treatment in Germany 2009. Annual statistical
report on treatment facilities for substance use disorders in Germany (DSHS)]; 2010. Available at:
http://www.suchthilfestatistik.de/cms/images/publikationen/jahresbericht_dshs.pdf (accessed 27
August 2012) (Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/65b7Z17is).

Εξαρτήσεις

131

28. süss B., Pfeiffer-Gerschel t. Bestimmung der Erreichungsquote der deutschen suchthilfestatistik auf
Basis des dBdd- Einrichtungsregisters [coverage rate, statistical report on treatment facilities for
substance use disorders in Germany, dBdd register of facilities for substance-use disorders].
Sucht 2011; 57: 469–78.
29. steppan M., Künzel J., Pfeiffer-Gerschel t. Suchtkrankenhilfe in Deutschland 2010. Jahresbericht der
Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS) [Addiction treatment in Germany 2010. Annual statistical
report on treatment facilities for substance use disorders in Germany (DSHS)]; 2011. Available at:
http://www.suchthilfestatistik.de/cms/images/publikationen/jahresbericht%202010%20dshs.pdf
(accessed 27 August 2012) (Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/65b8Knrdu).
30. hildebrand A., sonntag d., Bauer c., Bühringer G. versorgung suchtkranker in deutschland:
Ergebnisse der suchthilfestatisktik 2007 [treatment of substance-abuse patients in Germany:
results from the 2007 statistical report on substance-abuse treatment facilities]. Sucht 2009; 55:
15–34.
31. deutsche hauptstelle für suchtfragen e.v. (dhs). Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung:
Modellprojekt des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) ‘Frühe Intervention beim
Pathologischen Glücksspielen’ [Early intervention in pathological gambling]. Köln: deutsche
hauptstelle für suchtfragen e.v.; 2010. Available at:
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Projekt_Gl%c3%Bccksspiel/2011_01_17_ABschlu
ssBEricht_fOGs_BMP_Pathologisches_Gl%c3%Bccksspielen_einseitig.pdf (accessed 26 April
2012) (Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/67d1PEniG).
32. fachverband Glücksspielsucht. Liste der Selbsthilfegruppen in Deutschland [List of self-help groups in
Germany]; 2012. Available at: http://www.gluecksspielsucht.de/ (accessed 26 April 2012)
(Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/65b6fl20t).
33. Gamblers Anonymous. Deutschlandliste—Meetingübersicht [Meeting list for Germany]; 2012. Available
at: http://www.anonyme-spieler.org/gruppen.htm (accessed 27 August 2012) (Archived by
webcite ® at http://www.webcitation.org/67d0PKAP9).
34. GamAnon. Meetingliste Deutschland GamAnon (Angehörige von Spielern) [Meeting list for Germany
GamAnon (relatives of gamblers)]; 2012. Available at: http://www.gamanon.de/1307959.htm
(accessed 26 April 2012) (Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/67d0cJ1fs).
35. Petry J. Übersicht aller katamnestischer studien zur ambulanten und stationären Behandlung von
‘Pathologischen Glücksspielern’ in deutschland [Overview of all catamnestic studies with regard
to outpatient and inpatient treatment of ‘pathological gamblers’ in Germany]. V & V 2001; 22:
103–21.
36. Premper v., schulz w. Behandlungserfolg und prospektiver Krankheitsverlauf bei pathologischen
Glücksspielern in Abhängigkeit von Komorbidität und spielkarriere [treatment success and
prospective disorder course of pathological gamblers with regard to comorbidity and gambling
career]. Suchttherapie 2007; 8: 108–14.
37. tecklenburg h.-J. Ergebnisse zur ambulanten und stationären rehabilitation bei pathologischem
Glücksspiel— Eine vergleichsstudie [results of outpatient and inpatient rehabilitation of
pathological gamblers—a comparative analysis]. Suchtmedizin 2010; 3: 150–3.
38. Meyer G. Erfahrungen aus selbsthilfegruppen abhängiger Glücksspieler [Experiences from self-help
groups for addictive gamblers]. in: deutsche hauptstelle gegen die suchtgefahren, editor.
Süchtiges Verhalten. Grenzen und Grauzonen im Alltag [Addictive behavior. Boundaries and grey
areas in every- day life]. hamm: hoheneck; 1985, p. 199–207.
39. füchtenschnieder i., thomas G. Gruppen für spieler— hilfe für spieler? [self-help groups for
gamblers—help for gamblers?]. in: Petzold h., schobert r., editors. Selbsthilfe und
Psychosomatik. Anleitung zu wechselseitiger Hilfe [Self-help and Psychosomatics. Introductions to
mutual support]. Paderborn: Junfermann; 1991, p. 125–44.

132

Εξαρτήσεις

40. Meyer G. Glücksspieler in selbsthilfegruppen—erste Ergebnisse einer empirischen untersuchung
[Gamblers in self-help groups—first results of an empirical analysis]. Suchtgefahren 1989; 35:
217–34.
41. Bühringer G., Kraus l., sonntag d., Pfeiffer-Gerschel t., steiner s. Pathologisches Glücksspiel in
deutschland: spiel- und Bevölkerungsrisiken [Pathological gambling in Germany: gambling and
population-based risks]. Sucht 2007; 53: 296–308.
42. Buth s., stöver h. Glücksspielteilnahme und Glücksspielprobleme in deutschland: Ergebnisse einer
bundesweiten repräsentativbefragung [Gambling and gambling problems in Germany: results of
a national survey]. Suchttherapie 2008; 9: 3–11.
43. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Glücksspielverhalten und problematisches
Glücksspielen in Deutschland 2007. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung [Gambling Behavior
and Gambling Disorder in Germany in2007. Results of a Representative Population Survey]. Köln:
Bundeszentrale
für
gesundheitliche
Aufklärung;
2008.
Available
at:
http://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/gluecksspiel/ (accessed 26 April
2012) (Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/65b60xO1w).
44. Meyer c., rumpf h.-J., Kreuzer A., de Brito s., Glorius s., Jeske c. et al. Pathologisches Glücksspielen
und Epidemiologie (PAGE): Entstehung, Komorbidität, Behandlung und Remission [Pathological
Gambling and Epidemiology (PAGE): Development, comorbidity, treatment and remission].
Greifswald, lübeck: universitätsmedizin Greifswald, institut für Epidemiologie und sozialmedizin;
universität zu lübeck, forschungsgruppe s: tEP, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; 2011.
45. tns Emnid. Spielen mit und um Geld in Deutschland: Ergebnisse einer repräsentativen
Bevölkerungsuntersuchung— Sonderauswertung: pathologisches Spielverhalten [Gambling in
Germany: results of a representative population survey]. 2011. Available at: http://awiinfo.de/app/webroot/files/emnid-studie-2011-ergebnisse.pdf (accessed 26 April 2012) (Archived
by webcite ® at http://www.webcitation. org/67d0qjnro).
46. fiedler i., wilcke A.-c. der deutsche Markt für Onlinepoker: umfang und spielerverhalten [the online
poker market in Germany: scope and gambling behavior]. ZfWG 2011; 4: 243–7.
47. Meyer G., häfeli J., Mörsen c. P., fiebig M. die Einschätzung des Gefährdungspotentials von
Glücksspielen [the risk potential of various types of gambling: results of a delphi study and
empirical validation of assessment criteria]. Sucht 2010; 56: 405–14.
48. Miedl s. f., fehr t., Meyer G., herrmann M. neurobiological correlates of problem gambling in a
quasi-realistic blackjack scenario as revealed by fMri. Psychiatry ResNeuroimaging 2010; 181:
165–73.
49. reuter J., rädler t., rose M., hand i., Gläscher J., Büchel c. Pathological gambling is linked to
reduced activation of the mesolimbic reward system. Nat Neurosci 2005; 8: 147–8.
50. Premper v., schulz w. Komorbidität bei Pathologischem Glücksspiel [co-morbidity in pathological
gambling]. Sucht 2008; 54: 131–40.
51. Becker t. Soziale Kosten des Glücksspiels in Deutschland [Social costs of gambling in Germany].
hohenheim: forschungsstelle Glücksspiel universität hohenheim; 2011. Available at:
https://gluecksspiel.unihohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/gluecksspiel/Oekonomie/sozialeKo
stendesGluecksspiels_internet.pdf (accessed 26 April 2012) (Archived by webcite ® at
http://www.webcitation.org/65b6c0ljo).
52. hayer t., Meyer G. self-exclusion as a harm minimization strategy: evidence for the casino sector from
selected European countries. J Gambl Stud 2011; 27: 685–700.
53. Kalke J., verthein u., farnbacher G., haasen c. Aktive spielsuchtprävention bei lotterien und
sportwetten in hamburg. Erste Ergebnisse der Evaluation [Active prevention of gambling disorder
in lotteries and sports bets in hamburg. first results]. Präv Gesundheitsf 2007; 2: 249–53.

Εξαρτήσεις

133

54. duven E., Giralt s., Müller K. w., wölfling K., dreier M., Beutel M. E. Problematisches
Glücksspielverhalten bei Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz [Problem gambling in
adolescents in Rhineland-Palatinate]. Mainz: Ambulanz für spielsucht der Klinik und Poliklinik für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, universitätsmedizin der Johannes-Gutenberguniversität Mainz; 2011. Available at:
http://www.unimedizin-mainz.de/fileadmin/kliniken/verhalten/dokumente/Broschuere_KiJurlP.pdf
(accessed
26
April
2012)
(Archived
by
webcite
®
at
http://www.webcitation.org/67d0yXeyj).
55. hurrelmann K., schmidt l., Kähnert h. Konsum von Glücksspielen bei Kindern und Jugendlichen—
Verbreitung und Prävention [Gambling in Children and Adolescents—Prevalence and Prevention].
Bielefeld: universität Bielefeld; 2003. Available at:
http://www.spielen-ohne-sucht.de/media/redaktionellemedieninhalte/pdfs/Abschlussbericht_Gluecksspiel_Jugendlicher_uni_Bielefeld.pdf (accessed 26
April 2012) (Archived by webcite ® at http://www.webcitation.org/67d1cvhv5).

134

Εξαρτήσεις

Εξαρτήσεις

135

4

ΓIA THN ENHmEpωΣH TOY ANAΓNωΣTH
fOR THE READERs

136

Εξαρτήσεις

Εξαρτήσεις

137

ΝΕΑ ΚΑι ΓΕΓοΝοτΑ - nEws And nOtEs

Για το καλοκαιρινό μας τεύχος η στήλη περιορίζεται σε δύο ανακοινώσεις για συναντήσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο φθινόπωρο, καθώς και στη
δημοσίευση

2n ΕυρώπΑϊΚΗ ΣυΝΑΝτΗΣΗ ΓιΑ ΘΕμΑτΑ ΣυμπΕριφορώΝ ΕξΑρτΗΣΗΣ ΚΑι ΕΘιΣμου- lisBOn AddictiOns 2017

Η Γενική Γραμματεία της πορτογαλίας για παρεμβάσεις στο Χώρο των Εξαρτήσεων (sicAd),
το περιοδικό AddictiOn, το Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά (EMcddA),
αλλά και η διεθνής Επιτροπή Εκδοτών περιοδικών για τις Εξαρτήσεις (isAJE), συνδιοργανώνουν την 2η Ευρωπαϊκή Συνάντηση για θέματα Εξαρτητικών Συμπεριφορών και
Εθισμού, Lisbon Addictions 2017. πρόκειται για μια συνάντηση που προφέρει σημαντικές ευκαιρίες για δικτύωση στο πεδίο των εξαρτήσεων.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη λισαβόνα το διάστημα 24-26 Οκτωβρίου 2017. Στην
πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το 2015 (lisbon Addictions 2015) συμμετείχαν περισσότερα από 600 άτομα από 58 κράτη.
Σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις στις συναντήσεις θα αναλυθούν τρία κυρίως θέματα: 1)
Κατανοώντας τις Εξαρτήσεις, 2) Από την Έρευνα στην πράξη και 3) οι ορίζοντες του
πεδίου. το πρόγραμμα οργανώνεται με συναντήσεις ολομέλειας, ανοιχτές παρουσιάσεις, πάνελ συζητήσεων και παρουσίαση poster.
Για περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις:
http://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2017

16ο ΣυΝΕδριο τΗΣ Eftc Στο δουβλιΝο 20-22/9/2017

Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων (Eftc) σε συνεργασία με το coolmine tc,
και τo υπουργείο υγείας της ιρλανδίας διοργανώνει το 16ο συνέδριο με θέμα: «Pathways
of care to recovery» από τις 20-22 Σεπτεμβρίου 2017 στο δουβλίνο, ιρλανδία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνεδρίου μεταξύ άλλων θα καλυφθούν ζητήματα φύλου και
οικογένειας, θεραπεία εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων σε περιβάλλοντα υψίστης ασφαλείας, και θέματα ψυχικής υγείας, ευημερίας και διανοητικές δυσκολίες.
την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο στο χώρο της ΘΚ coolmine ενώ
τις υπόλοιπες δύο ημέρες θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις τόσο σε ολομέλεια όσο
και πιο εστιασμένες στις επιμέρους θεματικές ενότητες που προβλέπεται να καλυφθούν στο συνέδριο. το συνέδριο αποτελεί ένα από τα βασικά συνέδρια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πεδίο των εξαρτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις:
https://abbey.eventsair.com/eftc-2017/eftc2017-registration
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Η ΣυμφώΝιΑ του fArMinGtOn (ΑΝΑΘΕώρΗμΕΝΗ)

Πρόλογος
Σκοπός αυτής της δήλωσης είναι να ορίσει τη βάση για μια κοινή ταυτότητα, μια κοινή δέσμευση και έναν κοινό σκοπό ανάμεσα στα περιοδικά που εκδίδονται στον τομέα της
τοξικοεξάρτησης και των σχετικών με αυτήν προβλημάτων. ο στόχος μας είναι να
βελτιώσουμε την ποιότητα των δράσεών μας στο συγκεκριμένο διεπιστημονικό πεδίο.
μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες και πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό να βρούμε λύσεις
από κοινού. Για αυτό τον λόγο, αποδεχόμαστε το έγγραφο αυτό ως δήλωση της συμφωνίας μας και ως βάση για μελλοντική συνεργασία.
1. Δέσμευση στη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους
1.1 δεσμευόμαστε να τηρούμε τη διαδικασία της αξιολόγησης από ομότιμους κριτές
και προσδοκούμε οι αναφορές ερευνών και οι επιστημονικές ανασκοπήσεις να
υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και για άλλου είδους υλικό, αυτό έγκειται στον κάθε
εκδότη, ωστόσο επίσημες πολιτικές θα πρέπει να είναι γνωστές.
1.2 οι κριτές θα γνωρίζουν πως τα άρθρα που καλούνται να σχολιάσουν είναι άκρως
απόρρητα. Η τήρηση του απορρήτου δεν πρέπει να παραβιάζεται με προδημοσίευση σχολίων σχετικά με το περιεχόμενο του υποβληθέντος άρθρου. τα κείμενα που
αποστέλλονται στους αξιολογητές πρέπει να καταστρέφονται. οι κριτές πρέπει να
έχουν τα απαραίτητα προσόντα για την αξιολόγηση των υποβληθέντων κειμένων.
1.3 οι κριτές πρέπει να ενημερώνουν τον διευθυντή έκδοσης σε περίπτωση που
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με το υλικό που καλούνται να αξιολογήσουν, ενώ εάν δεν είναι βέβαιοι, θα πρέπει να ζητούν τη συμβουλή του. με τον
όρο «σύγκρουση συμφερόντων» νοείται η κατάσταση, κατά την οποία επαγγελματικά, προσωπικά ή οικονομικά ζητήματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντικειμενική τοποθέτηση του κριτή. Η σύγκρουση συμφερόντων από μόνη της δεν
θεωρείται επιλήψιμη.
1.4 δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος αξιολόγησης από ομοτίμους με το οποίο λειτουργούν τα περιοδικά
μας. Για αυτόν τον σκοπό, θα ελέγχουμε σε συνεχή βάση την ποιότητα της αξιολόγησης από ομοτίμους στα περιοδικά μας και, όπου είναι δυνατόν, θα παρέχουμε κατάρτιση για τη βελτίωση της.
2. Προσδοκίες από τους συγγραφείς
υπάρχουν οι ακόλουθες προσδοκίες από τους συγγραφείς:
2.1 Συγγραφή: Όλοι οι συγγραφείς, το όνομα των οποίων αναγράφεται σε ένα άρθρο,
πρέπει να έχουν συμμετάσχει προσωπικά και ουσιαστικά στην παραγωγή του.
2.2 Αποφυγή διπλής δημοσίευσης: οι συγγραφείς οφείλουν να διασφαλίσουν πως κανένα σημαντικό κομμάτι του υποβληθέντος υλικού δεν έχει επαναδημοσιευθεί ή
βρίσκεται υπό δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα
μπορεί να αποτελέσουν οι εξής περιπτώσεις: α) η δημοσίευση να έχουν γίνει
αποκλειστικά σε άλλη γλώσσα, β) η δημοσίευση να έχει γίνει σε τοπικό έντυπο
υπό τη μορφή αναφοράς και γ) η δημοσίευση να έχει γίνει με τη μορφή περίλη-
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ψης για κάποιο συνέδριο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι συγγραφείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τον διευθυντή έκδοσης. Κατά την υποβολή του υλικού, οι
συγγραφείς καλούνται να παραδώσουν στον διευθυντή έκδοσης αντίγραφα των
δημοσιευμένων ή υποβληθέντων αναφορών που σχετίζονται με αυτό. ο διευθυντής έκδοσης είναι ελεύθερος να αναπτύξει τις δικές του πολιτικές, αναφορικά
με την περίπτωση δημοσίευσης σε ηλεκτρονική μορφή.
2.3 οι πηγές της χρηματοδότησης για το υποβληθέν άρθρο πρέπει να δηλώνονται
και θα δημοσιοποιούνται.
2.4 Σύγκρουση συμφερόντων από τη μεριά των συγγραφέων: οι συγγραφείς πρέπει
να δηλώνουν στον διευθυντή έκδοσης αν υπάρχει το ενδεχόμενο η σχέση τους
με οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης να οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων.
2.5 τήρηση δεοντολογίας: οι συγγραφείς πρέπει να διαβεβαιώσουν ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες ηθικής, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ζώων.
2.6 μορφή των άρθρων: οδηγίες για τη μορφή των άρθρων θα δημοσιεύονται με τη
μορφή κατευθυντήριων γραμμών κατά τη διακριτική ευχέρεια των περιοδικών.
3. Επίσημη θέση όσον αφορά την αθέτηση των όρων δημοσίευσης από τους συγγραφείς
Σε συνεργασία με τους συγγραφείς μας έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τις απαιτήσεις για
υψηλό επίπεδο στις επιστημονικές εκδόσεις. Για αυτό τον σκοπό, κάθε περιοδικό έχει
σαφή πολιτική όσον αφορά την απόπειρα ή την πραγματική περίπτωση διπλής δημοσίευσης, λογοκλοπής ή επιστημονικής απάτης.
4. διατήρηση εκδοτικής ανεξαρτησίας
4.1 δεσμευόμαστε να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της εκδοτικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή άλλος φορέας ενδέχεται να επηρεάσει την εκδοτική διαδικασία, αυτό θα πρέπει να ανακοινώνεται και οι πηγές υποστήριξης που σχετίζονται με αλκοόλ, καπνό, φαρμακευτικές εταιρίες ή άλλες σχετικές δραστηριότητες
πρέπει να δημοσιεύονται στο περιοδικό Η’ ΣτΗΝ ιΣτοΣΕλιδΑ του πΕριοδιΚου.
4.2 Θα δημοσιεύουμε τις πηγές υποστήριξης του περιοδικού και θα διατηρήσουμε
διαφάνεια όσον αφορά τις σχέσεις του περιοδικού ή της εκδοτικής ομάδας που
θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων.
5. Χρηματοδότηση και κριτική των έκτακτων τευχών του περιοδικού:
5.1 Όταν το περιοδικό θα δημοσιεύει έκτακτα τεύχη, θα αναφέρονται οι πηγές υποστήριξης για την παραγωγή τους.
5.2 Στο εκδοτικό σημείωμα θα αναφέρεται εάν τα έκτακτα τεύχη έχουν υποβληθεί σε
αξιολόγηση από ομοτίμους.
6. Διαφημίσεις:
6.1 Η αποδοχή ή όχι διαφημίσεων θα αποφασίζεται ή θα γίνεται σε συνεννόηση με
τον διευθυντή έκδοσης του εκάστοτε περιοδικού.
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7. Προσόντα και προσδοκίες από τον διευθυντή έκδοσης και τη συντακτική ομάδα
7.1 Κάθε περιοδικό πρέπει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ή στην ταυτότητα του
περιοδικού, πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι ο διευθυντής έκδοσης, η συντακτική ομάδα και τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να είναι οι θεματοφύλακες της έκδοσης στο πεδίο ενδιαφέροντός του
(π.χ. σύνδεση με οργανισμό). τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι πεπειραμένα ή να έχουν γενικώς τα απαραίτητα προσόντα για να συνεισφέρουν ουσιαστικά
στην αποστολή του περιοδικού.
7.2 τα μέλη της συντακτικής ομάδας/επιτροπής αξιολόγησης πρέπει να συμμετέχουν
ενεργά στο έργο του περιοδικού (αξιολογήσεις, συσκέψεις κλπ), πέρα από τη
χρήση των ονομάτων ή/και των φωτογραφιών τους.
8. Προσδοκίες από τους εκδότες
8.1 οι εκδότες ενός ακαδημαϊκού περιοδικού οφείλουν να:
• Επιδεικνύουν διαφάνεια στις διαδικασίες έκδοσης
• Έχουν πολιτικές ή πρακτικές για την τήρηση ψηφιακού ή και φυσικού αρχείου.
• παρέχουν ακριβή στοιχεία για τον συντελεστή απήχησης (i.f.) του περιοδικού
τους (όπου θεωρείται κατάλληλο), καθώς και υπηρεσίες περιλήψεων και ευρετηρίασης
• παρέχουν ακριβή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ευρετηρίαση του περιεχομένου του περιοδικού γίνεται αποκλειστικά και μόνο από νόμιμες υπηρεσίες
ευρετηρίασης/περιλήψεων.
• παρέχουν ακριβή στοιχεία για την τοποθεσία της έδρας του περιοδικού και
του εκδότη
8.2 οι εκδότες του περιοδικού πρέπει να τηρούν τα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας που
θεσπίζουν οι οργανισμοί συντακτών περιοδικών, όπως το cOPE, wAME, icMJE
κλπ. οι εκδότες του περιοδικού πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τον εκδότη του
περιοδικού και οι δύο θέσεις εργασίας πρέπει να είναι λειτουργικά διακριτές.
15η ιουλίου 1997, Αναθεωρήθηκε την 19η ιουλίου 2016, farmington, ct

ΗμΕριδΑ PAth - PrEvEntiOn, AddictiOns And thErAPy

Στο πλαίσιο του σχεδίου PATH - Prevention, Addictions and THerapy, πραγματοποιήθηκε
Ημερίδα στις 30 ιουνίου 2017, 10.00-14.00, στο πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων, Αίθουσα Αντώνης τρίτσης (Ακαδημίας 50). το σχέδιο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της βασικής δράσης 3 του προγράμματος, Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις Μεταξύ των Νέων και των Υπευθύνων για τη Λήψη Αποφάσεων στον Τομέα της Νεολαίας.
Στόχος της ημερίδας ήταν να πραγματοποιηθεί οργανωμένος εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των νέων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής στο πεδίο των εξαρτήσεων, με έμφαση
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στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα έως τώρα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και οι βασικές διαπιστώσεις και οι προτάσεις των νέων που συμμετέχουν σε αυτό. μέσα από τον διάλογο αναδείχτηκαν προτάσεις στρατηγικών και πολιτικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη
και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους νέους, καθώς και στη διασφάλιση του δικαιώματός τους για ισότιμη πρόσβαση στην υγεία,
στην εκπαίδευση και στην εργασία.
το ΚΕΘΕΑ συμμετέχει στο σχέδιο ως συντονιστής εταίρος και έχει αναλάβει τη διαχείριση και
την οργάνωση των δράσεων για την επίτευξη των στόχων. Στόχος υπήρξε να διευκολύνει τη συμμετοχή νέων που ανήκουν στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα των πρώην
χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και νέων-εθελοντών που δραστηριοποιούνται
στο χώρο της απεξάρτησης στις διαδικασίες του διαλόγου.
ώς εταίροι στο σχέδιο συμμετέχουν φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα της νεολαίας:
ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr), Ελλάδα. Συντονιστής εταίρος.
Helmsic (www.helmsic.gr), Ελλάδα. Ελληνική Επιτροπή διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών φοιτητών ιατρικής.
Youthnet (www.youthnet.gr), Ελλάδα. οργάνωση νέων που έλαβε το βραβείο του Ευρωπαίου πολίτη 2013 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
D.G.T. - Do Great Things (www.asociatiadgt.ro), ρουμανία, οργάνωση νέων εθελοντών.
IFMSA-Poland - Ιnternational Federation of Medical Students Associations
(www.ifmsa.pl), πολωνία. ο μεγαλύτερος οργανισμός στην πολωνία φοιτητών ιατρικής.
OZ - Ocean Znanja u Republici Hrvatskoj (www.oceanznanja.hr), Κροατία. οργάνωση που ασχολείται με νέους με λιγότερες ευκαιρίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης μελών, τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, τηλέφωνο 210 9241993

ΗμΕριδΑ, ΚΕΘΕΑ 13 ΣΕπτΕμβριου 2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου κινητικότητας στελεχών θεραπείας με τίτλο «Υιοθετώντας
Νέες Εκπαιδευτικές Μεθόδους και Πρακτικές στο Χώρο της Τοξικοεξάρτησης», πέντε στελέχη του ΚΕΘΕΑ είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στο Amsterdam institute
for Addiction research (AIAR) της ολλανδίας σε εξειδικευμένους τομείς της θεραπείας της εξάρτησης. Η εκπαίδευση αυτή χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα
Erasmus+, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς
και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε όλους τους
τομείς της διά βίου μάθησης.
τα θεματικά πεδία κατάρτισης, που προτάθηκαν από το ΚΕΘΕΑ και εγκρίθηκαν στο πλαίσιο
του σχεδίου, αφορούσαν μακροχρόνιες και βραχύχρονες θεραπευτικές παρεμβάσεις
για τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, και τα τυχερά παιχνίδια, την πρόληψη της υποτροπής
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και την επανένταξη, τους φυλακισμένους χρήστες και τα άτομα με διπλή και τριπλή
διάγνωση.
την Τετάρτη 13.09.2017 και ώρα 10.00-14.00 στις Κεντρικές υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ (Σορβόλου 24, μετς), πρόκειται να πραγματοποιηθεί Εκπαιδευτική Ημερίδα που θα αφορά
στα θεματικά πεδία του σχεδίου εκπαίδευσης. Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν από
τους εκπαιδευόμενους που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο σχέδιο, στοιχεία από το
πρόγραμμα της εκπαίδευσης τους, ανά θεματικό πεδίο. Η Ημερίδα είναι ανοιχτή
προς το κοινό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. ολυμπία Χαϊδεμενάκη,
τηλέφωνο 210 9241993, εσωτ.: 253, ochaidemenaki@kethea.gr.
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EΠΙΣTHMONIKH ΠEPIOΔIKH EKΔΟΣH ΓΙΑ ΘEMATA EΞAPTHΣΕΩN

Δελτίο Παραγγελίας
Θα ήθελα συνδρομή στο περιοδικό Εξαρτήσεις (issn 1109-5350) για το έτος .......... (2 τεύχη)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Όνομα: ............................................................................................................................................
Επώνυμο: ........................................................................................................................................
διεύθυνση: ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
πόλη: ............................................. τ.Κ.: ................................ Χώρα: ..........................................
τηλέφωνο: ..................................... fax: ............................... E-mail: ..........................................

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Ετήσια ατομική συνδρομή
Ετήσια συνδρομή φορέων
Ετήσια φοιτητική συνδρομή

❏
❏
❏

€ 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
βιβλιοθήκη ΚΕΘΕΑ
ποσοστό ζήτησης

60

free distribution

20

KEthEA-library

70%

Percent of requested circulation

60
20
70%

