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Για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών του περιοδικού τα περιεχόμενα, οι τίτλοι των άρθρων και των περιλήψεων είναι
δίγλωσσοι.
Η αναδημοσίευση των πρωτότυπων ελληνικών άρθρων επιτρέπεται μόνο με έγγραφη άδεια από τον εκδότη και θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται η πηγή και οι συγγραφείς. Επίσης, η αναδημοσίευση των μεταφρασμένων άρθρων του περιοδικού
επιτρέπεται μόνο με έγγραφη άδεια από τον εκδότη και θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται η πηγή, οι συγγραφείς και το
όνομα του μεταφραστή του άρθρου.
for the better information of the readers of this journal the contents, the titles of the articles and of the abstracts are translated
into two languages.
reprint of the original Greek articles is only allowed after the written permission of the editor, and they should always refer the
source and the authors. Also reprint of the translated articles is only allowed after the written permission of the editor and they
should always refer the source, the authors and the translator.
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Εκδοτικό Σημείωμα
EΧουμΕ τΗΝ ιδιΑιτΕρΗ ΧΑρΑ, Στο τΕυΧοΣ 29 που σήμερα κρατάτε στα χέρια
σας, να φιλοξενούμε για πρώτη φορά μία σειρά από δημοσιεύσεις που στηρίζονται στις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος Ειδίκευσης (πμΣ) Ποινικό δίκαιο και Εξαρτήσεις το
οποίο υλοποιείται, με την συνεργασία του ΚΕΘΕΑ, από τη Νομική Σχολή του
ΑπΘ και το τμήμα Νομικής του πανεπιστημίου λευκωσίας. με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζουμε μία νέα πορεία στο περιοδικό, που ενισχύει τις έρευνες των
νέων επιστημόνων στο πεδίο και δημιουργεί τις συνθήκες για έναν ουσιαστικό ερευνητικό διάλογο ανάμεσα σε νέους ερευνητές και μελλοντικούς επιστήμονες του χώρου της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. παράλληλα για
πρώτη φορά φιλοξενούμε δημοσίευση στα αγγλικά από μία ομάδα Ελλήνων
ερευνητικών, θεωρητικών και θεραπευτών του χώρου με την ελπίδα να τύχει
ανάγνωσης και αποδοχής από ευρύτερο κοινό.

τα θέματα που διαπραγματεύεται το σημερινό τεύχος περιλαμβάνουν την
κατασκευή νοήματος από την εξάρτηση και τη θεραπεία αλλά και τα ζητήματα της ταυτότητας που φέρουν τα άτομα με διπλή διάγνωση. παράλληλα το
τεύχος 29 φιλοξενεί θέματα που αφορούν τη θετική επίδραση της άσκησης
στη θεραπεία των εξαρτήσεων αλλά και την ιδιαίτερη αξία της τέχνης και
της εκπαίδευσης στη διεργασία της απεξάρτησης. Η εφηβεία αναδεικνύεται
ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα όπως και οι έννοιες της επιλογής και της
ευθύνης στη διεργασία της απεξάρτησης.
οι μελέτες του δημήτρη Θεοδωρίδη και του παναγιώτη Κεραμέως είναι από
τις πρώτες που φιλοξενούνται στο περιοδικό ως προϊόν δΕ που διεξήχθησαν
στο πλαίσιο του πμΣ ποινικό δίκαιο και Εξαρτήσεις. Η μελέτη του δεύτερου
εστιάζει σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και πολύπλοκο ζήτημα που αφορά στην
κατασκευή της ταυτότητας των ατόμων με διπλή διάγνωση. Η συλλογή των
δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των focus group και τη θεματική ανάλυση, εστιάζοντας στην αντίληψη της ταυτότητας της διπλής διάγνωσης, τις διακρίσεις και προκαταλήψεις που μπορεί να υφίστανται τα άτομα
αυτής της ομάδας και στις δι-ομαδικές αλληλεπιδράσεις. ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αντιλήψεις για το διπλό στιγματισμό και τις κοινωνικές προκαταλήψεις αλλά και οι δυσκολίες στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις άτομα που
έχουν διπλή διάγνωση.
Η μελέτη του Θεοδωρίδη ασχολείται με την παραβατικότητα και τη χρήση
ουσιών στον εφηβικό πληθυσμό αλλά και την αντιμετώπισή τους από παιδαγωγική, νομική, ψυχολογική και κάθε άλλη επιστημονική οπτική, έχοντας ως
στόχο να διερευνήσει τις ανάγκες για συνεργασία μεταξύ επιμελητών ανηλίκων και θεραπευτών απεξάρτησης εφήβων. Στη μελέτη, η οποία διεξήχθη μέσω ατομικών συνεντεύξεων, συμμετείχαν στελέχη της υπηρεσίας Επιμελητών
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Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΝΑδυΣΗ. τα αποτελέσματά της αναδεικνύουν την ανάγκη εκπαίδευσης των εργαζομένων στα πεδία αυτά αλλά και τα σημαντικά μίας συνεργασίας των δύο
συστημάτων προς όφελος των ανηλίκων.
Η μελέτη των πατούνα & πουλόπουλου για την κατασκευή νοήματος στην
εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια και στη θεραπεία δε μπορεί παρά να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς διερευνά τις αντιλήψεις και τα βιώματα ανδρών που είναι εξαρτημένοι από τα τυχερά παιχνίδια και των συζύγων/συντρόφων τους. Στόχος της έρευνας είναι η ανάδειξη του νοήματος
που βρίσκουν οι παίκτες αλλά και οι σύζυγοί /σύντροφοί τους στην εξάρτηση
αλλά και τα κίνητρα που οδηγούν τους άντρες και τις γυναίκες να αναζητήσουν θεραπεία. Εργαλείο της έρευνας είναι η ανάλυση 60 βιογραφιών που
συγκεντρώθηκαν με τη συνεργασία του ΚΕΘΕΑ ΑλφΑ, ενός προγράμματος
για την απεξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το νόημα που αποδίδεται στον τζόγο μπορεί να αντικατασταθεί από ένα ουσιαστικό νόημα που αποδίδεται στη θεραπεία η οποία αποτελεί το μέσο για την ενδυνάμωση του ατόμου αλλά και του ζεύγους, και φωτίζει την αισιόδοξη και ελπιδοφόρα πλευρά της ζωής και της σχέσης.
το άρθρο των διαμάντη, Θεοδωράκη και Γούδα είναι επίσης το πρώτο άρθρο Ελλήνων που φιλοξενείται στα αγγλικά και εστιάζει στη θετική επίδραση
της σωματικής άσκησης στη θεραπεία απεξάρτησης. τα αποτελέσματα, τα
οποία εξάγονται μέσω ποιοτικής μελέτης που περιλαμβάνει εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος ασκήσεων για περίοδο έξι μηνών αλλά και ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις, αναφέρουν πως η σωματική άσκηση επιδρά
θετικά τόσο στη διάθεση και στην συμπεριφορά των συμμετεχόντων όσο και
στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης αλλά και στη μείωσης της αντίστασης στη θεραπεία. Η μελέτη υποστηρίζει ότι η σωματική
άσκηση απαιτείται να ενταχθεί συστηματικά στα θεραπευτικά πλαίσια καθώς
πέρα από τις θετικές επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των συμμετεχόντων σε αυτά, λειτουργεί και ως μέσο πρόληψης της πρόωρης εγκατάλειψης της θεραπείας.
Ένα ξεχωριστό θέμα που φιλοξενεί το παρόν τεύχος αφορά την σημασία του
θεάτρου στη διεργασία της θεραπείας απεξάρτησης. το άρθρο αποτελεί
προϊόν της συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ ΑριΑδΝΗ με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χανίων, η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
για άτομα που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της πορείας προς την απεξάρτηση. το άρθρο συνέγραψαν ο Γιώργος Γαβριλάκης και ο μιχάλης μιλιδάκης, αποτιμώντας την παρέμβαση που έγινε στο πλαίσιο ενός πολύπλευρου
εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ας γνωρίσουμε το αρχαίο θέατρο
ανεβάζοντας μια παράσταση». το θέατρο ως μέσο παρέμβασης επιλέχθηκε
για τη θεραπευτική του δύναμη στην απελευθέρωση καταπιεσμένων παθών
και η παρέμβαση στηρίχθηκε σε βιωματικές, θεωρητικές και άλλες μεθόδους
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που ενισχύουν την αλληλεπίδραση των μελών στην κατανόηση του ρόλου,
του εαυτού και του άλλου.
Ένα άλλο επίσης άρθρο από νέους επιστήμονες που φιλοξενείται, αφορά τις
κεντρικές έννοιες της ευθύνης, της ελευθερίας και της επιλογής στη θεραπευτική διαδικασία της απεξάρτησης. Η μαρία Σμυρνάκη και η ιωάννα μητάδη αναλύουν τις παραπάνω έννοιες ως αλληλοσχετιζόμενες και αλληλοσυμπληρούμενες στην κατανόηση της παθολογίας της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες αλλά και στην ενίσχυση της θεραπευτικής διεργασίας απεξάρτησης.
ο πλούτος των άρθρων που σήμερα φιλοξενούνται δε μπορεί παρά να μας
ενθαρρύνει για την συνέχεια της υποστήριξης της διαμόρφωσης μίας ερευνητικής κουλτούρας στο πεδίο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων που προάγει μία επιστήμη ελεύθερη από κάθε είδους δεσμά.
Άννα Τσιμπουκλή
Αν/τρια διευθύντρια Έκδοσης
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Editorial
it is with GrEAt PlEAsurE thAt thE currEnt issuE is almost entirely compiled
by publications from postgraduate students’ dissertations. they were students at
the postgraduate course on criminal law and Addictions, organized by the law
school of the Aristotle university of thessaloniki, the law school of the university
of nicosia in cyprus with the cooperation of the therapy centre for dependent
individuals (KEthEA) in Greece. the goal is to inaugurate a new path in this journal, one that focuses on the efforts of young scientists and sets up the ground
for an open communication channel for young researchers and future scientists
in the field. At the same time EXArtisEis include, for the first time, the publication of a group of Greek researchers, theorists and therapists in English, hoping
that it will help disseminating this work to a larger number of readers.

the topics covered in the current issue include the construction of meaning
from drug addiction and treatment as well as issues of identity brought about
by dual diagnosis individuals. A paper around the positive effects of exercise
on the treatment of drug addiction is also included in this issue, as well as another one emphasizing the special value of art and training in the process of
drug addiction treatment. Adolescence seems to be a really important issue, as
well as matters of choice and responsibility in the process of drug addiction.
the first two papers, outcome of the efforts of the postgraduate students of
criminal law and Addictions to be included in EXArtisEis are presented by
dimitris theodoridis and Panagiotis Keramefs. the latter’s study focuses on a
very interesting and rather complicated issue which is the construction of
identity for people with dual diagnosis. focus groups and thematic analysis
were used for the collection of data, emphasising the concept of identity for
dual diagnosis patients, the bias and prejudice that these individuals may experience as well as the interactions between groups. Of special interest are
the perceptions around the double stigma and social prejudice as well as the
social interactions for people with dual diagnosis.
the study conducted by d.theodoridis deals with deviant behaviour and drug
use among adolescents and their treatment based on a pedagogic, legal,
psychological and other scientific views, aiming to investigate the necessity
for a coopertation between custody and drug addiction treatment services for
adolescents. the study used one-on-one interviews, from the Adolescents’
custody services in thessaloniki, and the treatment program KEthEA
AnAdysi. the outcomes underline the need for training for the professionals
working in the field, as well as the importance of a cooperation between the
two systems that will be in favour of the adolescents.
the Patouna and Poulopoulos’ study around the construction of meaning relating to gambling addiction and its treatment is particularly interesting as it focuses on the perceptions and experiences of male individuals addicted to gam-
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bling and those of their spouses. Aim of the study is to bring out the meaning
as identified by the gamblers themselves as well as their spouses/partners regarding the addictive behaviour as well as their motives for seeking treatment.
sixty biographies were collected and analysed for the study in cooperation with
KEthEA AlfA, a program for the treatment of gambling addiction. the study
concludes that the meaning attributed to gambling may be replaced by a new
one offered by treatment which constitutes the means to empowering both the
individual and the couple, and brings up the positive and optimistic side of life
and the relationship of the couple.
the article on The impact Of Exercise On Drug Addiction Treatment by diamantis, theodorakis and Goudas is the first paper by Greek authors to be published in English. A qualitative study, which included observation of participants
at a physical exercise program during six months and focus group interviews
led to the conclusion that physical exercise has a positive effect on the mood
and behaviour of the participants, increasing their self-esteem and self-confidence and reducing resistance to treatment. the study argues that exercise
should be included in the philosophy of all rehabilitation programs for drug addiction as it not only improves the physical condition and the mood of the patients but also has the potential to influence early drop out from treatment.
something different included in the current issue is related to the importance of
theatre for the treatment process. this article is the outcome of cooperation between KEthEA AriAdnE and the Ephorate of Antiquities of chania with, which
led to the creation of a training program for people who are at the first stage of
treatment. the paper was co-authored by George Gavrilakis and Michael Milidakis, estimating the intervention that took place during a multi-faceted training
program titled: “Let’s get acquainted with the Ancient Theatre by staging a play”.
they selected theatre as their intervention tool due to its therapeutic capacity to
liberate suppressed passions. the whole intervention was based on experiential, theoretical and other methods which reinforce the interaction of members
in order to support the understanding of their role, of their self and the others.
Another publication also by young scientists is included in here and it treats
the issues of responsibility, freedom and choice in the process of drug addiction treatment. Maria smyrnaki and ioanna Mitadi analyse the aforementioned
concepts as inter-related and inter-connected in understanding the pathology
of drug addiction as well as the reinforcement of the therapeutic process.
the richness of this material is only encouraging; reinforcing us to continue
and support the shaping of a research based mentality in the field of drug addiction, with the aim to promote science free of any type of limitations.
Anna Tsiboukli
Co-Editor, Εxartiseis
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thE iMPAct Of EXErcisE On druG AddictiOn trEAtMEnt: A
QuAlitAtivE study
PAnAGiOtis ch. diAMAntis1, yAnnis thEOdOrAKis & MAriOs GOudAs

Abstract
Aims: to explore perceptions of drug addicts regarding the exercise component of attending an
abstinence-based residential rehabilitation program.
Methods: 12 adult male participants took part at the study. the rehabilitation program lasted six
months and exercise was included at the treatment program. Exercise sessions run five
days per week for at least one hour. in-depth individual interviews were conducted
midway, and focus group interviews at completion of treatment. Additionally, observation was also used.
Findings: the results indicate that exercise has had a significant impact on the treatment as
participants reported improved self-esteem, confidence and mood, increased selfawareness, and various behavioral changes. Exercise also facilitated communication
and enhanced the bonding among participants. these outcomes contributed to retention to treatment and prevention of premature dropout, and in addition reduced the resistance to therapy and influenced positively the entire treatment process.
Conclusions: Exercise should be included in the philosophy of any rehabilitation program for
drug addiction. not only does it improve the physical condition and the mood of the
patients but also has the potential to affect the whole physical, social and psychological process of change, resulting to better treatment outcomes.
Keywords: Addiction, exercise, substance use, therapy, qualitative research.

BAcKGrOund

substance use disorders (sud), both abuse and dependence, are a key issue for public health.
the misuse of psychoactive substances causes significant physical and mental health
issues as well as social problems not only to the person who uses them, but also to
society at large (unOdc, 2015). in 2015 about a quarter of a billion people used
drugs. Of these, around 29.5 million people - or 0.6% of the global adult population were engaged in problematic use and suffered from drug use disorders, including dependence. Opioids were the most harmful drug type and accounted for 70% of the
negative health impact associated with drug use disorders worldwide (unOdc, 2017).
in Greece, 4894 applications for treatment of drug addiction were submitted in 2014
(ΕΚτΕπΝ, 2015).

1 contact details: diamadis702@hotmail.com
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drug addiction is defined as a cluster of cognitive, behavioral, and physiological symptoms that
indicate a person has impaired control over substances use and continues to use such
addictive substances despite the ensuing severe adverse consequences (American
Psychiatric Association, 2013). from a neurobiological point of view, it is evident that
addiction is caused when the excessive use of a drug affects the reward system of the
brain (Gradner, 2011). Apart from this, however, before pharmacological and physiological addiction set in, drug abuse is induced by a number of environmental and psychological risk factors: lower economic status and social inequality (EMcddA, 2010),
dysfunctional family background (velleman, temleton & copello, 2005), trauma in early
childhood (hamersley et al, 2016; wills, vaccaro & Mcnamara, 1992; wurmser, 1985),
deficits on psychological (ego/self) structures (Khantzian & Albanese, 2008) and disturbed emotional function (Krystall, 1978), are just a few of the multitude of theories explaining and factors causing drug dependence. furthermore, it is estimated that almost
50% of the drug depended clinical population, is suffering from at least one personality
disorder while emotional, anxiety and psychotic disorders are also very commonplace
(Kessler, chiu, demler & watters, 2005).
τhe heterogeneity of the causes leading to drug addiction is such that it has inescapably resulted in a variety of established therapies to be applied in clinical practice, either alone or
in combination with one another, the most prevalent among which are substitutes
maintenance therapy and several psychotherapeutic approaches, such as psycho-educational groups, cognitive behavioral therapy (cBt), motivational interviewing, psychodynamic therapy, the 12-steps etc. (Zschucke, heinz & strohle, 2012).
despite the increasing effectiveness of psychopharmacological and psychotherapeutic strategies, relapse rates remain high (ramo & Brown, 2008) resulting in a need for supplementary interventions in order to improve treatment outcomes. there are valid reasons
to advocate exercise as a therapeutic intervention in drug addiction treatment. Physical
exercise is an organized, voluntary, planned and repetitive physical activity, aiming to
promote and maintain every aspect of fitness and health (Berger, Pargman & weinberg, 2007). General population research literature has associated exercise with a wide
range of positive physical (haskell et al., 2007), psychological (daley, 2008; legrand,
2014; stonerock, hoffman, smith & Blumenthal, 2015), and social health outcomes
(Bailey, 2005; Gill et al., 2013).
in the field of drug addiction treatment, discussions about the advantages of physical activity as
a relapse prevention strategy date as far back as 1985 (Marlatt & Gordon, 1985). yet,
the number of studies examining the effects of exercise, although growing, is still limited. despite the small literature on the field findings of the existing studies suggest that
physical activity could, in fact, constitute an effective supplement on drug addiction
treatment, as it reduces anxiety and depressive symptoms (wang et al., 2014; li et al.,
2002; Palmer et al., 1995; unjem et al., 2016; Zscucke et al., 2012) improves self-confidence, self-esteem and body image (roessler, 2010; collinwood et al., 1991), enhances
mood states (williams, 2000), general well-being (collingwood et al., 1991) and quality
of life (Muller & carlsten, 2012). Additionally, it offers participants the opportunity to attain a pleasant mental state without substance use (lynch, Peterson, sanchez, Abel &
smith, 2013) and adopt a positive lifestyle change that is incompatible with substance
abuse (Brown, Abrantes & read, 2010). All the above-mentioned psychological changes
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have been closely linked to positive substance-related outcomes such as reduced drug
intake, increased abstinence rate, reduced craving, higher completion rate of the rehabilitation program, altered behavior and relapse prevention.
furthermore, positive social outcomes such as finding dwelling and employment (Burling et al.,
1992), and development of friendship networks (neale, nettelton & Pickering, 2012)
have also been reported. Additionally, the social interaction among the participants
during exercise interventions was also associated with positive drug-related outcomes
(Palmer et al., 1995; Burling et al., 1992; roessler, 2010; neale et al., 2012).
recent studies have stressed the importance of fitness in building recovery capital (Morton,
O’reilly & O’Brien, 2016), and that integrating exercise into sud treatment “presents a
unique opportunity for improved treatment outcomes” (weinstock et al., 2017), while
exercise is considered as a sufficient prevention strategy for adolescents (McElrath,
O’Malley & Johnston, 2011).
All positive outcomes are related to changes in physical fitness. however, changes in strength
and aerobic capacity also affect changes in the sense of the body, the way we feel our
body. roessler (2010) noticed this aspect, which she referred to as the “bodily awareness” factor. the factor of body sensation is considered of great importance as the relationship between body and psyche is well established (Aristotles, 2016). Mcdougall
(1989) argued that substance abuse is a psychosomatic illness. the fact that drug
abuse is primarily a somatic abuse is apparent on the body of any drug-addicted individual. indeed, physical sensation and the social dimension are two aspects of sud
that have been particularly stressed in treatment projects on substance abuse (donaghy & ussher, 2005).
Even though these studies provide valuable information about the relation between exercise
and sud treatment, all researchers apart from Morton and colleagues (2016), neale
and colleagues (2012) and roessler (2010) adopted traditional quantitative approaches
that have inherent limitations in relation to this topic rendering it difficult to draw definite conclusions (linke & ussher, 2014; Zscucke et al., 2012).
having an insufficient sample, both in terms of size and characteristics, was a limitation reported
in almost every quantitative study. in some researches the sample size was too small to
provide valid findings while in other studies researchers recruited participants from different stages of recovery, in order to obtain a sufficient sample size. yet, it is imperative
that the recovery stage and abstinence rate be taken into account (linke & ussher,
2014), since they affect both the physical and the mental condition of the participants.
Additionally, most studies recruited participants from different treatment approaches. we consider that there are differences between the substitute maintenance and abstinencebased treatment. first, both methadone and buprenorphine are opioids of high psychotropic potency, including the risk of addiction (fisher, rhem, rgen, Kim & Kirst,
2004) and are associated with several health problems (wang et al., 2014). therefore,
the physical and mental condition between participants who use substitutes and participants who are totally absent from any psychoactive substance may differ. second, the
ultimate objective of illicit drug treatment is a drug free state, where the individual will
reintegrate into society having sufficient physical, psychological and social function. to
that end, multidisciplinary approaches combining pharmacological, psychosocial and
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psychotherapeutic interventions are suggested in order for the treatment to be more effective (whO, 2009). however, according to the empirical evidence, in some cases,
psychosocial or psychotherapeutic interventions are either sparsely used in substitutes
maintenance treatment programs or not at all. On the other hand, in the abstinencebased rehabilitation programs, psychotherapy and psycho-educational interventions
are used widespread, and focus is placed on physical, psychological and social aspects of addiction rather than the neurobiological ones, and in many cases substitutes
are not administered. we consider that a patient who is attending a rehabilitation program of multidisciplinary approach, experience and perceive the exercise differently
than a patient who merely replaces heroine with a substitute. it is also believed that integrating exercise into psychotherapy or psycho-educational groups, may positively affect treatment outcomes (linke & ussher, 2014).
furthermore, the existing literature suggests that each individual experiences exercise differently (fox, 1994), thus the benefits of exercise are likely to vary. in view of the heterogeneity of drug depended patients, participants may have a variety of responses regarding the gains of exercise. this was obvious in the qualitative study of neale and
colleagues (2012) where participants reported diverse benefits.
Another factor that should be taken into account when it comes to the mental health domain is
the study environment. studies which require patients to move to the study environment instead of being conducted in the natural treatment environment are liable to induce discomfort to the patients who then fail to obtain the most from exercise (faulkner & sparks, 1999), and as a result are more likely to drop out thus, all these elements
that are introduced in the quantitative studies reduce the generalization of the findings.
the present study took place in the drug rehabilitation center (drc) “18 AnO” - Attica Psychiatric hospital, in Greece. this is a human-centered abstinence-based rehabilitation
center where a variety of treatment interventions are implemented in order to ascertain
that all parameters of drug dependence are taken into account and physical exercise
is included in the rehabilitation program, Exercise has been integrated in the treatment
schedule for over 20 years. Although physical exercise has been applied for many
years into drc “18 AnO” –as well as in the majority of rehabilitation centers in Greece, a review of the relative literature reveals that no previous studies have been conducted to explore its relative effects on the rehabilitation process. furthermore, despite
there being a plethora of empirical evidence in Greece, we believe that the record of
the views and experiences of patients who use exercise as an adjunct to treatment,
through a planned research context will help the possible emergence of themes and
dimensions of treatment that might have previously escaped attention.
the present study was explorative. it aimed to explore the effects of physical exercise on a clinical population suffering from drug dependence, through their own views and experiences, within their natural treatment environment, and whether and how exercise influences the treatment outcomes.
in view of the problems that were identified regarding previous quantitative research on drug
depended population, we opted for a qualitative phenomenology approach. A phenomenological study, “describes the meaning for several individuals of their lived experiences of a concept or a phenomenon” (creswell, 2007). taking into consideration the
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particularities of each participant’s personal background and personality traits, we consider that their personal views on a common experience would help us to obtain an
overall and in depth view of the impact of exercise on drug rehabilitation treatment, enriching the existing literature.

MEthOdOlOGy

in light of the acknowledgement of the role of “researcher as instrument” (rubin & rubin, 2005;
turato, 2005) and his inevitable involvement in the constructions of ideas (Janesick,
2001), we need to make explicit the background of the first author.
he has been employed as a physical trainer at the drc “18 AnO” since 2002. upon entering
the sud treatment field and being trained in the treatment environment by psychiatrists, he realized that the implementation of exercise on drug depended population is
a complicated process, involving many dimensions that could affect not solely patients’
mental health but the entire treatment process. furthermore, he got familiar with the
particular clinical population, understanding more and more each year their weaknesses, their ambiguous motivation for rehabilitation, their personal history, and possibilities of personal change. this accumulated empirical knowledge in association with the
review of relative literature influenced the design of the study.
Participants and location
we consider it will be useful to give the reader an insight on the drc “18 AnO”, in purpose to
obtain a better understanding of the particular site the study took place.
At the drc “18 AnO”, there are three recovery stages: initial, residential rehabilitation and reintegration into society. during the initial recovery stage the main goal is for individuals
to free themselves from withdrawal symptoms -assisted by medication- and to stabilize
their abstinence.
Once individuals have maintained abstinence for at least 20 days they enter the residential recovery stage. the treatment program includes individual and group psychotherapy,
physical exercise, art-therapy, drama-therapy, occupational therapy and dance-therapy. the residential recovery stage lasts approximately six months. there is no need for
substitutes (methadone etc.) to be administered as withdrawal symptoms have disappeared. Medications are provided in case of comorbidities (antidepressants, antipsychotics etc.). random urine tests are used through this stage of recovery to ensure abstinence. Men and women go to separate residential rehabilitation centers because of
their different characteristics.
upon completion of the residential stage, patients move on to the reintegration stage, during
which they dwell in their own homes or in the hospital’s guesthouses if homeless, and
they continue the treatment processes.
the study took place in the residential recovery stage. this choice was made for several reasons. firstly, because the residential recovery stage is considered as the most important, since it is there that the major physical and psychological changes in patients will
occur, in order for them to become sufficiently functional when reintegrating society
(Matsa, 2002). secondly, because exercise is included in the daily therapy schedule
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and patients attend the sessions regularly. Additionaly, the first author was an employee in the specific rehabilitation unit for over ten years, thus has an extensive knowledge of the treatment environment.
finally, as the first author was not employed at the specific unit at the time of the study, the risk of
a personal therapeutic relationship being developed between participants and their physical trainer influencing the narrations -with the participants relating what they suppose
their therapist would like to hear and not what they really think- has been eliminated.
A purposeful sampling strategy was adopted based on the general recommendations by
creswell (2007). the participants recruited were 12 male adults who fulfilled two criteria: a) having a diagnosis by dsM-iv on drug dependence, b) attending regularly the
exercise sessions, thus, experiencing the same phenomenon. there were no exclusion
criteria. in case of relapse the treatment is discontinued and the patients returns to initial stage. we did not include women, because gender differences between men and
women should be considered, as their preferences regarding the type, intensity and
expectations from exercise may differ (Abrantes et al 2011). two of the participants
dropped out, resulting in a dropout rate of 16%. the average dropout rate at the residential rehabilitation unit the study took place is approximately 25%. the lower dropout
rate was coincidental and not due to the study. the data from the interviews of the participants who quitted the rehabilitation program were excluded from the findings.
Participants reported heroine as the main substance in recent years. together with heroine they
reported use of cannabis, barbiturates, cocaine, MdMA, amphetamine, and several
chemical home-made drugs. their age was ranged between 23 and 52, with an average of 33 years old. their history of abuse was on average 16 years. in the first round
of interviews, they had already spent a period of two months in the residential recovery
stage, with an abstinence rate (including alcohol) three months on average.
five of the participants had previously attended other rehabilitation programs, two were starting
anew in the “18 AnO” for the second time after relapse, three had made several attempts
to beat addiction on their own, and for two of them this was their first attempt to quit drugs.
The exercise program
the daily fitness schedule included a 15’ warm-up and a 45’ soccer or/and basketball game under the supervision of a physical trainer and run every day except for weekends. in
view of the comorbidities and the frequent physical injuries, the schedule is generally
flexible and gives patients the autonomy to do alternative types of exercise such as
jogging or walking if they want to. All clients had had medical check-ups and a doctor’s permission to participate in the fitness program.
Apart from the scheduled exercise, clients had the opportunity to do strength training. the center had a well-equipped gym where they could work out on weight lifting in their leisure
time. six participants worked-out regularly five times per week for one hour on average, two participants occasionally, and two chose not to do any strength training.
since their age and physical condition differed, the intensity of exercise was not imposed. On
the contrary they were free to adapt it to their own needs. however, it has been observed that patients usually work out at a moderate-to-high intensity level both in
strength training and team sports from the beginning –depending on their physical
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condition, which increases gradually. literature suggests that, if the intensity of exercise is self-selected, it appears to enhance tolerance on high intensity levels
(Ekkekakis, Praffit & Petruzello, 2011).
Procedure
Every participant selected a pseudonym, to protect their anonymity when reporting findings. A
consent form between the authors and the participants was signed and an oral approval was given from the director of the dΗc “18 AnO”.
in-depth interviews were conducted for data collection. A semi-structured interview guide was
used, based on the general recommendations by creswell, 2007 and Kvale and
Brinkmann, 2009. the outline of the semi-structured guide contained introductory questions aiming to obtain demographic information about the participants, as well as to
break the ice between them and the interviewer. then, five main open-ended questions
where posed, followed by probes and follow-up questions that covered a broad range of
topics related to drug abuse treatment: body sensation starting from drug the abuse period till the moment of the interviews, emotional responses to body sensation, experience
of exercise, possible differences between strength training and team sports, patients’
preferences, effects of exercise on their everyday living, impact of exercise on psychological and behavioral changes and influence of exercise on treatment outcomes.
the first round of interviews was conducted during the second month of residency at the rehabilitation center. this period was chosen mainly because, based on practical experience, at that point the participants’ physical condition has already improved to some
extent, therefore they can participate sufficiently to the sessions and are able to fully
benefit from the fitness program. what’s more the period of drug abuse and the withdrawal symptoms are still fresh in their mind, therefore the information about the
changes they are going through is more solid. focus group interviews followed at the
end of the residential stage, in order to cover the influence of exercise through the entire period of residential treatment, and to explore possible differences on the impact
of exercise between the beginning and the end of the treatment.
in addition to the interviews, observations and informal discussions with the staff of all disciplines
performed by the first author were used in order to get additional information about the
participants’ behavior, their treatment progress, and the reliability of their narrations.
the interviews were audiotaped and transcribed verbatim, and then were read repeatedly in order to capture a sufficient general sense of each text (Kvale & Brinkmann, 2009). An inductive analysis was used to identify codes and organize themes. A thematic analysis
was then used to cross-reference participants’ narrations, observations and staff’s information about the treatment progress.

rEsults

The experience of exercise
taking into account fox’s (1994) argument that exercise is a very personal experience, we were
interested in finding out how this particular population experiences physical exercise in
the particular circumstances it takes place.
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let it be mentioned that team sports were called “morning activity” because the daily treatment
program starts with the exercise sessions. As a result, this term has been used in this
paper on several occasions.
there were differences in how patients experienced the two types of exercise, with strengthening exercise being viewed more as a real workout than team sports.
“i only do weight lifting for exercise. Morning activity is just playing. i see it purely as
playing and nothing but playing. it’s the weights that are the real workout”. hristos.
On the other hand team sports were “games” that were “fun”, “entertaining” and helped patients to connect with each other.
“it’s not just the fact that i work out. it also helps me joke around, communicate with
the guys; we go out, have some fun, get a little closer with each other. we’ll have a
few laughs, enjoy it, you know what i mean. isn’t that fun? you bet it’s fun” Asterix.
the experience of “play” and the social interaction involved in sports triggered an emotional
process that constituted a decisive factor in showing a clear preference for team sports
over weight lifting.
“i prefer team sports more because i like this whole relationship that is built with the
others. tension, joy, anger. (Pause) All these feelings that are stirred, you could never
generate by yourself. to be excited, to compete, i like that. it makes me feel alive” Mike.
“Νow, going to the gym, well, have tried to keep it up but i find it hard. i don’t know.
(Pause) i think it is because we don’t ‘play’ there. what i mean to say is that when we
play basketball there is all this action, joking around; besides exercising and having to
follow a technique and all that. People’s personalities come out and so on. (Pause)
the bottom line is that it seems to suit me more” dimitris.
in many narratives participants reported that the experience of playing took them back to their
childhood and adolescence, before they started to use substances, which enhanced
the element of enjoyment.
“… it makes me feel young again, exercise does. As if i were 18 years old and played
soccer with my friends, that’s how it makes me feel. that’s what i like about it” Kroif.
“i like it because it reminds me of my childhood” Marios
Additionally, team sports take place outside the “house”, and the opportunity to change
scenery for a little while coupled with the need for motion enhanced their partiality for
this preference.
“i like the fact that we don’t just sit around, doing nothing, you know. i like group therapy sessions too, mind. i get something different from each group. But there, you’re always behind a wall, in a room” Garifalakias.
“that’s the only time we get outside the “house”. what i’m saying is that if we stay in
for 5-6 days, it is hard on us to say the least, and by going out to get some fresh air,
to play a little, the routine changes” Mark.
All these factors contributed to making participants experience “morning activity” as a pleasant
and important daily routine, to which they attributed a distinct trait, different from all
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other therapeutic interventions, lighter and more pleasant, which could discharge
stressful situations.
“in my case, it helps knowing that every morning i have something to expect, that i will
spend an hour pleasantly. i lighten up and it makes me happy during the day. in other
words, even if i have had a tough day, i know i’m getting out of the house and play,
unwind and that i’ll be fine. so, it helps me very much” Mike.
“Exercising time is a bit more chill than treatment time. letting off steam, you know, it’s
not so much (pause). it may be a therapeutic process to some extent, but exercising
also involves pleasure, it includes the element of playing” Asterix.
their preference for team sports does not mean that strengthening exercise was not well-liked.
On the contrary, it was a pleasant and creative way of managing their leisure time,
which also worked as a replacement of the “morning activity” sessions when missed,
and was more related to body shape improvement and body image than team sports.
“But on days when there is no morning activity, on rainy days, at weekends, etc., i
need it, i miss working out. And i usually only go to the gym on days when i have
missed morning activity”, dimitris.
“i saw a big difference in my body. And i loved it. it helps me. when i do not feel well,
i am bored, i do not have what to do, i go (pause) and just like that within the first 5
minutes. As soon as you go, you like what you do, you are happy. i’m happy when i
see the changes in my body” Mike.
Beyond the experience of strengthening exercise per se, another particular aspect emerged:
the experience of the gym as an area, a place that favors communication, the bonding
of patients and the cultivation of relations among them.
“in my view, it’s not the weight lifting that makes a difference. i believe it’s the gym, the
place. (Pause) i use it as a place that suits me around here, which helps me to talk
and to also listen” Marios.
in some cases, being at the gym as an area seemed to outweigh the experience of doing
strengthening exercise.
“i lift them (weights) every day, i do a few sets. (Pause) i stay at the gym for a couple
of hours but i mostly talk to the other fellows of the center. i only really lift weights for
fifteen to twenty minutes” Kyriakos.
The experience of the body
the two-way relationship between body and soul is widely accepted in psychology. what’s more,
the idea that the body draws from the psyche and the psyche is expressed through the
body is prevalent. the link between body and soul is reflected in Jordy’s words.
“i think my body expresses what i feel at all times” Jordy.
when dealing with an emotional or mental crisis, the body is called upon to alleviate the mental
pain, and that is where the cause of the abuse that drug addicts usually inflict on their
bodies is rooted (Matsa, 2002). we investigated the body-psyche relationship of the
participants in every stage, from drug abuse to the moment of the interviews. Although
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the questions referred to “body sensation”, many of the participants also talked about
“body image”. By “body image” they didn’t mean exclusively having a well-shaped, fit
body when looking in the mirror. the term was stretched and referred also to a mental
picture they have in their mind about their body, and consequently encapsulated both
concepts.
while using substances, their relationship with their bodies constantly fluctuated from absolute
indifference to the awareness of the negative consequences of abuse.
“i didn’t care at all about my body. it just did whatever my mind wanted” Asterix.
“how did my body make me feel? it made me feel as if i was running out of time, that
i did not have time. that is, i could feel myself vanishing” Paco.
having withdrawal symptoms is a particularly unpleasant experience that primarily concerns the
body. when the withdrawal syndrome subsided, throughout the early recovery stage,
all participants experienced symptoms of anxiety and depression during which their
poor physical condition either was one of the causes of these symptoms, or made
symptoms worse.
“i had no strength, i would go from one sofa to the other. i had zero energy, smoked
like a chimney. As expected, i didn’t like the way i looked. i was like ‘just look at yourself!’ As if my gloomy mental state didn’t make me feel bad enough already, the way
my body looked was one more blow” hristos.
“i thought i would never go back to the way i was before, my spirits were very low, i
felt despondent, i thought everything was gone, that i had aged prematurely and that
it would not change even though i had stopped doing drugs” Kroif.
As abstinent rate increased, and to some extent they managed to better deal with the symptoms of depression, the need for physical activity began to emerge.
“...the way i felt the things around me changed, my sense of smell, of taste. the colors. like waking up from a dream. And my body was beginning to acquire mobility. i
had to do something with it. so, i went cycling” Jordy.
On entering the residential recovery stage and beginning having regular exercise sessions they
all witnessed an immediate change in their body image and sensation, which in turn
triggered a number of positive emotions.
“My body feels good not only in general but also after workout; it feels alive and
healthy (Pause). it’s a beautiful feeling as for many years, both when i used drugs and
when i did not, i neglected my body. And now that i feel it recovering, i do not know,
i’m pleased. i’m glad to see i’ve still got it, i haven’t lost the war, that though it may be
late it’s not too late. i find that kind of reassuring” hristos.
“Oh, i can feel my body is stronger (Pause). i feel like it is slowly changing. i feel very
well, wonderful in fact. i like it. Because i’m doing something good for me and my
body. Because before i was killing it, whereas now i’m building it up. i’m making it
stronger, sounder, more like it should be” Paco.
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The influence of exercise
Psychological
Khantzian (1997) claims that the use of substances is a kind of self-medication, which relieves
the individual from painful affect states. On stopping the use of substances, psychological distress reemerges, burdening the mental health of the patients, a factor that often
leads to relapse. Exercise seemed to positively influence the way participants handled
the chaotic emotional states.
“i like it because i believe, i’m sure - although no one can be sure of nothing - but well,
i think it’s the only way for me to unwind. i often feel like i’m in a maze and that’s how
i’m going to get out of that maze. i love that very much, and i try to work out every
day, to sweat. it helps me to put my mind at ease, to get rid of my remorse, my obsessions, of the past, my guilt” Kyriakos.
this kind of self-regulation improved participants’ mood. in general, all participants stressed
that exercise helped improve their mood. Exercise can enhance mood in several ways.
in this study we distinguish three elements that were of particular importance for all
participants. the first, as was previously mentioned, was the changes in body sensation and image. the second was the tension release, both physical and mental, which
had various aspects.
“Exercise helps me decompress; from stress, anger, tension, sadness, all kinds of
emotions. if i am in a state, i’ll just run, cry, joke around and it will get better. i’m not
saying there are no other ways to vent myself, but if it is immediate relief you’re looking for that’s physical, isn’t it?” Asterix.
An important result of tension relief was anger management. Anger is a feeling very common to
drug addicts because they are feeling trapped (dodes, 2002).
“Me, for one, exercise helped me vent my anger, especially at the beginning. yes, it
calms me down. Because i too have selfishness issues and such. so, it often helps me
when i can’t deal with my anger. it helps to just go and work out and “leave” my anger
there” Marios.
the third element was self-esteem enhancement. Many researchers argue that self-esteem is
the link between exercise and better mental health. (fox, 2000; legrand, 2014; sonstroem & Potts, 1996), which is also evident in this study.
“... i see that my muscles begin to show, my body is a little firmer, and i’m glad. i feel
beautiful in and out and i think that this will show to other people too. (Pause) i feel
better with myself. i feel more confident in me instead of being depressed or indifferent” Mike.
“now, in other respects, it’s like when i tried to quit smoking. it boosted my self-esteem and my self-confidence, that is, it definitely strengthened a more positive side of
myself” dimitris.
the improved mood, owing to exercise, influenced positively the entire treatment process. first,
it favored the communication among participants. communication is defined as the exchange of opinions, feelings, ideas and thoughts among people. in drug addiction
treatment, communication is imperative but as a rule it is blocked.
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“People with communication issues have changed. And they have changed in general;
not just with regard to people whom they workout with, but also with people they don’t
workout with. i can see that it is easier to approach them. the way i see it, he who
takes care of his body opens up as a person” Jordy.
second, it helped participants be more open, receptive and functional in the other treatment interventions.
“i feel secure, more confident. i feel more ready” Kyriakos.
“Exercise positively affects me so that i’m in a better mood regarding treatment. it
helps me be more receptive to what they will give to me. to feel stronger so i can accept something i will probably not like. Exercise helps me deal with it” Paco.
“yes, i join the therapy groups in a better mood and i am more open to giving more.
Both to myself and to the rest of the group. that is, if i felt down in the dumps before
a therapy session i might have thought «oh shit, i have to go to psychodrama now or
‘crap! it is psychotherapy time’ or ‘i feel pressured’. (Pause) it’s not as if i don’t feel
pressured when i’ve worked out beforehand; cause i do. And i realize a lot about myself. it just helps me to be more open and go with the flow” Mike.
Behavioral
Exercise seemed to have a positive effect on various behavioral changes, depending on the
personality of each participant. some participants described improved cooperation.
“to be honest, what exercise helped me the most with was getting me to cooperate
with others whether i wanted to be with them or not. And that doesn’t have to do only
with sports and exercise, it has to do with everything” Asterix.
in many narrations participants reported, without being asked, that they reduced smoking or
had even been thinking about giving it up.
“... working out helps me a lot. it has helped me cut down on smoking to an unbelievable degree. that is to say, i used to be a chain smoker and now i smoke 4-5
cigarettes a day. cause when you work out you don’t feel like smoking as much, it
kind of kills your urge to smoke” Kroif.
furthermore, as a result of the improved body image and body sensation, healthier eating
habits were adopted.
“As soon as i started exercise, i could quit eating bread just for the hell of it or not
have dessert in more, and i also stared minding what i eat.” Mike.
As smoking and eating habits were changing there was also a general tendency to better selfcare as a result of engaging in exercise sessions.
“loving, taking care of, and caring for yourself is part of the treatment... i now make
sure i’m clean, my place is clean and that i live the way i think i deserve to. i want to
be clean and have clean clothes and a clean space to live in” Marios.
finally, improved mood caused higher energy levels, which in turn brought a vitality that made
the participants creative throughout the day.
“...it generally helps me to do everything better, to sleep better, it animates me to do
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things. let’s say that i’m in a better mood cause of the workout. i will sit down and
start writing music, then i’ll try to find things to do, to read books” Paco.
Social interaction
As faulkner & sparks (1999) argued, we cannot separate social factors from the exercise itself.
Particularly for drug addicts the influence of social interaction on positive outcomes
have been stressed extensively in literature. in this study we investigated the particular
ways that social interaction manifested itself within this group.
we previously mentioned that gym was perceived as an area of therapy that helps the patients
to connect with each other and become part of the social body. this impact it had particularly stressed by those participants who were more introverted. the “morning activity” was also thus described.
“...you can get closer to the other, (pause) i (pause) had already tried to do so in the
past; i remember trying but i was all clammed up, i didn’t talk, i was shy (pause). however, when i played soccer i would open up, i felt more free and that helped me get
closer to the others...” Mike.
“... i notice the others talking to each other, making fun (pause) and i feel that i want
to take part in it too, so (pause), i start to join in more” Mark.
Exercise promoted integration into group and the cultivation of relations among patients. what’s
more, another dimension of it came to light and the fact that it was mentioned by all participants without any prompt, indicates how strong its influence was. the “morning activity” was described as a process during which they could “let go” and be themselves.
“...we could get closer, much closer. (pause) it is harder to do so in a therapy group,
what with your defenses and fears, what with your worries about what to say, there are
lots different things that run through your head. during workout, in the game, you
show who you really are, you play and that’s it. it brings out the child in you, your
spontaneity, it brings out everything. i think you’re at your most innocent during the
game. in other words it brings out your true self” Asterix.
the patients’ true self was expressed through behaviors that reflected each other like a mirror
through which they discovered one another but also their own self.
“what i have noticed, and in that i agree with the guys, is that in the court one cannot
easily “hide”, that is, a lot of behaviors come out and people’s true colors appear. in
other words, what they say about the court being a mirror is true” Mike.
“… i mean things that you may not take notice of during the day, and which do not
come up in a conversation, you actually see them in the way someone plays, the way
you play (pause) it is as if there are fewer filters in my behavior, fewer, (pause) fewer
blocks in my mind” dimitris.

discussiOn

drug addiction treatment entails a change of the addicted person’s lifestyle. this change presupposes an alteration in the relation of the drug addict with himself and the world, a
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process involving his/her body, his/her psychological structures, and his/her social
identity (Matsa, 2002). the present research explored the role of exercise in the therapeutic change process within that particular context.
As the study was conducted in the residential recovery stage of a particular treatment approach
with exclusively adult male participants, it would be unwise to generalize the findings to
the whole spectrum of drug addiction treatment or the entire drug addicted population.
Additionally, given the exploratory nature of our study and the dearth of literature on the
domain, any attempt to draw definitive conclusions would be inappropriate, so findings
may be regarded as informative. however, notwithstanding these limitations, exercise
has had a wide and significant impact on the treatment at the residential recovery stage.
Each of its positive effects triggered another, setting in motion a chain reaction.
there are considerable internal and external pressures in effect when one decides to attend a
drug rehabilitation program. unsurprisingly, therefore, these individuals are faltering
between relapse and recovery. during treatment the use of drugs as a solution for the
psychological suffering does not exist, and patients fear of a life without substances.
feelings of powerlessness and frustration create anxiety, tension and rage (fetting,
2012). furthermore, a sense of inner emptiness, dissatisfaction, and boredom overshadows their life when sober. they go through various forms of denial (wurmser,
1985); a refusal to accept their problem and a negative attitude towards everything,
which blocks all thought and feeling. these are very common causes for dropouts,
which usually lead to relapse.
from this perspective, an important effect result of exercise was its contribution to retention in
treatment, resulting in the completion of the residential rehabilitation program. Exercise
has been described, by this study’s participants as a particularly enjoyable activity that
removed accumulated tension, discharged the tense emotional state, reduced anger,
reversed negative feelings, and enhanced mood. in all the narratives words such as
“joy”, “vitality”, “satisfaction”, “fun”, “passion” and many similar ones appear. these
pleasant emotions helped to release the blocked thinking and reverse the general negative attitude patients had assumed. so we can consider exercise as a positive element regarding the overall treatment. the patients who feel “happy during the day”
can manage psychological distress more easily and persist in staying in the therapeutic setting, which lead to low dropout rate.
At the same time, apart from preventing premature dropout, exercise also affected the entire
treatment process and consequently the treatment outcomes. the purpose of the treatment on this specific approach is patients to understand themselves, to pinpoint what
led them to addiction, as the traumatic way in which they experience some situations
prevents them having a full and creative life. this process requires clients’ active engage to treatment, to express willingly their inner world in order to be treatment effective. however, putting all that in words is difficult for them at the beginning of treatment
where substance abuse is recent, denial prevails, and have yet to develop a trusting relationship with their therapists and peers. naturally, they cannot be forced to speak. the
fear of exposure makes patients develop defenses against treatment because they are
confronted with aspects of themselves and memories that may be difficult to deal with.
furthermore, they have small emotional vocabulary (Khantzian, 1999). consequently,
communication is limited or if anything is expressed it is void of essential meaning.
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therefore, during the first period of treatment when words are still weak the body is important.
withdrawal syndrome is a physical process. the relief one feels when this unpleasant
experience is over is purely physical and the harm they have caused their bodies is the
first thing they become aware of. All participants reported that a big part of the negative
mood is rooted to the physical harm and the bad physical condition. thus, physical rehabilitation is of priority at that point. One of the reasons we assume that clients worked
out on moderate to high intensity level is that they sought the quickest possible physical rehabilitation which entailed a better mood. wang and colleagues (2014) also noticed that high and moderate intensity exercise is more effective than low intensity.
Another interpretation is that they may also have been seeking a way to retrieve the image of the
body they had before their dependence began. Exercise contributed to a quicker physical
recovery and subsequently to a better body image and body sensation. A drug addict will
continue to desire psychoactive substances emotionally, but he is physically removed
from the world of substances and he experiences his body “as it should be”. After a long
period of time on drug abuse, now they have a new body and exercise helps to gain
physical self-awareness, to acknowledge their physical abilities and weaknesses and cultivate a new relationship with their body. it is the first step for self-awareness, signaling
the beginning of the recovery. we could say that exercise helps the addicts to redefine
the relationship with their body and concerns the physical part of the treatment process.
furthermore, the physical recovery and changes on body image and sensation were significant
factors for enhancing participants’ self-esteem and self-confidence. A healthy and
strong body, and physical abilities improved in time, created feelings of worth and value for the self. what’s more, the positive feelings for the self, developed skills of selfcare and self-protection. their behavior started to change, adopting healthier habits
and a more structured and creative lifestyle, which enhanced motivation for recovery.
Kohut (cited in fetting, 2012, pp. 103-105) argued that the work of recovery is to develop patients’ capacities on the areas of tension-regulation, self-soothing and self-esteem. in
this study we observed that exercise influenced positively these areas –especially tension regulation and self-esteem-. what we notice in particular is that the release of accumulated tension through the body, anger management, and a better self-esteem, favored communication and relationships among participants. substance abuse is called
to fill in the absence of essential relationship experiences (Matsa, 2002). Both team
sports sessions and the gym area helped participants to connect to each other, to feel
a sense of sameness, and a sense of belonging into a group. furthermore, being accepted as part of the group, having a strong and healthy body, and a better mood,
made them feel more confident and secure to express their story, thoughts, feelings
and fears in psychotherapy and other interventions.
An important aspect of exercise is that participants experienced the sessions less as a therapeutic activity and more as “fun”. however, the purpose of exercise is not to entertain
the patients but to be a therapeutic tool. winnicott (1971) places “play” in a potential
space where children -but also adults- can be free from the limitations of reality and
manifest a series of emotions that would be dangerous to express in real situations.
this potential is manifested on this study, since team sports facilitated free emotional
expression, authentic actions and reactions, and consequently the appearance of sides
of the participants’ true self.
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regarding the denial and resistance to treatment, patients try to protect a fragile self. furthermore, drug addicts lack of self-awareness due to the prolonged periods of substance
abuse (Goldstein et al, 2009). thus, either they are confused about who they really are
either they are hiding from emotionally hazardous situations. Anyway, patients hesitate
to express their real self, and they behave in a conformist and false manner at the beginning of recovery. into the game, however, participants felt alive and free, the denial
in treatment is reduced, and behaviors that expressed freely, helped participants to
distinguish the real nature of their peers and, at the same time, their own attitude towards the others and themself. it is a case of mirroring; the “multi-faceted mirror of the
team,” as wallon (1954) calls it.
these insights were not just mere observations of behaviors that helped participants to better understand their peers. they were raw material for further elaboration to psychotherapy,
other interventions and the whole spectrum of everyday life. they start to obtain a real
knowledge about who they really are and which are their real needs. Even the acting-out
and the extreme behaviors that surfaced - due to the intense physical stimulation - were
treated as psychotherapeutic material, as participants were given the opportunity to discuss what caused them, how influence the group, and what their consequences are.
there are of course other interventions that involve play. what made participants to distinguish
exercise from the other interventions as less treatment and more “play”, is that in exercise sessions there is the element of motion and there is no need to express their
thoughts and feelings in words. Additionally, the high interaction involved in team
sports, the action and reaction, and bodily contact greatly enhanced this process.
At this point let us stress, that the influence of exercise on revealing sides of the true self has
been highlighted because physical activity and psychotherapy are strongly correlated.
in therapeutic approaches that do not use psychotherapy we will probably not find
similar outcomes.
since participants reported different experiences between strength exercise and team sports we
discuss the particular effects of each type of exercise. in general both types of exercise
shared common results and affected the therapeutic process as whole. in more particular, team sports affected more the retention in treatment due to the element of enjoyment involved in play. what’s more, the revealing of the true self was solely due to
team sports. we consider that team sports are more interrelated with the other treatment interventions. however, strength training contributed more in physical rehabilitation and seemed to be more effective in changes in body sensation and body image.
furthermore, strengthening exercises also expedite the recovery of the muscular system, helping with injuries, which are very common. in this light we believe that both
types of exercise should be applied as they complement each other, encompassing a
wide range of benefits.

cOnclusiOn

this study’s finding, show the necessity of exercise as an intervention at drug dependence
treatment. it is impossible to dissociate the body from the soul in human, more so in
the case of drug addicts whose body is of particular value, both while they use drugs
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and during rehabilitation. from this perspective, it is hard to perceive an effective clinical practice that will not take into account the physical changes of the patients and
their impact on the patients’ mental state. not only did physical exercise improve the
physical condition and the mood of the participants in the study but it affected the
whole physical, social and psychological process of change as well. that is why
should be included in the philosophy of any rehabilitation center. this, however, does
not mean that it can be considered a treatment per se. As hristos puts it “it’s not just
the exercise that’s helps, it’s other things too...”. Exercise is just part of a group of
therapeutic interventions which together comprise the treatment as a whole.
for the initial and reintegration stages are required researches that are tailored to the specific
therapeutic environments, as clients have differed needs and the treatment implementation may partly differ. this will allow us to complete the puzzle for the entire treatment.
separate research is also needed with regard to the female population and adolescents
as they may experience and perceive exercise differently and have other expectations.
the result of manifestation of true self is proposed for further investigation. since we did not
meet any relevant bibliography, a more detailed study is needed to clarify the dynamics of the interaction between physical exercise and psychotherapy. the fact that this
is an influence of the exercise that was stressed by everyone in both rounds of the interviews, seem to be of particular importance. we also propose further research on the
contribution of exercise to strengthening self-esteem and self-confidence because they
are of great importance in the work of recovery, and as other therapeutic interventions
affect those psychological parameters as well. finally, studies are needed on motivation, on how we can apply exercise in order to release all its potential.
the main benefits for the participants were twofold. firstly, dropout prevention and retention in
treatment, which is vital, as we need to ensure patients’ stay in the rehabilitation center
in order to apply treatment. And secondly, exercise contributed to a wide range of psychological changes, enhancing the overall treatment process. these benefits were induced by the relief of physical and emotional tension, the change in the participants’
body sense and image, social interaction and the enjoyment of the sessions.
Physical exercise is of particular value in the first months of treatment, when the patients’ defenses are up, to express in words is difficult, and resistance to treatment is still high.
As time goes by the patient gradually relaxes and self-regulate, drops his “shield” and
begins to engage actively in the therapy. the role of exercise in this is key. this does
not mean that patients do not benefit from exercise anymore but oral communication is
now easier and all other treatment procedures have been activated.
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thE duAl diAGnOsis idEntity thrOuGh thE EyEs Of nOn-duAly
diAGnOsEd druG usErs
KErAMEfs PAnAGiOtis1, Msc, BA PsychOlOGist

Abstract
dual diagnosis, or else coexisting drug and mental health problems, remains a field that requires further understanding. the causes of dual diagnosis are multiple and uncertain,
the definition has the experts disagreeing and the therapeutic approach seems to have
no positive results so far and it still remains under consideration. the aim of this study
is to reveal drug users assumptions concerning the dual diagnosis identity, to understand their definition of the phenomenon and to address issues of its management
from addictions intergroup subjects. the data was collected through focus group interview, focusing in the dual diagnosis identity perceptions, the discrimination and prejudices that dually diagnosed individuals may have to face with and in the group interactions. thematic analysis was used to process the results. the study revealed that participants in the focus group focused mainly in the psychopathology of dual diagnosis
and on drug prescription from psychiatrists, which they perceive as legal drug use. the
study also reveals that non-dually diagnosed drug users perceive their ingroup as being different and hierarchically superior to the dually diagnosed drug users group, especially in relation to rehabilitation options and possibilities. they also refer to dual
stigma and to their prejudices and difficulties they face when interacting with the dual
diagnosis group.
Key words: dual diagnosis, intergroup relations, social identity, double stigma.
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Η τΑυτοτΗτΑ τΗΣ διπλΗΣ διΑΓΝώΣΗΣ μΕΣΑ Απο τΗΝ οπτιΚΗ ΑτομώΝ
που ΚΑΝουΝ μοΝο ΧρΗΣΗ ουΣιώΝ
ΚΕρΑμΕyΣ πΑΝΑΓιώτΗΣ2, Msc, BA ΨυΧολOΓοΣ

περίληψη
Η διπλή διάγνωση, ή διαφορετικά οι συνυπάρχουσες δυσκολίες, ο εντοπισμός δηλαδή σε άτομα παράλληλα προβλήματος εξάρτησης και ψυχοπαθολογικής ετικετοποίησης, αποτελεί ένα γρίφο για το πεδίο των εξαρτήσεων. Η αιτιοπαθογένεια της είναι σύνθετη και
αβέβαιη, ο ορισμός της αποτελεί πεδίο διαφωνιών και η θεραπευτική της διαχείριση
φαίνεται να μην είναι αποτελεσματική και βρίσκεται υπό εξέταση. Στόχος στην παρούσα έρευνα είναι να μελετήσουμε τις πεποιθήσεις χρηστών για την ταυτότητα της διπλής διάγνωσης, έτσι ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα για τον ορισμό και τη διαχείριση του φαινομένου από υποκείμενα της ένδο-ομάδας των εξαρτήσεων. Η συλλογή
δεδομένων έγινε με focus group, που εστίασε στην αντίληψη της ταυτότητας της διπλής διάγνωσης, τις διακρίσεις και προκαταλήψεις που μπορεί να υφίστανται τα άτομα αυτής της ομάδας και στις διομαδικές αλληλεπιδράσεις. Για την επεξεργασία των
αποτελεσμάτων χρησιμοποιήσαμε τη θεματική ανάλυση περιεχομένου. οι συμμετέχοντες επικεντρώνονται στην ψυχοπαθολογία των διπλά διαγνωσμένων και στη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική τους αγωγή την οποία βλέπουν σαν νόμιμη χρήση, ενώ μιλούν για την ένδο-ομάδα τους ως διαφορετική και ιεραρχικά ανώτερη στην προσπάθεια της απεξάρτησης, κάνουν λόγο για το διπλό στιγματισμό και τις κοινωνικές προκαταλήψεις που υφίστανται και οι ίδιοι και μιλούν για τις δυσκολίες στις αλληλεπιδράσεις τους με τους διπλά διαγνωσμένους.
λέξεις κλειδιά: διπλή διάγνωση, διομαδικές σχέσεις, Κοινωνική ταυτότητα, διπλός στιγματισμός

ΕιΣΑΓώΓΗ

Το Αίνιγμα της διπλής διάγνωσης
Η διπλή διάγνωση αναφέρεται στη συνύπαρξη προβλήματος εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες
με ψυχιατρικές διαταραχές. ο εντοπισμός και η αναγνώριση του φαινομένου ενέχει δυσκολίες και η διαχείριση του αποτελεί επίσης ένα θέμα υπό εξέταση (finbar, 1993). Η
βιβλιογραφία περιγράφει συχνά τη διπλή διάγνωση ως ένα γρίφο, ένα αίνιγμα ή μια
πρόκληση για τα πεδία των εξαρτήσεων και της ψυχικής υγείας (McKenna & ross,
1994; Mueser, Bellack & Blanchard, 1992; Mueser, drake & wallach, 1998). Ακόμη και ο
όρος «διπλή διάγνωση» θεωρείται από πολλούς προβληματικός, καθώς είναι ιδιαίτερα
ιατροκεντρικός και περιοριστικός στην έννοια της συννοσηρότητας και στην ψυχική
ασθένεια (μάτσα, 2017). Αντί αυτού προτείνεται ο όρος «Συνυπάρχουσες δυσκολίες», ο
οποίος αποτελεί μια δήλωση ενός γεγονότος, την περιγραφή μιας κατάστασης, που περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο φάσμα προβλημάτων (Guest & holland, 2011). το σκεπτικό
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πίσω από τις συζητήσεις για την αλλαγή της ορολογίας σε «Συνυπάρχουσες δυσκολίες»
έγκειται στο ότι πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι δεν θα πάρουν
επίσημη διάγνωση, υστερώντας έτσι θεραπείας (velleman & Baker, 2008).
Υπο-κατηγορίες στη διπλή διάγνωση
Η διπλή διάγνωση αποτελεί μια υπο-ομάδα κάτω από την ομπρέλα των εξαρτήσεων. ώστόσο,
ακόμη και σε αυτή την υπο-ομάδα μπορεί να υπάρχουν υποκατηγορίες, ανάλογα με
την αιτιοπαθογένεια (department of health, 2002). Για παράδειγμα, μια κατηγορία
μπορεί να αποτελείται από άτομα στα οποία τα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα προκλήθηκαν από ουσίες (κατάχρηση ή στερητικό) και που αυτά θα υποχωρήσουν όταν
επανέλθει η νηφαλιότητα. τα άτομα αυτής της κατηγορίας ίσως φαίνεται να μην ανήκουν πραγματικά στη διπλή διάγνωση καθώς τα συμπτώματα τους θα πάψουν όταν
υπάρξει αποχή από τη χρήση. μια δεύτερη κατηγορία αφορά τα άτομα που πράγματι
ανήκουν στη διπλή διάγνωση, με προβλήματα εξάρτησης και ανεξάρτητα συμπτώματα
ψυχιατρικών διαταραχών. τα άτομα αυτά θα χρειαστούν πιθανόν ειδική θεραπευτική
διαχείριση, προσοχή και φροντίδα. (McKenna & ross, 1994). τέλος μια τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει αυτούς που είχαν ψυχιατρικές διαταραχές και έκαναν χρήση ουσιών
ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τα συμπτώματα (μοντέλο αυτοθεραπείας)
(Khantzian, 1985; 1997).
μελέτες δείχνουν πως οι διπλά διαγνωσμένοι έχουν πιο παρατεταμένα και σοβαρά προβλήματα από εκείνους με μια μόνο διάγνωση και οδηγούνται συχνά σε κοινωνικό αποκλεισμό. τέτοια προβλήματα είναι τα ψυχοκοινωνικά, όπως ανεργία, δυσκολίες με στέγαση, απουσία πρόσβασης στην εκπαίδευση, εμπλοκές με το νόμο λόγω βίας, μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονικής συμπεριφοράς, περισσότερες υποτροπές και νοσηλείες, μη
συμμόρφωση με θεραπεία και εγκατάλειψη/ μη ολοκλήρωση προγραμμάτων, κίνδυνοι
για μόλυνση hiv λόγω επικίνδυνων συμπεριφορών στη σεξουαλική ζωή ή στην ενδοφλέβια χρήση κτλ (Mueser, drake & wallach, 1998; todd, et al., 2004; Zimmerman,
sheeran & chelminski, 2004; Gregg, Barrowclough & haddock, 2007).
το βίωμα των ατόμων με διπλή διάγνωση περιέχει έτσι περισσότερη δυσφορία, ταραχή και παρορμητικότητα και αντιμετώπιση από την κοινωνία με μεγαλύτερη απόρριψη και φόβο,
λόγω του διπλού τους στιγματισμού, προκατάληψη και διακρίσεις, τόσο λόγω της
εξάρτησης, όσο και της ψυχικής ασθένειας (μάτσα, 2013).
Κοινωνικές διακρίσεις
οι διπλά διαγνωσμένοι όντας τόσο ψυχικά ασθενείς, όσο και εξαρτημένοι, δέχονται πολλές
φορές διακρίσεις και από τους ειδικούς της υγείας, οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν με
αρνητικά στερεότυπα, με φόβο, θυμό ή λύπηση, αφιερώνοντας έτσι λιγότερο χρόνο
και ενέργεια στην φροντίδα τους (Morgan, 2014; van Boekel, Brouwers, van weeghel
& Garretsen, 2014). οι ειδικοί σε προγράμματα απεξάρτησης φαίνεται να έχουν την
θετικότερη αντιμετώπιση για τους χρήστες, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ειδικούς
της υγείας, αλλά και σε αυτό το πεδίο η διπλή διάγνωση παραμένει μια δύσκολη πρόκληση (najavits, 2002). οι διπλά διαγνωσμένοι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες ακόμη
και στο να απευθυνθούν σε κάποια θεραπευτική δομή, καθώς οι ψυχιατρικές κλινικές
δεν δέχονται άτομα που έχουν πρόβλημα εξάρτησης και τα περισσότερα προγράμματα απεξάρτησης δεν δέχονται στις κοινότητες τους ψυχιατρικά περιστατικά που χρήζουν φαρμακευτικής αγωγής (μάτσα, 2017).
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Η κλινική εμπειρία δείχνει πως αν το πλαίσιο απεξάρτησης είναι καλά οργανωμένο και το προσωπικό του είναι έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο, τα άτομα της διπλής διάγνωσης
μπορούν να συνυπάρχουν με ίσους όρους με τους υπόλοιπους θεραπευόμενους, χωρίς διακρίσεις και να βλέπουν ευεργετικά αποτελέσματα. παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο
συνήθως δεν συμβαίνει, αλλά αντίθετα τα υποκείμενα της διπλής διάγνωσης αντιμετωπίζουν ποικίλες διακρίσεις στους θεραπευτικούς χώρους και δεν γίνονται δεκτά ούτε στις θεραπευτικές κοινότητες (μάτσα, 2013).
μπαίνουν έτσι στη συζήτηση ζητήματα διομαδικών σχέσεων μέσα στην ίδια την ομάδα των εξαρτήσεων. Η διπλή διάγνωση αποτελεί μια υπο-ομάδα η οποία δέχεται διαφορετική αντιμετώπιση τόσο από τα θεραπευτικά προγράμματα, όσο και από τους χρήστες που δεν
ανήκουν στις ομάδες διπλής διάγνωσης. Η κατάσταση αυτή μπορεί να ακούγεται προβληματική αν λάβουμε υπόψη ότι τα εξαρτημένα άτομα αποτελούν από μόνα τους μια
πολύ κοινωνικά στιγματισμένη ομάδα, πόσο μάλλον αν μέλη υπο-ομάδας των εξαρτημένων ατόμων, τα μέλη της διπλής διάγνωσης, δέχονται διακρίσεις τόσο κοινωνικά, όσο
και από την ίδια τους την ομάδα του πεδίου των εξαρτήσεων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει
καθώς τα άτομα έχουν την ανάγκη θετικής αυτό-εικόνας ανάλογα με τη θέση της ομάδας στην οποία βρίσκονται, την οποία αποκτούν περνώντας σε διεργασίες κοινωνικών
συγκρίσεων και διομαδικών στρατηγικών (tajfel & turner, 1979). Για παράδειγμα, όταν
ένα μέλος της ομάδας των εξαρτημένων συγκρίνει την ομάδα του με μια πιο προνομιούχα κοινωνική ομάδα ίσως αισθάνεται μειονεκτικά και ίσως περάσει σε διεργασίες διομαδικών στρατηγικών ώστε να βελτιώσει αυτή την εικόνα. μια από αυτές τις στρατηγικές μπορεί να είναι η σύγκριση της μειονοτικής ομάδας με μια ακόμη πιο στιγματισμένη
ομάδα, έτσι ώστε να υπάρξουν νέα κριτήρια αξιολόγησης (wetherell, 2004).
O διπλά διαγνωσμένος θα υποστεί κοινωνικές διακρίσεις με την ταυτότητα του εξαρτημένου
ατόμου καθώς ακολουθεί ένα τρόπο ζωής ο οποίος έρχεται αντίθετος με τους κοινωνικούς κανόνες της κυρίαρχης ηθικής. Θεωρείται στερεοτυπικά ένα άτομο δίχως αυτόέλεγχο, πλήρως ατομικιστικό, ηδονιστής, βίαιος, παραβιαστικός και παραβατικός. το
κοινωνικό σύνολο προβάλει την ανάγκη να προστατευτεί από το εξαρτημένο υποκείμενο, καθώς οι απαγορευμένες ουσίες που χρησιμοποιεί το κάνουν απρόβλεπτο, ανεξέλεγκτο, επιθετικό και επικίνδυνο. πέραν όλων αυτών, για το κοινωνικό σύνολο ο χρήστης ουσιών είναι αυτόματα και ένας παραβάτης του νόμου, ένας εγκληματίας, εφόσον για το ποινικό δίκαιο η χρήση ναρκωτικών αποτελεί αδίκημα (Κουκουτσάκη, 2002).
Όσον αφορά στην ταυτότητα του ψυχικά ασθενή, ο διπλά διαγνωσμένος θα έχει να αντιμετωπίσει από το κοινωνικό σύνολο τον «φόβο της τρέλας». Και σε αυτή την περίπτωση το
υποκείμενο που φέρει μια τέτοια ταυτότητα, αποτελεί ένα απρόβλεπτο ον, ανεξέλεγκτο και εν δυνάμει εγκληματία. Η ψυχική ασθένεια είναι ένα πεδίο άγνωστο για το
ευρύ κοινό, που γεννά συναισθήματα φόβου, τα οποία ενισχύονται με κάθε ευκαιρία
από τα μμΕ. την επικινδυνότητα του ψυχικά ασθενή δεν υποστηρίζει μόνο το ευρύ
κοινό, αλλά και η επιστημονική κοινότητα, η οποία προβάλλεται ως γνώστης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και πολλές φορές και του μέλλοντος και προχωρά σε ακούσιους εγκλεισμούς και υποχρεωτικές θεραπείες ατόμων, με τη πατερναλιστική δικαιολογία ότι μπορεί να καταστούν επικίνδυνοι τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τους
γύρω τους (τσαλίκογλου, 1990). Στην πραγματικότητα, τα εγκλήματα που πράττουν
ψυχικά ασθενείς δεν διαφέρουν ούτε σε ποιότητα, ούτε σε ποσότητα από εκείνα του
γενικού πληθυσμού (hafner & Boker, 1973). το άγνωστο ωστόσο της ψυχικής ασθένειας είναι κάτι που τρομάζει την κοινωνία, η οποία επιλέγει να «προστατεύεται» από αυ-
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τά τα άτομα, μέσω του εγκλεισμού, του αποκλεισμού και την περιθωριοποίηση αυτών
των ατόμων, με τη δικαιολογία ότι τα «θεραπεύει» στα ψυχιατρικά ιδρύματα και τα
επαναφέρει στην πολυπόθητη νόρμα. τα αποτελέσματα ωστόσο είναι μάλλον τα αντίθετα, καθώς η μακροχρόνια παραμονή σε κλειστά, στείρα και περιοριστικά ιδρύματα
δείχνει πως τα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα όχι μόνο δεν θεραπεύονται, αλλά είτε
επιδεινώνονται, είτε δημιουργούνται και νέα (μπάρτον, 1961).
οι διπλά διαγνωσμένοι έτσι, οι «διπλά αποκλίνοντες» δέχονται διακρίσεις και στιγματισμό τόσο
για τα προβλήματα εξάρτησης τους, όσο και για την ψυχική τους ασθένεια. Θεωρούνται διπλά επικίνδυνοι και ως απειλή για το κοινωνικό σύνολο γίνονται αντικείμενα καταστολής τόσο από την αστυνομική και δικαστική εξουσία, όσο και από το κυρίαρχο
ψυχιατρικό μοντέλο (μάτσα, 2017). ο στιγματισμός ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις
μπορεί να είναι όχι μόνο διπλός, αλλά τριπλός ή και παραπάνω. Αν εξετάσουμε το ζήτημα με διαθεματικότητα, θα δούμε πως τα υποκείμενα αυτά στιγματίζονται όχι μόνο
επειδή είναι εξαρτημένοι και ψυχικά ασθενείς, αλλά και γιατί μπορεί να είναι άνεργοι,
πρόσφυγες, κοινωνικά αποκομμένοι και έχουν προβλήματα με το νόμο (hartwell, 2004).

μΕΘοδοΣ

Στόχος
με βάση τις παραπάνω προβληματικές στις οποίες εντάσσεται η διπλή διάγνωση, στόχος της
παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τις πεποιθήσεις χρηστών που δεν ανήκουν σε
ομάδες διπλής διάγνωσης για την ταυτότητα της διπλής διάγνωσης. με αυτό τον τρόπο επιχειρούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια διαλεύκανσης του «αινίγματος»
που συνοδεύει τη συγκεκριμένη ταυτότητα από μέλη ομάδων που εμπλέκονται άμεσα
με τη διπλή διάγνωση, με την ελπίδα να βοηθήσουμε στη βελτίωση της αντιμετώπισης
και της θεραπευτικής διαχείρισής τους.
Μέθοδος Συλλογής δεδομένων
τα δεδομένα αντλήθηκαν με ομάδα εστίασης (focus group), με μέλη συμβουλευτικού σταθμού
που αντιμετωπίζουν μόνο πρόβλημα εξάρτησης και όχι ψυχοπαθολογίας. οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να μοιραστούν τις
εμπειρίες, τα βιώματα και τις πεποιθήσεις τους για τη διπλή διάγνωση. οι ερωτήσεις
που κατεύθυναν την συζήτηση αφορούσαν τον τρόπο αντίληψης της διπλής διάγνωσης, την εικόνα που έχουν οι συμμετέχοντες για άτομα με την ταυτότητα της διπλής
διάγνωσης και τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα σε μέλη διπλής διάγνωσης και σε άλλους χρήστες. Στόχος ήταν οι ομάδες να αλληλεπιδράσουν όπως θα
λειτουργούσαν σε καθημερινά πλαίσια, εκφράζοντας απόψεις οι οποίες μέσα στο
πλαίσιο της ομαδικής πόλωσης θα μπορούσαν να είναι ειλικρινείς.
Συμμετέχοντες
το focus group αποτελούνταν από τρία άτομα, δυο άντρες και μια γυναίκα (μ.ο. ηλικίας 31
έτη). ο αριθμός των συμμετεχόντων φαίνεται να είναι μικρός, μιας και η βιβλιογραφία
αναφέρει πως ένα focus group στο οποίο θα λειτουργήσει αποτελεσματικά η δυναμική της ομάδας καλό θα ήταν να αποτελείται από τουλάχιστον 6 άτομα (ιωσηφίδης,
2008). ώστόσο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη μελέτη.
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Περιορισμοί-εμπόδια
Αρχικά οι κρατικές δομές της Θεσσαλονίκης που ασχολούνται με τη διπλή διάγνωση είναι μόνο
δυο. Η προσέγγιση μιας και μόνο δομής ήταν δύσκολη, καθώς η γραφειοκρατία που
επικρατεί στο θέμα των αδειών για έρευνα είναι απίστευτα χρονοβόρα και απαιτητική,
με αποτέλεσμα να εμποδίζει τη διεξαγωγή μελετών. Έπειτα, όσον αφορά στο δείγμα,
ομάδες πρώην χρηστών είναι συνήθως δύσκολο να συμμετάσχουν σε έρευνες, να εμπιστευθούν, να μιλήσουν για μέλη άλλων ομάδων, να δώσουν πληροφορίες και να τηρήσουν μια συνέπεια. οι συμμετέχοντες του συγκεκριμένου focus group ήταν αρχικά 5,
ενώ πολλοί περισσότεροι είχαν δηλώσει πως θα παραβρεθούν στο ανοιχτό κάλεσμα
που έγινε. Από αυτούς τους 5, ένα μέλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης όταν πληροφορήθηκε πως η συζήτηση θα μαγνητοφωνηθεί και πως θα πρέπει να
υπογράψει έντυπο συγκατάθεσης. Ένα ακόμη μέλος χρειάστηκε να αποχωρήσει κατά
τη διάρκεια της κουβέντας για προσωπικές υποχρεώσεις. πολύ αργότερα εμφανίστηκαν άλλα μέλη, τα οποία όμως δεν γινόταν πλέον να πάρουν μέρος στη συζήτηση.
διεργασία
Στην ομάδα εστίασης συμμετείχαν τελικά 3 άτομα, τα οποία ανήκαν στην ίδια ομάδα του σταθμού, που σημαίνει ότι γνωρίζονταν ήδη αρκετό καιρό. το γεγονός αυτό τους έκανε να
αισθάνονται άνετα να εκφραστούν με ελευθερία και έτοιμοι για ενεργό συμμετοχή και
αλληλεπίδραση. Η δυναμική της ομάδας δηλαδή υπήρχε ήδη καθώς τα μέλη αυτά είχαν
αναπτύξει σχέσεις μεταξύ τους και δεν γινόταν μια συζήτηση ανάμεσα σε αγνώστους.
Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και άνετο κλίμα και οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν με ελευθερία και ειλικρίνεια. μετά τη λήξη της συνέντευξης
μάλιστα, τα μέλη συνέχισαν την κουβέντα, στην οποία συμμετείχαν και άλλα μέλη που
είχαν έρθει αργότερα στο χώρο, αλλά και εκείνα που προηγουμένως δίσταζαν να πάρουν μέρος στη συνέντευξη. Κάτι τέτοιο φανερώνει πως οι συμμετέχοντες βίωσαν
ίσως την όλη διαδικασία ευχάριστα και βρήκαν ενδιαφέρουσα τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε.
Μέθοδος και διαδικασία Ανάλυσης δεδομένων
ώς εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση περιεχομένου.
Στόχος ήταν μια υποκειμενική ερμηνεία του περιεχομένου των στοιχείων των κειμένων
που συλλέχθηκαν, μέσω της συστηματικής διαδικασίας ταξινόμησης και αναγνώρισης
παρόμοιων θεμάτων ή μοτίβων λόγου (Braun & clarke, 2006). Κατά την ανάλυση των
δεδομένων δόθηκε ισότιμη βαρύτητα και προσοχή σε όλα τα λεγόμενα και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων.

ΑποτΕλΕΣμΑτΑ

με βάση την ανάλυση των δεδομένων του focus group, που αποτελούνταν από μέλη του Συμβουλευτικού Σταθμού, προέκυψαν δυο βασικές θεματικές κατηγορίες: 1. Η Έξω-ομάδα / «Αυτοί» και 2. Η Ένδο-ομάδα / «Εμείς». Στην πρώτη κατηγορία οι συμμετέχοντες
μίλησαν για τις πεποιθήσεις τους γύρω από την έννοια της διπλής διάγνωσης και περιέγραψαν τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας. Έκαναν ιδιαίτερο λόγο για την ψυχοπαθολογία στη διπλή διάγνωση, τη φαρμακευτική αγωγή που τους χορηγείται, η
οποία όπως αποδείχθηκε αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα και την παρουσία των μελών
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αυτών στο Συμβουλευτικό Σταθμό. Στη δεύτερη κατηγορία γίνεται λόγος για το πώς
τα μέλη της διπλής διάγνωσης διαφέρουν ή μοιάζουν με τα υπόλοιπα μέλη του σταθμού, πως η ευρύτερη κοινωνία αντιμετωπίζει την κάθε ομάδα και πως οι δυο αυτές
ομάδες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στην καθημερινότητα τους.
1. Η Έξω-Ομάδα / «Αυτοί»
1α. Ψυχοπαθολογία και διπλή διάγνωση
Στην πρώτη κατηγορία που αναφέρεται στην Έξω-ομάδα, τα μέλη ξεκινάν να ορίσουν τη διπλή διάγνωση με βάση την Ψυχοπαθολογία. Αναφέρουν πως για να ενταχθεί ένα άτομο στην ομάδα της διπλής διάγνωσης οφείλει να εξεταστεί από ψυχίατρο και να λάβει
μια επίσημη διάγνωση.
Αναφορές στην ψυχοπαθολογία καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης γίνονται με αρκετά ιατροκεντρικούς όρους. Κατασκευάζονται με αυτό τον τρόπο οι ψυχολογικές δυσκολίες
ως ασθένειες που επιδέχονται ίασης από ειδικούς της ψυχικής υγείας. ο ψυχίατρος
είναι αυτός που θα εκτιμήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης που βιώνει το άτομο, θα
το εντάξει σε μια ομάδα (διπλής διάγνωσης ή όχι) και θα του χορηγήσει φάρμακα έτσι
ώστε αυτό να καταφέρει να «ομαλοποιηθεί»
«Ε για να φτάσει μέχρι εκεί, να πάρει φάρμακα και όλο αυτό το [...] μετά τι είναι [...]
εγώ πιστεύω θα υπάρχει πρόβλημα και εδώ [δείχνει με το δάχτυλο το κεφάλι του]
εντάξει, το σημαντικό είναι εδώ [δείχνει πάλι το κεφάλι του]» (φάνης, 37 ετών)
το θέμα της φαρμακευτικής αγωγής δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης που βιώνει ένας
διπλά διεγνωσμένος. Στο ερώτημα αν η ψυχοπαθολογία ή οι εξαρτήσεις είναι η κύρια
δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα μέλη της διπλής διάγνωσης, τα ψυχολογικά προβλήματα σύμφωνα με την παραπάνω άποψη είναι πιο σοβαρά και επικίνδυνα από το πρόβλημα της εξάρτησης. ο φάνης, με αυτή τη δήλωση, λέει ουσιαστικά πως είναι πολύ
σημαντικό τα άτομα να είναι λειτουργικά σε γνωστικό επίπεδο. Αν κάτι τέτοιο δεν
ισχύει, τότε κάνουμε λόγο για διαφορετική αντίληψη της πραγματικότητας και διαταραχές που οδηγούν σε γνωστικά ελλείμματα, κάτι που πρέπει να επιλυθεί με παρεμβάσεις ειδικών και φαρμακευτική αγωγή. Όσο υπάρχουν θέματα ψυχοπαθολογίας
έτσι, δεν θα μπορούν να επιλυθούν με την ίδια ευκολία προβλήματα εξάρτησης.
τα υπόλοιπα μέλη ωστόσο αναφέρουν πως το θέμα της εξάρτησης από ουσίες και τα ψυχολογικά προβλήματα δεν διαφέρουν ιδιαίτερα και δεν θα μπορούσαν να ιεραρχήσουν το
ένα ως πιο σημαντικό από το άλλο.
«[…] είναι και στο ψυχολογικό και στην εξάρτηση δηλαδή των άλλων ουσιών. Απλά
έχουν και το φάρμακο, ως υποτίθεται [...] της παθήσεως τους» (Χρήστος, 20 ετών)
Εδώ η φαρμακευτική αγωγή ορίζεται ως κάτι καθημερινό και απλό, που συνοδεύει το άτομο
στην προσπάθεια απεξάρτησης του και το βοηθά να βρίσκει τις ισορροπίες. το άτομο
ή τα προγράμματα δεν χρειάζεται να επικεντρωθούν στο ένα ή στο άλλο πρόβλημα,
εφόσον ουσιαστικά είναι «το ίδιο πράγμα», με τη διαφορά ότι για τις ψυχολογικές
«παθήσεις» υπάρχει ένα φάρμακο.
1β. Χορήγηση Φαρμάκων στη διπλή διάγνωση
Η Χορήγηση φαρμάκων στη διπλή διάγνωση απασχόλησε ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες της
μελέτης και αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία της πρώτης θεματικής. το θέμα της φαρ-
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μακευτικής αγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης ακολουθούνταν από ένα ιδιαίτερο κλίμα, που μαρτυρούσε πως ήταν ίσως απαγορευμένο ζήτημα, ταμπού ή ότι τα
μέλη δεν είχαν κατασταλάξει από την αρχή σε μια συγκεκριμένη άποψη.
Αρχικά η φαρμακευτική αγωγή θεωρήθηκε ότι έχει ψυχιατρικό ρόλο. τα φάρμακα εδώ αποτελούν συνταγογραφημένη αγωγή από ψυχίατρο, εφόσον το άτομο αντιμετωπίζει μεγάλο
ψυχολογικό πρόβλημα. Η αγωγή αυτή παρουσιάζεται σε αυτή την περίπτωση από τα
μέλη ως αναγκαία και ως κάτι που τα άτομα της διπλής διάγνωσης χρειάζονται. μάλιστα δίνεται το επιχείρημα πως εφόσον ένα «στεγνό» πρόγραμμα δέχεται να συνεργαστεί με άτομα που παίρνουν φάρμακα, θα πρέπει αυτά τα φάρμακα να είναι αναγκαία.
«Ο άλλος ας πούμε μου έλεγε ότι είναι ο δίας […] Είναι κάτι τέτοια που είναι ξεκάθαρα
ότι θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να παίρνει φάρμακα» (Νίκη, 35 ετών)
Σε τέτοιες καταστάσεις, όπου το άτομο αποκλίνει ιδιαίτερα από τη νόρμα, δεν έχει έλεγχο της
πραγματικότητας όπως την αντιλαμβάνεται το ευρύ κοινό ή δυσκολεύεται λόγω συναισθηματικών προβλημάτων, οι συμμετέχοντες κρίνουν πως η φαρμακευτική αγωγή όχι
μόνο είναι θεμιτή, αλλά είναι και απαραίτητη.
ώστόσο η φαρμακευτική αγωγή, εκτός από τις περιπτώσεις που είναι σύμφωνα με τα μέλη
απαραίτητη, κρίνεται από τους συμμετέχοντες κυρίως ως «παρεμποδιστική» στη διεργασία της απεξάρτησης.
«[…] σίγουρα θα είναι πρόβλημα ότι είναι σε επαφή με φάρμακα, έτσι; Το πρώτο. δηλαδή είσαι πολύ κοντά στη χρήση [...] όσον αφορά την απεξάρτηση. ναι μεν δεν πίνω
αυτό που έπινα, αλλά πίνω κάτι άλλο, οπότε είναι πολύ κοντά και πιο δύσκολο νομίζω
σε κάποιον να κόψει, να καθαρίσει ας πούμε. Καταρχήν μια ζωή θα παίρνει φάρμακα
ας πούμε.» (Νίκη, 35 ετών)
το γεγονός ότι ένα άτομο που κάνει μια προσπάθεια απεξάρτησης παίρνει φάρμακα, τα οποία
έχουν ψυχοδραστικές ιδιότητες, αντιφάσκει στα μάτια των συμμετεχόντων. μάλιστα, τα
μέλη θεωρούν πως κάποιος που παίρνει φαρμακευτική αγωγή είναι πολύ πιθανό να την
παίρνει για όλη την υπόλοιπη ζωή του. με αυτό τον τρόπο εξαρτάται από μια ουσία για
να είναι καλά, όπως ένας χρήστης μπορεί να είναι εξαρτημένος από ναρκωτικά.
«[…] δεν μου λέει κάτι εδώ μέσα τώρα ότι [...] ακόμα και σαν μέλος εδώ έτσι; Ότι ο άλλος είναι διπλή διάγνωση. δεν μου λέει κάτι. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ για αυτόν
τον άνθρωπο είναι ότι δεν θα κόψει ποτέ τα ναρκωτικά.» (Νίκη, 35 ετών)
Στην καλύτερη περίπτωση τα φάρμακα αυτά παίρνουν τη μορφή υποκατάστατων και παρομοιάζονται με ουσίες που χορηγούνται σε μη «στεγνά» προγράμματα, καθιστώντας την
προσπάθεια των μελών της διπλής διάγνωσης «μη ολοκληρωμένη» ή «μισή».
«Χρήστος: Γιατί εμένα ξέρεις τι, εμένα μου θυμίζει όπως αυτοί που πάνε να κόψουνε ας
πούμε στον ΟΚΑνΑ.
νίκη: ναι. Σαν υποκατάστατο.
Χρήστος: ναι, που και πάλι είναι σαν πρώην τοξικομανείς, αλλά είναι κάπου αλλού ας
πούμε»
«Όλοι προσπάθεια υποτίθεται ότι κάνουμε, αλλά εντάξει νομίζω [...] μισή προσπάθεια
κάνει ο άλλος.» (Χρήστος, 20 ετών)
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τα μέλη της διπλής διάγνωσης εδώ έχουν κατά κάποιο τρόπο την ταυτότητα του εξαρτημένου
ατόμου, ωστόσο δεν μπορούν να καρπωθούν πλήρως την ταυτότητα του ατόμου που κάνει μια προσπάθεια απεξάρτησης, καθώς είναι συγχρόνως και «κάπου αλλού». με αυτόν
τον τρόπο οι συμμετέχοντες δημιουργούν τρεις διαφορετικές ταυτότητες: Αυτή των ατόμων που κάνουν μισή προσπάθεια παίρνοντας ουσίες σε προγράμματα χορήγησης υποκατάστατων, αυτή των μελών της διπλής διάγνωσης που είναι μεν εξαρτημένοι, αλλά όχι
ακριβώς και αυτή στην οποία εντάσσονται και οι ίδιοι, των ατόμων δηλαδή που κάνουν
μια ολοκληρωμένη προσπάθεια σε «στεγνό» πρόγραμμα. τα άτομα έτσι αξιολογούν κατά
κάποιο τρόπο τις ομάδες, προσεγγίζοντας την ένδο-ομάδα με περισσότερη εύνοια.
Στη χειρότερη περίπτωση η φαρμακευτική αγωγή της διπλής διάγνωσης παρομοιάζεται από
τους συμμετέχοντες της έρευνας με «χρήση». Η κατηγορία αυτή προκύπτει όταν τα
μέλη του Σταθμού σκέφτονται πως τα φάρμακα που παίρνουν θεμιτά και συνταγογραφούμενα τα μέλη της διπλής διάγνωσης, οι ίδιοι μπορεί στο παρελθόν να τα έπαιρναν
παράνομα για να κάνουν χρήση.
«Όταν ο άλλος ας πούμε παίρνει Tavor ή παίρνει ξέρω’γω Stedon, αυτά τα φάρμακα,
εγώ αυτά τα έπαιρνα για να τη βρίσκω, κατάλαβες; Και ο άλλος τα παίρνει σαν αγωγή.
Ε τώρα εμένα μου έρχεται αυτό και λίγο απέναντι, η απεξάρτηση» (Νίκη, 35 ετών)
«Χρήστος: Γιατί αυτό είναι πάλι σαν μια μορφή εξάρτησης [...] κι ας είναι και φάρμακο
ας πούμε.
νίκη: Σαν να κάνω απεξάρτηση, αλλά να είμαι εξαρτημένος από κάτι.»
Σε αυτή την περίπτωση τα μέλη του Σταθμού κρίνουν ότι κάποια μέλη της διπλής διάγνωσης
μπορεί και να «βολεύονται» στη διαγνωσμένη «διαταραχή» τους, καθώς είναι ένα μέσο
που τους επιτρέπει να κάνουν νόμιμη χρήση.
«Χρήστος: δηλαδή, είναι και σαν θετικό, δηλαδή εντάξει ευτυχώς έχω και την αρρώστια
μου και παίρνω και τα φάρμακα μου ξέρω ’γω.
νίκη: ναι, σε κάποιους μπορεί να το βρίσκουν και σαν βόλεμα αυτό, άνετα.[…] Όλους
θα μας βόλευε αυτό το πράγμα. Σε ποιον θα χαλούσε εδώ μέσα να έχει μια καρτέλα
την ημέρα ξέρω ‘γω από κάτι;»
οι συμμετέχοντες δημιουργούν λοιπόν δυο κατηγορίες ατόμων στη διπλή διάγνωση: Από τη
μια, τα άτομα τα οποία πράγματι έχουν ένα σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και η φαρμακευτική αγωγή τους είναι απαραίτητη για να είναι λειτουργικοί και από την άλλη, τα
άτομα που «βολεύονται» στην πολυτέλεια που τους παρέχει ο τίτλος της διπλής διάγνωσης, δεν έχουν στην πραγματικότητα απόλυτη ανάγκη τα φάρμακα και τα παίρνουν
είτε γιατί δεν είναι έτοιμοι να κάνουν μια ολοκληρωμένη προσπάθεια, είτε γιατί τους
αρέσει αυτή η κατάσταση κατάχρησης φαρμάκων. ο διαχωρισμός σε δυο ομάδες διπλά διαγνωσμένων, αυτών που όντως χρειάζονται τη φαρμακευτική αγωγή η οποία
τους βοηθάει και τους κάνει πιο λειτουργικούς και αυτών που απλά βολεύονται με αυτήν και κάνουν κατάχρηση αυτής, φαίνεται χαρακτηριστικά στο επόμενο απόσπασμα:
«[…] μερικοί πίνουνε, δηλαδή πίνουνε τα φάρμακα [...] κάποιοι τα κάνουνε κατάχρηση
και φαίνονται και κάποιοι δεν φαίνεται ότι έχουν πιεί, κατάλαβες; Ότι δηλαδή όντως
τους βοηθάει, όντως τους κάνει πιο [...] ανθρώπους, να το πω έτσι. Ανθρώπους σε εισαγωγικά έτσι; Αυτό, ότι μερικοί [...] έρχονται εδώ πέρα φτιαγμένοι και άμα τους δεις
εντάξει λες [...] τώρα τι, τώρα είναι απεξάρτηση αυτό;» (Χρήστος, 20 ετών).
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παίζει σημαντικό ρόλο λοιπόν, σύμφωνα με τα μέλη του Σταθμού, η εσωτερική δύναμη του κάθε ατόμου και το πώς έχει ορίσει μέσα του την έννοια της απεξάρτησης. Ένα μέλος
της διπλής διάγνωσης δηλαδή μπορεί είτε να είναι διατεθειμένο να κάνει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια χωρίς τη συνοδεία φαρμάκων, αν έχει την ψυχική δύναμη για αυτό, είτε να βολευτεί στην ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής και να πορευτεί με
αυτό τον τρόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη ίσως και εφ’ όρου ζωής. ο δρόμος που θα ακολουθήσει θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο έχει ορίσει ο ίδιος
την απεξάρτηση.
«Απλά μετά νομίζω είναι και το πώς βολεύει στον καθένα [...] η απεξάρτηση στο μυαλό
του.» (Χρήστος, 20 ετών)
1γ. Η διπλή διάγνωση στο Συμβο υλευτικό Σταθμό
τα μέλη της διπλής διάγνωσης υπάρχουν στο Συμβουλευτικό Σταθμό και δημιουργούν δικές
τους ομάδες, με ξεχωριστούς κανόνες, αλλά και περιορισμούς. Για να ενταχθεί ένα
άτομο στη διπλή διάγνωση, πρέπει να έχει λάβει διάγνωση από ψυχίατρο και να του
χορηγείται φαρμακευτική αγωγή.
τα μέλη της διπλής διάγνωσης δεν είναι θεμιτό να έρχονται σε επαφή με άλλα μέλη του Σταθμού στους κοινούς χώρους, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες ομάδες του Σταθμού ή να ανέλθουν στην Κοινότητα, παρά μόνο αν καταφέρουν να διακόψουν και τη
συνταγογραφούμενη αγωγή τους.
«Ένας άνθρωπος που πίνει φάρμακα, που παίρνει φάρμακα και ένας άνθρωπος που
προσπαθεί να κόψει χωρίς φάρμακα, χωρίς, μόνο με: αυτό που κάνουμε εμείς, ε είναι
λογικό ότι [...] δεν ταιριάζει [...] σε μια φάση, σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε
δεν πάμε μαζί, δεν μπορούμε να πάμε μαζί, δεν γίνεται» (φάνης, 37 ετών)
Κοινός παράγοντας για όλους αυτούς τους περιορισμούς κρίνεται για ακόμη μια φορά η φαρμακευτική αγωγή, η οποία κρατάει πίσω αυτά τα μέλη στις διεργασίες του προγράμματος.
ο παράγοντας «τρέλα» είναι ένα ακόμη στοιχείο που δεν επιτρέπει στα μέλη της διπλής
διάγνωσης να συμμετέχουν σε περισσότερες δραστηριότητες της δομής, καθώς σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η ψυχοπαθολογία όπως και η κατάχρηση των φαρμάκων,
δημιουργούν ελλείμματα επικοινωνιακά, γνωστικά, λειτουργικά και οι δυο ομάδες αποκτούν διαφορετικές επιθυμίες και άλλους ρυθμούς στη διεργασία της απεξάρτησης.
«Ε αλλιώς τα σκέφτεται κάποιος που έχει ένα τέτοιο θέμα [...] και [...] ποτέ δεν ξέρεις
τι έχει ο άλλος μες στο μυαλό του [...] και άμα έρθει ας πούμε με εμάς έτσι που: είμαστε και καλά πιο καλά και πιο καθαροί και τέτοια [...] ε δεν θα καταλάβει και πολλά νομίζω. Έτσι όπως μιλάμε δεν θα μας προλαβαίνει [...] ανάλογα με το τι έχει νομίζω.»
(Χρήστος, 20 ετών)
Ήδη φαίνεται πως οι συμμετέχοντες της έρευνας αντιλαμβάνονται τη διπλή διάγνωση ως μια
διακριτή ομάδα και την αξιολογούν με βάση τη δική τους ομάδα. τα μέλη μιλούν με
όρους «εμείς», «αυτοί». Η ένδο-ομάδα φαίνεται να αξιολογείται πιο θετικά, καθώς τα
μέλη της είναι πιο λειτουργικά, κατανοούν καλύτερα την πραγματικότητα, μπορούν να
επικοινωνήσουν πιο σωστά και είναι «πιο καλά» και σε πιο προχωρημένο στάδιο όσον
αφορά την απεξάρτηση.
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2. Η Ένδο-Ομάδα / «Εμείς»
2α. διαφορές διπλής διάγνωσης και Μελών Σταθμού.
Όπως είδαμε ήδη οι δυο ομάδες ορίζουν με διαφορετικό τρόπο την απεξάρτηση. τα μέλη της
διπλής διάγνωσης φαίνεται πολλές φορές να «βολεύονται» στη φαρμακευτική τους
αγωγή και στη διάγνωση τους, μη κάνοντας ολοκληρωμένη προσπάθεια, ενώ τα υπόλοιπα μέλη κρίνουν την απεξάρτηση πιο σοβαρά.
«Χρήστος: δεν ξέρω. Βολικό. Ότι κάπου βολεύονται. Μπορεί να έχεις μια ψυχική ασθένεια, γιατί [...] δηλαδή κι εμένα όσο ήμουν μέσα στη χρήση και είχα πάει σε κάποιους
ψυχιάτρους και μου βγάλαν ότι είμαι διπολικός ας πούμε. Αλλά εντάξει, μετά αφού
έκοψα και είπα εντάξει όσο διπολικός και να είμαι δεν θα κάτσω να πάρω φάρμακα και
δεν θα κάνω τίποτα [...] είδα στην τελική ότι δεν χρειάζεται ρε φίλε ότι εντάξει, είναι
μέσα στο μυαλό σου η πάλη. Αυτό. διαφορετικός τρόπος αντίληψης του θέματος της
απεξάρτησης νομίζω ότι είναι.
νίκη: Του ‘θέλω’ ρε παιδί μου.»
«[…] το ‘θέλω’ της διπλής διάγνωσης είναι στην ουσία αυτό που λες, ότι θέλω να κόψω
την ηρωίνη, την κοκαΐνη, το χασίσι και κανένα τρελό ξέρω ‘γω αν έπινα. Αυτά. δεν είναι
τα φάρμακα τα έτσι τα αλλιώς ας πούμε, όπως είναι σε εμάς.» (Νίκη, 35 ετών)
οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως και οι ίδιοι έχουν βρεθεί στη θέση του «ψυχικά ασθενή», του
ατόμου που έχει ψυχιατρική εμπειρία και έχει λάβει μια επίσημη διάγνωση από ψυχίατρο. παρόλα αυτά, ακόμη και σε αυτή την κατάσταση τα μέλη αυτά είχαν τις δυνατότητες να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και να αποφασίσουν να διακόψουν τη φαρμακευτική τους αγωγή. Η ένδο-ομάδα κατασκευάζεται με αυτό τον τρόπο ως πιο δυνατή
και λειτουργική. Στην ένδο-ομάδα υπάρχει απουσία «τρέλας» και αντίθεση στη φαρμακευτική αγωγή, κάτι που κάνει την προσπάθεια απεξάρτησης της πιο ολοκληρωμένη.
«νίκη: Ότι εγώ δηλαδή κάνω μια προσπάθεια, αλλά έχω την πολυτέλεια να την κάνω.
δεν μου γύρισε εντελώς δηλαδή, να είμαι αναγκασμένη να πάρω φάρμακα.
Χρήστος: Αυτό, ή και να μου γύρισε, θέλω να μην [...]
νίκη: ναι, προσπαθώ να το φέρω μόνος μου [χωρίς φαρμακευτική αγωγή]»
«Εγώ για παράδειγμα όταν ήμουν μέσα και έπαιρνα για τρεις μήνες φάρμακα [...] είπα
σε μια στιγμή γιατί [...] εγώ επειδή δεν είχα πιεί φάρμακα και άκουγα ότι θα γίνεις πιο
χειρότερα με αυτά έτσι; Και στο μυαλό μου έβαλα ότι εντάξει, θα κόψω από μόνος μου
και πήγα υπέγραψα, είπα στον ψυχίατρο ότι δεν θέλω άλλα, γιατί δεν ένιωθα κι εγώ καλά […] Με πειράζανε ναι. Και έκοψα από μόνος μου. Λέω εντάξει, θα το περάσω.»
(φάνης, 37 ετών)
Η απουσία ψυχοπαθολογίας, οι αυξημένες δυνατότητες στην απεξάρτηση, η οποία ορίζεται με
διαφορετικές επιθυμίες και η αντίθεση στη φαρμακευτική αγωγή είναι έτσι μερικές
από τις διαφορές που εντοπίζουν οι συμμετέχοντες της μελέτης ανάμεσα σε αυτούς
και στα μέλη της διπλής διάγνωσης.
2β. Κοινωνικές Προκαταλήψεις
Όταν η συζήτηση κινήθηκε στο θέμα των κοινωνικών προκαταλήψεων και διακρίσεων ενάντια
στην ομάδα των χρηστών, οι συμμετέχοντες μπήκαν στη διαδικασία να αναρωτηθούν
αν τα μέλη της διπλής διάγνωσης υφίστανται περισσότερη πίεση από τον κοινωνικό
περίγυρο λόγω του διπλού τους στιγματισμού. Η ταυτότητα του εξαρτημένου ατόμου
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είναι άλλωστε από μόνη της αρκετά στιγματισμένη, πόσο μάλλον αν την ακολουθούσε
και η ταυτότητα του ψυχικά ασθενή.
Ένα από τα μέλη έκρινε πως τα μέλη της διπλής διάγνωσης θα υφίστανται μάλλον περισσότερες προκαταλήψεις και διακρίσεις σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, καθώς η ψυχική
ασθένεια αντιμετωπίζεται συνήθως από το ευρύ κοινό με φόβο και αμηχανία, ως κάτι
ξένο και επικίνδυνο.
«δεν νομίζω ότι θα είναι το ίδιο (η αντιμετώπιση της κοινωνίας για τους απλούς χρήστες και τα μέλη της διπλής διάγνωσης). Η γνώμη μου έτσι; Πιο πολύ δεν είναι το ίδιο
για τα ψυχολογικά, που πάει έτσι (κίνηση σαν να στρίβει κάτι στο κεφάλι) που υπάρχει
αυτός ο άνθρωπος. Έτσι το πιστεύω εντάξει, δεν το έχω περάσει καμιά φορά.» (φάνης,
37 ετών)
τα υπόλοιπα μέλη θεώρησαν πως δεν υπάρχει διαφορά στο πως αντιμετωπίζει η ευρύτερη κοινωνία τους διπλά διαγνωσμένους, σε σχέση με τους υπόλοιπους. πιο συγκεκριμένα,
υποστήριξαν πως η ταμπέλα του «διπλού στιγματισμού» δεν ισχύει μόνο για τα άτομα
της διπλής διάγνωσης, αλλά για όλα τα άτομα που έχουν την ταυτότητα του πρώην
εξαρτημένου. Για παράδειγμα αναφέρθηκε πως ένας πρώην εξαρτημένος θα αντιμετωπιστεί από την κοινωνία με καχυποψία και προκατάληψη, ως πρώην παραβάτης του νόμου,
πρώην άτομο που πληγώνει τα κοντινά του πρόσωπα κτλ. με αυτό τον τρόπο σκέψης το
γεγονός ότι το μέλος της διπλής διάγνωσης θα φέρει ακόμη μια ταμπέλα, αυτή του ψυχικά ασθενή, δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την ήδη επιβαρυμένη εικόνα του στην κοινωνία.
«[…]σκέψου ότι δεν είναι και μια ταμπέλα. Εμείς δηλαδή δεν λεγόμαστε μόνο πρώην
τόξικ ξέρω ‘γω, πρώην πρεζάκια. Λεγόμαστε και πρώην κλέφτες και πρώην ψεύτες και
πρώην το ένα και πρώην το άλλο, κατάλαβες; δεν έχουμε μια ταμπέλα, έχουμε εκατό.
Τώρα στις εκατό, να είναι και μια διπλής διάγνωσης, εκατόν μια δηλαδή, νομίζω δεν
κάνει διαφορά στον έξω κόσμο» (Νίκη, 35 ετών)
2γ. Αλληλεπιδράσεις διπλά διαγνωσμένων και Μελών Σταθμού
Στις διομαδικές τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις τα μέλη του Σταθμού αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επαφή τους με τα μέλη της διπλής διάγνωσης. τα μέλη του Σταθμού
όση ώρα περιμένουν να ξεκινήσει η ομάδα τους, είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με
μέλη της διπλής διάγνωσης που βρίσκονται στο χώρο. Αυτές οι συναντήσεις φαίνεται
να προκαλούν αρνητικά συναισθήματα στα μέλη και να προσπαθούν να τις αποφεύγουν, καθώς έρχονται σε δυσκολία.
«Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Όταν έρχομαι εδώ δηλαδή και έχει διπλής διάγνωσης
με δυσκολεύει, όχι δεν μου αρέσει, με δυσκολεύει πολύ.» (Νίκη, 35 ετών)
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της έρευνας, αυτό συμβαίνει γιατί τα μέλη του Σταθμού
μπορούν να καταλάβουν ότι τα μέλη της διπλής διάγνωσης είναι υπό την επήρεια
φαρμάκων, τα οποία μπορούν μάλιστα και να αναγνωρίσουν ανάλογα με την εικόνα
και τη συμπεριφορά του ατόμου, κάτι που τους ξενίζει και τους δυσκολεύει στα πλαίσια της απεξάρτησης.
«νίκη: Μπορώ να βγάλω εκείνη την ώρα ακτινογραφία τι έχει πιεί ο άλλος ας πούμε.
Χρήστος: ναι κι εγώ.
νίκη: Μπορώ να σου βγάλω τη συνταγή κατευθείαν. Μπαίνω σε αυτό το τριπάκι και δε
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μ’αρέσει [...] Με δυσκολεύει, όχι δεν μου αρέσει, το ξαναλέω. Αλλά ότι με δυσκολεύει,
με δυσκολεύει. Μόνο που θα τον δω θα ξέρω τι έχει φάει.»
Η εξωτερική εικόνα των μελών της διπλής διάγνωσης θα είναι συνήθως, όπως αναφέρουν οι
συμμετέχοντες, παράξενη, χωρίς ενέργεια και αντοχή, και η επικοινωνία τους θα είναι
μη λειτουργική και ασυνάρτητη. Αυτή η εικόνα ενός ατόμου που αντιλαμβάνεται με
διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα, δεν έχει την ικανότητα να επικοινωνήσει με
ουσιαστικό τρόπο και κάνει κατάχρηση φαρμάκων δεν συμβαδίζει πλέον με τους ίδιους και προσπαθούν να την αποφύγουν. Χαρακτηριστικά αναφέρουν:
«Φαίνεται ότι […] αντιλαμβάνονται διαφορετικά ας πούμε τα: τις συζητήσεις και όλα
αυτά. Ή θα τους πιάσει λογοδιάρροια θα αρχίσουν να μιλάνε ή θα λένε, θα πετάγονται
από το ένα θέμα στο άλλο [...] νομίζω ότι έχει και επιπτώσεις το κάθε φάρμακο, είναι...» (Χρήστος, 20 ετών)
«νίκη: ναι, είσαι αλλού, είσαι αλλού. δεν μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Τώρα ας πούμε μπορεί να μιλούσαμε για τα χρυσόψαρα αν ένας ήταν χαπακωμένος για να καταλάβεις. Θα πιάναμε κουβέντα για χρυσόψαρα, ένα τέτοιο πράγμα.
Φάνης: Αυτό σκεφτόμουνα κι εγώ, ότι με αυτά δεν έχεις την ίδια καθαρότητα στο μυαλό να συζητήσεις με κάποιον, όταν παίρνεις φάρμακα είναι λογικό αυτό το πράγμα»
πέραν όλων αυτών αυτό που δυσκολεύει τα μέλη του Σταθμού είναι ότι δεν μπορούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια τους για αυτή την εικόνα, όπως θα έκαναν για παράδειγμα
αν κάποιο μέλος είχε αντίστοιχη παρουσία στη δική τους ομάδα ή στην Κοινότητα.
«Απλά εκείνη την ώρα στον ίδιο χώρο με δυσκολεύει. Και δεν είναι […] αυτό το πράγμα
δηλαδή αν υπήρχε μες στην Κοινότητα μες στην ομάδα θα το έβαζα κατευθείαν. Θα
έλεγα ο τάδε είναι κάπως ας πούμε, τώρα αυτόν δεν μπορείς να τον πεις τίποτα […] Η
μούγκα δηλαδή, αυτό το πράγμα.» (Νίκη, 35 ετών)
Ενδιαφέρον έχει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι τα μέλη του Σταθμού θεωρούν εξολοκλήρου υπεύθυνα τα φάρμακα για την μη λειτουργική εικόνα που παρουσιάζουν τα
μέλη της διπλής διάγνωσης. Αγνοούν δηλαδή τα πιθανά συμπτώματα μιας ψυχοπαθολογικής κατάστασης που μπορεί να κάνουν το άτομο για παράδειγμα, να είναι σε παραλήρημα, να μην έχει ενέργεια, να βρίσκεται σε έντονη ψυχοκινητική διέγερση ή να
έχει ιδεασμούς. Ακόμη και όταν τους ρωτήθηκε από τον συνεντευκτή, αν κάτι τέτοιο
τους φαίνεται πιθανό σενάριο, οι συμμετέχοντες αρνήθηκαν, προβάλλοντας το επιχείρημα πως τα φάρμακα που παίρνουν τα άτομα αυτά θα έπρεπε να λειτουργούν με
τρόπο που να εξουδετερώνουν αυτά τα συμπτώματα. Εφόσον λοιπόν τα συμπτώματα
αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν, σημαίνει ότι τα άτομα κάνουν κατάχρηση της αγωγής
τους. φαίνεται έτσι ίσως η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τις ψυχοδραστικές ιδιότητες των ουσιών, στις οποίες εντοπίζουν την αιτία για την αρνητική ή θετική
πορεία ενός ατόμου, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα άλλους παράγοντες.
«Ε φίλε, άμα παίρνουν το φάρμακο υποτίθεται θα έπρεπε να είναι καλά. Όπως είπα και
πριν, μερικοί δεν φαίνεται ότι έχουν πάρει φάρμακα. Άρα όταν βλέπεις ότι ο άλλος φαίνεται κουρούμπελο και έτσι εννοείται ότι είναι επίπτωση του φαρμάκου. Για εμένα.»
(Χρήστος, 20 ετών)
Η σημαντικότερη δυσκολία λοιπόν που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Σταθμού που βρίσκονται
σε μια προσπάθεια απεξάρτησης, είναι πως η επαφή τους με μέλη της διπλής διάγνωσης θυμίζει επαφή με τη χρήση.
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«Γιατί είναι σαν να έρχομαι σε επαφή με τη χρήση. Κατάλαβες; Είναι πολύ ξεκάθαρα
αυτά στα δικά μας τα μάτια […] δεν έχει ρε παιδί μου διαφορά [...] να πάω τώρα ναυαρίνου ας πούμε και να κάτσω με αυτούς που καθόμουν. Κι αυτοί φάρμακα παίρνανε
[…] τι διαφορά θα έχει; Και ο ένας πίνει και ο άλλος πίνει.» (Νίκη, 35 ετών)
Εδώ οι συμμετέχοντες της έρευνας παρομοιάζουν τα μέλη της διπλής διάγνωσης με χρήστες
ουσιών που δεν είναι σε κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης. οι ίδιοι κάνοντας μια ολοκληρωμένη προσπάθεια απεξάρτησης, οφείλουν να απομακρυνθούν από ουσίες, αλλά
και από άλλους χρήστες. λόγω αυτού αποφεύγουν και τα μέλη της διπλής διάγνωσης,
τα οποία ουσιαστικά σύμφωνα με τον παραπάνω συλλογισμό, κάνουν χρήση ουσιών,
ακόμη κι αν αυτές είναι νόμιμες και συνταγογραφούμενες.
τα μέλη του Σταθμού έτσι θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τα μέλη της διπλής διάγνωσης
όταν βρίσκονται μαζί στον ίδιο χώρο και θα προτιμήσουν να περάσουν το χρόνο τους
με μέλη της δικής τους ένδο-ομάδας.
«Κοίτα, με ένα μέλος εδώ, δικό μας δηλαδή, μου είναι πολύ πιο εύκολο και το θέλω και
πιο πολύ και να μιλήσω και να κάτσω και να [...] όλο το πακέτο ας πούμε […] με ένα μέλος της διπλής διάγνωσης θα κοιτάξω να πάρω απόσταση εφόσον είναι κουρούμπελο […]
θα κοιτάξω να πάρω απόσταση, θα κοιτάξω να ασχοληθώ με κάποιον δικό μας τέλος πάντων και από εκεί θα κοιτάξω να μην έρθω κάπως σε τόση επαφή» (Νίκη, 35 ετών)
Στο απόσπασμα αυτό διαφαίνεται ο διαχωρισμός των δυο ομάδων. οι αναφορές στα μέλη των
δυο ομάδων γίνονται με όρους «δικό μας» / «δικό τους», με εμφανή εύνοια στην ένδοομάδα, η οποία αξιολογείται ως προτιμότερη και πιο ευχάριστη.
Αποδεκτά και καλοδεχούμενα είναι τα μέλη της διπλής διάγνωσης που φέρουν χαρακτηριστικά
της ένδο-ομάδας των μελών του Σταθμού. Όσοι δηλαδή είναι περισσότερο «λειτουργικοί» και μπορούν να απαντήσουν στις απαιτήσεις της ομάδας των μελών του Σταθμού και να σεβαστούν τα όρια της, είναι αποδεκτό και θεμιτό να ενταχθούν στους
κόλπους της άλλης ομάδας. Αυτά είναι τα άτομα που δεν καταχρώνται της αγωγής
τους, τα φάρμακα περισσότερο τους βοηθάνε να «ομαλοποιηθούν» παρά να αποκτήσουν άσχημη εικόνα και θα μπορέσουν να ενταχθούν στην άλλη ομάδα αν τελικά καταφέρουν να διακόψουν εντελώς την αγωγή.
«Σ: Οπότε θα δεχόσασταν εσείς ένα άτομο στην ομάδα σας αν δεν πίνει φάρμακα;
νίκη: Αν δεν πίνει γιατί όχι; Αν ερχόταν έτσι όπως είναι όχι. […] Αν τώρα κάποιον τον βολεύει να τα παίρνει και θέλει να τα σταματήσει για να μπει στην ομάδα, καλώς να έρθει.»
ο διαχωρισμός αυτός ανάμεσα σε ομάδες, η αποφυγή της έξω-ομάδας και η προτίμηση της ένδο-ομάδας, γίνεται όπως αναφέρουν οι συμμετέχοντες, όχι από κακία ή λόγω διακύβευσης συμφερόντων, αλλά για την προστασία του εαυτού κατά τη διάρκεια της ευαίσθητης
και επικίνδυνης περιόδου της απεξάρτησης που διανύουν. οι συμμετέχοντες μάλιστα
υποστηρίζουν πως δεν υποτιμούν την ομάδα των διπλά διαγνωσμένων και τη σέβονται,
αλλά παράλληλα οφείλουν να επικεντρωθούν στη δική τους ευημερία και προσπάθεια.
«Αν θέλεις να μείνεις καθαρός και ειδικά στη φάση που είμαστε εμείς [...] αναγκαστικά
πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα [να αποφύγεις οτιδήποτε σχετίζεται με χρήση].
Όχι να υποτιμήσεις όμως. δεν υποτιμάς, απλά προστατεύεις τον εαυτό σου. […] δεν
τους υποτιμώ σε καμιά περίπτωση. Απλά δεν μου χρειάζονται τώρα στη ζωή μου αυτή
τη στιγμή. δεν, δεν γίνεται να συνυπάρξω. Και τι διαφορά ας πούμε θα είχε να πω ότι
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βγαίνω με κάποιον από τη διπλή διάγνωση, από το να πω ότι βγαίνω με κάποιον από
τη ναυαρίνου που πίνει μόνο φάρμακα;» (Νίκη, 35 ετών)
Στο τέλος της συνέντευξης οι συμμετέχοντες πήραν την πρωτοβουλία και μίλησαν για το σεβασμό των άλλων ομάδων και την απουσία υποτιμητικής διάθεσης, δείχνοντας με αυτό τον
τρόπο πως στη διεργασία της απεξάρτησης δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν διομαδικές συγκρούσεις. Η ομάδα της διπλής διάγνωσης παρουσιάζεται να βρίσκεται σε πιο
πρωταρχικό στάδιο στη διεργασία αυτή, καθιστώντας την ομάδα του Σταθμού πιο προχωρημένη και λειτουργική. Η αποφυγή και μη συνεργασία των δυο ομάδων ωστόσο κρίνεται απαραίτητη από τους συμμετέχοντες, όχι ως αποκλεισμός και απόρριψη, αλλά ως
τρόπος ολοκλήρωσης του προγράμματος απεξάρτησης και προσωπικής ανάπτυξης.
«νίκη: Θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν την υποτιμώ τη διπλή διάγνωση έτσι;
Απλά στο πλαίσιο εδώ, εννοείται θα κοιτάξω να προστατέψω και εμένα και όποιον άλλον είναι δίπλα μου. Για αυτό και μίλησα έτσι, αλλά δεν υποτίμησα σε καμία περίπτωση
αυτά τα άτομα.
Χρήστος: Κι εγώ συμφωνώ.
Φάνης: Ε ναι, τώρα δεν γίνεται να υποτιμάς κάποια άλλη ομάδα γιατί κι εμείς ήμασταν
σε αυτή τη θέση και εμείς έχουμε φίλους που πίνουν και τους βλέπουμε, απλά απομακρυνόμαστε για να προστατεύουμε τον εαυτό μας, όχι να δω ξέρω ‘γω κάποιον έξω και
να πω [...] αυτό κι αυτό, να πω κακίες, πως το λένε. Όχι, όχι. Εγώ, προς θεού, όταν
βλέπω κάποιον έτσι, με πάει κι εμένα εκεί που ήμουν […] δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε κανέναν. Γιατί ήμασταν κι εμείς. Και δεν ξέρουμε ακόμα, τώρα είμαστε εδώ αλλά
προσπαθούμε έτσι συνέχεια.»

ΣυζΗτΗΣΗ

Η έρευνα μελέτησε τις πεποιθήσεις χρηστών μιας δομής απεξάρτησης αναφορικά με την ταυτότητα της διπλής διάγνωσης. οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν το σκεπτικό τους πάνω
σε θέματα ψυχοπαθολογίας στη διπλή διάγνωση, φαρμακευτικής αγωγής, διαφορών
και αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους εξαρτημένους μόνο από ουσίες και σε διπλά
διαγνωσμένους και κοινωνικών προκαταλήψεων.
Αν και θεωρητικά η διπλή διάγνωση εντάσσεται κάτω από την «ομπρέλα» του πεδίου των εξαρτήσεων, οι συμμετέχοντες δεν αναγνώρισαν τα μέλη της ως μέλη της δικής τους ομάδας. Θεώρησαν πως οι διπλά διαγνωσμένοι έχουν περισσότερες δυσλειτουργίες, λόγω της ψυχοπαθολογίας τους, δεν κάνουν ολοκληρωμένη προσπάθεια απεξάρτησης,
καθώς λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και είναι σε πιο πρωταρχικό από αυτούς στάδιο στη διεργασία της απεξάρτησης, καθώς οι επιθυμίες και οι ρυθμοί τους είναι διαφορετικές από τις δικές τους.
Σύμφωνα με τη θεωρία των διομαδικών σχέσεων (tajfel & turner, 1979), οι συμμετέχοντες εδώ
είναι πιθανό να χρησιμοποιούν διομαδικές στρατηγικές, έτσι ώστε να ενισχύσουν τη
εικόνα της ένδο-ομάδας τους και ως αποτέλεσμα και τη δική τους αξία. μια τέτοια
στρατηγική είναι η σύγκριση της ένδο-ομάδας με μια ομάδα σε χειρότερη μοίρα. Αυτή
η ομάδα φαίνεται να είναι η διπλή διάγνωση, η οποία λόγω του διπλού της στιγματισμού δέχεται διακρίσεις τόσο για την ψυχοπαθολογία της, όσο και για τα προβλήματα
εξάρτησης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο εδώ το γεγονός πως οι συμμετέχοντες
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δεν αναγνωρίζουν το διπλό στιγματισμό μόνο ως στοιχείο της διπλής διάγνωσης, αλλά θεωρούν πως είναι μια κατάσταση την οποία υπομένουν και οι ίδιοι (ως πχ πρώην
παραβάτες του νόμου). με αυτό τον τρόπο δικαιολογούν ίσως την απομάκρυνση τους
από τα μέλη της διπλής διάγνωσης, δηλώνοντας ουσιαστικά πως δεν χρειάζεται αυτά
τα μέλη να αντιμετωπίζονται ως ιδιάζουσες περιπτώσεις ή να έχουν την εύνοια είτε τη
δική τους, είτε των θεραπευτών, είτε της κοινωνίας, καθώς και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν
παρόμοια προβλήματα.
Συνεχίζοντας με τις διομαδικές στρατηγικές, οι πρώην χρήστες μέσω της απεξάρτησης, μπαίνουν σε διαδικασίες ατομικής κινητικότητας και έχουν τη δυνατότητα να «αποχωρήσουν» από τη μειονοτική ομάδα των «εξαρτημένων» με τις στερεοτυπικές απόψεις
που υπάρχουν για αυτούς και να «ανέλθουν» στην ομάδα της «νόρμας». με βάση αυτό το σκεπτικό, η διπλή διάγνωση αποτελεί μια κατηγορία που αποκλίνει τόσο πολύ
από τη νόρμα, όντας οι αποκλίνοντες των αποκλινόντων, που η αποδοχή τους φαίνεται να μη συνάδει με αυτό το εγχείρημα. Έτσι, η αποφυγή της διπλής διάγνωση για
την «προστασία του εαυτού σε αυτή τη φάση της ζωής τους» είναι η απάντηση για την
ολοκλήρωση της απεξάρτησης και τη μετάβαση σε μια διαφορετική ομάδα.
με τη θεωρία αυτή των διομαδικών στρατηγικών, η αμφιθυμία που υπήρχε για τη φαρμακευτική
αγωγή μπορεί ίσως να εξηγηθεί. Αφενός οι συμμετέχοντες υποστήριξαν τη φαρμακευτική αγωγή, καθώς είναι μέσο που επαναφέρει τους «δυσλειτουργικούς» ανθρώπους
στην κανονικότητα και αφετέρου απορρίπτουν και καταδικάζουν τη φαρμακευτική αγωγή ως μια «νόμιμη χρήση» η οποία μπορεί να απομακρύνει το άτομο από το «θεμιτό».
με βάση τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες δεν θεωρούν την εξώ-ομάδα της διπλής διάγνωσης
ως μια ομοιογενή ομάδα, αλλά βλέπουν σε αυτήν δυο υποκατηγορίες. Όπως στη βιβλιογραφία αναδεικνύονται διάφορες ομάδες στην διπλή διάγνωση, ανάλογα με τα
ψυχοπαθολογικά συμπτώματα ή τις επιδράσεις των ψυχοτρόπων ουσιών (McKenna &
ross, 1994), οι συμμετέχοντες της παρούσας μελέτης δημιουργούν την υπο-ομάδα
των ατόμων που αντιμετωπίζουν πολλές γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές
ή επικοινωνιακές δυσλειτουργίες λόγω της ψυχοπαθολογίας τους και πραγματικά
χρειάζονται τη φαρμακευτική αγωγή και την υπό-ομάδα των ατόμων που δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα φαρμακευτική αγωγή, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται ουσιαστικά στην ομάδα της διπλής διάγνωσης, αλλά «βολεύονται» σε αυτήν κατά τη διεργασία της απεξάρτησης.
Προτάσεις για μελλοντική έρευνα και προσέγγιση της διπλής διάγνωσης
Η παρούσα έρευνα ασχολείται με το θέμα της ταυτότητας της διπλής διάγνωσης και εξάγει
συμπεράσματα για τις απόψεις ατόμων της ένδο-ομάδας των Εξαρτήσεων, αλλά δεν
έρχεται σε άμεση επαφή με τους διπλά διαγνωσμένους. Χρήσιμη θα ήταν μια μελέτη
η οποία θα έδινε το λόγο στα ίδια τα άτομα που υιοθετούν την ταυτότητα του διπλά
διαγνωσμένου, έτσι ώστε να μελετήσει τα βιώματα και τις εμπειρίες τους.
Στη μελέτη αυτή φάνηκε πως τα μέλη ομάδων που δεν ανήκουν στη διπλή διάγνωση έχουν για
αυτούς στερεοτυπικές αντιλήψεις και μπορεί να συμπεριφέρονται με διακρίσεις. Η
προσέγγιση αυτών των μελών στα προγράμματα και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους σε θέματα ψυχικής ασθένειας και κοινωνικών ταυτοτήτων θα ωφελούσε τα
άτομα της διπλής διάγνωσης και θα έδειχνε στους υπόλοιπους πώς να τα εντάξουν
στην ευρύτερη «ομάδα».
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Όσον αφορά την προσέγγιση της διπλής διάγνωσης, σε αυτή τη μελέτη φαίνεται πως ένας
από τους λόγους που ο περίγυρος των διπλά διαγνωσμένων τους αποφεύγει είναι η
δυσλειτουργική επικοινωνία. Αυτό είναι στοιχείο που χαρακτηρίζει τόσο τις αλληλεπιδράσεις τους στα θεραπευτικά προγράμματα, όσο και στην καθημερινότητα τους έξω
από αυτά. Χρήσιμες εδώ θα ήταν ανθρωπιστικές προσεγγίσεις, βιωματικού τύπου,
όπου τα μέλη θα έρχονταν σε επαφή και θα μάθαιναν να επικοινωνούν λειτουργικά,
δηλαδή να ακούν και να κατανοούν τους γύρω τους, να έρχονται σε επαφή με τις επιθυμίες και το σώμα τους, να «συναντούν» τους άλλους και να συνάπτουν ουσιαστικές
σχέσεις, που θα χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια, άνευ όρων αποδοχή και ενσυναίσθηση. Επικέντρωση δηλαδή σε βιωματικές ασκήσεις επικοινωνίας, σύναψης σχέσεων
και ανάδυσης επιθυμιών. με τον τρόπο αυτό τα άτομα θα βελτίωναν τις σχέσεις τους
με τους γύρω τους, που συχνά είναι προβληματικές και θα ανέδυαν επιθυμίες τους,
έτσι ώστε να κάνουν πιο ευχάριστη την καθημερινότητα τους και να βρουν με δημιουργικό τρόπο εναλλακτικές στην ανία, τη μοναξιά και τη στασιμότητα.
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AssEssMEnt Of EMPlOyEEs’ cOOPErAtiOn nEEds BEtwEEn
JuvEnilE PrOBAtiOn sErvicEs And druG trEAtMEnt PrOGrAMs
fOr AdOlEscEncEs: thE cAsE Of thEssAlOniKi
diMitriOs thEOdOridis1

Abstract
delinquency and substances use in adolescence are permanent social issues and cause concern in societies as well as in different scientific areas. the causes of such phenomena, their dimension and their interaction, as well as their coping with pedagogical, legal, psychological and any other scientific perspective, are challenging both in theoretical and interventional contexts. A key factor in addressing such phenomena is the employees of the services that welcome minors with corresponding behaviors and the cooperation between them.
the present research was carried out within the framework of the diploma thesis of the signatory within the interdisciplinary Postgraduate Program entitled “criminal law and dependencies” of the Aristotle university of thessaloniki and the law department of the
university of nicosia under the supervision of the Associate Professor of the Aristotle
university of thessaloniki. Mr. Angeliki Pitsella. it has as its main objective to investigate and record the needs for co-operation between juvenile curators and teenage
detoxification therapists. in the survey participated the employees of the department of
Juvenile depersonals of thessaloniki and the therapeutic Program “KEthEA
AnAdysi”.
As far as the methodology is concerned, a qualitative survey was conducted through individual
semi-structured interviews with the staff of the two services. content analysis was used
to process and analyze the data.
the research findings show significant advantages of cooperation and the disadvantages that
can be addressed by the establishment of an institutionalized cooperation. All employees report needs for specialized interdisciplinary training and consider the evaluation
of cooperation fruitful and imperative, both in quantitative and qualitative terms.
Key words: Juvenile Probation service, juvenile delinquency, law on Juvenile Justice, reformatory measures, therapeutic measures, therapeutic Program KEthEA AnAdysi, drug
treatment, services cooperation protocol, networking.

1 Psychologist - systemic therapist, Msc in Legal Criminal Law & Dependencies, head of family support
center of KEthEA ithAKi contact details: theodoridis@kethea-ithaki.gr
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ΕΚτιμΗΣΗ ΑΝΑΓΚώΝ ΣυΝΕρΓΑΣιΑΣ ΕρΓΑζομΕΝώΝ μΕτΑξυ υπΗρΕΣιώΝ
ΕπιμΕλΗτώΝ ΑΝΗλιΚώΝ ΚΑι ΘΕρΑπΕυτιΚώΝ προΓρΑμμΑτώΝ
ΑπΕξΑρτΗΣΗΣ ΕφΗβώΝ: το πΑρΑδΕιΓμΑ τΗΣ ΘΕΣΣΑλοΝιΚΗΣ
δΗμhτρΗΣ ΘΕοδώρiδΗΣ2

περίληψη
Η παραβατικότητα και της χρήση ουσιών στον εφηβικό πληθυσμό αποτελούν διαρκή κοινωνικά
ζητήματα και προκαλούν προβληματισμό στις κοινωνίες αλλά και τους διάφορους επιστημονικούς χώρους. οι αιτίες τέτοιων φαινομένων, η διάσταση και η αλληλεπίδρασή
τους, καθώς και η αντιμετώπισή τους από παιδαγωγική, νομική, ψυχολογική και κάθε
άλλη επιστημονική οπτική αποτελούν πρόκληση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο παρεμβάσεων. βασικός παράγοντας στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων είναι
οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών που υποδέχονται ανήλικους με αντίστοιχες συμπεριφορές και η μεταξύ τους συνεργασία.
Η παρούσα έρευνα έγινε στο πλαίσια της διπλωματικής Eργασίας του υπογράφοντα στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο «ποινικό δίκαιο &
Εξαρτήσεις» του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του τμήματος Νομικής του πανεπιστημίου λευκωσίας, υπό την επίβλεψη της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Α.π.Θ. κας Αγγελικής πιτσελά. Έχει ως βασικό στόχο να διερευνήσει και να
καταγράψει τις ανάγκες για συνεργασία μεταξύ επιμελητών ανηλίκων και θεραπευτών
απεξάρτησης εφήβων. το δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από τους εργαζόμενους
της υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΝΑδυΣΗ.
ώς προς τη μεθοδολογία, διενεργήθηκε ποιοτικού τύπου έρευνα, μέσω ατομικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων με τους εργαζόμενους των δύο υπηρεσιών. Για την επεξεργασία
και την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου.
τα ερευνητικά ευρήματα καταδεικνύουν σημαντικά πλεονεκτήματα της συνεργασίας και τα
μειονεκτήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια θεσμοθετημένη συνεργασία.
Όλοι οι εργαζόμενοι αναφέρουν ανάγκες για εξειδικευμένη διεπιστημονική εκπαίδευση και θεωρούν την αξιολόγηση της συνεργασίας γόνιμη και επιτακτική, τόσο σε ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα.
λέξεις κλειδιά: υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, παραβατικότητα των ανηλίκων, δίκαιο ανηλίκων, αναμορφωτικά μέτρα, θεραπευτικά μέτρα, Θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ
ΑΝΑδυΣΗ, απεξάρτηση, πρωτόκολλο συνεργασίας υπηρεσιών, δικτύωση.

2 Ψυχολόγος - Συστημικός Θεραπευτής, Msc στη Νομική «ποινικό δίκαιο & Εξαρτήσεις». υπεύθυνος Κέντρου οικογενειακής υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ιΘΑΚΗ. Στοιχεία επικοινωνίας: theodoridis@kethea-ithaki.gr

Εξαρτήσεις

53

ΕιΣΑΓώΓΗ

Η νεανική παραβατικότητα και η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στην εφηβεία αποτελούν δύο
από τις πιο συχνές και, ταυτόχρονα, επικίνδυνες εκφάνσεις της συμπεριφοράς των
νέων απέναντι στο κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο δρουν και αναπτύσσονται. Συχνοί αιτιολογικοί παράγοντες είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η έλλειψη ορίων, ο αντιδραστικός χαρακτήρας, η έλλειψη προσωπικών στόχων, η δυσκολία συναισθηματικής
έκφρασης, η ανηδονία, καθώς επίσης και οι προβληματικές οικογενειακές, κοινωνικές
και οικονομικές συνθήκες. Από την άλλη, η προσωπική απομόνωση, η εμπλοκή με το
νόμο, οι οικογενειακές συγκρούσεις, η εγκατάλειψη του σχολείου, η επιβάρυνση της
σωματικής και της ψυχικής λειτουργίας είναι μερικές μόνο από τις συνέπειες που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της νεανικής παραβατικότητας ή/και της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. οι δύο αυτές καταστάσεις δείχνουν να έχουν σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο. Η κρίσιμη
ηλικία έναρξης αυτών των φαινομένων δείχνει να είναι συνήθως η εφηβεία.
Εκτός από την καθοριστική επίδραση της οικογένειας, του σχολείου και των συνομηλίκων στη
διαμόρφωση του ατόμου, διάφοροι κοινωνικοί φορείς φαίνεται να είναι καθοριστικοί
σε κρίσιμες καμπές της πορείας ενός ατόμου. Στην περίπτωση του ανήλικου εξαρτημένου παραβάτη, οι κοινωνικές υπηρεσίες του δικαστικού χώρου, όπως και οι υπηρεσίες θεραπείας των φορέων απεξάρτησης, είναι πολλές φορές πυλώνες διαχείρισης
καταστάσεων κρίσης των ανηλίκων αλλά και των οικογενειών τους. Η συνεργασία τέτοιων φορέων αναδεικνύεται σε εξαιρετικής σημασίας, τόσο προς το όφελος των εξυπηρετούμενων όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό πεδίο.
Η δικαιοσύνη, λοιπόν, έρχεται συχνά να συμπληρώσει ή και να υποκαταστήσει το ρόλο της οικογένειας εφαρμόζοντας κανόνες, προκειμένου να προστατέψει τον ανήλικο. Η προσέγγιση του ανήλικου εξαρτημένου παραβάτη από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης
και η επιβολή μέτρων έχει ως βασικό στόχο τη διαπαιδαγώγησή του για την διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, την κοινωνική του ένταξη και όχι την τιμωρία του.
Ένας δημόσιος χώρος που συναντάμε συχνά άτομα με παρόμοιες συμπεριφορές είναι τα δικαστήρια Ανηλίκων. Εκτός από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει ο ανήλικος και η οικογένειά του την εμπλοκή με το νόμο, κρίσιμος παράγοντας στη συγκεκριμένη συνθήκη
είναι ο χειρισμός αυτών των περιστατικών από εξειδικευμένες υπηρεσίες της πολιτείας. βασικός στόχος αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι ανάγκες των εργαζομένων της υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και του ΚΕΘΕΑ ΑΝΑδυΣΗ στη Θεσσαλονίκη για αναβάθμιση και θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ τους,
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ανηλίκων παραβατών.

ΘΕώρΗτιΚΕΣ προΣΕΓιΣΕιΣ

Χρήση ουσιών και παραβατικότητα στην εφηβεία
Η εφηβεία είναι, ίσως, η περίοδος του ατόμου με τις εντονότερες βιοσωματικές αλλαγές, που
προκαλούν ψυχική αναστάτωση και θέτουν σε αμφισβήτηση όλη την προσωπικότητα
του ατόμου (ρεϊμόν-ριβιέ μπέρτ, 1989). Εκδοχές αυτής της αμφισβήτησης είναι συχνά η εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς και η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Η
υιοθέτηση ενός αντισυμβατικού και παραβατικού προσανατολισμού παρέχουν το κύ-
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ρος και τις εναλλακτικές λύσεις για εκείνες τις επιδιώξεις των νέων που δεν μπορούν
να ευοδωθούν με συμβατικό τρόπο (παπανδρέου, τουλούμη, πουλόπουλος, 2003). οι
παραβατικές πράξεις των ανηλίκων είναι άλλοτε κοινωνικά και άλλοτε ποινικά αποδοκιμαστέες συμπεριφορές, που κυμαίνονται από απλές αντικοινωνικές συμπεριφορές
μέχρι και ποινικά επιλήψιμες (Αρτινοπούλου, 2001). Από την άλλη, η κατανάλωση
εξαρτησιογόνων ουσιών εκτείνεται από τη δοκιμαστική ή περιστασιακή χρήση, ενώ
κάποιες φορές οδηγείται στη μορφή της κατάχρησης ή και εξάρτησης, σωματικής και
ψυχικής (μαρσέλος, 2002). τα δύο αυτά φαινόμενα, η παραβατικότητα και η χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών, συχνά συνυπάρχουν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ξεκάθαρη αιτιολογική συνάφεια μεταξύ τους (Κουκουτσάκη, 2002).
Έννομες συνέπειες ανήλικης παραβατικότητας
Ανήλικοι παραβάτες ορίζονται τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών τα οποία έχουν διαπράξει παραβατική συμπεριφορά (πιτσελά, 2013). οι έννομες συνέπειες των πράξεων των ανηλίκων αφορούν συχνότερα την εφαρμογή αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων με κύριο σκοπό τη διαπαιδαγώγηση, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις τον περιορισμό σε ειδικό
κατάστημα κράτησης νέων (Κοσμάτος, 2010). τα μέτρα επιβάλλονται από το δικαστήριο Ανηλίκων, ενώ για την απρόσκοπτη εκτέλεσή τους επιλαμβάνεται, κυρίως, η εκάστοτε υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων. Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή αναμορφωτικών ή
θεραπευτικών μέτρων καλούνται να παίξουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, ανάλογα με τη
φύση των αδικημάτων και τις ιδιαίτερες ανάγκες του ανήλικου και των γονιών του.
Προγράμματα εφήβων
Η ψυχοκοινωνική προσέγγιση είναι αυτή που ακολουθείται σχεδόν αποκλειστικά στους έφηβους χρήστες. δίνει ιδιαίτερο βάρος στους ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, θεωρώντας τη χρήση σύμπτωμα μιας ψυχολογικής ή κοινωνικής δυσλειτουργίας.
ώς στόχο έχει την ψυχική απεξάρτηση και την αποχή από τη χρήση ουσιών καθώς και
από οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά. δευτερευόντως, αλλά όχι μικρότερης
σημασίας, εντάσσονται στόχοι που σχετίζονται με την εκπαιδευτική ή επαγγελματική
αποκατάσταση, τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, την αποκατάσταση
των οικογενειακών σχέσεων, την επωφελή κοινωνική συναναστροφή, την υγιή ανάπτυξη της σεξουαλικότητας, κ.ά. (πουλόπουλος, 2005).
Στην Ελλάδα το πρώτο πρόγραμμα για έφηβους χρήστες δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 1988,
το ΚΕΘΕΑ ΣτροφΗ. Σήμερα λειτουργούν και άλλα παρόμοια προγράμματα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας από το ΚΕΘΕΑ, τον ο.ΚΑ.ΝΑ και το 18ΑΝώ.
Συνεργασία επαγγελματιών
Η έννοια της συνεργασίας συνδέεται κυρίαρχα με την αντίληψη ότι οι διάφορες κοινότητες
αποτελούν μέρη ενός ενοποιημένου συνόλου (Martin, 2003). φέρνει συνειρμικά στο
νου τις έννοιες μοιράζομαι και υποστηρίζω και απαιτεί κοινές προσπάθειες και ενέργειες για την καθιέρωση κοινών στόχων (Σαπουντζή – Κρέπια, 1995). Κρίσιμο στοιχείο
αυτής της θεώρησης είναι η αναγνώριση της σύνδεσης διαφόρων πλευρών, ενδιαφερόντων, δραστηριοτήτων και αποστολών του κάθε μέρους. Στην ουσία, αποτελεί τη
μετουσίωση της συνέργειας δομών με κοινό πεδίο ενδιαφέροντος και δράσης. δημιουργεί προσωρινές εμπειρίες, οι οποίες μετεξελίσσονται σε μόνιμες αλλαγές, που τονώνουν και ενδυναμώνουν τα επιμέρους συστήματα. Η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η
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γνώση, η κοινή ευθύνη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αισιοδοξία και ο συντονισμός είναι
το ολοκλήρωμα στην επιτυχή συνεργασία (ραγιά, 2011).
Η διεπαγγελματική συνεργασία είναι η διαδικασία ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που ανήκουν σε διαφορετικές ειδικότητες (Σαπουτζή-Κρέπια, 2004).
περικλείει επικοινωνία, καθοδήγηση με την έννοια της συμβουλευτικής, τήρηση κοινών στοιχείων, επανεκτίμηση των στοιχείων, ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών και
επίσημα θεσμοθετημένες συναντήσεις και συνεδριάσεις. πέρα από αυτά, έχει και
έναν υποστηρικτικό ρόλο για τους εργαζομένους-μέλη της ομάδας απέναντι στις δύσκολες επαγγελματικές εμπειρίες τους (Αλτάνης, 1991).
Σημαντική μορφή έκφανσης αυτής της υποστήριξης αποτελεί η εκπαίδευση των επαγγελματιών. Αυτή μπορεί να επικεντρωθεί τόσο στην υιοθέτηση μιας θετικής στάσης για τη
δικτύωση όσο και στην αλλαγή ενδεχόμενων δυσλειτουργικών εργασιακών συμπεριφορών. Στη βάση ενός συλλογικού οράματος (πουλόπουλος, 2014), απώτερος στόχος της εκπαίδευσης στους οργανισμούς είναι η απόκτηση θετικών στάσεων, αντιλήψεων και παραδοχών, η ανταλλαγή εμπειριών, η δημιουργία δικτύου ανοιχτής επικοινωνίας, καθώς και η υιοθέτηση νέων τρόπων σκέψης και πρακτικής.

ΣΚοποΣ ΕρΕυΝΑΣ

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει και να καταγράψει τις ανάγκες για συνεργασία
μεταξύ επιμελητών ανηλίκων και θεραπευτών απεξάρτησης εφήβων. τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα αφορούν: α) τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μέχρι τώρα
συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών, β) την ανάγκη για θέσπιση πρωτοκόλλου συνεργασίας, το περιεχόμενο που θα περιλαμβάνει αυτό και τα ενδεχόμενα οφέλη από την
εφαρμογή του, γ) τις ανάγκες για μετεκπαίδευση των εργαζομένων και δ) την αξιολόγηση της συνεργασίας βάσει του πρωτοκόλλου.

μΕΘοδολοΓιΑ

Για να επιτευχθεί ο στόχος της μελέτης, εργαλείο αποτέλεσε η ποιοτική μέθοδος, με στόχο
τη, σε βάθος, διερεύνηση νοημάτων και αναπαραστάσεων που αποδίδουν τα κοινωνικά υποκείμενα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στόχος της ποιοτικής έρευνας, άλλωστε, είναι
η περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων, καλύπτοντας τα ερωτήματα «πώς» και «γιατί» (ιωσηφίδης, 2008). Σημείο εστίασης αποτελεί
η βιωμένη εμπειρία των ίδιων των υποκειμένων, ματιά μέσα από την οποία προσπαθεί
ο ερευνητής να κατανοήσει τον κόσμο. Η γνώση, οι απόψεις, οι αντιλήψεις, οι ερμηνείες, οι εμπειρίες και η διαδραστικότητα της συνέντευξης αποτελούν σημαντικές
ιδιότητες της κοινωνικής πραγματικότητας, για τη διερεύνηση της οποίας έχουν σχεδιαστεί τα ερευνητικά μας ερωτήματα (Mason, 2003).
Η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου στη συγκεκριμένη έρευνα έγινα προκειμένου να διερευνηθεί
η κοινωνική πραγματικότητα και οι παράγοντες που επιδρούν στη συνεργασία και την
καθορίζουν. Η ημι-δομημένη συνέντευξη προσφέρει αμεσότητα στους συμμετέχοντες
μέσω της προσωπικής επικοινωνίας ερευνητή-ερωτώμενου καθώς και πλούτο απαντήσεων σχετικά με τις εμπειρίες, τις απόψεις, τις γνώσεις, τις προσδοκίες και τα αισθή-
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ματα των ερωτώμενων. δεν επιδιώκεται η αντικειμενική πληροφορία, αλλά η ιδέα του
συμμετέχοντα για τη συνεργασία και ο τρόπος που αυτός την ερμηνεύει.
ΣυμμΕτΕΧοΝτΕΣ

Στο δείγμα της έρευνας συμμετείχαν εθελοντικά όλοι οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτικού προγράμματος εφήβων ΚΕΘΕΑ
ΑΝΑδυΣΗ. Συγκεκριμένα, το δείγμα αποτελούνταν από 9 άτομα, 5 επιμελητές ανηλίκων (2 νομικοί και 3 κοινωνικοί λειτουργοί) και 4 θεραπευτές (3 ψυχολόγοι και 1 κοινωνική λειτουργός). Σκοπός της επιλογής όλων των εργαζόμενων είναι ο πλουραλισμός, η πολυφωνία και η δυνατότητα να εκφραστούν όλες οι απόψεις και οι εμπειρίες, προκειμένου να εξετάσουμε ομοιότητες και διαφοροποιήσεις ως προς το ζήτημα
της συνεργασίας των δύο υπηρεσιών.
διΑδιΚΑΣιΑ ΕρΕυΝΑΣ

πριν από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, έγινε μια πρώτη επαφή με τις δύο υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι σχετικά με το στόχο της έρευνας και επιλέχθηκε ο κατάλληλος χρόνος και τόπος για να πραγματοποιηθούν οι μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις. Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2017,
σε άτομα που εργάζονταν στις δύο υπηρεσίες μέχρι και την 1η Νοεμβρίου του ίδιου
χρόνου. Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε έντυπο συγκατάθεσης για τη γνώση
του πλαισίου της έρευνας και των αρχών δεοντολογίας που διέπουν τη διαδικασία. Η
μαγνητοφώνηση υλοποιήθηκε μετά από συναίνεση και πληροφόρηση για την τήρηση
του απορρήτου στο κάθε άτομο. Η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική και υπήρχε δυνατότητα διακοπής της συνέντευξης αν προέκυπτε οποιαδήποτε δυσκολία από τον συμμετέχοντα. Η διάρκεια της συνέντευξης κινήθηκε στα χρονικά πλαίσια των 30-50 λεπτών. Ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων για τη διευκόλυνση της
περαιτέρω ανάλυσης του λόγου των συνεντευξιαζόμενων.
ΑποτΕλΕΣμΑτΑ

Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας
οι τοποθετήσεις των συνεντευξιαζόμενων για τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας του Θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΝΑδυΣΗ και της υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης συγκλίνουν στα εξής: υπάρχει έντονη προσωπική επαφή, οικειότητα
και αμεσότητα στην επικοινωνία, άμεση ανταπόκριση στη διαδικασία παραπομπής των
ανηλίκων, ενώ και οι δύο υπηρεσίες υποστηρίζουν με ουσιαστικό τρόπο τον ανήλικο
δέκτη των υπηρεσιών τους.
«…μόνο θετικά μπορώ να δω σ’ αυτή τη συνεργασία… το πρώτο-πρώτο που βλέπω είναι η στήριξη των παιδιών, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η στήριξη…. Είναι μια
συνεργασία ζεστή, υπάρχει οικειότητα, εμπιστοσύνη, είμαι ήσυχη ότι πραγματικά θα
σκύψουν πάνω στο παιδί…».
Από την πλευρά των επιμελητών ανηλίκων, ως θετικό στοιχείο αναφέρεται η ίδια η ύπαρξη ενός
πιστοποιημένου φορέα όπως το ΚΕΘΕΑ ΑΝΑδυΣΗ που λειτουργεί με φερεγγυότητα και
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ευθύνη, αντιμετωπίζει τον ανήλικο με ολιστική προσέγγιση, χωρίς να παραμένει στενά
στο πρόβλημα της χρήσης ουσιών, αλλά παρεμβαίνοντας σε όλη την πιθανή προβληματική διάσταση της ζωής του (π.χ. εκπαίδευση, οικογένεια, σωματική και ψυχική υγεία).
«…είναι η πρώτη σκέψη που κάνουμε όταν έχουμε ένα παιδί με ναρκωτικά που μπορούμε
να το παραπέμψουμε…. Με την ΑνΑδΥΣΗ, επειδή υπάρχει μια σταθερή σχέση, μας βοηθάει πάρα πολύ, μας λύνει τα χέρια στο να έχουμε έναν φορέα που παραπέμπουμε..»
Τα μειονεκτήματα της συνεργασίας
ώς προς μειονεκτήματα της συνεργασίας, οι περισσότερες απαντήσεις αναφέρονται κυρίως
στην ελλιπή διαδικασία παραπομπής, με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη συνοδευτικών εγγράφων (έγκαιρη γνωστοποίηση δικαστικής απόφασης, ιστορικό περιστατικού, κ.ά.). Επίσης, τονίζεται η, κατά καιρούς, απουσία αλληλοενημέρωσης, αλλά και η
εν γένει δυσκολία αντιμετώπισης ενός πληθυσμού – ανήλικος παραβάτης και χρήστης
– που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει ιδία βούληση για αντιμετώπιση των
προβλημάτων του. τέλος, αναδεικνύεται και η έλλειψη επαρκούς στελέχωσης και στις
δύο υπηρεσίες.
«…το να μην καταλαβαίνει καθόλου η μια υπηρεσία τη γλώσσα της άλλης και τους λόγους για τους οποίους η μία υπηρεσία ζητάει κάτι από την άλλη… να μη μένει η κάθε
υπηρεσία μόνο στο δικό της γνωστικό αντικείμενο…».
Πρωτόκολλο συνεργασίας
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων και των δύο υπηρεσιών, φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση υπέρ της εφαρμογής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών.
οι περισσότεροι ανέφεραν ότι σε ένα τέτοιο πρωτόκολλο θα έπρεπε να προβλέπεται ο
χρόνος και η συχνότητα των συναντήσεων είτε μεταξύ των άμεσων επιβλεπόντων του
ανήλικου (επιμελητής – θεραπευτής) για την εξέταση της πορείας του περιστατικού είτε με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων για γενικότερα ζητήματα συνεργασίας.
Οφέλη εφαρμογής πρωτοκόλλου
τα προσδοκώμενα οφέλη που αναφέρθηκαν διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. πρώτον,
σε εκείνα που αφορούν τους εξυπηρετούμενους (π.χ. αύξηση αποτελεσματικότητας
των παρεμβάσεων στον ανήλικο, αύξηση σοβαρότητας με την οποία ο ανήλικος αντιμετωπίζει το νόμο και το μέτρο που του επιβλήθηκε, αύξηση της δέσμευσης για αντιμετώπιση του προβλήματος τόσο από τον ανήλικο όσο και από τους γονείς ή τους
έχοντες την επιμέλειά του). Από την άλλη, σε εκείνα που αφορούν τους εργαζόμενους
(π.χ. καλλιέργεια μιας πιο κοινής στάσης και αντίληψης για τον τρόπο παρέμβασης,
καλύτερη εικόνα για τα περιστατικά, περισσότερη πληροφόρηση, οριοθέτηση των καθηκόντων του θεραπευτή και του επιμελητή, απλοποίηση της διαδικασίας παραπομπής, εξοικονόμηση χρόνου εργασίας, καλύτερη οργάνωση, αυξημένη δέσμευση των
εργαζόμενων στη διαδικασία, εγκαθίδρυση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ τους).
«θα ήταν οριοθετημένα τα πράγματα, πιο οργανωμένα, θα ήξερε ο καθένας τι θα κάνει,
που θα κινηθεί ανά πάσα στιγμή, θα κερδίζαμε χρόνο…. και νομίζω ότι θα λειτουργούσε επωφελέστερα και για την υπηρεσία και για τα παιδιά».

58

Εξαρτήσεις

Είδος μετεκπαίδευσης
Σχεδόν σε όλες τις τοποθετήσεις των ερωτώμενων, κυρίαρχη ήταν η ανάγκη για τη διεξαγωγή
σεμιναρίων, είτε από εισηγητές του ΚΕΘΕΑ για θέματα που άπτονται της απεξάρτησης είτε από νομικούς ή επιμελητές ανηλίκων για θέματα που σχετίζονται με τη νομολογία και το ποινικό δίκαιο. μία απάντηση αναφερόταν σε βιωματικά εργαστήρια με
θέμα την προσέγγιση του έφηβου χρήστη και παραβάτη.
Πεδία εκπαίδευσης
Σε αυτήν την κατηγορία απαντήσεων υπήρχε διαφοροποίηση, ανάλογα με την υπηρεσία που
εργάζεται ο ερωτώμενος. οι επιμελητές ανηλίκων χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση σε τεχνικές προσέγγισης και κινητοποίησης των εφήβων χρηστών και των γονέων
τους, καθώς επίσης και ενημέρωση για καινούριες μορφές εξαρτησιογόνων ουσιών
που διατίθενται στην αγορά και των τρόπων χρήσης τους. Από την άλλη, οι θεραπευτές απεξάρτησης αναφέρθηκαν κυρίως σε ανάγκες εκπαίδευσης για το ποινικό δίκαιο
των ανηλίκων, το ρόλο και τα καθήκοντα του επιμελητή ανηλίκων, τα αναμορφωτικά
μέτρα και την εφαρμογή τους.
Οφέλη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
το οφέλη από την οργάνωση και εφαρμογή κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους εργαζόμενους και των δύο υπηρεσιών συνοψίζονται στα εξής: ανάπτυξη διαπροσωπικών
σχέσεων, οικειότητας, εμπιστοσύνης και του αισθήματος ότι εργάζονται για έναν κοινό σκοπό, αναγνώριση των αναγκών της υπηρεσίας με την οποία συνεργάζονται, ανάπτυξη διεπιστημονικής ματιάς και κοινής «γλώσσας», διακίνηση νέων ιδεών επαγγελματικής πρακτικής, την ανταλλαγή προβληματισμών και αποριών μέσα από την καθημερινή εκτέλεση έργου
«…σκέφτομαι, να διαμορφώσουμε μια λίγο πιο κοινή αντίληψη για το πώς δουλεύει κάποιος με τον ανήλικο, να ακούσουμε τον άλλο, σαν μια ομάδα».
Ανάγκη αξιολόγησης
Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν θετικά στην ανάγκη αξιολόγησης του διαστήματος εφαρμογής
ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών. οι περισσότεροι τονίζουν
τη διετία ως καταλληλότερη περίοδο αξιολόγησης, ενδεχομένως με ενδιάμεση αξιολόγηση, προκειμένου να εφαρμοστούν διορθωτικές ρυθμίσεις. προτιμούν εξωτερικό αξιολογητή, όπου θα ληφθούν υπόψη τόσο οι απόψεις των εργαζόμενων όσο και των εξυπηρετούμενων (ανήλικοι και γονείς). ώς προς το πεδίο αξιολόγησης αναφέρθηκε η ανάγκη να εξεταστεί η λειτουργικότητα του τρόπου παραπομπής, ο τρόπος και ο ρυθμός
επικοινωνίας των δύο υπηρεσιών, καθώς επίσης η θεραπευτική πορεία του ανήλικου
στο φορέα υποδοχής και ο βαθμός συνεργασίας των γονέων με τις δύο υπηρεσίες.
ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ

Από τη διαδικασία της έρευνας διαπιστώνεται ότι η εξαιρετική ευκολία και διάθεση από όλους
τους ερωτώμενους να μιλήσουν για τη συνεργασία τους αναδεικνύει ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, οικειότητας, διαπροσωπικής επαφής και συνεργατικότητας. Επίσης, εμφανίζεται αρκετά υψηλή ομοιογένεια στις τοποθετήσεις και στις διαπιστώσεις
όλων των εργαζομένων, κάτι που μας καταδεικνύει ότι το κλίμα αυτής της συνεργασίας πηγάζει αλλά και αποτυπώνεται και στις δύο υπηρεσίες.
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οι αρνητικές κρίσεις για τη συνεργασία ήταν περιορισμένες στον αριθμό έως ανύπαρκτες.
Εντούτοις, οι σημαντικότερες δυσκολίες στη συνεργασία εντοπίζονται στον τρόπο και
τη συχνότητα επικοινωνίας, καθώς και στο βαθμό πληρότητας της διαδικασίας της
παραπομπής του ανήλικου, τόσο σε ποσοτικές όσο και ποιοτικές διαστάσεις. τέλος,
κοινή διαπίστωση όλων των ερωτώμενων είναι το γεγονός πως οι περισσότερες δυσκολίες στη συνεργασία των δύο υπηρεσιών είτε εμφανίζονται είτε διογκώνονται στη
βάση του υψηλού φόρτου εργασίας και, παράλληλα, της έλλειψης επαρκούς στελεχιακού δυναμικού.
Η δημιουργία και εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΝΑδυΣΗ και της υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Θεσσαλονίκης
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ελκυστική και επιθυμητή ιδέα. Σε ένα τέτοιο πρωτόκολλο
χρειάζεται, σύμφωνα με τις απαντήσεις, να ενταχθεί το πεδίο της παραπομπής των
ανηλίκων, με τάση την απλοποίηση των διαδικασιών, και η διαμόρφωση μιας ενιαίας
μορφής τους για όλους τους εργαζόμενους. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα τακτικών συναντήσεων, τόσο κλινικών όσο και οργανωτικών, καθώς και η συστηματική τήρησης στοιχείων για τους εξυπηρετούμενους και η διεξαγωγή σχετικών μελετών και ερευνών.
ώς προς τα οφέλη της εφαρμογής ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας, οι εργαζόμενοι προβλέπουν
θετικές επιδράσεις τόσο για τους εξυπηρετούμενους (ανήλικους και γονείς) όσο και για
τους ίδιους. Αναφέρονται ενδεικτικά: α) η ουσιαστικότερη υποστήριξη του ανήλικου, όχι
μόνο στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τις εκ του νόμου συνέπειες των πράξεών
του, αλλά και στην ουσιαστική μετατόπιση των στάσεων και αντιλήψεών του απέναντι
στην παραβατική συμπεριφορά που εκδήλωσε και την ανάπτυξη μιας περισσότερο
υπεύθυνης στάσης, β) μεγαλύτερη δέσμευση των εργαζομένων, ενίσχυση του κλίματος
εμπιστοσύνης και δημιουργίας υποστηρικτικού δικτύου μεταξύ των εργαζομένων, μέσω
της ανταλλαγής ουσιαστικών πληροφοριών για τα περιστατικά, γ) εξέλιξη των επιστημονικών αντιλήψεων των εργαζομένων απέναντι στη χρήση ουσιών και την παραβατικότητα στην εφηβεία, που θα οδηγήσει στην καλλιέργεια μιας κοινής επαγγελματικής στάσης, σημαντικής για αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις σε συμβουλευτικό και θεραπευτικό επίπεδο, δ) ενίσχυση του υποστηρικτικού πλαισίου των γονέων στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν τα παιδιά τους. μεμονωμένες αναφορές επιφυλάξεων για
το αν η εφαρμογή πρωτοκόλλου συνεργασίας θα επιφέρει στην επικοινωνία μια πιο τυπική διάσταση και χαθεί η αυθόρμητη και ζεστή διαπροσωπική σχέση των εργαζομένων,
δεν δείχνουν να αλλοιώνουν τη δυναμική των γενικότερων ωφελειών.
Όλοι οι εργαζόμενοι δείχνουν να επιθυμούν πρόσβαση σε μετεκπαίδευση (π.χ. σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια), προκειμένου να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση,
να γνωρίσουν βαθύτερα τον επαγγελματικό χώρο της συνεργαζόμενης υπηρεσίας και
να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα του έργου τους. Αυτό, σε συνδυασμό με
την υψηλή εργασιακή τους εμπειρία (από 12 μέχρι και 21 χρόνια), αναδεικνύει στοιχεία εργασιακής ακμαιότητας, υψηλού δείκτη δεκτικότητας σε νέα κοινωνικά και επιστημονικά δεδομένα, καθώς επίσης και χαμηλού βαθμού απόλυτων και μονοδιάστατων επιστημονικών γνώσεων που ενισχύουν εγωκεντρικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι της μιας υπηρεσίας επιθυμούν οι συνάδελφοι της
άλλης να λάβουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευσή τους, φανερώνει την αλληλοεκτίμηση
των εργαζομένων του ενός συστήματος προς το άλλο, της εκατέρωθεν αναγνώρισης
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του επιστημονικού κύρους και των γνώσεων, αλλά και του υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
τέλος, είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλοι οι ερωτώμενοι θεωρούν εξαιρετικά βοηθητική την
πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας, που θα αξιολογηθεί σε διάστημα
όχι μικρότερο του ενός έτους, τόσο εσωτερικά με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης όσο
και από κάποιον εξωτερικό ερευνητή. μπορούμε να συμπεράνουμε, επομένως, ότι το
δίκτυο αυτών των δύο υπηρεσιών είναι «ανοιχτό» σε αξιολόγηση και σε ενδεχόμενες
αλλαγές, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας του, αλλά και της αποτελεσματικότητάς του.

προτΑΣΕιΣ

Κλείνοντας, είναι χρήσιμο να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις που θα βελτιώσουν, κατά
τη γνώμη μου, την καθημερινή πρακτική στο συγκεκριμένο πεδίο κοινωνικής πολιτικής.
Ένα πρωτόκολλο συνεργασίας οφείλει να συνταχθεί από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους και
να περιλαμβάνει τους στόχους της συνεργασίας, τον τρόπο διασύνδεσης και τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών, καθώς και τη μορφή εποπτείας από τα ανώτερα διοικητικά στρώματα. Η εφαρμογή του θα επιβεβαιώσει τη μέχρι τώρα προσπάθεια των δύο υπηρεσιών και μπορεί να αποτελέσει τη βάση και για άλλες παρόμοιες
συνεργασίες.
παράλληλα, είναι απαραίτητη η οργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα υποστηρίξουν τους εργαζόμενους στην καθημερινή τους πρακτική
αλλά και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Η θεματολογία μπορεί να περιλαμβάνει τους
τομείς της συμβουλευτικής και θεραπείας εφήβων χρηστών, νέες μορφές εξαρτησιογόνων ουσιών και τρόπων χρήσης, οικογενειακή θεραπεία, εφαρμογή αναμορφωτικών
και θεραπευτικών μέτρων, γενικότερα θέματα του ποινικού δικαίου των ανηλίκων, ηθικής και δεοντολογίας, κ.ά..
Ακόμη, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η κοινή δράση των δύο υπηρεσιών σε προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης τόσο σε ανήλικους όσο και σε γονείς ή σημαντικούς άλλους (π.χ. εκπαιδευτικούς), με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού σε ζητήματα παραβατικότητας και χρήσης ουσιών.
περαιτέρω, είναι σημαντική και διαρκώς ζητούμενη η ανάπτυξη ενός δικτύου υπηρεσιών που
σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, με τη σύμπραξη των οποίων θα
εφαρμοστεί μια ολιστική και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων.
τέλος, η σύμπραξη ευρύτερων συστημάτων, όπως π.χ. του υπουργείου δικαιοσύνης και του
ΚΕΘΕΑ, θα οδηγήσει σε μια καθολική πολιτική σχεδιασμού και υλοποίησης κοινωνικής
πολιτικής σχετικά με ζητήματα που απασχολούν αυτό που αποκαλείται «ανήλικος παραβάτης και χρήστης ουσιών». Ένα μνημόνιο συνεργασίας σε τέτοιο υψηλό επίπεδο
θα δημιουργήσει μια «ομπρέλα», κάτω από την οποία θα ενταχθούν πολλές δημιουργικές συνεργασίες και θα δημιουργήσει καταλληλότερες συνθήκες κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας.
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thE cOnstructiOn Of MEAninG in GAMBlinG And in thErAPy
PAtOunA sPyridOulA1 & POulOPOulOs chArAlAMPOs2

Abstract
the purpose of this study is to understand perceptions and experiences of persons dependent to
gambling as well as those of their partners. the aim of the study is to highlight the meaning that gamblers and their partners find in gambling and to understand the motives that
lead them to seek treatment, aiming first to change this behavior and improve their
lifestyles. the benefits of treatment to the individual and the couple are also studied.
in order to carry out this research, a qualitative methodology was employed. the research tool
is the biography. in total, 60 biographies were gathered by 30 gamblers and their 30
spouses / partners, whose profile corresponded with the above research aims. the biographies were collected with the collaboration of KEthEA AlfA, a Gambling relief
Program, that offered access to its archives and the relevant data concerning its
clients. content analysis was employed for studying biographies. relevant categories
emerged for each one of the research areas, highlighting a significant number of issues that emerged in each domain.
the study suggests that gambling is a situation that carries multiple meanings and serves various purposes for both, men and women. however, it is obvious that there comes a
moment in the lives of gamblers and their spouses that gambling losses its meaning.
this moment is significant as it acts as a motivating force, that drives both, men and
women, into the search for a new meaning of life. treatment is the way through which
a new meaning can be constructed, to empower both the individual and the couple to
transform their behavior. it is also a moment that illuminates the optimistic and promising side of life and relationship that each person seems to need.
Key words: gambling, meaning, couple, therapy
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Η ΚΑτΑΣΚΕυΗ ΝοΗμΑτοΣ ΣτΗΝ ΕξΑρτΗΣΗ Απο τΑ τυΧΕρΑ πΑιΧΝιδιΑ ΚΑι
ΣτΗ ΘΕρΑπΕιΑ
πΑτουΝΑ ΣπυριδουλΑ1 & πουλοπουλοΣ ΧΑρΑλΑμποΣ2

περίληψη
Η παρούσα μελέτη διερευνά τις αντιλήψεις και τα βιώματα ανδρών που είναι εξαρτημένοι από
τα τυχερά παιχνίδια και των συζύγων/συντρόφων τους. Στόχος της έρευνας είναι η
ανάδειξη του νοήματος που βρίσκουν οι παίκτες αλλά και οι σύζυγοί τους/σύντροφοί
τους στην εξάρτηση αυτή, ενώ παράλληλα ερευνώνται τα κίνητρα που οδηγούν τους
άντρες και τις γυναίκες να αναζητήσουν θεραπεία, στοχεύοντας στην αλλαγή της συμπεριφοράς τους και στη βελτίωση της ζωής τους. τέλος, μελετάται το νόημα της θεραπείας για το άτομο και το ζευγάρι.
Για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μεθοδολογία. το εργαλείο
της έρευνας είναι η βιογραφία. πιο συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν 60 βιογραφίες
από 30 παίκτες και τις 30 συζύγους/συντρόφους τους, των οποίων τα δεδομένα απάντησαν στους παραπάνω ερευνητικούς άξονες. οι βιογραφίες συγκεντρώθηκαν με τη
συνεργασία του ΚΕΘΕΑ ΑλφΑ, ενός προγράμματος για την απεξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια, το οποίο εξασφάλισε πρόσβαση στο αρχείο του και στις πληροφορίες
των θεραπευόμενών του. Η μέθοδος ανάλυσης των βιογραφιών είναι η ανάλυση περιεχομένου, μέσω της οποίας δημιουργήθηκαν κατηγορίες για κάθε έναν από τους
ερευνητικούς άξονες, αναδεικνύοντας έναν σημαντικό αριθμό αποτελεσμάτων για κάθε άξονα.
διαπιστώθηκε ότι η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια είναι μια κατάσταση που φέρει πολλαπλά νοήματα για άνδρες και γυναίκες και η ύπαρξή της εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. ώστόσο, είναι φανερό ότι υπάρχει κάποια στιγμή στη ζωή των παικτών και των
συζύγων τους που το νόημα αυτό φθίνει. Η στιγμή αυτή αποτελεί κινητήριο παράγοντα που ωθεί άνδρες και γυναίκες στην αναζήτηση ενός νέου νοήματος ζωής. Η θεραπεία αποτελεί το μέσο μέσα από το οποίο αυτό το νέο νόημα παίρνει μορφή, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση του ατόμου αλλά και του ζεύγους, και φωτίζει την αισιόδοξη
και ελπιδοφόρα πλευρά της ζωής και της σχέσης, την οποία φαίνεται πως κάθε άτομο
έχει ανάγκη.
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ΕιΣΑΓώΓΗ

Η έννοια της απόδοσης νοήματος στη ζωή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς απασχολεί διαχρονικά την ανθρωπότητα και ενδεχομένως σχετίζεται με την ευεξία του
ατόμου και την ικανοποίηση από τη ζωή όπως αναφέρεται σε αρκετές μελέτες
(Baumeister, 1991; frankl, 1963; steger et al., 2006; steger & Kashdan, 2007).
ώστόσο, υπάρχουν διαφορές στο πώς κάθε άνθρωπος αναζητά το νόημα στη ζωή του σύμφωνα (frankl, 1963; Maddi, 1970). Η Maddi (1998) συγκεκριμένα αναφέρει ότι η απόδοση
νοήματος βρίσκεται στις καθημερινές επιλογές των ανθρώπων. ο ορισμός του νοήματος συνίσταται στη δύναμη, ένταση και στη δραστηριότητα των ανθρώπων να εδραιώσουν και να αυξήσουν την κατανόησή τους για το νόημα, τη σημασία και το σκοπό
της ζωής τους (steger, Kashdan, sullivan et al., 2008; steger, 2009). ο Baumeister
(1991) αναφέρεται στον ορισμό του νοήματος ως συσχετισμό της νόησης με διάφορα
αντικείμενα, σχέσεις και γεγονότα. Η επίδραση αυτών στο άτομο φαίνεται να δημιουργεί και το αντίστοιχο νόημα που τα παραπάνω κατά την κρίση του ίδιου του ατόμου, φέρουν.
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία παρουσιάζονται δύο κατηγορίες νοήματος: η πρώτη αναφέρεται
στο νόημα της ζωής γενικά. Σε αυτό, περιλαμβάνονται όσα το ίδιο το άτομο πιστεύει
για τη ζωή, τον εαυτό (Koltko – rivera, 2004) και το περιβάλλον του, τον έλεγχο της
μοίρας του και της καθημερινότητάς του αλλά και για τις σταθερές που θεωρεί ότι
διέπουν τη ζωή του. οι ερμηνείες γεγονότων και εμπειριών βασίζονται συνεπώς σε
πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτές τις παραδοχές (Mischel & Morf, 2003). Στο γενικότερο
νόημα ζωής περιλαμβάνονται επιπλέον οι στόχοι που το άτομο θέτει αναφορικά με τις
σχέσεις, την εργασία, την υγεία και διάφορους άλλους τομείς της ζωής του καθώς
και τα συναισθήματα που βιώνει όταν απομακρύνεται από τους στόχους ή πλησιάζει
πιο κοντά σε αυτούς και τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να επηρεάσουν τη σκέψη
και τη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες (Park, 2010), το νόημα της
ζωής κατασκευάζεται κατά την παιδική ηλικία και αλλάζει με την πάροδο του χρόνου
μέσα από τα προσωπικά βιώματα.
ώς δεύτερη κατηγορία νοήματος ορίζεται το νόημα μίας κατάστασης. Σε περιπτώσεις κρίσιμων συμβάντων και καταστάσεων που προκαλούν άγχος, το νόημα της κατάστασης είναι πιθανό να συγκρούεται έντονα με το νόημα ζωής. Η σύγκρουση αυτή ενδέχεται να
δημιουργήσει μεγάλη εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που το άτομο θεωρούσε σταθερό στη ζωή του και στην ανατροπή που βιώνει μέσα από την κατάσταση αυτή. το νόημα που εν τέλει θα δοθεί στην κατάσταση σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που διαθέτει το άτομο και τη δυνατότητα να δει τη δυσκολία ως ένα κομμάτι της ζωής του που θα οδηγήσει σε εξέλιξη και πρόοδο, δίνοντας
θετικό νόημα σε αυτή (Park, 2010).
Σύμφωνα με τον frankl (1985) το νόημα μπορεί να βρεθεί μέσα από τρεις τρόπους. Αρχικά μέσα από την συνεισφορά του ατόμου στον κόσμο λόγω της δουλειάς του, εν συνεχεία
μέσα από την εμπειρία του και τρίτον υιοθετώντας μία θετική αντιμετώπιση απέναντι
στον πόνο και στις δυσκολίες τις οποίες αδυνατεί να αποφύγει. το νόημα ωστόσο
μπορεί και να χαθεί εξαιτίας πολλών παραγόντων. μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων αισθάνονται ότι η ζωή τους δεν έχει νόημα και στερείται κινήτρων και υποχρεώσεων
(frankl, 1986). τα άτομα αυτά προσπαθούν συχνά να καλύψουν το κενό που δημιουρ-
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γείται με υλικά αγαθά, τα οποία ωστόσο αδυνατούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη
νοήματος στη ζωή τους. Η θέληση για νόημα αναφέρεται στο κίνητρο του ανθρώπου
ο οποίος δεν κατευθύνεται από παρελθοντικά γεγονότα ή από ένστικτα αλλά από την
ανάγκη του για μελλοντικό νόημα. ο πραγματικός σκοπός της ζωής δεν είναι η απόκτηση της ηδονής ή της δύναμης αλλά η εύρεση του νοήματος και της αξίας της ζωής. Η ισχυρή θέληση για νόημα βοηθά τους ανθρώπους να υπομένουν τον πόνο και
να κυνηγούν τα ιδανικά τους (frankl, 1988). Η έλλειψη νοήματος είναι μια κατάσταση
που συνοδεύεται από έντονη δυσφορία, ωστόσο η αυξανόμενη ένταση αυτής της δυσφορίας είναι σε πολλές περιπτώσεις το κίνητρο του ανθρώπου που τον ωθεί στην
αναζήτηση ενός νέου νοήματος (watkins, 2008). Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο η
εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια λειτουργεί ως μηχανισμός υποκατάστασης του
πραγματικού νοήματος ζωής που ωστόσο έχοντας αποτύχει στην εκπλήρωση του στόχου του οδηγεί σε συνεχώς αυξανόμενη ένταση και σε ορισμένες περιπτώσεις ωθεί το
άτομο στην αναζήτηση νέου νοήματος μέσω της θεραπείας.
Στην παρούσα μελέτη ερευνώνται α) το νόημα το οποίο αποδίδει το ζευγάρι στην εξάρτηση
από τα τυχερά παιχνίδι, β) το κίνητρο που ωθεί στην αναζήτηση θεραπείας και γ) το
νόημα της ίδιας της θεραπείας.

μΕΘοδολοΓιΑ

Για να μελετηθεί το νόημα που αποδίδουν τα μέλη των ζευγαριών στην εξάρτηση και στη θεραπεία, αλλά και για να ερευνηθούν τα κίνητρα που οδηγούν στην αναζήτηση θεραπείας καθώς και τα οφέλη που η θεραπεία προσφέρει, επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα.
h ποιοτική μεθοδολογία είναι το κομμάτι της έρευνας που αναδεικνύει το λόγο των υποκειμένων και προσπαθεί να τον κατανοήσει σε βάθος. την ποιοτική έρευνα ενδιαφέρουν οι
προσωπικές και υποκειμενικές εμπειρίες των συμμετεχόντων. (Mason, 2011). το εργαλείο της έρευνας αυτής είναι οι βιογραφίες τόσο των εξαρτημένων παικτών όσο και
των συζύγων αυτών. οι βιογραφίες είναι γραπτές, αυθόρμητες αφηγήσεις των υποκειμένων, οι οποίες δεν είναι προσχεδιασμένες από κάποιον οδηγό συνέντευξης (Ίσαρη
& πουρκός, 2015). το ίδιο το άτομο έχει προσωπικά βιώματα και είναι κεντρικός ήρωας της ιστορίας. μέσα από τις αφηγήσεις αυτές, το άτομο αναφέρει γεγονότα σύμφωνα με τον τρόπο που το ίδιο τα αντιλήφθηκε (Bennett, 2008).
Η μέθοδος δειγματοληψίας της παρούσας έρευνας είναι η σκόπιμη δειγματοληψία, η επιλογή
δηλαδή ατόμων που πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία εξυπηρετούν τις
ανάγκες της έρευνας (Κυριαζή, 2009). Στην παρούσα έρευνα, τα χαρακτηριστικά αυτά
ήταν α) η ύπαρξη συντροφικού δεσμού ς και β) η προσέλευση του ζεύγους σε θεραπεία για την εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια. Συνεπώς, το δείγμα που αξιοποιήθηκε
στην παρούσα έρευνα είναι 60 βιογραφίες ατόμων / 30 ζευγαριών (παίκτης + σύντροφος αυτού), από ζευγάρια που έχουν παρακολουθήσει ή ακόμη παρακολουθούν το
πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ ΑλφΑ για την απεξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια και το αλκοόλ. οι βιογραφίες των ατόμων που αναζητούν θεραπεία στο ΚΕΘΕΑ ΑλφΑ γράφονται περίπου τον τρίτο μήνα θεραπείας και αποτελούν ένα μέσον με το οποίο κάθε μέλος συστήνεται στην ομάδα, ενώ παράλληλα αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο της
θεραπευτικής διαδικασίας.
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βασικό μέλημα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων της έρευνας (Babbie, 2011; howitt, 2010; traianou, 2013). Η
πρόσβαση στο αρχείο του ΚΕΘΕΑ ΑλφΑ έγινε μετά από έγγραφη συμφωνία περί τήρησης κανονισμών του προγράμματος και σεβασμό της ανωνυμίας των υποκειμένων
της έρευνας. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να δοθεί αριθμός και όχι όνομα στο κάθε άτομο, ανάλογα με τη σειρά που διαβάστηκαν οι βιογραφίες. Έτσι, οι άντρες συμβολίζονται με το γράμμα Α ενώ οι γυναίκες με το γράμμα Γ, και δίπλα από αυτό ακολουθεί ένας αύξων αριθμός (π.χ. Α1, Α2, Α3… Γ1, Γ2, Γ3…). Η μελέτη των βιογραφιών
έγινε σε συμφωνημένο χώρο και χρόνο στο ΚΕΘΕΑ ΑλφΑ.
Ένας από τους περιορισμούς της έρευνας είναι το γεγονός ότι οι σκέψεις και τα βιώματα που
κάθε άτομο καταθέτει στη βιογραφία του, αντικατοπτρίζουν όσα σκέφτεται και βιώνει
τη δεδομένη χρονική στιγμή που καλείται να την γράψει. μία καταγραφή σε διαφορετικό χρόνο, ίσως να έδινε διαφορετικές πληροφορίες. Επίσης δεν είναι γνωστό υπό
ποιες συνθήκες έγινε η καταγραφή των βιογραφιών και πώς οι συνθήκες αυτές επηρέασαν ενδεχομένως τον/τη συγγραφέα. Ένας ακόμη παράγοντας που θα μπορούσε
να επηρεάσει τα όσα αποκαλύπτει κάθε άτομο μέσα από τη βιογραφία του, είναι η
γνώση ότι θα αναγνωστεί από τον εκάστοτε θεραπευτή. Επιπλέον, το γεγονός ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είχαν την ελευθερία να αναφερθούν σε οτιδήποτε
ήθελαν από τη ζωή τους, ορισμένες φορές οδηγούσε σε περιγραφές που δε συνδέονταν με τους υπό μελέτη ερευνητικούς άξονες.
προκειμένου η έρευνα να είναι αξιόπιστη, δηλαδή οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται να
οδηγούν σε ευρήματα που αναπαριστούν όσο το δυνατόν καλύτερα την πραγματικότητα (lincoln, 2001), επιλέχθηκε ένας ικανοποιητικός αριθμός βιογραφιών, οι οποίες
κάλυψαν όλους τους ερευνητικούς άξονες. Επιπλέον, τα δεδομένα που προέκυψαν
από τις βιογραφίες των ανδρών έρχονται σε συμφωνία με τα δεδομένα που προκύπτουν από τις βιογραφίες των γυναικών, χωρίς να διαπιστώνονται αντιφάσεις που
μπορούν να αναιρέσουν κάποιο εύρημα, αλλά αντιθέτως συμφωνίες και ομοιότητες
που μπορούν να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα. Ακόμη, ανάμεσα στις βιογραφίες των
30 ανδρών εντοπίζονται πολλές ομοιότητες, όπως άλλωστε και στις βιογραφίες των
30 γυναικών. οι ομοιότητες αυτές είναι και το εργαλείο στη βάση του οποίου δημιουργήθηκαν οι εκάστοτε κατηγορίες του κάθε άξονα.
Η γενίκευση των ευρημάτων της έρευνας στηρίζεται στην πυκνότητα των δεδομένων μιας ποιοτικής μελέτης καθώς και στην πυκνότητα των ευρημάτων αυτής (denzin, 1994). Στην
παρούσα έρευνα ο όγκος των δεδομένων που συλλέχθηκε από τις 60 βιογραφίες είναι
ιδιαίτερα μεγάλος και τόσο τα δεδομένα όσο και τα ευρήματα μπορούν να τεκμηριωθούν από άλλες έρευνες στο πεδίο.
Για την ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. μέσα
από τον εντοπισμό κοινών λέξεων/φράσεων/μοτίβων (Gbrich, 2007; Pope et al., 2006;
Mayring, 2000) έγινε αρχικά η δημιουργία μικρών ομάδων/ενοτήτων (sparker, 2005).
Στα αποσπάσματα κάθε ομάδας δόθηκαν κωδικοί, οι οποίοι συνοψίζουν το νόημα των
αποσπασμάτων μέσα σε λίγες λέξεις (Κυριαζή, 2009). Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν
κατηγορίες σύμφωνα με το κείμενο, δηλαδή οι κατηγορίες δεν προϋπήρχαν του κειμένου (hsieh & shannon, 2005). Ακολούθησε η αντιστοιχία κατηγοριών με κάθε ερευνητικό άξονα προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η ανάλυση των αξόνων.
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AποτΕλΕΣμΑτΑ ΕρΕυΝΑΣ

Α) Η απόδοση νοήματος στην εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια
τα νοήματα που αποδίδουν οι άντρες και οι γυναίκες στην εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια
σύμφωνα με τις βιογραφίες τους (ο λόγος δηλαδή για τον οποίο στοιχηματίζουν οι
άνδρες και τα οφέλη που θεωρούν ότι έχουν μέσα από το στοίχημα, καθώς και τα
οφέλη των γυναικών μέσα από την εξάρτηση των συζύγων/συντρόφων τους) δημιουργούν τις παρακάτω κατηγορίες:
το ΝοΗμΑ ΣτΗΝ ΕξΑρτΗΣΗ

Άνδρες

Γυναίκες

1. Διέξοδος από την αρνητική σχέση με τη σύντροφο
2. Δεύτερη ερωτική σχέση
3. Ρυθμιστής Συναισθήματος
4. Αντίδοτο στην πίεση
5. Καταφύγιο από προβλήματα
6. Άνετη ζωή με εύκολο κέρδος
7. Δύναμη
8. Μέσο κάλυψης χρεών
9. Μέσο σύνδεσης με τον αθλητισμό
10. Ταύτιση με γονεϊκό πρότυπο / Ανάγκη αποδοχής από γονέα
11. Ψυχαγωγία
12. Μέσο για παροχή αγαθών στην οικογένεια
13. Μέσο τιμωρίας του «άλλου»

1. Απόλυτος έλεγχος του συζύγου
και της οικογένειας
2. Ανάληψη ρόλου θύματος
3. Ανάληψη μητρικού ρόλου
4. Αίσθηση ανωτερότητας /
δύναμης
5. Μέσο τιμωρίας του «άλλου»

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, ένα μεγάλο μέρος των απαντήσεων αναφορικά με
το νόημα που βλέπουν οι άνδρες στην ενασχόλησή τους με τα τυχερά παιχνίδια σχετίζεται με τη ρύθμιση αρνητικών συναισθημάτων, τα οποία αποδίδονται στην «κακή
σχέση» με τη σύντροφο αλλά και σε άλλες στρεσσογόνες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. ο δεσμός ανάμεσα στο ζευγάρι φαίνεται να χάνεται ή έχει ήδη χαθεί. ορισμένοι άντρες θεωρούν την εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια ως μία διέξοδο στα
αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν εξαιτίας της σχέσης τους με τις συντρόφους
τους, αλλά και ως ένα μέσο επικοινωνίας με κάποιον. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι
επιλέγουν τα τυχερά παιχνίδια ώστε να υπάρχει επικοινωνία έστω και με ένα μηχάνημα. Η απόρριψη που αισθάνονται ότι βιώνουν από τη συντροφική σχέση, φαίνεται να
οδηγεί στην αναζήτηση ενός παράγοντα που θα τους κάνει να νοιώσουν επιθυμητοί.
Αυτός ο παράγοντας είναι η τύχη. παύουν πλέον να προσπαθούν να κερδίσουν την
σύντροφο, η οποία θεωρούν ότι είναι απόμακρη ή/και ορισμένες φορές απλησίαστη,
και προσπαθούν να κερδίσουν την τύχη:
«Μέσα σε λίγα λεπτά που βλεπόμαστε με τη γυναίκα μου βριζόμαστε-χτυπιόμαστε-ουρλιάζουμε. Τώρα όμως ξέρω πώς να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Πάω στο καζίνο να
κερδίσω τη ρουλέτα αφού δεν κερδίζω τη γυναίκα μου» (Α24, 49, Γ24)
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δύο από τους άνδρες της έρευνας αυτής, προσωποποιούν την εξάρτηση, δίνοντάς της το ρόλο μιας δεύτερης, κρυφής σχέσης. Αυτό έρ-
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χεται σε συμφωνία με την προσέγγιση των stanton & todd (2009) οι οποίοι ανέφεραν
ότι ο εξαρτημένος θεωρεί την εξάρτηση ερωμένη του και μπορεί να αναφέρεται σε
αυτήν με ερωτικούς χαρακτηρισμούς. Αντίστοιχα στην παρούσα έρευνα εντοπίζονται
αντίστοιχες εκφράσεις στις βιογραφίες των ανδρών:
«Κατέληξε να είναι η κρυφή μου σχέση και η πιο ακριβή γκόμενα» (Α1, 49, Γ1)
«Ήταν και πάλι μια αποκλειστική, προσωπική, κρυφή και ζωντανή σχέση που διατηρούσα παράλληλα με την οικογενειακή μου σχέση». (Α18, -, Γ18)
Η στροφή στα τυχερά παιχνίδια ως μέσον αντιμετώπισης δυσκολιών και προβλημάτων, αλλά
και δύσκολων συναισθηματικά καταστάσεων, είναι ένα νόημα που δόθηκε από πολλούς
άνδρες. το συναίσθημα παίζει βασικό ρόλο στην απόφαση ενός ατόμου να εμπλακεί με
τα τυχερά παιχνίδια, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν ένας μηχανισμός που βοηθάει στη
δραπέτευση από τη δυσάρεστη πραγματικότητα. ο έλεγχος του στρες που υπάρχει
στην καθημερινότητα ενός παίκτη, φαίνεται να είναι προτεραιότητα για τους άνδρες
της έρευνας. τα τυχερά παιχνίδια προσφέρουν το πλεονέκτημα της ρύθμισης συναισθήματος σύμφωνα με τους παίκτες, και η ανακούφιση που νοιώθουν οι παίκτες απέναντι στις αγχωτικές συνθήκες που βιώνουν, είναι για εκείνους πολύ σημαντικός παράγοντας που τους ωθεί να στοιχηματίσουν (shead & hodgins, 2009). Επιπλέον, το παιχνίδι μπορεί να προσφέρει στον παίκτη την ευκαιρία να βιώσει έντονα συναισθήματα
και να του προσφέρει την αδρεναλίνη που ζητά, σύμφωνα με ορισμένες βιογραφίες.
τα έντονα συναισθήματα που βιώνει ένας παίκτης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
έχουν παρομοιαστεί με την έξαψη που αισθάνεται κάποιος όταν βρίσκεται υπό την
επήρεια ναρκωτικών ουσιών όπως είναι για παράδειγμα οι αμφεταμίνες αλλά και με το
έντονο συναίσθημα που βιώνει όταν βρίσκεται σε σεξουαλική διέγερση (Orford et al.,
2009). οι παίκτες φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την ένταση που υπάρχει
παράλληλα με το συναίσθημα παρά για το συναίσθημα καθ’ εαυτό.
Αξιοπρόσεκτο ήταν το ποσοστό των ανδρών οι οποίοι έβλεπαν τα τυχερά παιχνίδια ως ένα μέσο για άνετη ζωή με εύκολο κέρδος. Η προοπτική του κέρδους προκαλεί ενθουσιασμό
και δρα ενισχυτικά ως προς τη συνέχιση των στοιχημάτων, καθώς τόσο τα μεγάλα
όσο και τα μικρά κέρδη φαίνεται να φέρνουν το άτομο πιο κοντά σε μια πλούσια ζωή
(rodgers, caldwell & Butterworth, 2009).
Στις βιογραφίες των ανδρών εντοπίζονται πολλές λέξεις ή φράσεις που αναφέρονται στο κέρδος, τη νίκη, και τη σπουδαιότητα που έχει για την καλή ψυχολογική του κατάσταση.
Η νίκη, η οποία σύμφωνα με τον Binde (2012) είναι να πάρει ένας παίκτης πίσω περισσότερα χρήματα από αυτά που έχει δώσει, οδηγεί σε μια αίσθηση δύναμης, ή όπως
ορίστηκε από μερικούς παίκτες της έρευνας, σε μία αίσθηση «παντοδυναμίας». Για
έναν παίκτη της έρευνας, η δύναμη ταυτίζεται με τη χρησιμότητα καθώς όπως ανέφερε ο ίδιος την ώρα του στοιχήματος αισθάνεται καλός και χρήσιμος, εφόσον σε όλους
τους άλλους τομείς αισθάνεται άχρηστος.
Ένα ακόμη εύρημα, είναι ότι οι παίκτες βλέπουν τα τυχερά παιχνίδια ως ένα μέσο κάλυψης
χρεών, που δημιουργήθηκαν πριν το στοίχημα ή εξαιτίας αυτού. ο Petry (2005) υποστήριξε ότι οι οικονομικές πιέσεις είναι πολύ πιθανό να καταστήσουν ενεργούς παίκτες τους άνδρες οι οποίοι προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Ακόμη φαίνεται
ότι τα τυχερά παιχνίδια νοηματοδοτούνται ως το μέσον για να παρέχει το άτομο στην
οικογένειά του αγαθά.
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«Έπαιζα για να προσφέρω στην οικογένειά μου όλα τα αγαθά», όπως γράφει χαρακτηριστικά ένας παίκτης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία ακόμη κατηγορία που αναδύεται μέσα από τις βιογραφίες των
ανδρών, σύμφωνα με την οποία το νόημα που αποδίδεται στα τυχερά παιχνίδια από
11 από τους 30 παίκτες είναι η σύνδεση μεταξύ των τυχερών παιχνιδιών και του αθλητισμού, τον οποίο οι άνδρες φαίνεται να αγαπούν ιδιαίτερα. Στις βιογραφίες υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες εξαρτημένων από τα τυχερά παιχνίδια που αναφέρουν ότι
στην εφηβική τους ηλικία ήταν λάτρεις του αθλητισμού, συμμετέχοντας οι ίδιοι σε
παιχνίδια και πηγαίνοντας τακτικά στο γήπεδο, αλλά και πολλές μαρτυρίες με αναφορές στην ίδια αγάπη προς τα αθλήματα στην ενήλικη ζωή. τα τυχερά παιχνίδια λειτουργούν, κατ’ επέκταση, ως μια ένωση που κρατάει δυνατό το δεσμό ανάμεσα στο
άτομο και τον αθλητισμό.
Η στάση των γονέων απέναντι στο στοίχημα ή και γενικότερα απέναντι στα χρήματα φαίνεται
να παίζει σημαντικό ρόλο στο νόημα που βρίσκει το άτομο στο στοίχημα. Ένας άνδρας γράφει ότι έγινε αυτό που πολεμούσε τόσα χρόνια, έγινε ίδιος με τον πατέρα
του (σημ. ο πατέρας ήταν επίσης εξαρτημένος από τυχερά παιχνίδια).
«Αρχίζω χωρίς να το ξέρει κανείς (σαν τον πατέρα μου λοιπόν!!) να αφήνω απλήρωτα
πράγματα. [...] ο αδερφός μου με πήρε και πήγαμε στη Λαϊκή όπου ήταν ο πατέρας
μου. Μπήκαμε στο αμάξι και κλαίγοντας για πρώτη φορά ως ενήλικος μπροστά του,
του είπα την αλήθεια. Του περιέγραφα, σκέφτομαι, ότι έγινα αυτό που πολεμούσα τόσα
χρόνια, έγινα εσύ». (Α5, 35, Γ5)
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Orford, 2013) τα παιδιά των οποίων οι γονείς παρουσιάζουν μία
εξάρτηση, είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν και τα ίδια την εξάρτηση αυτή. Ένας άλλος άνδρας αναφέρει ότι καταλυτική στιγμή για εκείνον ήταν όταν στην παιδική του
ηλικία η μητέρα του τον επιβράβευσε για χρήματα που κέρδισε στοιχηματίζοντας, κάνοντας πλέον για τον ίδιο κάθε συναλλαγή να έχει νόημα μόνο μέσω του στοιχήματος.
Ένα ακόμη νόημα που δίνουν οι παίκτες στα τυχερά παιχνίδια, είναι αυτό της διασκέδασης,
της ψυχαγωγίας, αλλά και της κάλυψης του ελεύθερου χρόνου, ειδικά όταν το άτομο
αισθάνεται βαρεμάρα.
«Σκέφτομαι πολλές φορές γιατί έπαιζα. Έπαιζα γιατί μου άρεσε, με γοήτευε, το θεωρούσα διασκέδαση και μάλιστα από τις πολύ καλές».
Αντίστοιχα ο Α1 αναφέρει: «Έπαιζα με σκοπό να περνάω τις απογευματινές μου ώρες».
τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν για ορισμένους παίκτες ένα μέσον τιμωρίας για ανθρώπους
που τους έχουν πληγώσει δίνοντας παράλληλα στον παίκτη της αίσθηση της παντοδυναμίας αλλά και μια σειρά έντονων θετικών συναισθημάτων. Αυτό υποστηρίζουν δύο
από τους άντρες της έρευνας με τις παρακάτω αναφορές:
«δεν έβλεπα τίποτα γύρω μου και ένοιωθα ηδονή, ευχαρίστηση ότι τιμωρούσα την γυναίκα μου». (Α9, 57, Γ9)
«Ένοιωσα πως τους εκδικούμαι όλους, πως δεν τους έχω ανάγκη» (Α16, 28, Γ16)
Για τις γυναίκες, η εξάρτηση φαίνεται ότι εξυπηρετεί και κάποιο δικό τους σκοπό. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι από τις 30 γυναίκες, οι 13 αναφέρουν ότι «έκλειναν τα
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μάτια και τα αυτιά» στο πρόβλημα, ακόμα κι όταν οι σύζυγοί τους ήθελαν να τους μιλήσουν για την εξάρτησή τους. Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω αποσπάσματα:
«μια φίλη μου ανακοίνωσε πως ο άντρας μου παίζει και πως έχει πάρει δάνειο από τη
δουλειά του λόγω του τζόγου. Έχασα τη Γη κάτω από τα πόδια μου. δεν είχα καταλάβει τίποτα και δεν ήξερα τι να κάνω [...] Συνέχισα να είμαι μαζί του χωρίς να έχω καταλάβει ουσιαστικά τι συμβαίνει [...] (2ο συμβάν). Πέρασε κι αυτό χωρίς να έχω καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης». (Γ11, 27, Α11)
Αυτά που οι γυναίκες «κερδίζουν» μέσα από την εξάρτηση, δημιουργούν κατηγορίες που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. Στην εξάρτηση από το στοίχημα οι γυναίκες σύντροφοι φαίνεται ότι αναλαμβάνουν συχνά πολλές ευθύνες επειδή ο σύζυγος δεν είναι σε θέση να τις αναλάβει παρά τις συνεχείς υπενθυμίσεις από τις ίδιες (cunha,
sotero & relvas, 2015). Χαρακτηριστικά σε βιογραφία αναφέρεται:
«Από την άλλη όμως η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί με εμένα να κάνω κουμάντο στα
πάντα και τον ‘άχρηστο’ άντρα να τον έχω στο περιθώριο, με είχε βολέψει» (Γ1, 41, Α1)
Επιπλέον, η άρση ευθυνών από τον εξαρτημένο παίκτη και η μετάθεση αυτών στη γυναίκα,
έχει ως αποτέλεσμα, η σύζυγος να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο μέσα στην οικογένεια,
κάτι που φαίνεται να προκαλεί ευχαρίστηση και μια αίσθηση υπεροχής:
«έκρυβα τα βιβλιάρια, και σιγά – σιγά άρχισα να έχω την πρωτοβουλία στις ενέργειές μας
ως οικογένεια. Μέχρι και η αγορά του αυτοκινήτου ξεκίνησε από μένα». (Γ13, 53, Α13)
Ένα έντονο χαρακτηριστικό που υπάρχει παράλληλα με την εξάρτηση μέσα στο ζευγάρι, είναι
αυτό της συν-εξάρτησης. Είναι σύνηθες, ένα άτομο στην προσπάθεια για αλλαγή, να
προσπαθεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία. Η αυτονομία αυτή ίσως τρομάζει τη
σύντροφο, η οποία μέσω της εξάρτησης έχει τον έλεγχο του συζύγου. Συχνά το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός έντονου επεισοδίου από πλευράς της, μίας νέας κρίσης στο ζευγάρι, μέσα από το οποίο ο σύζυγος θα βρει και πάλι διέξοδο στην εξάρτησή (stanton & todd, 2009). οι κατηγορίες που προκύπτουν από τα αποτελέσματα
της έρευνας φανερώνουν συνεξάρτηση σε αρκετές περιπτώσεις.
Για τις γυναίκες, η εξάρτηση του συζύγου τους αποτελεί ένα γεγονός το οποίο τις θυματοποιεί, ενώ ο σύζυγος μπαίνει στο ρόλο του θύτη
«το ότι είχαμε οδηγηθεί οι κόρες μου κι εγώ σ’ αυτή την απίστευτη ταλαιπωρία, ήταν
για μένα ασυγχώρητο», γράφει η Γ3 (58, Α3).
ο ρόλος αυτός φαίνεται να βολεύει τις γυναίκες οι οποίες παρουσιάζονται ως άμοιρες ευθυνών, ρίχνοντας όλες τις ευθύνες στους συζύγους τους:
«Πλέον είχα αποδεχθεί την ιδιαιτερότητά του και μάλιστα πολλές φορές πήγαινα κι εγώ
μαζί του. Εκείνος έκανε αυτό που του άρεσε με ηρεμία κι εγώ χτυπιόμουν και καταριόμουν τη μοίρα μου» (Γ26, 37, Α26).
Η παρουσίαση των γυναικών ως θύματα αποτελεί δικαιολογία για διάφορες συμπεριφορές
τους. μερικές γυναίκες αναφέρουν ότι ξεκίνησαν «Shopping Therapy» για να ξεφύγουν από τα προβλήματα στα οποία τις έβαλαν οι σύντροφοι τους, ενώ άλλες μέσα
από αυτό το ρόλο καταφέρνουν να επιτυγχάνουν την έκβαση μίας κατάστασης σύμφωνα με δικές τους επιθυμίες. ο συγκεκριμένος ρόλος φαίνεται να καθιστά ακόμη πιο
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ανίκανους τους άντρες, οι οποίοι στη σχέση τους παρουσιάζονται ως αποτυχημένοι,
και παράλληλα καθιστά τις γυναίκες ως άτομα που έχουν συνεχώς δίκιο.
Ένας ακόμη ρόλος τον οποίο αναλαμβάνουν οι γυναίκες μέσα στην εξάρτηση είναι ο ρόλος
της «μαμάς». οι άντρες γίνονται παιδιά τα οποία παίρνουν ανά (τακτά πολλές φορές)
χρονικά διαστήματα «χαρτζιλίκι» προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. ώς μαμάδες, οι γυναίκες αναλαμβάνουν ξανά πρωτοβουλίες και ευθύνες, τις οποίες οι
άντρες σαν παιδιά δε μπορούν να αναλάβουν, ενώ παράλληλα καλύπτουν τα οποιαδήποτε λάθη και σφάλματα των ανδρών, παίρνοντας το ρόλο της προστατευτικής μαμάς
που δεν αφήνει το παιδί να εκτεθεί:
«Έπαιρνα το ρόλο της καλής μαμάς και διόρθωνα το λάθος». […] (Γ6, 39, Α6)
Άλλες φορές η «μαμά» είναι επικριτική και μαλώνει το ανεύθυνο ή άτακτο «παιδί»:
«Η επικοινωνία μας αφορούσε τα παιδιά, έδινα οδηγίες ως παιδαγωγός και τον μάλωνα
όταν δεν έκανε κάτι καλά» (Γ17, 40, Α17).
Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος της μητέρας από την πλευρά των γυναικών και η απόδοση του
ρόλου παιδιού στους συζύγους τους, τις βάζει αυτόματα σε μια θέση ανωτερότητας
και εξουσίας, δίνοντάς τους περισσότερες ελευθερίες και λιγότερους περιορισμούς,
κάτι που δεν ισχύει για τους άνδρες, οι οποίοι ως παιδιά φαίνεται να εξαρτώνται από
τις γυναίκες τους είτε οικονομικά είτε με άλλους τρόπους που ένα παιδί μπορεί να
εξαρτηθεί.
Σύμφωνα με τις ίδιες τις γυναίκες, η ύπαρξη της εξάρτησης είναι μια κατάσταση βολική πολλές φορές, προκειμένου να φανεί ότι το δυνατό άτομο της σχέσης είναι οι ίδιες:
«Όμως με βόλευε κι εμένα αυτή η κατάσταση. Έδειχνα σε όλους με κάποιον τρόπο ότι
είχα το πάνω χέρι», γράφει η Γ4, ενώ άλλη γυναίκα προσθέτει
«Τον θεωρούσα κατώτερο, άχρηστο, αδιάφορο, εγωιστή, ανάξιο θαυμασμού».
οι δυσκολίες που βιώνει ένας παίκτης, οι οποίες αποτελούν εμπόδια στη δική του προσωπική
ανάπτυξη, φαίνεται να αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα ο οποίος συμβάλλει στην αίσθηση των γυναικών ότι εκείνες είναι ανώτερες:
«Θεωρούσα ότι εγώ προχωρούσα και ότι ο άντρας μου έμενε πίσω. Ένοιωθα ανώτερη»
(Γ10, 46, Γ10).
Συνεπώς, για τις γυναίκες η εξάρτηση λειτουργεί ως μηχανισμός αποκάλυψης του δυνατού
ατόμου της σχέσης, που δεν είναι άλλος από τις ίδιες.
το τελευταίο νόημα της εξάρτησης για τις γυναίκες φαίνεται να είναι η χρήση της ως μέσο τιμωρίας για τον σύζυγο-παίκτη. ώστόσο, η τιμωρία αυτή συνοδεύεται ορισμένες φορές
από προσωπικό όφελος των γυναικών:
«Μόνο κάθε Κυριακή βγαίναμε από το πρωί ως το βράδυ, πάντα με παρέα και ξοδεύαμε όσα ήθελαν άλλοι να ζήσουν μια βδομάδα. δεν του έλεγα τίποτε. Ενδόμυχα με ικανοποιούσε αυτό γιατί έλεγα ότι με κάλυπτε για όλη την εβδομάδα που ήταν απών»
(Γ24, 23, Α24)
«Παρόλο όμως που θύμωνα όταν έπαιζε, τα κέρδη τα τρώγαμε παρέα. Έτσι πίστευα
ότι τον τιμωρώ γιατί πίστευα ότι δεν του άφηνα λεφτά στα χέρια» (Γ10, 46, Γ10)
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B) Κίνητρο για αλλαγή και αναζήτηση θεραπείας
Στη ζωή ορισμένων ζευγαριών φαίνεται πως υπάρχει κάποια χρονική στιγμή κατά την οποία η
εξάρτηση παύει πλέον να φέρει ικανοποιητικά νοήματα ζωής, και συνεπώς τα άτομα
ξεκινούν την αναζήτηση νέων. τα κίνητρα που ωθούν στην αλλαγή παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
ΚιΝΗτρο ΓιΑ ΑλλΑΓΗ ΚΑι ΑΝΑζΗτΗΣΗ ΘΕρΑπΕιΑΣ

Άνδρες

Γυναίκες

-

-

Η παρότρυνση της συζύγου
Η ανάγκη για βοήθεια
Ένα κρίσιμο συμβάν
Άλλο (Οικογένεια, Εισαγγελία)

Η θέληση για στήριξη του συντρόφου
Η ανάγκη για βοήθεια
Η προσπάθεια να διατηρηθεί η σχέση
Ένα κρίσιμο συμβάν
Η προστασία των παιδιών

Στις βιογραφίες των ζευγαριών διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους ένα άτομο ζητάει θεραπεία.
Η πρώτη κατηγορία σχετίζεται με την επανένωση του ζεύγους και της οικογένειας. Σε αυτή
την κατηγορία φαίνεται ότι οι γυναίκες παροτρύνουν τους συντρόφους τους να αναζητήσουν βοήθεια, αναλαμβάνοντας ορισμένες φορές οι ίδιες την πρωτοβουλία αναζήτησης του κατάλληλου θεραπευτικού πλαισίου. Η παρότρυνση αυτή των γυναικών
αναγνωρίζεται τόσο από τους άντρες αλλά παράλληλα αναφέρεται και από τις γυναίκες. υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι γυναίκες θέτουν τη θεραπεία ως όρο για
να παραμείνει ο σύζυγος μαζί με την οικογένεια. ο όρος αυτός επίσης λειτουργεί
αφυπνιστικά στους εξαρτημένους άντρες. Από την πλευρά τους οι γυναίκες με την
απόφασή αυτή ζητούν έμμεσα (και άμεσα ορισμένες φορές) την συντροφική σχέση
που γνώρισαν πριν την εξάρτηση και επιθυμούν μία οικογένεια χωρίς τα προβλήματα
που η εξάρτηση δημιουργεί. Επιπλέον η αναφορά των γυναικών στην προστασία των
παιδιών ως κύριο λόγο αναζήτησης θεραπείας, δεν αναιρεί το γεγονός ότι με αυτόν
τον τρόπο επιθυμούν την ένωση της οικογένειας, στηρίζοντας το σύντροφο στην απεξάρτησή του. Στις βιογραφίες των γυναικών η θέληση για στήριξη του συντρόφου είναι μεγάλη. Ακόμη και το ίδιο το γεγονός ότι 30 γυναίκες σύντροφοι εξαρτημένων
βρίσκονται ήδη σε θεραπεία μαζί τους, μαρτυρά την θέληση για δημιουργία σχέσης.
Η έννοια της «κοινής προσπάθειας» αναφέρεται σε πολλές βιογραφίες. Η έναρξη της
θεραπείας χαρακτηρίζεται από τις γυναίκες ως «πάλη», ως «αγώνας», τον οποίο το
ζευγάρι θα δώσει από κοινού. Η κοινή προσπάθεια για αλλαγή και η συμμετοχή του
συντρόφου στη θεραπεία, έχει αποδειχτεί ότι δρα θετικά στο ζευγάρι και μπορεί να
βελτιώσει τα αποτελέσματα της θεραπείας (ingle, et al. 2008).
ο δεύτερος βασικός λόγος που παίζει σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση θεραπείας τόσο για
τους άντρες όσο και για τις γυναίκες, είναι η συνειδητοποίηση της ανάγκης για μία
πιο εξειδικευμένη μορφή βοήθειας. οι άντρες που αποφάσισαν να ζητήσουν βοήθεια
αυτοβούλως, έχουν παραδεχτεί σε ένα πρώτο στάδιο την εξάρτησή τους, γεγονός πολύ σημαντικό για την έναρξη θεραπείας (thomson, 2014). Η παραδοχή της εξάρτησης
εκφράζεται από τους άντρες της παρούσας έρευνας μέσα από χαρακτηρισμούς για
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τον εαυτό τους (π.χ. «άρρωστος») και παράλληλα εκφράζεται η ανάγκη τους για επιστροφή σε μια ζωή που η εξάρτηση θα είναι απούσα.
Άλλοι λόγοι για τους οποίους, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα, αναζήτησαν θεραπεία, είναι ορισμένα κρίσιμα συμβάντα στο οικογενειακό κυρίως
περιβάλλον (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας). Επίσης ορισμένοι άντρες αναζήτησαν
θεραπεία καθώς έλαβαν στήριξη από την οικογένεια προέλευσης και ιδιαίτερα από τη
μητέρα τους. παράλληλα, ένας άντρας ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναζητήσει θεραπεία για να επέλθει η ηρεμία στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον το οποίο
ασκούσε πίεση και όχι επειδή ο ίδιος το επιθυμούσε πραγματικά, ενώ ένας ακόμη ξεκίνησε θεραπεία μετά από εισαγγελική παρέμβαση εξαιτίας της παραβατικής συμπεριφοράς του παιδιού του.
Γ) Το νόημα στη θεραπεία
Όπως η εξάρτηση φέρει πολλά διαφορετικά νοήματα για τους παίκτες και τις συζύγους τους,
έτσι και η θεραπεία φέρει το δικό της νόημα στη ζωή του ζευγαριού που βιώνει την
εξάρτηση, όπως αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
το ΝοΗμΑ ΣτΗ ΘΕρΑπΕιΑ

Άνδρες

Γυναίκες

-

-

Αποχή από τα τυχερά παιχνίδια
Βελτίωση οικογενειακής ζωής
Αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς
Ενστάλαξη θετικών συναισθημάτων
Αναγέννηση ελπίδας
Βελτίωση σχέσης με τον εαυτό
Οφέλη ομάδας
Άλλο (Αυτοαποκάλυψη, Αίσθηση κοινής προσπάθειας)

Βελτίωση οικογενειακής ζωής
Αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς
Ενστάλαξη θετικών συναισθημάτων
Βελτίωση σχέσης με τον εαυτό
Οφέλη ομάδας
Αίσθηση κοινής προσπάθειας

Η αποχή αναφέρεται είτε ως ένα από τα οφέλη της θεραπείας είτε ως το πιο σημαντικό. Κάποιοι παίκτες γνωρίζουν ακόμη και τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες απείχαν ή
τονίζουν τη σημαντικότητα της μη υποτροπής τους. Η διατήρηση της αποχής είναι βασικός στόχος. Σύμφωνα με τους Marlatt και wirkiewitz (2008) ένα άτομο στην εξάρτηση λαμβάνει βοήθεια σχετικά με την αυτοδιαχείριση του τρόπου ζωής του, παροχή
πολύ σημαντική για να καταφέρει να διατηρήσει τους στόχους που τίθενται μετά τη
θεραπεία. Αξιολογούνται οι παράγοντες που μπορεί να συντελέσουν στην υποτροπή
και προλαμβάνονται. ο θεραπευτής θα πρέπει να δουλέψει μαζί με τον θεραπευόμενο
τους στρεσσογόνους παράγοντες που εμφανίζονται στην καθημερινότητα και να τον
βοηθήσει «να αυξήσει τις ευχάριστες δραστηριότητες προκειμένου να επιτευχθεί μια
συμφωνία ανάμεσα στα καθημερινά αρνητικά και θετικά βιώματα» (Marlatt και
wirkiewitz, 2008, σελ. 18-19).
ώς σημαντικό όφελος της θεραπείας περιγράφεται επίσης η βελτίωση της οικογενειακής ζωής. το ζευγάρι φαίνεται να επανακτά την επικοινωνία και το νόημα ύπαρξής, η επαφή
με τα παιδιά καλυτερεύει και τα συναισθήματα ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας
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αποκτούν θετικό πρόσημο. Η αίσθηση της κοινής προσπάθειας δίνει στο ζευγάρι ένα
επιπλέον κίνητρο για προσπάθεια στην αλλαγή.
Η αλλαγή τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς είναι ένα ακόμη όφελος. τόσο οι εξαρτημένοι
όσο και οι σύζυγοι αυτών παρατηρούν αλλαγές, ότι βελτιώνονται και εξελίσσονται.
Στη θεραπεία γίνεται προσπάθεια για αλλαγή μαθημένων μη λειτουργικών προτύπων
συμπεριφοράς (Gabbard, 2012). τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει ένα άτομο,
προέρχονται σύμφωνα με την Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία από τις παράλογες σκέψεις. Στη θεραπεία, ο παράλογος εσωτερικός διάλογος καλείται να γίνει λογικός και εποικοδομητικός και ο θεραπευόμενος ενθαρρύνεται να εφαρμόσει αντιλήψεις που αποκτά με τη συνέχεια των συνεδριών (μαλικιώση – λοΐζου, 2012). Στόχος
είναι η μείωση αυτοκαταστροφικών σκέψεων και η απόκτηση μιας πιο ανεκτικής φιλοσοφίας ζωής (Ellis & Mac laren, 2005). με βάση τα παραπάνω, τόσο οι άντρες όσο
και οι γυναίκες καλούνται να εντοπίσουν τις αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό τους
(π.χ. είμαι άχρηστος-η) και τα εξωτερικά γεγονότα (π.χ. όλοι οι άλλοι είναι ικανοί και
εγώ ανίκανος) που δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα τα οποία οδηγούν σε δυσλειτουργικούς τρόπους συμπεριφοράς.
Η έννοια της ελπίδας έχει επίσης σημαντικό ρόλο. Ελπίδα είναι η πεποίθηση για ένα καλό τελικό αποτέλεσμα και συνοδεύεται από πολλά θετικά συναισθήματα. οι άνδρες και οι
γυναίκες της έρευνας αναφέρονται στη χαρά και το χαμόγελο που έχει επανέλθει στα
πρόσωπά τους, στην ηρεμία, την αισιοδοξία, τη δύναμη, την αποφασιστικότητα. Η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική όταν ενισχύεται η πεποίθηση του ατόμου ότι θα μπορέσει να ελέγξει τη συμπεριφορά του και τα γεγονότα που συμβαίνουν στο περιβάλλον του. Η εμπιστοσύνη στο άτομο ότι θα τα καταφέρει και η πεποίθηση ότι τα θετικά
αποτελέσματα είναι κάτι το δυνατόν, φαίνεται να είναι ένα ακόμη κλειδί στη θεραπεία
(saleebey, 2000). Στη θεραπεία τονίζεται στο άτομο πόσο σημαντικές είναι οι προσπάθειες που έχουν στόχο τη βελτίωση, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. ο white (1989) υποστηρίζει ότι η εξωτερίκευση του προβλήματος βοηθάει
τον πελάτη να διαχωρίσει το πρόβλημα από τον εαυτό και να μειώσει τις μη παραγωγικές συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων, κυρίως εκείνες που αναφέρονται στο ποιος
είναι υπεύθυνος για κάτι. Αυτό μειώνει την αίσθηση της αποτυχίας και ανοίγει νέες
προοπτικές στα άτομα ώστε να αναλάβουν δράση για την ίδια τους τη ζωή. οι άνδρες
και οι γυναίκες της έρευνάς μας αναφέρονται στην ελπίδα που αισθάνονται να έρχεται ξανά στη ζωή τους και για πράγματα τα οποία θα καταφέρουν στο μέλλον.
Η στοχοθεσία βοηθάει το άτομο να συγκεκριμενοποιήσει τα πράγματα που θέλει να αλλάξει.
οι στόχοι δεν αφορούν μόνο τη μείωση της σοβαρότητας ή της διάρκειας του προβλήματος, αλλά εστιάζουν στις θετικές πλευρές και στην αύξηση των υγιών επιλογών
και εμπειριών. το άτομο καλείται να αναπτύξει τις δυνάμεις και τις ικανότητές του και
να αντιληφθεί ότι η αλλαγή είναι εφικτή. Η θέσπιση στόχων και ο επαναπροσδιορισμός αποφάσεων και επιλογών, είναι κάτι που αξιολογείται μέσα από τις βιογραφίες
ως κάτι πολύ θετικό ως προς την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου.
Η βελτίωση της σχέσης με τον εαυτό καταγράφεται επίσης και από τα δύο φύλα, κάποιες φορές με έκπληξη. τα άτομα φαίνεται να μαθαίνουν να αγαπούν (ξανά ή για πρώτη φορά) τον εαυτό τους, να τον φροντίζουν και να ασχολούνται μαζί του, κάτι που πολλές
φορές παραδέχονταν ότι είχαν αμελήσει. Σύμφωνα με τον cooper (2008) πρόκειται
για έναν από τους βασικούς στόχους μιας θεραπείας.
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τέλος, δεν παραλήφθηκε η αναφορά στα οφέλη της συμμετοχής στην ομάδα. το μοίρασμα
εμπειριών, η αφύπνιση που έρχεται πολλές φορές μέσα από αυτό, αλλά και η έκθεση
του εαυτού σε ένα πλαίσιο όπου κυριαρχεί η αίσθηση της ασφάλειας, καθώς και οι
γνώσεις που μπορεί το θεραπευόμενο άτομο να λάβει από την ομάδα, είναι τα θετικά
στοιχεία της συμμετοχής σε αυτήν, όπως αναδύθηκαν από τις βιογραφίες.

ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ – ΣυζΗτΗΣΗ

Η παρούσα έρευνα απαντά σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ερωτήσεις αναφορικά με το νόημα που
βρίσκουν τα ζευγάρια στην εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια και στη θεραπεία αλλά
και με τα κίνητρα που οδηγούν στην αναζήτηση θεραπείας.
τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έρχονται σε συμφωνία με αποτελέσματα άλλων ερευνών. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώνεται από ήδη υπάρχουσες έρευνες η στροφή στα τυχερά παιχνίδια ως μέσο αντιμετώπισης δυσκολιών (stewart & Zack, 2008; francis et. al.,
2014; dechant, 2014; Blinde, 2012; lee et al., 2007; rockloff & dyer, 2006) και ρύθμισης του στρες (tse et al., 2012), αλλά και ως ένα τρόπο για εύκολο και γρήγορο κέρδος (neighbors, lostutter, cronce και larimer, 2002), κατατάσσοντας τα χρήματα ως
έναν από τους πρώτους παράγοντες ενασχόλησης με τα στοιχηματικά παιχνίδια
(francis et al., 2014; McGrath & Konkol thege, 2017). Η απόδοση του νοήματος της
«σανίδας σωτηρίας» από τα χρέη που εντοπίστηκε στις βιογραφίες των ανδρών, είναι
κάτι που έχει επιβεβαιωθεί ξανά (hodgins et al., 2011), ενώ σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί πρόσφατα, φαίνεται ότι η ενασχόληση με τα στοιχηματικά παιχνίδια παρέχει
ευκαιρίες για τους παίκτες να δοκιμάσουν έξυπνες επιλογές και να φανούν καλοί γνώστες του παιχνιδιού (πρβλ. Orford, 2013), γεγονός το οποίο οδηγεί στη δυνατή αίσθηση για την οποία γίνεται αναφορά και στην παρούσα έρευνα. ο συσχετισμός της
εξάρτησης των παικτών με αντίστοιχη εξάρτηση των γονέων, επιβεβαιώνεται από
έρευνα των dowling, Jackson, thomas & frydenberg (2010) στην οποία αναφέρεται
ότι η εξάρτηση των πατέρων οδηγεί σε αύξηση των πιθανοτήτων εμφάνισης της εξάρτησης στα παιδιά κατά 11-14 φορές ενώ η εξάρτηση της μητέρας σε αύξηση πιθανοτήτων κατά 7-11 φορές, συγκριτικά με άτομα που δεν είχαν εθισμένους γονείς. Η ψυχαγωγία ως νόημα της εξάρτησης είναι ένα επιπλέον εύρημα που επαληθεύεται από
σύγχρονες έρευνες (wardle et. al., 2011), ενώ πολλές έρευνες την εντάσσουν στις
μορφές ψυχαγωγίας που προσφέρουν ευχαρίστηση και χαρά (francis et al., 2014; lee
et al., 2007; Abbott, 2001). Στην έρευνα των tse et al. (2012), η βαρεμάρα αναφέρεται
ως ο λόγος για τον οποίο οι συμμετέχοντες στοιχημάτιζαν, ενώ στην ίδια έρευνα αναφέρεται από πολλούς συμμετέχοντες ότι στοιχημάτιζαν προκειμένου να βοηθήσουν
την οικογένειά τους, εύρημα σύμφωνο με αυτά των βιογραφιών.
Στον άξονα των κινήτρων, παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε άλλες έρευνας που έχει
μελετηθεί το κίνητρο της αναζήτησης θεραπείας από άτομα εθισμένα στα τυχερά παιχνίδια, το βασικό κίνητρο που τα ωθεί να ζητήσουν βοήθεια από κάποιο εξειδικευμένο
συμβουλευτικό κέντρο ή κάποια γραμμή είναι τα οικονομικά προβλήματα (βλ. valdivia –
salas et al., 2014 και άλλες έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο; Gainsbury et al.,
2013), κίνητρο που δεν αναφέρθηκε ως βασικό από κανένα από τα άτομα της δικής μας
έρευνας (ούτε άντρες ούτε γυναίκες). Αντίθετα, η έναρξη θεραπείας εξαιτίας νομικών
ζητημάτων, είναι κάτι που έχει εντοπιστεί και σε άλλες έρευνες (Gainsbury et al., 2013).
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Επιπλέον, σε πρόσφατο άρθρο των rash & Petry (2014) επιβεβαιώνεται μέσα από αναφορά
των συγγραφέων σε έρευνες και παρεμφερή άρθρα η αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής Θεραπείας που χρησιμοποιεί και το ΚΕΘΕΑ ΑλφΑ στην
αποχή των χρηστών από την εξάρτησή τους, μέσα από διάφορες μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη προσέγγιση.
τα γενικότερα συμπεράσματα της έρευνας που προκύπτουν από τη συνολική μελέτη των αποτελεσμάτων αναφορικά με την κατασκευή νοήματος στην εξάρτηση και τη θεραπεία
αλλά και τα κίνητρα για αλλαγή συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Η ανάγκη για εύρεση νοήματος
Η ύπαρξη ή η έλλειψη νοήματος φαίνεται να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές των ανθρώπων. Η εύρεση του νοήματος της ζωής σχετίζεται με την καλή ψυχική υγεία καθώς και με καλύτερες στρατηγικές αντιμετώπισης στα δύσκολα γεγονότα που μπορεί
να συναντήσει κάποιος στη διάρκεια της ζωής του (laudet, Morgen &white, 2006).
Στις βιογραφίες των ανδρών της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι έρχεται κάποια στιγμή που το νόημα χάνεται. πολλές είναι οι αναφορές που εστιάζουν στην απώλεια του
νοήματος μέσα στη σχέση, ενώ με μια πιο προσεκτική μελέτη, διακρίνεται ορισμένες
φορές η απώλεια του νοήματος στη ζωή. Σε πρόσφατη έρευνα των Katsogianni &
Kleftaras (2015) αναφέρεται ότι η έλλειψη νοήματος σχετίζεται άμεσα με την κατάθλιψη και τα νευρωτικά συμπτώματα καθώς και με εξαρτητικές συμπεριφορές. το γεγονός της δημιουργίας πολλών διαφορετικών κατηγοριών στον ερευνητικό άξονα του
νοήματος που βρίσκουν οι άντρες στα τυχερά παιχνίδια, αναδεικνύει την ανάγκη των
ανδρών για την εύρεση ενός νοήματος στην καθημερινότητά τους. ο αριθμός μάλιστα
των νοημάτων που αποδίδονται από τους ίδιους στα τυχερά παιχνίδια, οδηγεί αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι η ανάγκη αυτή των ανδρών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.
Από την πλευρά των γυναικών, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εξάρτηση αποτελεί για τις
ίδιες ένα είδος δύναμης, η οποία εκφράζεται με έλεγχο του συζύγου και της οικογένειας αλλά και με την ανάληψη διάφορων ρόλων μέσα από τους οποίους οι γυναίκες
βιώνουν μια αίσθηση ανωτερότητας. οι γυναίκες φαίνεται να βρίσκουν σημαντικό νόημα στη συγκεκριμένη κατάσταση και παραμένουν για μεγάλο διάστημα σε αυτή.
Στον άξονα του νοήματος εντοπίζονται δύο κοινές κατηγορίες που αναδεικνύονται από το λόγο των ανδρών και των γυναικών: ο ένας είναι η δύναμη που αισθάνεται ο καθένας
μέσα στην εξάρτηση (για διαφορετικούς λόγους που εξετάστηκαν παραπάνω) και ο
δεύτερος είναι η νοηματοδότηση της εξάρτησης ως μέσον τιμωρίας του «άλλου»,
όπου «άλλος» είναι πολύ συχνά ο/η σύντροφος. το συγκεκριμένο εύρημα παρουσιάζει
ενδιαφέρον καθώς δημιουργεί ερωτηματικά αναφορικά με την ποιότητα της γενικότερης σχέσης του ζευγαριού. τι είδους ποιότητα έχει μία σχέση όταν και τα δύο μέλη
της χρησιμοποιούν ένα μέσον προκειμένου να πάρουν το ρόλο του τιμωρού προς το
ζευγάρι τους;
τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες της έρευνας, φαίνεται να έρχονται κάποια στιγμή αντιμέτωποι με την απώλεια του νοήματος στη σχέση, γεγονός που τους οδηγεί στην απομάκρυνση και τη συναισθηματική απομόνωση. οι ulrich και Elizabeth Beck, σχολιάζοντας
το νόημα που μπορεί να δοθεί από τον ένα σύντροφο προς τον άλλον, αναφέρουν ότι
συχνά ο/η σύντροφος είναι το άτομο στο οποίο εναποτίθενται οι ελπίδες και οι προσ-
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δοκίες των ανθρώπων, οι οποίες αναμένεται και να πραγματοποιηθούν από αυτό. ο/η
σύντροφος αποτελεί το άτομο εκείνο το οποίο καλείται να είναι στήριγμα μέσα στις
δυσκολίες και παράλληλα να είναι παρόν υπό όλες τις συνθήκες, σύμφωνα με την ιδανική εικόνα που φτιάχνει το κάθε μέλος του ζεύγους (Beck & Beck - Gernsheim, 2004).
Στην παρούσα έρευνα φαίνεται πως το ένα μέλος του ζεύγους δεν καλύπτει τις προσδοκίες του άλλου. οι άντρες φαίνεται να μη βρίσκουν πλέον νόημα στη σχέση τους με
τις γυναίκες τους και το κενό αυτού του νοήματος έρχεται να καλυφθεί από τα τυχερά
παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά, η εξάρτηση των ανδρών οδηγεί στην αντίστοιχη δυσαρέσκεια από την πλευρά των γυναικών προς εκείνους, καθώς ο ρόλος του ιδανικού
συζύγου δεν υπάρχει και το νόημα της σχέσης φθίνει. οι γυναίκες προσπαθούν να
βρουν ένα καινούριο νόημα σε πρακτικές και δραστηριότητες που δε σχετίζονται με τη
σχέση. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αμφίδρομη έλλειψη νοηματοδότησης της σχέσης, μια κατάσταση με δυσάρεστες για τα μέλη του ζεύγους συνέπειες.
Η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία
Η επικοινωνία είναι ένα στοιχείο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται σε όλα ανεξαρτήτως τα αποτελέσματα των ερευνητικών αξόνων. Στο νόημα που βρίσκουν οι άνδρες στα τυχερά
παιχνίδια, η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στο ζευγάρι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο
στην ενίσχυση της εξάρτησης των ανδρών. Από τις κατηγορίες που αναδείχθηκαν
φαίνεται μάλιστα πως οι άνδρες αναζητούν τη χαμένη αυτή επικοινωνία στον εθισμό
τους, ο οποίος έχει ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά για τους ίδιους. Αντίστοιχα, στα
κίνητρα για θεραπεία, η επικοινωνία έχει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς η
έναρξη της θεραπείας συμπίπτει σε πολλές περιπτώσεις με το μοίρασμα σκέψεων
ανάμεσα στο ζευγάρι. τέλος, στα οφέλη της θεραπείας η επανεύερση της επικοινωνίας αναφέρεται ως ένα πολύ σημαντικό όφελος. φυσικά, με τον όρο επικοινωνία δεν
αναφέρεται μόνο το τι λέγεται αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λέγεται. τα μηνύματα
της μη λεκτικής επικοινωνίας είναι εξίσου έντονα και σημαντικά με εκείνα της λεκτικής (Κούρτη, 2003), εφόσον μεταφέρουν νοήματα που επηρεάζουν το ζευγάρι είτε θετικά είτε αρνητικά.
Συνεπώς, είναι φανερό ότι η έλλειψη επικοινωνίας, ενός τόσο ζωτικού για τη σχέση στοιχείου,
είναι ένας παράγοντας που αναπόφευκτα οδηγεί σε προβλήματα και σε έντονες συγκρούσεις. οι σχέσεις των ανθρώπων ορισμένες φορές χάνουν τη δυναμική αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων. τα ψυχικά και συναισθηματικά κενά μένουν δυσαναπλήρωτα με αποτέλεσμα το κάθε μέλος του ζευγαριού ή της οικογένειας να κλείνεται στον
εαυτό του, να μην ανοίγεται στον «άλλο» και να προσπαθεί μόνο του να λύσει τα προβλήματά του. Η διαχείριση των κρίσεων καθίσταται αδύνατη αφού ο «άλλος» αντιμετωπίζεται ως κάτι ξένο κι ως απειλή. Η δυάδα χάνει πολλές φορές το χαρακτήρα της και
δημιουργούνται δύο ξεχωριστές μονάδες χωρίς καμία ουσιαστική επαφή. Η ενσυναίσθηση μεταξύ των δύο συντρόφων ή συζύγων, με ταυτόχρονη όμως διατήρηση της συναισθηματικής ταυτότητας και ισορροπίας του καθενός, μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα
στη διαχείριση φαινομενικά αδιέξοδων καταστάσεων, αφού πλέον το πρόβλημα καθίσταται κοινό και ο αγώνας στηρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και αλληλοϋποστήριξη.
Η θεραπεία ως μέσο ανάκτησης νοήματος
Σύμφωνα με τις βιογραφίες που μελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα, έρχεται μια στιγμή που
το νόημα της εξάρτησης φθίνει ενώ παράλληλα αναδύεται η ανάγκη για εύρεση νέων
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νοημάτων. το γεγονός ότι τελικά η εξάρτηση δημιουργεί περισσότερα αρνητικά παρά
θετικά συμβάντα, είναι πολλές φορές και ένας λόγος που τα άτομα αναζητούν τρόπους να απαλλαγούν από αυτή (heyman, 2013). οι θεραπευόμενοι καλούνται να ερευνήσουν τα μέχρι τότε υπάρχοντα νοήματα που έχουν δώσει στη ζωή και τις πράξεις
τους και να δημιουργήσουν νέα, λειτουργικότερα νοήματα. μέσα από τις βιογραφίες,
κίνητρο για θεραπεία αποτελεί κατά βάση η διατήρηση της σχέσης ανάμεσα στο ζευγάρι και ο επαναπροσδιορισμός του εαυτού. Η σχέση της οικογένειας αποτελεί πηγή
προσωπικού νοήματος για πολλούς ανθρώπους (hicks & King, 2009), και η θεραπεία
φαίνεται να έχει οφέλη ως προς της διατήρηση και τη συνοχή της.
Η αποχή από το στοίχημα για τους άντρες, έρχεται τη στιγμή που αρχίζουν να ανακαλύπτουν
καλύτερα τον εαυτό τους και ξεκινούν να αποδίδουν νέο νόημα στην καθημερινότητά
τους. Από την πλευρά τους οι γυναίκες ανακαλύπτουν επίσης πτυχές του εαυτού τους
που ως τη στιγμή της έναρξης της θεραπείας ήταν άγνωστες. παράλληλα, τόσο οι παίκτες όσο και οι σύζυγοι αυτών βλέπουν με μία νέα και διαφορετική ματιά τη σχέση
τους. Η εύρεση νοημάτων βοηθάει τα άτομα στην επιλογή λειτουργικών τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών αλλά και στην δημιουργία θετικότερων συναισθημάτων. παράλληλα, το ίδιο το γεγονός της θεραπείας και η αίσθηση της κοινής προσπάθειας και από τα
δύο μέλη του ζεύγους, του κοινού στόχου και του κοινού αγώνα, ενδυναμώνει ψυχικά
τα άτομα και κατά συνέπεια το ζεύγος (πρβλ. Katsogianni & Kleftaras, 2015). τα μέλη
του ζεύγους προσπαθούν μαζί για την αλλαγή και παράλληλα ακολουθεί το καθένα τη
δική του πορεία, εξελίσσεται και αλλάζει ως άτομο κι αυτή η εξέλιξη και αλλαγή φαίνεται να επηρεάζει θετικά το ίδιο το σύστημα του ζεύγους αλλά και της οικογένειας.
Η ζωή των ανθρώπων περνάει διάφορα στάδια, δυσκολίες, αλλαγές, διακυμάνσεις. τα άτομα
ωστόσο φαίνεται να αναζητούν αυτό που αναφέρει και ο victor frankl στη «λογοθεραπεία» του, ένα νόημα ζωής ανεξάρτητο από τις συνθήκες τις οποίες βιώνουν κάθε φορά (frankl, 1979). μέσα από τη θεραπεία, το άτομο ορίζει από την αρχή τον εαυτό
του, την καθημερινότητά του, τις σχέσεις του. οι παίκτες καλούνται να διαχειριστούν
τα συναισθήματα ενοχής που αισθάνονται για τις επιπτώσεις της εξάρτησης στη ζωή
τη δική τους και της συντρόφου τους, ενώ αντίστοιχα και οι γυναίκες προχωρούν
στην εξέταση δικών τους ενοχικών ζητημάτων για τη στάση τους απέναντι στο σύντροφο αλλά και απέναντι στον εαυτό τους. οι ενοχές αποτελούν παρελθοντικό κομμάτι των ανθρώπων (Ψαρρά & Κλεφτάρας, 2009), το οποίο «δουλεύεται» μέσα από τη
θεραπεία με στόχο το παρόν να είναι καλύτερο, μέσα από τα νέα νοήματα που καθένας βρίσκει μέσα σε αυτό.
Από αυτά που αναφέρονται ως οφέλη της θεραπείας, τα άτομα κατορθώνουν νέα επιτεύγματα
και είναι πλέον πιο δεκτικά στα μηνύματα που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους, βιώνοντας συναισθήματα ηρεμίας και χαράς. Η προσοχή και η αντίληψη άλλωστε επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη θετικότητα την οποία δείχνει κάποιος απέναντι σε γεγονότα (fredrickson & Branigan, 2005), ενώ η θετικότητα αυξάνει παράλληλα την εμπιστοσύνη στον «άλλο» και τη θέληση για σύναψη ισχυρότερων σχέσεων (Γαλανάκης, μερτίκα & Σεργιάννη, 2011). παράλληλα, μέσα από τη θεραπεία γίνεται προσπάθεια για ανάληψη υπεύθυνων, ενήλικων και λειτουργικών ρόλων (γονιός, σύντροφος, εργαζόμενος)
που μέσα στην εξάρτηση είχαν χαθεί. οι άνδρες επίσης φαίνεται να προσπαθούν να
βγάλουν πλέον από πάνω τους την ταυτότητα του «εξαρτημένου», με όποιο κοινωνικό
και προσωπικό χαρακτηριστικό αυτή εμπεριέχει (πρβλ. Best et al., 2016).
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ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να ζήσει τη ζωή του και παράλληλα υπεύθυνος για τον τρόπο
που θα τη ζήσει. Η θεραπεία φαίνεται ότι βοηθάει τα άτομα στη διαχείριση αυτής της
ελευθερίας, αυξάνοντας την υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό και τον άλλο.
μέσα από τη μελέτη των βιογραφιών γεννιέται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο λόγος για τον οποίο ορισμένες γυναίκες επιλέγουν να συνάψουν σχέση με έναν άνδρα ο οποίος έχει ήδη μια εξάρτηση ή βρίσκεται στην αρχή
της. παράλληλα, θα μπορούσε να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα των ρόλων (στην
πατρική οικογένεια, στη σχέση, στη θεραπεία). Η μελέτη των ρόλων μπορεί να προσφέρει πολλά στοιχεία που εξηγούν διάφορες επιλογές ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με το πώς βλέπουν οι ίδιοι τον εαυτό τους στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον
και πώς θα ήθελαν να τους βλέπουν οι γύρω τους. παράλληλα θα μπορούσε να δώσει
στοιχεία τα οποία μαρτυρούν ποιοι ρόλοι μπορούν να συντηρήσουν την εξάρτηση και
ποιοι μπορούν να είναι βοηθητικοί στην αποχή.
Επιπλέον, μία έρευνα αναφορικά με τα κίνητρα παραμονής στη θεραπεία θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις αναφορικά με τους παράγοντες που ευθύνονται στη δέσμευση των
παικτών σε αυτή ώστε να προληφθεί το ποσοστό ατόμων που διακόπτουν τη θεραπεία. Ακόμη, θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί μελλοντικά το ποσοστό των ζευγαριών
που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα και το ποσοστό που το διέκοψε, καθώς και οι λόγοι
της διακοπής.
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Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 29, 2017

«ΑΣ ΓΝώριΣουμΕ το ΑρΧΑιο ΘΕΑτρο ΑΝΕβΑζοΝτΑΣ μιΑ πΑρΑΣτΑΣΗ»
EΝΑ ΕΚπΑιδΕυτιΚο προΓρΑμμΑ τΗΣ ΕφορΕιΑΣ ΑρΧΑιοτΗτώΝ ΧΑΝιώΝ
μΕ τΗ μοΝΑδΑ ΣυμβουλΕυτιΚΗΣ ΧΑΝιώΝ ΚΕΘΕΑ ΑριΑδΝΗ
ΓΑβριλAΚΗΣ ΓιώρΓοΣ1 & μιλιδΑΚΗΣ μιΧΑλΗΣ2

την Άνοιξη του 2017 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων «ζωντάνεψε» το θέατρο της αρχαίας
Απτέρας στο πλαίσιο ενός πολύπλευρου εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδίασε
και υλοποίησε πιλοτικά τη μονάδα Συμβουλευτικής Χανίων ΚΕΘΕΑ ΑριΑδΝΗ αλλά και
σε συνεργασία με σχολεία της πόλης των Χανίων. το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι
σε εξέλιξη και τη φετινή χρονιά.1
Η εκπαιδευτική αυτή δράση έχει τίτλο «Ας γνωρίσουμε το αρχαίο θέατρο ανεβάζοντας μια παράσταση». το μέρος που αφορά στους ενήλικες σχεδιάστηκε από κοινού, κατόπιν
προσέγγισης της μονάδας του ΚΕΘΕΑ προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. Στο
ερώτημα «γιατί επιλέχθηκε το θέατρο;» η απάντηση αφορά στη θεραπευτική του δύναμη, που είχε διαγνωστεί από την αρχαιότητα ως απελευθέρωση καταπιεσμένων παθών στο τελετουργικό πλαίσιο της διονυσιακής λατρείας, μέσω της οποίας η κοινότητα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις όποιες δυσκολίες. ο Αριστοτέλης είχε ονομάσει
αυτή την εντεταλμένη απελευθέρωση της έντασης των θεατών «κάθαρση παθών». περαιτέρω, η υποκριτική ως μια χαρούμενη ψυχική διαδικασία σου προσφέρει την αίσθηση ότι είσαι συγχρόνως και ο εαυτός σου και ο ρόλος. το γεγονός αυτό σου επιτρέπει να γνωρίσεις και να βιώσεις πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, να προεκτείνεις τον εαυτό σου, να διερευνήσεις τα συναισθήματά σου, την συμπεριφορά σου, να
διευρύνεις την εμπειρία σου. με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο χωρίστηκε σε τρία μέρη.
το πρώτο αφορούσε σε δυο συναντήσεις, με μια μικτή ομάδα (μεταξύ των οποίων και προβληματικής χρήσης αλκοόλ), που πραγματοποιήθηκαν στο κτήριο του ΚΕΘΕΑ στα Χανιά.
οι συμμετέχοντες μέσω της προβολής διαφανειών και με εργαλεία τον καθοδηγούμενο
διάλογο, τις ερωταποκρίσεις, την παρατηρητικότητα, την περιγραφή και το παιχνίδι,
προσέγγισαν βιωματικά και διαδραστικά3 την ιστορία του θεάτρου και όχι μόνο. Αν και
το μεγαλύτερο κομμάτι του θεωρητικού αυτού μέρους αφορούσε στο αρχαίο θέατρο η
συζήτηση μεταφέρθηκε και στο σύγχρονο και ολοκληρώθηκε με τη επισήμανση των
σημείων διαφοράς τους. ο διάλογος υποστηρίχθηκε από παραστάσεις αγγείων, φωτογραφικό υλικό από σωζόμενα αρχαία θεατρικά οικοδομήματα, φωτογραφίες και αποσπάσματα από παραστάσεις τραγωδιών, κωμωδιών και έργων του σύγχρονου θεάτρου.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, συζητήσαμε: α) για το πως γεννήθηκε το θέατρο ως οικοδόμημα
και ως δραματική πράξη, β) για τις διαφορές και τη θεματολογία της τραγωδίας και
της κωμωδίας, τα αδιέξοδα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ήρωες, στο πρόσωπο

1 Κοινωνιολόγος, υπεύθυνος μΣΧ ΚΕΘΕΑ Αριάδνη.
2 Αρχαιολόγος, Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων.
3 Νάκου 2001, Χαλικιά 2015.
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των οποίων οι θεατές πρέπει να αναγνωρίσουν το εαυτό τους και να προβληματιστούν,
γ) για τον, κατά τον Αριστοτέλη, ρόλο της κάθαρσης4, μέσω του ελέου και του φόβου,
και τη λειτουργία του θεάτρου ως θεσμού της πόλης - κράτους, δ) για το ρόλο του χορού και των υποκριτών, τις θεατρικές συμβάσεις και τα σκηνοθετικά τεχνάσματα της
αρχαιότητας, ε) για τους προβληματισμούς και τη θεματολογία του σύγχρονου θεάτρου, στο οποίο οι σκέψεις και η πάλη των ηρώων, η κρίση των αξιών, τα ψυχολογικά
και κοινωνικά αδιέξοδα τα προβλήματα επικοινωνίας, καλούν το θεατή να προβληματιστεί και να ωριμάσει, και στ) για θέματα σύγχρονου προβληματισμού.5
Η αφομοίωση της γνώσης και η όξυνση της σκέψης υποβοηθήθηκαν από θεατρικά και μη παιχνίδια, όπως: 1) η δραματοποίηση ενός αποσπάσματος από την τραγωδία Οιδίπους
Τύραννος και ενός από την Παρεξήγηση του Καμύ. Στην πρώτη περίπτωση ο ήρωας
έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια, που δεν έβλεπε. με αφορμή αυτό έγινε συζήτηση για τη σημασία της αυτογνωσίας. Στην δεύτερη θίχτηκαν θέματα για τη δυσλειτουργία της οικογένειας, τις επιπτώσεις στα παιδιά και το αίσθημα του ανικανοποίητου στον άνθρωπο, 2) η αναγνώριση αγγειογραφιών και αποσπασμάτων από παραστάσεις αρχαίων και νεώτερων έργων μέσω της η αντιστοίχισης τους με την περίληψη
και το βαθύτερο νόημά τους, 3) παράλληλα με την συνεργατική κατασκευή αρχαίων
θεατρικών προσωπείων σε μήτρες, έγινε διάλογος για το ρόλο του προσωπείου στο
αρχαίο θέατρο και στην καθημερινότητά μας. με όλα τα παραπάνω, έγινε προσπάθεια
η μαθησιακή διαδικασία να συνδεθεί με θετικά συναισθήματα, με την όξυνση της κριτικής ικανότητας και με την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, ο
αυτοέλεγχος και η κατανόηση του άλλου.6
Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες, μέλη, θεραπευτές και εμψυχωτές,
κλήθηκαν να ασκηθούν στην δραματοποίηση ειδικά επιλεγμένων, από τον υπεύθυνο
της μονάδας, αποσπασμάτων από αρχαία και σύγχρονα θεατρικά και λογοτεχνικά έργα. το μέρος αυτό, από την πλευρά του ΚΕΘΕΑ, στήριξε με τις οδηγίες της η θεατρολόγος κ. Στέλλα Σκορδαρά. Όλοι ασκήθηκαν στην εκφορά λόγου, στην κίνηση, στην
εκφραστικότητα και στην ερμηνεία χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές όπως αυτή
του καθρέφτη, το παίξιμο ρόλων, αντιστροφή ρόλων η μίμηση κλπ.7
Έτσι, στο τρίτο μέρος του προγράμματος, όλη η ομάδα συγκεντρώθηκε τον Απρίλιο στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας, όπου αρχικά πραγματοποιήθηκε ξενάγηση από τους
αρχαιολόγους – εμψυχωτές του προγράμματος, με κατάληξη στο αρχαίο θέατρο.
Εκεί, επιτόπου μιλήσαμε για την αρχιτεκτονική του θεάτρου και ανακλήθηκαν στην
μνήμη στοιχεία του θεωρητικού μέρους. Στη συνέχεια, η ομάδα προχώρησε βιωματικά
στην απόδοση του θεατρικού δρώμενου που είχε προετοιμάσει.

4 λέτσιος 2001, 126-129, τσέργας, Γιαννίτση, παντής, 2007, langley 2012, 9.
5 Ενδεικτική βιβλιογραφία: Bieber 1961, simon 1972, Blume 1993, Burkert 1993, μποσνάκης, Γκαγκτζής,
leuge, Στεφώση 1996, de romilly 1997, μάξιμος 1998, Γραμματάς, μουδατσάκης 1999, Σταύρου
2000, Green, handley 2003, Moretti 2009, εκπαιδευτικό υλικό από το πρόγραμμα «το αρχαίο θέατρο
στον κύκλο του χρόνου», διαθέσιμό στο: http://ancienttheater.culture.gr/el/
6 Καλούρη 1988, 203-4, 222.
7 courtney 1989, 167-173, λέτσιος 2001, 111-114, 146-148, τσέργας, Γιαννίτση, παντής 2007, 36-37.

Εξαρτήσεις

87

Αξίζει να επισημανθεί ότι, παρά τη διαδοχική ατομική ερμηνεία η ροή ήταν συνεχής, πλαισιωμένη από τις θεατρικές κινήσεις της υπόλοιπης ομάδας που συμμετείχε έτσι στο ταξίδι του κάθε πρωταγωνιστή8, σαν χορός της αρχαίας τραγωδίας. ο λόγος του Σοφοκλή, του Ελύτη, του Σαίξπηρ, του Καβάφη, κ.αλ., αντήχησε στο κοίλο του αρχαίου θεάτρου αναβιώνοντάς το, οδηγώντας παράλληλα όλους σε μια ενδοσκοπική «κάθαρση», μέσω της ερμηνείας και της συμμετοχής. Η δράση ολοκληρώθηκε με συζήτηση
ως προς τον αντίκτυπο που το πρόγραμμα αυτό είχε σε καθένα ξεχωριστά,9 κατά πόσο τον βοήθησε σε σχέση με τις προσωπικές του ανάγκες και συνέβαλλε στην ενδυνάμωση της προσωπικότητάς του. Αξίζει να σημειωθεί ότι από όλους χαρακτηρίστηκε
ως μια μοναδική εμπειρία που κορυφώθηκε εντός της ορχήστρας του αρχαίου θεάτρου. Άλλωστε, όλοι το χάρηκαν, καθώς δεν υπήρξε το άγχος του κοινού αλλά η ευθύνη καθενός μόνο απέναντι στον εαυτό του και στην ομάδα.
Για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής αυτής δράσης, ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά: Συγκεκριμένα, ανταποκρίθηκαν 16 άτομα, 13 άντρες και 3 γυναίκες. Στο πρώτο
ερώτημα, οι περισσότεροι (13 άτομα) απάντησαν ότι πέρασαν ευχάριστα και απέκτησαν νέες γνώσεις (γράφημα 1) ενώ 14 θα συμμετείχαν ξανά σε κάτι παρόμοιο (γράφημα 2). Από τους περισσότερους επιλέχθηκαν σαν οφέλη της συγκεκριμένης δράσης, οι γνώσεις, τα συναισθήματα και η ψυχαγωγία (γράφημα 3). οι 14 θα πρότειναν
το πρόγραμμα αυτό σε άλλους (γράφημα 4). περαιτέρω, δεκατέσσερις θεωρούν ότι
ενισχύθηκε η συνεργασία και η ομαδικότητα (γράφημα 5) και στην κλίμακα της σημαντικότητας, κατά φθίνουσα σειρά, προβάλλονται η απόκτηση γνώσης, το συναίσθημα,
η έκφραση, ο προβληματισμός, η ερμηνεία, η έρευνα και η σύγκριση (γράφημα 6).
Στην επιλογή της μεθόδου μάθησης που αξιοποιήθηκε, τα ποσοστά σχεδόν μοιράζονται ανάμεσα στη βιωματική προσέγγιση με τεχνικές δραματοποίησης και στην ατομική-ομαδική εργασία (γράφημα 7).
ΓΡΑφΗΜΑ 1. ΕυΧΑριΣτΗΣΗ ΚΑι ΑποΚτΗΣΗ ΝΕώΝ ΓΝώΣΕώΝ
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8 Συμεωνίδου 2007, 62.
9 Ευδοκίμου - παπαγεωργίου 1999, 146-149, λέτσιος 2001, 78, 115-117, Κρασανάκης 2004, 57, langley
2012, 33.
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ΓΡΑφΗΜΑ 5. ΑΝΑπτυξΗ ΣυΝΕρΓΑΣιΑΣ ΚΑι ομΑδιΚοτΗτΑ
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Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό έδωσε στους περισσότερους (13) την ευκαιρία να βιώσουν θεατρικούς ρόλους (γράφημα 8) και να προσεγγίσουν την πολιτιστική κληρονομιά του
τόπου τους (14) (γράφημα 9). ώς προς τις λέξεις και τις εικόνες που έρχονται στο
μυαλό των ερωτηθέντων ανακαλώντας την εκπαιδευτική αυτή δράση, αναφέρονται:
«Θεατρικές εικόνες», «Εκφραση/ Συναίσθημα/ Συνεργασία», «Γνώσεις/ μάθηση/ εκπαίδευση /εμπειρία», «Χαρά/ ενθουσιασμός/ ικανοποίηση», «Θέληση/ δύναμη», «την εικόνα μου στον θεατρικό ρόλο», «Αφήσαμε την καθημερινότητα και γίναμε ένα», «τα μνημεία και η ανάγκη προστασίας τους». Αναφορικά με μελλοντικά προγράμματα που θα
επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν, το μεγαλύτερο και με διαφορά ποσοστό συγκεντρώνουν τα σχετιζόμενα με το θέατρο (12) και ακολουθούν η φωτογραφία (2) οι ξεναγήσεις (1) και η γλυπτική (1) (γράφημα 10). τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία (14)
απάντησε ότι η δράση αυτή τους βοήθησε στο πλαίσιο του προγράμματος που παρακολουθούν στο ΚΕΘΕΑ (γράφημα 11).
Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση στηρίχθηκε σε δυο ανάγκες: α) στην επαφή ενηλίκων με
την πολιτιστική κληρονομιά και β) στην ενδυνάμωση του χαρακτήρα τους. Γιατί, το
ΓΡΑφΗΜΑ 8. ΑΝΑβιώΣΗ ΘΕΑτριΚώΝ ρολώΝ
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ΓΡΑφΗΜΑ 10. τι ΕιδουΣ προΓρΑμμΑ ΘΑ ΣΕ ΕΝδιΕφΕρΕ ΝΑ πΑρΑΚολουΘΗΣΕιΣ Στο μΕλλοΝ;

12
10
8
6
4
2
0
ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΜΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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θέατρο μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά.10 Έτσι λοιπόν, πέρα από τους μουσειπαιδαγωγικούς στόχους11 για την επιλογή και τη στοχοθεσία της δράσης αυτής, λήφθηκαν σοβαρά υπόψη τα ακόλουθα:
Η έκφραση μιας δραματικής ταυτότητας χωρίς το φόβο της απόρριψης, το μεταφορικό και
συμβολικό στοιχείο του θεάτρου μπορεί να κάνουν τον άνθρωπο να αισθανθεί διαφορετικά, να τον οδηγήσουν πιο εύκολα, σε σχέση με τη λογική, στην ουσία ενός θέματος. 12 Στη βάση αυτή στηρίζονται η δραματοθεραπεία13 και το ψυχόδραμα.14

10
11
12
13
14

Ευδοκίμου - παπαγεωργίου 1999, λέτσιος 2001, Jones 2003, Κρασανάκης 2004, langley 2012,
Χαλικιά 2015.
παπαγεωργίου 1999, 29.
Ευδοκίμου - παπαγεωργίου 1999, 24 κ.εξ., Jones 2003, 34-37, Jennings 2005, 17-18, 39-40, 42.
courtney 1989, 76 κ.εξ., λέτσιος 2001, 53 κ.εξ.
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h θεατρική μεταφορά έχει διττό ρόλο, αφενός ως, εξωτερίκευση του εσωτερικού μας κόσμου
(δραματική προβολή) και αφετέρου ως εσωτερίκευση και κατανόηση του εξωτερικού.15
το θέατρο και η καθημερινή ζωή έχουν μια παράδοξη σχέση, καθώς τη στιγμή που παίζεται
ένας ρόλος έχει συγχρόνως και πραγματικές διαστάσεις.16
το θέατρο αποτελεί μια εσωτερική και εξωτερική βιωματική εμπειρία και ωθεί το άτομο στην
επαφή με τον εαυτό του και τους άλλους. Η ομαδική λειτουργία του στηρίζεται στην
δραματική αλληλεπίδραση των μελών του, που ως παρατηρητές «συμπορεύονται» με
το χαρακτήρα, παρακολουθούν, αναπτύσσοντας άποψη, επίγνωση του «άλλου» και
του εαυτού τους.17
Η θεατρική πράξη συμβάλλει, μέσω της κίνησης, του λόγου και της ερμηνείας, στην συναισθηματική έκφραση 18 στην ψυχολογική αποφόρτιση, στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
και στην απομάκρυνση των αισθημάτων ανεπάρκειας.19
ο δραματοποιημένος ρόλος, γίνεται το μέσο για την εξερεύνηση του εαυτού μας,20 του προσωπείου μας και των καλά κρυμμένων πτυχών και αντιθέσεών μας. Η διερεύνηση των
ρόλων, μας βοηθά να εμβαθύνουμε και να έρθουμε αντιμέτωποι με το πρόβλημά μας,
να κατανοήσουμε πληρέστερα τον χαρακτήρα μας αλλά και τη συμπεριφορά των άλλων ως αντίδραση στη δική μας.21
Στο θέατρο βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κατανοούμε καλύτερα, με αποτέλεσμα αυτό να
διευκολύνει την αλλαγή του ατόμου μέσα από την πράξη της παρακολούθησης, της
κάθαρσης και της μεταβολής της οπτικής του γωνίας.22
Επισημαίνεται ότι αυτή η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με γνώμονα συγκεκριμένους
στόχους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για την επιτυχία της. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά ακόμη
και στο αρχαίο θέατρο, όταν θέτει στη βάση του όλα τα παραπάνω και λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται, κάνει με έναν εναλλακτικό τρόπο τη μάθηση βιωματική και τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν να «διαβάζουν», να ερμηνεύουν και να αξιοποιούν δημιουργικά τον υλικό πολιτισμό διαμορφώνοντας παράλληλα μια θετική στάση απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά. ταυτόχρονα, ενισχύει την εσωτερική τους επίρρωση φέρνοντας τους αντιμέτωπους με
τον ίδιο τους τον εαυτό. Έτσι, μπορεί να συνεπικουρήσει όχι μόνο στην αντιμετώπιση
της προβληματικής χρήσης αλκοόλ, αλλά και κάθε είδους εξάρτησης, δίνοντας στον
πολιτισμό ένα κοινωνικό και θεραπευτικό πρόσωπο. Για το λόγο αυτό, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων σε συνεργασία με την μονάδα Συμβουλευτικής Χανίων του ΚΕΘΕΑ

15
16
17
18
19
20
21

λέτσιος 2001, 58, Κρασανάκης 2004, 57, langley 2012, 35.
Jones 2003, 41-43.
λέτσιος 2001, 74-75, 117-119, Jones 2003, 37, 46, Συμεωνίδου 2007, langley 2012, 9-10.
τσέργας, Γιαννίτση, παντής 2007, 37-38.
Συμεωνίδου 2007, 67, langley 2012, 8-9, 27, 37.
ζαφειροπούλου, δεδέσκη, μάγκλαρη, Αγγέλης 2007, 54, 56, langley 2012, 28.
λέτσιος 2001, 42-44, Κρασανάκης 2004, 51-53, Jones 2003, 297-299, 308-315, Jennings 2005, 57,
langley 2012, 29, 40-42.
22 λέτσιος 2001, 57-58, 126-129, Jones 2003, 34-35, 39, 305-308, langley 2012, 16.
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ΑριΑδΝΗ, στοχεύουν στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων πρόσβασης στις
εμπειρίες και τη σοφία του παρελθόντος, αντικείμενα που μπορούν να μας βοηθήσουν
να εστιάσουμε σε σύγχρονα προβλήματα και δύνανται να μας φέρουν πιο κοντά, ώστε
να ονειρευτούμε και να εργαστούμε για ένα καλύτερο μέλλον.
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chOicE, rEsPOnsiBility, frEEdOM: thEir cOntriButiOn tO
thE EtiOlOGy Of AddictiOn And trEAtMEnt PrOcEss
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Abstract
the following review is a synthesis of views, thoughts, concerns and links about the concepts
of choice, responsibility and freedom. these are interdependent and complementary
concepts that are closely related to how society is organized and how the individual
functions within it, while they are significantly involved in both the etiology of substance addiction and treatment process. And as these concepts are central for humanistic and existential psychology, we could say that it is a “humanistic and existentialist
approach” of the psychosocial problem of substance addiction and the process of
treatment. this approach can be particularly beneficial, helpful, through a better understanding of how substance addiction is established, in strengthening the treatment
process of addiction and its consequent consequences for the individual and society.
Key-words: choice, responsibility, freedom, addiction, treatment.
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ΕπιλοΓΗ, ΕυΘυΝΗ, ΕλΕυΘΕριΑ: Η ΣυμβολΗ τουΣ ΣτΗΝ ΑιτιοπΑΘολοΓιΑ
τΗΣ ΕξΑρτΗΣΗΣ ΚΑι ΣτΗ ΘΕρΑπΕυτιΚΗ διΑδιΚΑΣιΑ τΗΣ ΑπΕξΑρτΗΣΗΣ
μΑριΑ ΣμυρΝΑΚΗ1 & ιώΑΝΝΑ μΗτΑδΗ2

περίληψη
Η ανασκόπηση που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση απόψεων, σκέψεων, προβληματισμών και
συνδέσεων αναφορικά με τις έννοιες της επιλογής, της ευθύνης και της ελευθερίας.
πρόκειται για έννοιες αλληλοσχετιζόμενες και αλληλοσυμπληρούμενες, οι οποίες συνδέονται στενά με τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και τη λειτουργία του ατόμου
μέσα σε αυτήν, ενώ εμπλέκονται σημαντικά τόσο στην αιτιοπαθολογία της εξάρτησης
από ψυχοτρόπες ουσίες, όσο και στη θεραπευτική διαδικασία της απεξάρτησης από
αυτές. Καθώς οι έννοιες αυτές αποτελούν κεντρικής σημασίας έννοιες για την ανθρωπιστική και υπαρξιστική ψυχολογία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια
προσπάθεια «ανθρωπιστικής και υπαρξιστικής κυρίως προσέγγισης» του ψυχοκοινωνικού προβλήματος της ουσιοεξάρτησης και της διαδικασίας της απεξάρτησης. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα ωφέλιμη, βοηθητική, μέσα από την καλύτερη
κατανόηση του τρόπου εγκατάστασης της εξάρτησης, στην ενδυνάμωση της θεραπευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης και των επακόλουθων συνεπειών της για το
άτομο και την κοινωνία.
λέξεις-κλειδιά: επιλογή, ευθύνη, ελευθερία, εξάρτηση, απεξάρτηση.

ΕιΣΑΓώΓΗ: Η ΑιτιοπΑΘολοΓιΑ τΗΣ ΕξΑρτΗΣΗΣ

Αναφορικά με την αιτιοπαθολογία της ουσιοεξάρτησης, ο φ. ζαφειρίδης (2005) υποστηρίζει
ότι βασική προϋπόθεση προκειμένου να εκδηλωθεί η εξάρτηση είναι η ύπαρξη ενός
ατόμου με συναισθηματικό έλλειμμα (έλλειμμα αγάπης, στοργής, φροντίδας, αποδοχής, ουσιαστικών διαπροσωπικών σχέσεων, συναισθηματικής ωρίμανσης, ψυχοσυναισθηματικής αυτονόμησης), το οποίο αποτελεί και το πραγματικό πρόβλημα του ατόμου. το συναισθηματικό αυτό έλλειμμα οδηγεί στην εκδήλωση ορισμένων συμπτωμάτων, όπως άγχους, πόνου, θυμού, έντασης, λύπης και άλλων, που με τη σειρά τους
οδηγούν στη δυσλειτουργία του ατόμου. το συναισθηματικό έλλειμμα που είναι το
πραγματικό πρόβλημα του ατόμου και τα συμπτώματά του (άγχος, πόνος, θυμός,
ένταση, λύπη κ.ά.) αποτελούν αναγκαίους, αλλά όχι ικανούς παράγοντες για την εκδήλωση της εξάρτησης.

1 Ψυχολόγος, διδάκτωρ παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής Εκπαίδευσης πανεπιστημίου Κρήτης
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Άγιος ιωάννης Κνωσού, Ηράκλειο Κρήτης, τ.Κ. 71409, τηλέφωνο: 6958 450389, 2811 102525
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το άτομο που είναι παρόν στην παραπάνω συνθήκη καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο να συγκαλύψει ή να μετουσιώσει το συναισθηματικό του έλλειμμα. Από τη μια μπορεί να επιλέξει να συγκαλύψει το πραγματικό του πρόβλημα μέσα από τη κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών, τον τζόγο, την υπερφαγία, την υπερβολική χρήση διαδικτύου, την υπερκατανάλωση υλικών αγαθών, και άλλες προβληματικές συμπεριφορές, με αποτέλεσμα
απλά να καταστείλει τα συμπτώματα που εμφανίζει, χωρίς να αντιμετωπίσει το πραγματικό του πρόβλημα. Από την άλλη μπορεί να επιλέξει τη μετουσίωση / δημιουργική
αντιρρόπηση του συναισθηματικού του ελλείμματος, μέσα δηλαδή από δημιουργικούς
τρόπους, όπως την τέχνη, το ανθρωπιστικό έργο, την κοινωνική προσφορά κ.ά.
να αντιμετωπίσει το πραγματικό του πρόβλημα, το συναισθηματικό έλλειμμά του (βλέπε σχήμα 1).
Κατά τον φ. ζαφειρίδη (2005) βάσει του παραπάνω μηχανισμού, πέρα από το άτομο, λειτουργεί και η ίδια η κοινωνία, η οποία εμφανίζεται να έχει σημαντικά ελλείμματα στα υποστηρικτικά της συστήματα, τις αξίες, τους θεσμούς της κ.ά. τα ελλείμματα αυτά οδηγούν στην εκδήλωση μιας σειράς συμπτωμάτων, όπως το πρόβλημα των ναρκωτικών,
του ρατσισμού, της βίας, του ατομισμού, της μοναξιάς και άλλων, τα οποία οδηγούν
στη δυσλειτουργία της κοινωνίας και των ατόμων της. Στην συνθήκη αυτή, η κοινωνία
και τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε να συγκαλύψουν, είτε να μετουσιώσουν τα ελλείμματα της κοινωνίας. Η επιλογή της συγκάλυψης έχει ως αποτέλεσμα η κοινωνία και τα μέλη της να μην ασχολούνται με τα πραγματικά της προβλήματα, αλλά με τα συμπτώματα των προβλημάτων αυτών, ενώ η επιλογή της μετουσίωσης οδηγεί στη δημιουργική αντιμετώπιση-αντιρρόπηση των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας (βλέπε σχήμα 2). μέσα στο πλαίσιο αυτό, η κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών παρουσιάζεται να αποτελεί πολιτισμική και όχι απλά ατομική επιλογή.
ΣΧΗμΑ 1

Άνθρωπος ➞ Συναισθηματικό Έλλειμμα ➞ Άγχος, πόνος, ένταση, λύπη κ.ά. (συμπτώματα του
πραγματικού προβλήματος) ➞ δυσλειτουργία ατόμου ➞ Επιλογή Συγκάλυψης ή μετουσίωσης
/ δημιουργικής Αντιρρόπησης του συναισθηματικού ελλείμματος

ΣΧΗμΑ 2

Κοινωνία ➞ Ελλείμματα σε υποστηρικτικά συστήματα, αξίες, θεσμούς κ.ά. ➞ Σύγχρονα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως ναρκωτικά, ρατσισμός, βία, μοναξιά, ατομισμός κ.ά. (συμπτώματα των πραγματικών προβλημάτων) ➞ δυσλειτουργία Κοινωνίας ➞ Επιλογή Συγκάλυψης ή μετουσίωσης / δημιουργικής Αντιρρόπησης των ελλειμμάτων
Σε μια προσπάθεια κριτικής θεώρησης των παραπάνω είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως
κάθε συμπεριφορά αποκτά νόημα μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης στάσης ζωής και
των συμπεριφορών του ατόμου. Αν κάποιος έχει την τάση κυρίως να συγκαλύπτει, μια
αποσπασματική επιλογή μετουσίωσης προφανώς δεν είναι αρκετή για να βρεθεί σε
μια πιο ασφαλή και ουσιαστική πορεία με τον εαυτό του. Γαλήνιος, ισορροπημένος είναι ο άνθρωπος που διαπνέεται γενικότερα στη ζωή του από μια τάση και στάση μετουσίωσης και οδεύει στην αυτοπραγμάτωση. Επομένως, το νόημα μιας επιλογής με-
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τουσίωσης ή συγκάλυψης μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο ανάλογα με τη γενικότερη στάση ζωής του. Και μπορεί μια επιλογή μετουσίωσης να δράσει
στο άτομο από απλά υποστηρικτικά έως και «θεραπευτικά» όσον αφορά στα συναισθηματικά του ελλείμματα, ανάλογα με τη γενικότερη στάση ζωής του.
Όσον αφορά στην έννοια της επιλογής, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η διάσταση της επιλογής που μπαίνει στον τρόπο ζωής του ατόμου, στη στάση ζωής του, αλλά και στην εκδήλωση της εξάρτησης ή άλλων προβληματικών συμπεριφορών. Είναι αρκετά αισιόδοξο και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το άτομο, όσο και να επηρεάζεται από τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία, πάντοτε έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, τουλάχιστον
έως ένα βαθμό, τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσει, τη στάση που θα υιοθετήσει απέναντι στα πράγματα, το πόσο παθητικά ή ενεργητικά, επιφανειακά ή ουσιαστικά θα διεκδικήσει τη ζωή του. το αν οι πράξεις του ατόμου θα διαπνέονται από την ορμή προς
την αυτοπραγμάτωση και θα καθοδηγούνται από το υπαρξιακό άγχος ή θα υποκύπτουν στη δύναμη της υπαρξιακής ενοχής και θα οδηγούν στο υπαρξιακό κενό.
Η έννοια της επιλογής συνδέεται στενά με την έννοια της προσωπικής ευθύνης και της ελευθερίας του ατόμου. Όταν θεωρείται ότι το άτομο που οδηγείται στην εξάρτηση ή σε άλλες ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες, έως ένα βαθμό, το επιλέγει, τονίζεται η προσωπική του ευθύνη σχετικά με αυτό που κάθε φορά γίνεται, αλλά και η ελευθερία που, έως
ένα βαθμό, πάντοτε έχει να επιλέξει αυτό που θέλει να γίνει. Και η συνειδητοποίηση
της δυνατότητας επιλογής, της προσωπικής ευθύνης του ατόμου για αυτό που γίνεται
και για όσα συμβαίνουν στην κοινωνία και της ελευθερίας που, έως ένα βαθμό, πάντοτε έχει να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει, μπορεί να δώσει ιδιαίτερο νόημα στη ζωή.
με τη σειρά της, η νοηματοδότηση αυτή μπορεί να συμβάλλει στην μεταμόρφωση-αλλαγή της ζωής του ατόμου, στην πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του, στην έκφραση της βαθύτερης φύσης του, στην ανάληψη της προσωπικής και κοινωνικής του ευθύνης και να οδηγήσει στην αυτοπραγμάτωσή του μέσα από την ουσιαστική και δημιουργική συνύπαρξη και συν-λειτουργία του με τους άλλους (Maslow, 1995; May, 1980).

Η οπτιΚΗ ΕΝοΣ μΕτΑμοΝτΕρΝου

Σύμφωνα με τον P. cushman (1990), τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ιστορική στροφή
από τον βικτοριανό σεξουαλικά περιορισμένο εαυτό στον μεταπολεμικό άδειο εαυτό.
Άδειος είναι ο εαυτός που έχει συναισθηματικά ελλείμματα και τα αίτια που οδηγούν
στην κατασκευή του άδειου εαυτού είναι η απουσία οικογένειας, κοινότητας και παράδοσης, η απουσία δηλαδή κοινωνικών αξιών που να ενσωματώνονται εσωτερικά.
ο άδειος εαυτός προσπαθεί να γεμίσει μέσα από τη χρήση ναρκωτικών, την υπερφαγία, την
υπερκατανάλωση, τον τζόγο, το κυνήγι σεξουαλικών εμπειριών, το διαδίκτυο, τα υλικά
αγαθά κ.ά. Όλα αυτά, όμως, αποτελούν επιλογές συγκάλυψης, που έχουν ως αποτέλεσμα να προσφέρουν μια πρόσκαιρη ικανοποίηση στο άτομο κρατώντας το μακριά από
την αντιμετώπιση των συναισθηματικών του ελλειμμάτων. Όλοι οι τρόποι γεμίσματος
του άδειου εαυτού αποτελούν ασυνείδητους τρόπους αναπλήρωσης της απουσίας των
κοινωνικών αξιών. οι διάφορες εξαρτήσεις, ο ατομισμός, ο ανταγωνισμός, ο εγωκεντρισμός, η σύγχυση αξιών, η απουσία προσωπικού νοήματος, η δυσκολία διατήρησης
ουσιαστικών σχέσεων, οι διαταραχές διατροφής, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, όλα αυτά
δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά ενδείξεις της ύπαρξης του άδειου εαυτού σήμερα.
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ο σύγχρονος τρόπος ζωής αποτελεί έναν ψευδοπολιτισμό. ο πραγματικός-φοβισμένος εαυτός
κρύβεται και προς τα έξω παρουσιάζεται ένας παντοδύναμος εαυτός, ο λεγόμενος
«ψευδής εαυτός», αυτός ο εαυτός που η κοινωνία, έτσι όπως λειτουργεί, απαιτεί να
υπάρχει. Η σύγχυση και η έλλειψη υποστηρικτικών συστημάτων που να καθοδηγούν
και να δίνουν νόημα στη ζωή του ατόμου αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Και οι αιτίες που δημιουργούν τον άδειο εαυτό απαιτούν τεράστιες κοινωνικές
αλλαγές, πολιτικές και ιστορικές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν (cushman, 1990).
οι θέσεις του cushman διαμορφώνουν μια λιγότερο αισιόδοξη αντίληψη σχετικά με τον τρόπο
που σήμερα λειτουργεί η κοινωνία και τη δυνατότητα του ανθρώπου να βελτιώσει τον
τρόπο ζωής του. το γέμισμα του άδειου εαυτού ή αλλιώς η επιλογή της συγκάλυψης
παρουσιάζεται ως η κυρίαρχη επιλογή μέσα στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου ζωής. ώστόσο, γίνεται αναφορά στο ότι οι δομικές κοινωνικές αλλαγές είναι αυτές που
θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν στην κατασκευή του άδειου εαυτού και εκεί, επί της ουσίας, περιορίζεται η επιλογή, η ευθύνη και η ελευθερία
του ανθρώπου, παρόλο που δεν γίνεται ειδικότερη αναφορά στους τρόπους με τους
οποίους θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι κοινωνικές αυτές αλλαγές.

ΕπιλοΓΗ, ΕυΘυΝΗ, ΕλΕυΘΕριΑ: Η ΑΝΘρώπιΣτιΚΗ ΚΑι υπΑρξιΣτιΚΗ προΣΕΓΓιΣΗ τώΝ ΕΝΝοιώΝ

Η ανθρωπιστική και η υπαρξιστική προσέγγιση δίνουν από κοινού μεγάλη έμφαση στην ελευθερία επιλογής, θεωρώντας την ελεύθερη βούληση ως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό
του ατόμου. μάλιστα, θεωρούν την ελεύθερη θέληση ως ένα σπαθί με δύο όψεις, μιας
και δεν προσφέρει μόνο αυτοπραγμάτωση και ευχαρίστηση, αλλά απειλεί, επίσης, με
πόνο και δυστυχία, ανάλογα με τη στάση που το άτομο υιοθετεί απέναντί της. πρόκειται για ένα δώρο που παρέχεται έμφυτα στον άνθρωπο και χρειάζεται ιδιαίτερη δύναμη και κουράγιο για να χρησιμοποιηθεί. Για τούτο και δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση (davison & neale, 1996).

Η ΑΝΘρώπιΣτιΚΗ προΣΕΓΓιΣΗ

Κατά τον shaffer (1978), ένα από τα κυρίαρχα θέματα με τα οποία ασχολείται η ανθρωπιστική
ψυχολογία είναι αυτό της ανθρώπινης ελευθερίας. παρά το γεγονός των περιορισμών που επιβάλλουν βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, η ανθρώπινη
ύπαρξη διαθέτει τη δυνατότητα αυτοκαθορισμού της. ώς εκ τούτου, η ανάλυση της
ανθρώπινης ύπαρξης δεν μπορεί να περιοριστεί σε ασυνείδητα αίτια, ικανοποιήσεις
αναγκών ή ενορμήσεις.
Επειδή, λοιπόν, η ανθρωπιστική ψυχολογία και κατ’ επέκταση η ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία
είναι απόρροια της υπαρξιακής προσέγγισης των ανθρωπίνων ζητημάτων, εστιάζει σε
βασικές διαστάσεις της ανθρώπινης υπόστασης, όπως την ελευθερία και την υπευθυνότητα, την επιλογή, την αντιμετώπιση της μοναξιάς και τη μοναδικότητα της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.
Η ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία πρεσβεύει ότι ελευθερία και υπευθυνότητα αλληλοσυνδέονται
και ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να παραιτηθούν από την ελευθερία τους, παρά μόνο
καταβάλλοντας μεγάλο κόστος.
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Επειδή ακριβώς ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος, πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη να κατευθύνει τη ζωή του. οι εκπρόσωποι της ανθρωπιστικής ψυχολογίας δεν παραγνωρίζουν τους εξωτερικούς εκείνους παράγοντες που περιορίζουν τις ανθρώπινες επιλογές, αλλά πιστεύουν ότι καθοριστικής σημασίας, τελικά, είναι η ίδια η ανθρώπινη
ύπαρξη, εφόσον αναλαμβάνει τη διαχείριση του τρόπου ζωής της.
Η ανθρωπιστική ψυχολογία, ενώ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ξεκάθαρα καθορισμένα όρια, εγγενή στην ανθρώπινη ύπαρξη, επιμένει ότι οι άνθρωποι διατηρούν μια θεμελιώδη ελευθερία και αυτονομία. μπορούν, τουλάχιστον, να προσπαθήσουν να μετακινήσουν ή να
υπερβούν αυτά τα όρια και να επιλέξουν τη στάση τους απέναντι στους περιορισμούς
και στις όποιες συνθήκες τους επιβάλλονται. Η επιλογή είναι μια κεντρική ιδέα στην
ανθρωπιστική προσέγγιση, η οποία υπογραμμίζει την ευθύνη του ατόμου για τις αποφάσεις του (shaffer, 1978).

βΑΣιΚΕΣ ΘΕΣΕιΣ ΕΚπροΣώπώΝ τΗΣ ΑΝΘρώπιΣτιΚΗΣ προΣΕΓΓιΣΗΣ

Carl rogers
Σύμφωνα με τον rogers (1970), ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ενεργητικό ον. Η ζωή του
διαπνέεται από μια θεμελιώδη τάση να «πραγματώσει» τις δυνατότητές του, να έχει
μια πλήρη και ολόπλευρη ανάπτυξη. μέσα στην πραγματικότητα υπάρχει μια ποικιλία
τρόπων συμπεριφοράς που βοηθούν, ή όχι, την ανάπτυξη και την ανάγκη για αυτοπραγμάτωση και στο πλαίσιο αυτό το άτομο είναι ελεύθερο να επιλέξει ανάμεσα σε
πολλές εναλλακτικές λύσεις (Νέστορος, 1996). Η τάση πραγμάτωσης μπορεί να εμποδιστεί ή να διαστρεβλωθεί, αλλά όχι να καταστραφεί. ο άνθρωπος έχει απεριόριστες
πηγές για αλλαγή και αυτοκατευθυνόμενη συμπεριφορά, εφόσον του προσφερθεί το
κατάλληλο κλίμα (Κίρναν, 1977).
μάλιστα, βασική υπόθεση της προσωποκεντρικής προσέγγισης που αντιπροσωπεύει ο rogers,
είναι ότι τα άτομα έχουν μέσα τους πολλές πηγές αυτοκατανόησης και αλλαγής των
πεποιθήσεών τους, της συμπεριφοράς τους και της συμπεριφοράς τους απέναντι
στους άλλους. Η προσωποκεντρική προσέγγιση βοηθάει το άτομο να εξετάσει τα
προβλήματά του με έναν τρόπο που μεταφέρει την ευθύνη από τους άλλους προς τον
εαυτό του (corsini & wedding, 1995).
Abraham Maslow
Κατά τον Maslow (1968), οι ανάγκες για ασφάλεια, για αγάπη, για να ανήκει κανείς κάπου και
για σεβασμό μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή,
μόνο έξω από το άτομο. Αυτό σημαίνει σημαντική εξάρτηση από το περιβάλλον. Ένας
άνθρωπος που βρίσκεται στην εξαρτημένη αυτή θέση δεν μπορεί πραγματικά να θεωρηθεί ότι κυβερνάει τον εαυτό του ή ότι ελέγχει τη μοίρα του. Αναγκαστικά είναι σε
κάποιο βαθμό «προσανατολισμένος προς τους άλλους», ευαίσθητος στην καλή θέλησή τους, εξαρτημένος από τις πηγές που του παρέχουν την αναγκαία ικανοποίηση.
Εξαιτίας αυτού, ο άνθρωπος που παρακινείται από τις ελλείψεις, φοβάται περισσότερο το περιβάλλον, καθώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα να τον απογοητεύσει. Αυτό το είδος
της γεμάτης άγχους εξάρτησης γεννά εχθρότητα. Και όλα αυτά καταλήγουν σε μια
έλλειψη ελευθερίας, μικρότερη ή μεγαλύτερη, ανάλογα με την καλή ή την κακή τύχη
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του ατόμου. Αντίθετα, το αυτοπραγματωμένο άτομο, εξ’ ορισμού ικανοποιημένο στις
βασικές του ανάγκες, είναι πολύ λιγότερο εξαρτημένο, πολύ λιγότερο υποχρεωμένο,
πολύ περισσότερο αυτόνομο και αυτό-κατευθυνόμενο. οι καθοριστικοί παράγοντες
που το κυβερνούν είναι πρωταρχικά εσωτερικοί, παρά κοινωνικοί ή περιβαλλοντολογικοί. οι πηγές των ενεργειών του είναι μάλλον εσωτερικές, παρά αντιδραστικές.
Κατά τον Maslow, η διαδικασία της υγιούς ανάπτυξης μπορεί να θεωρηθεί σαν μια σειρά ελεύθερων επιλογών, με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος κάθε άνθρωπος σε κάθε στιγμή
της ζωής του. Σε κάθε φάση επιλογής, το άτομο καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην
απόλαυση της ασφάλειας και εκείνη της ανάπτυξης, της εξάρτησης και εκείνη της
ανεξαρτησίας, της παλινδρόμησης και εκείνη της προόδου, της ανωριμότητας και
εκείνη της ωριμότητας. τόσο η ασφάλεια, όσο και η ανάπτυξη προσφέρουν και άγχη
και χαρές. προχωρούμε μπροστά και αναπτυσσόμαστε, όταν οι χαρές της ανάπτυξης
και τα άγχη της ασφάλειας ξεπερνούν τα άγχη της ανάπτυξης και τις χαρές της
ασφάλειας. Και ο ρόλος του περιβάλλοντος δεν είναι άλλος από το να βοηθήσει το
άτομο να πραγματοποιήσει τις δυνατότητές του.
O Maslow υποστηρίζει, ακόμη, ότι οι παρορμήσεις και οι τάσεις προς την ολοκλήρωση, αν και
είναι ενστικτώδεις, είναι πολύ αδύναμες στον άνθρωπο, έτσι ώστε, σε αντίθεση με άλλα ζώα που έχουν ισχυρά ένστικτα, οι παρορμήσεις αυτές πνίγονται πολύ εύκολα από
τη συνήθεια, από λανθασμένες πολιτιστικές στάσεις απέναντί τους, από τραυματικές
εμπειρίες, από εσφαλμένη εκπαίδευση. Επομένως, το πρόβλημα της επιλογής και της
ευθύνης είναι πολύ πιο έντονο στους ανθρώπους, παρά σε οποιοδήποτε άλλο είδος.
μάλιστα, υπάρχει μια ορισμένη τάση στον δυτικό κόσμο, η οποία έχει καθοριστεί ιστορικά, να
θεωρείται ότι οι ενστικτώδεις αυτές ανάγκες του ανθρώπου - η λεγόμενη ζωώδης φύση του - είναι κακές ή διαβολικές. Κατά συνέπεια, πολλοί πολιτιστικοί θεσμοί έχουν
φτιαχτεί με μοναδικό σκοπό τον έλεγχο, την αναστολή, την απώθηση και την καταπίεση της αρχικής αυτής φύσης του ανθρώπου.
Η ζωή είναι μια συνεχής σειρά επιλογών, στις οποίες ένας βασικός καθοριστικός παράγοντας
επιλογής είναι το ίδιο το άτομο. δεν μπορεί πια να θεωρείται το άτομο σαν «απόλυτα
καθορισμένο από εξωτερικές δυνάμεις». ο άνθρωπος, στον βαθμό που είναι αληθινός
άνθρωπος, είναι ο βασικός καθοριστικός παράγοντας του εαυτού του. Κάθε άνθρωπος είναι ταυτόχρονα έργο και δημιουργός του εαυτού του (Maslow, 1995).
Victor Frankl
Για τον frankl (1987), πρωταρχικό ανθρώπινο κίνητρο αποτελεί η προσπάθεια του ατόμου να βρει
κάποιο νόημα στη ζωή του. ο άνθρωπος έχει μια θεμελιακή «θέληση για νόημα». οι παράγοντες του περιβάλλοντος, η κληρονομικότητα και τα ένστικτα δεν είναι καθοριστικά
της συμπεριφοράς, γιατί οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν τι θέλουν να κάνουν και να
γίνουν και να στραφούν στην επιδίωξη των σκοπών τους. Επιδιώκοντας αυτούς τους
σκοπούς, τα άτομα προσπαθούν να βρουν το νόημα του εαυτού τους (Κίρναν, 1977).
Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι σημαντική. Κανένας δεν
αντικαθίσταται, ούτε η ζωή του επαναλαμβάνεται. Αυτή η διπλή μοναδικότητα προσθέτει στην υπευθυνότητα του ανθρώπου. ο άνθρωπος όμως δεν είναι μόνο υπεύθυνος για
την εκπλήρωση του ειδικού νοήματος της προσωπικής του ζωής. Αλλά κρίνεται, επίσης,
υπεύθυνος για τη στάση που θα υιοθετήσει απέναντι στην κοινωνία, την ανθρωπότητα.
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Για τον frankl, ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος από τις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα στη φύση. Αλλά είναι και πάντα παραμένει ελεύθερος να πάρει
μια θέση απέναντι σε αυτές τις συνθήκες. Ακόμη και όταν η ζωή του ατόμου συνθλίβεται, υπάρχει η βασική ελευθερία, δηλαδή η ελευθερία να διαλέξει το άτομο μόνο
του τη στάση που θα πάρει απέναντι στη μοίρα του. Η στάση αυτή μπορεί να μην αλλάζει τη μοίρα, αλλάζει όμως βαθιά το ίδιο το άτομο (μαίη, 1979).
Όπως διδάσκει ο frankl στη λογοθεραπεία, η ανθρώπινη ελευθερία δεν είναι κατά κανένα τρόπο μια απελευθέρωση από τις δύσκολες καταστάσεις, αλλά είναι μάλλον μια ελεύθερη στάση απέναντι στις δυσκολίες. Επομένως, η επιλογή μιας στάσης απέναντι στον
πόνο σημαίνει ότι αναπτύσσει κανείς την ελευθερία. το κοινωνικό περιβάλλον, η κληρονομικότητα και οι ενστικτικές ορμές μπορούν να περιορίσουν το πεδίο δράσης της
ανθρώπινης ελευθερίας, αλλά δεν μπορούν ολοκληρωτικά να θολώσουν την ικανότητα
του ανθρώπου να πάρει μια στάση προς όλες εκείνες τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει. το αν οι περιστάσεις, έχουν επίδραση σε ένα ορισμένο άτομο και σε ποια κατεύθυνση αυτή η επίδραση θα οδηγηθεί, εξαρτάται από την ελεύθερη επιλογή του
ατόμου. οι συνθήκες δεν προσδιορίζουν το άτομο, αλλά εκείνο προσδιορίζει εάν θα
υποχωρήσει σε αυτές ή θα τις αψηφήσει.
Εκτός από την έμφαση που δίνει στην υπευθυνότητα η λογοθεραπεία, αποφεύγει να καθιστά τον
άνθρωπο υπεύθυνο για τα νευρωτικά ή ακόμη τα ψυχωτικά του συμπτώματα. τον καθιστά, όμως, υπόλογο για τη στάση του απέναντι σε αυτά τα συμπτώματα. Γιατί ο άνθρωπος, όντας ελεύθερος και υπεύθυνος, θεωρεί αυτή την ελευθερία όχι ως ελευθερία από
τις περιστάσεις, αλλά μάλλον ελευθερία για να επιλέξει μια στάση απέναντι σε αυτές.
το να είναι κανείς ανθρώπινος σημαίνει ότι είναι ελεύθερος και υπεύθυνος. Στην εξαιρετική
περίπτωση που προστίθεται η ενοχή, ο άνθρωπος είναι ακόμα υπεύθυνος, αλλά όχι
πια ελεύθερος. Ενώ η αυθαιρεσία είναι ελευθερία χωρίς υπευθυνότητα, η ενοχή είναι
ευθύνη χωρίς ελευθερία, δηλαδή χωρίς την ελευθερία να διαλέξει μια σωστή στάση
απέναντι στην ενοχή (frankl, 1987).

Η υπΑρξιΣτιΚΗ προΣΕΓΓιΣΗ

ο υπαρξισμός είναι λιγότερο αισιόδοξος. παρόλο που δέχεται την ελεύθερη θέληση και την
υπευθυνότητα, τονίζει το άγχος που είναι αναπόφευκτο, όταν κάνουμε σημαντικές
επιλογές. το να είμαστε πραγματικά ζωντανοί σημαίνει να αντιμετωπίζουμε το άγχος
που συνοδεύει τις υπαρξιακές μας επιλογές.
το υπαρξιακό άγχος προέρχεται από πολλές πηγές. μία από αυτές είναι η συνειδητοποίηση ότι
πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις, να δρούμε και να ζούμε με τις συνέπειες. πρέπει μόνοι μας να δημιουργήσουμε το νόημα της ζωής μας. Η τελική ευθύνη για να προικίσουμε τον κόσμο και τη ζωή μας με ουσία και σκοπό βρίσκεται στον καθένα από μας.
το να αποφύγει να κάνει επιλογές, το να προσποιείται ότι δε χρειάζεται να τις κάνει, μπορεί να
προστατέψει τον άνθρωπο από το άγχος, αλλά, επίσης, του στερεί μια ζωή με νόημα,
που είναι ο πυρήνας της ψυχοπαθολογίας. Επομένως, ενώ το ανθρωπιστικό μήνυμα είναι αισιόδοξο, το υπαρξιστικό έχει μια απαισιόδοξη χροιά σχετική με θλίψη και άγχος,
αλλά όχι με απελπισία, εκτός και αν η άσκηση της ελεύθερης βούλησης και η ανάληψη
ευθύνης που τη συνοδεύει αποφεύγονται από το άτομο (davison & neale, 1996).
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Κατά το υπαρξιστικό μοντέλο, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και υπεύθυνος για την ύπαρξή
του, αυτοκαθοριζόμενος και αυτόνομος. ο άνθρωπος διαρκώς επιλέγει ανάμεσα στο
να προχωρήσει μπροστά προς το άγνωστο μέλλον και να βιώσει το υπαρξιακό άγχος
ή να πάει προς τα πίσω στο εύκολα προβλεπόμενο παρελθόν και να βιώσει την υπαρξιακή ενοχή. Η ελευθερία του να κάνει επιλογές δεν εξασφαλίζει ότι οι επιλογές αυτές θα είναι και σωστές. Χρειάζεται υπευθυνότητα. ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει να
ζήσει αυθεντικά ή μη αυθεντικά.
παρά τις εκάστοτε ανασταλτικές προς την ανάπτυξη επιδράσεις του περιβάλλοντος, άμεσου
και ευρύτερου, όπου ζει ένας άνθρωπος, πάντα υπάρχει ένα περιθώριο ελευθερίας το
άτομο να δράσει όπως επιθυμεί και είναι επιλογή, ευθύνη και απόφαση του ίδιου του
ατόμου το πόσο θα επιτρέψει στον εαυτό του να τον επηρεάσουν οι ανασταλτικοί παράγοντες του περιβάλλοντός του. Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τον υπαρξισμό είμαστε
το σύνολο των επιλογών που κάνουμε (Νέστορος, 1996).

βΑΣιΚΕΣ ΘΕΣΕιΣ ΕΚπροΣώπώΝ τΗΣ υπΑρξιΣτιΚΗΣ προΣΕΓΓιΣΗΣ

S. Kierkegaard
μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της δομής της ανθρώπινης ύπαρξης έχουν πρωταρχικά
επισημανθεί από τον Kierkegaard. ο άνθρωπος δεν γεννιέται, αλλά γίνεται όπως ο
ίδιος φτιάξει τον εαυτό του. δομεί τον εαυτό του μέσα από τις επιλογές του και πάνω
απ’ όλα από την ελευθερία να επιλέξει ανάμεσα σε έναν αυθεντικό και έναν μη αυθεντικό τρόπο ύπαρξης. Η μη αυθεντική ύπαρξη είναι το είδος του ανθρώπου που ζει
κάτω από την τυραννία της ανώνυμης συλλογικότητας της κοινωνίας. Αυθεντική ύπαρξη είναι αυτή, κατά την οποία ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη για την ύπαρξή
του (May, Angel & Ellenberger, 1994).
Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων αιώνων στον δυτικό κόσμο κυρίευσε τη φύση και έπειτα τους εαυτούς μας. δεν κινδυνεύουμε ν’ αρνηθούμε τη σημασία της τεχνολογικής ανάπτυξης. μάλλον απωθούμε το αντίθετο, την επίγνωση της ύπαρξής
μας. μια συνέπεια από την απώθηση της αίσθησης αυτής είναι και το ότι η εικόνα του
σύγχρονου ανθρώπου για τον εαυτό του έχει διαλυθεί, όπως και η αντίληψη του εαυτού του ως υπεύθυνου ατόμου σήμερα (μαίη, 1979).
L. Binswanger
Σύμφωνα με τον Binswanger, το να είναι κανείς άνθρωπος δε σημαίνει απλώς ένα πλάσμα γεννημένο από ζωή που ζει και πεθαίνει, ριγμένο μέσα της για να χτυπηθεί, να ευτυχήσει ή
να δυστυχήσει. Σημαίνει ένα πλάσμα που κοιτάζει τη μοίρα κατάματα, ένα πλάσμα που
παίρνει μόνο του τη στάση του, που ξέρει να στέκεται στα πόδια του. το γεγονός ότι οι
ζωές μας καθορίζονται από τις δυνάμεις της ζωής, είναι μόνο η μια όψη της αλήθειας.
Η άλλη είναι ότι εμείς καθορίζουμε αυτές τις δυνάμεις ως μοίρα μας. μόνο και οι δύο
όψεις μαζί περικλείνουν το όλο πρόβλημα της πνευματικής ισορροπίας (μαίη, 1979).
J. Sartre
ο sartre (1956) εξισώνει την υπευθυνότητα με τη συγγραφή: το να είσαι υπεύθυνος σημαίνει
να είσαι ο συγγραφέας του δικού σου πλάνου ζωής. ο υπαρξιακός θεραπευτής συνε-
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χώς επικεντρώνεται στην ευθύνη του κάθε ατόμου για το δικό του άγχος. μέχρι οι
ασθενείς να καταλάβουν ότι είναι υπεύθυνοι για την κατάστασή τους, υπάρχει μικρό
κίνητρο για αλλαγή.
Η πρόταση του sartre ότι η ουσία του ανθρώπου είναι η ύπαρξή του - η ύπαρξη προηγείται της
ουσίας - σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα για το οποίο δεν μπορούμε να προτείνουμε καμιά ουσία, γιατί αυτό θα του έδινε ένα μόνιμο χαρακτηριστικό, αντίθετο στη
δύναμη του ανθρώπου να μεταμορφώνεται επ’ άπειρο. Η διαπίστωση αυτή φαίνεται
ότι επιβεβαιώνει την ειδική φύση του ανθρώπου, που είναι η δύναμη που διαθέτει να
δημιουργεί τον εαυτό του (sartre, 1956).
rollo Μay
ο May (1979) συμφωνεί με τον sartre όταν τονίζει «εμείς είμαστε οι επιλογές μας», αλλά προσθέτει «μέσα στα όρια του δεδομένου κόσμου μας». Όλοι γεννιόμαστε, παλεύουμε
στις φάσεις της ανάπτυξης όσο καλύτερα μπορούμε και στο τέλος πεθαίνουμε. Εκείνο,
όμως, που αλλάζει τρομακτικά, είναι το πώς αντιμετωπίζουμε τα χρόνια της ζωής μας.
Σ’ αυτό το περιθώριο ελευθερίας βρίσκεται η ευθύνη του ατόμου για τον εαυτό του.
Για τον May η ικανότητα συνείδησης αποτελεί τη βάση της ψυχολογικής ελευθερίας.
ο May (1979) υποστήριξε ότι ανεξάρτητα με το πόσο μεγάλες είναι οι δυνάμεις που υποτάσσουν
τους ανθρώπους και τους μετατρέπουν σε θύματα, ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να συνειδητοποιεί την κατάσταση αυτή και να επηρεάζει το πώς θα σχετιστεί με τη μοίρα του.
Σύμφωνα με τον May, γίνεται μέσα μας ένας συνεχής αγώνας ανάμεσα στο «βόλεμα» και τον
εφησυχασμό από τη μια μεριά και από την άλλη, στο μεγάλωμα, την ωρίμανση, την
ανεξαρτησία και την ολοκλήρωση. Η ανθρώπινη ύπαρξη αντιλαμβάνεται και βιώνει τη
δεύτερη επιλογή σαν μια οδυνηρή πορεία, καθώς η πάλη γίνεται ανάμεσα στην ασφάλεια που παρέχει η εξάρτηση (άρα η στασιμότητα) και τη χαρά αλλά και τον πόνο του
μεγαλώματος (άρα την εξέλιξη). τελικά οι άνθρωποι, κατά τον May, είναι υπεύθυνοι
γι’ αυτό που θα γίνουν ανάλογα με το αν έχουν επιλέξει τον δρόμο του «βολέματος»
ή τον δρόμο του αγώνα (ζαφειρίδης, 2005).
ο άνθρωπος, κατά τον May (1994), είναι το συγκεκριμένο εκείνο ον που πρέπει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, να είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του, προκειμένου να πραγματώσει τον εαυτό του. Είναι, επίσης, εκείνη η ύπαρξη που γνωρίζει ότι σε κάποια στιγμή
στο μέλλον θα πάψει να υπάρχει. Είναι η ύπαρξη που βρίσκεται πάντα σε μια διαλεκτική σχέση με τη μη-ύπαρξη, τον θάνατο. Και όχι μόνο ξέρει ότι κάποτε δε θα υπάρχει, αλλά μπορεί, με τις δικές του επιλογές, να απορρίψει και να στερηθεί την ύπαρξή
του. το να ζει κανείς ή να μη ζει δεν είναι μια επιλογή που κάνει κάποιος μόνο μια φορά και οριστικά στο επίπεδο που σκέφτεται την αυτοκτονία. Αντανακλά σε κάποιο
βαθμό μια επιλογή που γίνεται σε κάθε περίσταση. Αληθινά ελεύθερος είναι ο άνθρωπος που έχει επεξεργαστεί και ξεπεράσει τον φόβο του θανάτου, μια και η στάση μας
απέναντι στον θάνατο αποτελεί μέρος της στάσης μας απέναντι στη ζωή.
το γεγονός ότι, όταν στερήσουν στο άτομο την ελευθερία του νιώθει απέραντο μίσος, δείχνει
πόσο σημαντικό είναι για αυτό το αγαθό της ελευθερίας. Συχνά το άτομο αναγκάζεται
να παραχωρήσει ένα μεγάλο μέρος της ελευθερίας του και να παραιτηθεί από τα δικαιώματα και το χώρο που του ανήκει σαν ανθρώπινη ύπαρξη. Σε τέτοιες περιπτώσεις
ίσως δίνει την εντύπωση ότι έχει αποδεχτεί και προσαρμοστεί στην κατάσταση. Αλλά
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στην ουσία κάτι άλλο έρχεται για να γεμίσει το κενό, το μίσος και η εκδικητικότητα
απέναντι σε εκείνους που του στέρησαν την ελευθερία του. Και το μέγεθος του μίσους είναι ανάλογο του βαθμού αποστέρησης του δικαιώματος για ζωή. Γιατί δεν είναι δυνατό για μια ανθρώπινη ύπαρξη να απαρνηθεί την ελευθερία της χωρίς κάτι άλλο να έρθει για να αποκαταστήσει την εσωτερική ισορροπία σαν μορφή εσωτερικής
διαμαρτυρίας για τον εξωτερικό καταναγκασμό.
το μίσος και η μνησικακία προσωρινά λειτουργούν θετικά για το άτομο, γιατί ως μορφές αντίδρασης και αντίστασης προστατεύουν την εσωτερική του ελευθερία. Όμως αργά ή
γρήγορα πρέπει να ελεγχθούν και να λειτουργήσουν σαν κίνητρα για την ανάκτηση
της αυθεντικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας. διαφορετικά το μίσος γίνεται καταστρεπτική δύναμη. δεν μπορεί κανείς αυτόματα να μετατρέψει τα καταστροφικά σε εποικοδομητικά συναισθήματα, χωρίς να περάσει από την επίγνωση και έκφραση των καταστροφικών του συναισθημάτων, αφού πρώτα γνωρίσει ποιόν ή τι μισεί.
Ελευθερία είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη δική του εξέλιξη και να κατευθύνει ο ίδιος τη ζωή του. Είναι έκφραση ελευθερίας όταν αποδεχόμαστε την πραγματικότητα, όχι από τυφλή αναγκαιότητα αλλά σαν αποτέλεσμα επιλογής. Αυτό σημαίνει πως η αποδοχή των ορίων μας δε χρειάζεται να είναι υποχρεωτικά
μια παραδοχή, αλλά μπορεί και θα έπρεπε να είναι μια εποικοδομητική πράξη ελευθερίας. Και είναι πολύ πιθανό ότι μια τέτοια επιλογή θα έχει δημιουργικότερα αποτελέσματα για το άτομο απ’ ότι αν δεν χρειαζόταν να αγωνιστεί ενάντια σε οποιουσδήποτε
περιορισμούς. Γιατί ο άνθρωπος που πιστεύει πραγματικά στην ελευθερία δεν σπαταλά χρόνο πολεμώντας την πραγματικότητα αλλά αντίθετα την εξυμνεί.
ιδιαίτερα σημαντική είναι η αθόρυβη και σταθερή καθημερινή άσκηση της ελευθερίας από το
άτομο που αγωνίζεται για την ψυχολογική και πνευματική του ολοκλήρωση μέσα στην
παραζάλη μιας κοινωνίας, όπως η δική μας. Γιατί ελευθερία είναι κυρίως η δική μας
δυνατότητα να ζυμώσουμε και να δημιουργήσουμε τον εαυτό μας, να γίνουμε ό,τι
πραγματικά είμαστε.
Η ελευθερία δεν πραγματώνεται σε ένα κενό, δεν νοείται μακριά από τους άλλους. Ελευθερία δεν
σημαίνει να προσπαθήσουμε να ζήσουμε απομονωμένοι. Σημαίνει πως όταν κάποιος είναι
σε θέση να αντιμετωπίσει τη μοναξιά, μπορεί να επιλέξει συνειδητά τη δράση, με υπευθυνότητα, στο πλαίσιο των σχέσεών του με τον κόσμο που τον περιβάλλει (May, 1994).
irvin Yalom
ο yalom (1981) ορίζει τέσσερις έσχατες έννοιες που σχετίζονται σημαντικά με την ψυχοθεραπεία: ο θάνατος, η ελευθερία, η απομόνωση και η απουσία νοήματος. Η αντιμετώπιση
αυτών των καταστάσεων από το άτομο συνιστά το περιεχόμενο της εσωτερικής σύγκρουσης από την πλευρά του υπαρξισμού.
Στο υπαρξιακό πλαίσιο αναφοράς, η ελευθερία σημαίνει ότι, αντίθετα με την καθημερινή
εμπειρία του, το ανθρώπινο ον δεν εισέρχεται, ούτε τελικά εξέρχεται από ένα δομημένο σύμπαν σχεδιασμένο με συνοχή και μεγαλείο. Η ελευθερία αναφέρεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για το δικό του κόσμο, το δικό
του σχέδιο ζωής, τις δικές του επιλογές και δράσεις.
μια σημαντική εσωτερική δυναμική σύγκρουση προκύπτει από την αντιμετώπιση της ελευθερίας. h σύγκρουση παράγεται από τη συνειδητοποίηση της ελευθερίας και της ρευ-
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στότητας από τη μια μεριά και της βαθιάς ανάγκης και επιθυμίας για ασφάλεια και
πλαίσιο, από την άλλη.
Η έννοια της ελευθερίας εμπεριέχει πολλά θέματα που έχουν σαφείς αναφορές στην ψυχοθεραπεία. το πιο εμφανές είναι η υπευθυνότητα. τα άτομα διαφέρουν υπερβολικά στο
βαθμό της υπευθυνότητας που είναι πρόθυμοι να δεχτούν για την κατάσταση της ζωής τους, καθώς και στον τρόπο που απαρνιούνται την ευθύνη.
Για παράδειγμα, κάποια άτομα μεταθέτουν την ευθύνη για τη δική τους κατάσταση σε άλλους
ανθρώπους, στις συνθήκες της ζωής κ.ά. Άλλοι απαρνιούνται την ευθύνη αντιμετωπίζοντας τους εαυτούς τους σαν «αθώα θύματα» που υποφέρουν από εξωτερικά γεγονότα και επιμένουν να αγνοούν ότι αυτοί οι ίδιοι προκάλεσαν αυτά τα γεγονότα. Επιπλέον, άλλοι αγνοούν την ευθύνη και με το να είναι προσωρινά «εκτός εαυτού» μπαίνουν σε μια προσωρινή παράλογη κατάσταση, στην οποία δεν είναι υπόλογοι ούτε
στον εαυτό τους για τη συμπεριφορά τους.
μια άλλη πλευρά της ελευθερίας είναι η βούληση. το να γνωρίζει κανείς την ευθύνη για την
κατάστασή του σημαίνει ότι μπαίνει στο κατώφλι της δράσης ή, σε θεραπευτικό πλαίσιο, της αλλαγής. Η βούληση αναπαριστά το πέρασμα από την ευθύνη στη δράση
(μay & yalom, 1995).

ΕξΑρτΗΣΗ – ΑπΕξΑρτΗΣΗ

οι κοινωνικές συνθήκες αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη γένεση της εξάρτησης. Η
εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες αποτελεί σύμπτωμα μιας δυσλειτουργικής κοινωνίας οδηγώντας τους εξαρτημένους στον αποκλεισμό, στην περιθωριοποίηση. οι
έντονες κοινωνικές ανακατατάξεις οδηγούν στην κρίση αξιών επηρεάζοντας σημαντικά τις σχέσεις των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η εξάρτηση αποτελεί μια μακροχρόνια εξατομικευμένη διαδικασία που διαφέρει από άτομο σε άτομο, σε κάθε τόπο και
στην κάθε χρονική στιγμή (πουλόπουλος, 2011).
Η εξάρτηση αίρει την αυτονομία του ατόμου ως προς την ψυχοκοινωνική του λειτουργία. ο
εξαρτημένος είναι ένα άτομο που αδυνατεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες της καθημερινότητας και να διαχειριστεί επώδυνα συναισθήματα προσπαθώντας να τα αποφύγει.
οι εξαρτήσεις τα τελευταία χρόνια αποκτούν όλο και περισσότερες μορφές. μέσα
από το αντικείμενο της εξάρτησής του το άτομο έχει στόχο να ανακουφιστεί από τα
αρνητικά συναισθήματα που του δημιουργούν οι προβληματικές σχέσεις με το περιβάλλον του. Η εξάρτηση συνιστά την έκφραση μιας ατομικής, οικογενειακής και κοινωνικής δυσλειτουργίας, ενώ συχνά παρουσιάζεται ως μια εσφαλμένη επιλογή «αυτοθεραπείας», η οποία τελικά οδηγεί στην ανελευθερία της βούλησης και της συναισθηματικής έκφρασης του ατόμου (Γεωργάκας, 2007).
βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικού συστήματος συνιστούν
μέσα από τη χαλάρωση των οικογενειακών και κοινοτικών υποστηρικτικών δεσμών,
των παραδοσιακών ηθικών και κοινωνικοπολιτισμικών αξιών, η παθητικότητα, η αποξένωση, ο εγωκεντρισμός, η έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας, αλτρουισμού, αισθήματος
ανήκειν, αλληλοβοήθειας, αλληλοϋποστήριξης, προσωπικού και κοινωνικού νοήματος,
οράματος/προοπτικής. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην υποκατάσταση των ανθρωπιστικών αξιών από οικονομικές αξίες και υλιστικούς στόχους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο τα
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σύγχρονα ψυχοκοινωνικά προβλήματα αποτελούν απόρροια των ακάλυπτων συναισθηματικών, ηθικών, κοινωνικών και πνευματικών αναγκών της ανθρώπινης ύπαρξης
(ζαφειρίδης, 2009). Ειδικότερα, το ψυχοκοινωνικό πρόβλημα της εξάρτησης αποτελεί
έκφραση της κατάχρησης του δικαιώματος της ελευθερίας, ενώ ο εξαρτημένος παρουσιάζεται ως το εξιλαστήριο θύμα της οικογένειας και της κοινωνίας και γενικότερα
του σύγχρονου τρόπου λειτουργίας των κοινωνικών θεσμών (ζαφειρίδης, 2005).
Η τοξικοεξάρτηση θεωρείται ως μια προσπάθεια ρύθμισης των οικογενειακών συναλλαγών,
ενώ συγχρόνως συνιστά την έκφραση μιας επώδυνης αναζήτησης προσωπικής ταυτότητας ανάμεσα στην ανάγκη εξάρτησης των σχέσεων και την επιθυμία απελευθέρωσης από αυτές. Η χρήση των ναρκωτικών ορίζει τη συνεξάρτηση της οικογένειας, με
την έννοια ότι αφορά όλα τα μέλη της, καθώς δημιουργεί ένα ιδιαίτερο σύνολο συμπεριφορών γύρω από τη χρήση, το οποίο επιτρέπει την εξασφάλιση της οικογενειακής συνοχής. οι τοξικοεξαρτητικές συμπεριφορές θεωρούνται αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την οικογενειακή ιστορία, η οποία επιδρά στη διαμόρφωση της οικογενειακής και ατομικής ταυτότητας των μελών της (Angel & Angel, 2010).
Στην καρδιά της ορθολογικότητας της κουλτούρας μας βρίσκεται ένας αποκλεισμός, ο αποκλεισμός του νεκρού και του θανάτου. Η εξάρτηση δεν είναι παρά ένας τυραννικός
καταναγκασμός που σφραγίζει την καθημερινότητα της ζωής, γιατί έχει ήδη σφραγίσει από πριν τον εσωτερικό ψυχικό κόσμο. μέσα σ’ αυτόν βρίσκεται, συχνά, κλεισμένος ένας αγαπημένος νεκρός, εγκιβωτισμένος σε μια “κρύπτη” στο εσωτερικό του
Εγώ. το πένθος αυτού του νεκρού ήταν ανέφικτο μέσα στις συνθήκες που συντελέστηκε η μεγάλη απώλεια. Η έναρξη της χρήσης των ναρκωτικών τοποθετείται, συνήθως, μετά την τραυματική εμπειρία του θανάτου αγαπημένου προσώπου, το ανέφικτο
πένθος και τη δημιουργία της κρύπτης. βαθύτερη επιδίωξη αυτού του άνθρωπου είναι
να βάλει τα ναρκωτικά στη θέση αυτού πού έχει χάσει οριστικά, της ανεπανόρθωτης
απώλειας, την οποία αρνείται ολοκληρωτικά (μάτσα, 2012).
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην αιτιοπαθολογία της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες
έχουν διαμορφωθεί οι ακόλουθες θεωρίες αιτιοπαθογένειας (ζαφειρίδης, 2005):
α. οι ανθρωπιστικές θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες, η μη ικανοποίηση των βασικών
αναγκών που αναφέρει ο Maslow, δηλαδή της αγάπης, της ασφάλειας, του αισθήματος του ανήκειν, του αυτοσεβασμού και του σεβασμού των άλλων, της αυτοπραγμάτωσης οδηγεί στη χρήση ναρκωτικών. βάσει αυτού, στόχος των θεραπευτικών προγραμμάτων χρειάζεται να είναι η κάλυψη των αναγκών αυτών με απώτερο στόχο την
αυτοπραγμάτωση του εξαρτημένου.
β. Η οικογενειακή-συστημική θεωρία, κατά την οποία, η εξάρτηση παρουσιάζεται ως το
αποτέλεσμα μιας παθολογικής ισορροπίας μέσα στο οικογενειακό σύστημα. ο εξαρτημένος αποσπά την προσοχή της οικογένειας από άλλα προβλήματά της και την κρατά ενωμένη μια και ο ίδιος γίνεται το επίκεντρο της προσοχής. μέσα από τη χρήση
ναρκωτικών «θυσιάζεται» για να «σώσει» την οικογένεια, να διατηρήσει την ενότητά
της. Η θυσία αυτή είναι συγχρόνως το σημάδι της κρίσης της οικογένειας και το εργαλείο της λύσης της (παράδοξη λύση).
γ. Η ψυχαναλυτική θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι οι ελλείψεις κατά την προγενετική
ανάπτυξη της προσωπικότητας ευθύνονται για την εξάρτηση, με κυρίαρχη τη συναισθηματική απουσία των γονιών. ο εξαρτημένος παλινδρομεί μέσω της χρήσης σε ένα
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ναρκισσιστικό στάδιο άμεσης ικανοποίησης των πρώιμων αναγκών. Ασυνείδητα προσπαθεί να γίνει παιδί, εντελώς εξαρτημένο, χωρίς υπευθυνότητες.
δ. Η συμπεριφορική θεωρία, σύμφωνα με την οποία, η εξάρτηση προέρχεται μέσα από
μια διαδικασία μάθησης, όπου η ουσία αυξάνει τα ευχάριστα συναισθήματα και μειώνει τα ενδοψυχικά προβλήματα.
ε. οι κοινωνικές θεωρίες, οι οποίες αναφέρουν ότι η εξάρτηση παρουσιάζεται ως το αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας. οι σύγχρονες κοινωνικές δομές
διαμορφώνουν ευάλωτα άτομα που με τη σειρά τους οδηγούνται στην εξάρτηση.
στ. Η ψυχιατρική άποψη, κατά την οποία οι χρήστες ναρκωτικών συνήθως παρουσιάζουν
αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας.
ζ. οι βιολογικές θεωρίες, που υποστηρίζουν ότι έμφυτες ή επίκτητες φυσιολογικές συνθήκες μπορούν να καταστήσουν το άτομο ευάλωτο στην εξάρτηση, όπως για παράδειγμα μια διαταραχή στο σύστημα των ενδορφινών (ζαφειρίδης, 2005).
Η μετάβαση ενός ατόμου από την εξάρτηση στην απεξάρτηση διαγράφει ένα οδοιπορικό διαρκώς μεταβαλλόμενων πλαισίων σχέσεων με τον εαυτό, την οικογένεια, το περιβάλλον
του. Η απεξάρτηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαχρονική δυναμική διαδικασία έλξης
του ατόμου από τον καταναγκασμό της εξάρτησης στην ελευθερία της βούλησης και
του συναισθήματος. Η απεξάρτηση σηματοδοτεί μια πλήρη αλλαγή στάσης ζωής του
εξαρτημένου σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. ουσιώδη και απαραίτητα συστατικά
μιας ολιστικής απεξαρτητικής διαδικασίας αποτελούν ο επαναπροσδιορισμός των
σχέσεων με την οικογένεια, τους φίλους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και η εκπαίδευση σε δραστηριότητες που προάγουν την
ψυχοσυναισθηματική αυτονόμηση και λειτουργία του (Γεωργάκας, 2007).
Η θεραπευτική διαδικασία της απεξάρτησης χρειάζεται να βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες
κάθε εξαρτημένου. Η τοξικοεξάρτηση αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο που χρειάζεται αντιμετώπιση, γιατί έχει κόστος για το άτομο, την οικογένεια, την κοινωνία. Η
απεξάρτηση αναφέρεται στη μετάβαση από το πεδίο των δεσμευτικών σχέσεων και
διαντιδράσεων στην αυτοτέλεια και την αυτάρκεια του ατόμου (πουλόπουλος, 2011).
Στόχος της απεξάρτησης είναι να δοθεί ένα νέο νόημα στην εξαρτητική συμπεριφορά
και να επαναπροσδιοριστούν οι σχέσεις, ώστε να αναδυθούν δημιουργικές, αυτοθεραπευτικές δυνατότητες (Angel & Angel, 2010).
Η απεξάρτηση αποτελεί μια εκπαιδευτική διαδικασία, μια διαδικασία μάθησης νέων δεξιοτήτων
και διαπροσωπικών ικανοτήτων, μια αλλαγή του τρόπου ζωής που οδηγεί στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Η απεξάρτηση είναι σημαντικό να στοχεύει στη διάπλαση του κοινωνικού ανθρώπου και στην υιοθέτηση νέων, υγιών στάσεων ζωής, ενώ
ο εξαρτημένος χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ολιστικά, ως ιδιαίτερη προσωπικότητα
και ταυτόχρονα ως μέλος της κοινωνίας. πρόκειται για μια διαδικασία μεταμόρφωσης
του ατόμου σε κοινωνικό υποκείμενο, στα πλαίσια της οποίας καλλιεργούνται ανθρωπιστικές αξίες που οδηγούν στην κατάκτηση της ποιότητας της ζωής. Η απεξάρτηση
αποτελεί μια εφ’ όρου ζωής διαδικασία εσωτερικού διαλόγου με τις υπαρξιακές μας
ανάγκες, η οποία ξεκινάει με την μετάβαση του ατόμου από τον εγωκεντρισμό της
χρήσης στη χαρά της σχέσης, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως αγάπη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη, φιλία, υποχώρηση προσωπικών συμφερόντων μπροστά στο συλλογι-
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κό καλό, ανάληψη προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης, αυτογνωσία, αυτοβελτίωση,
αυτοπραγμάτωση (ζαφειρίδης, 2009).
πολλές και διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις (ιατροκεντρικές, ψυχοκοινωνικές) έχουν
αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες. οι προσεγγίσεις αυτές περιλαμβάνουν συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, οικογενειακή θεραπεία και στοχεύουν εκτός από την αποχή, στην
κοινωνική επανένταξη και στη μείωση της βλάβης. οι διάφορες προσεγγίσεις μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να προσφέρουν βοήθεια σύμφωνα με τις
ανάγκες κάθε εξαρτημένου αλλά και το στάδιο που βρίσκεται (πουλόπουλος, 2011).

ΣυζΗτΗΣΗ: ΕπιλοΓΗ, ΕυΘυΝΗ, ΕλΕυΘΕριΑ ΚΑι ΕξΑρτΗΣΗ - ΑπΕξΑρτΗΣΗ

Σε μια προσπάθεια κριτικής θεώρησης και σύνδεσης των όσων προηγήθηκαν συμπεραίνουμε
ότι τόσο οι ανθρωπιστές, όσο και οι υπαρξιστές θεωρούν ότι το άτομο είναι στην ουσία το σύνολο των επιλογών του. Έχει την ελευθερία να επιλέγει σε κάθε δεδομένη
στιγμή το δρόμο που θέλει να ακολουθήσει και ανάλογα με αυτή του την επιλογή διαμορφώνει την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του και κατευθύνει τη ζωή του.
Ειδικότερα, διακρίνουμε ότι στο θεωρητικό σχήμα του φ. ζαφειρίδη για την αιτιοπαθολογία
της ουσιοεξάρτησης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα επιλογής του ατόμου
και της κοινωνίας, όσον αφορά στη στάση που θα υιοθετήσουν απέναντι στα πράγματα, άρα και στην ελευθερία και την ευθύνη που έχουν γύρω από τη στάση που θα επιλέξουν. Η εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες παρουσιάζεται ως μια από τις επιλογές
συγκάλυψης, στην οποία καταφεύγουν πολλοί άνθρωποι σήμερα. με τον τρόπο αυτό,
η ουσιοεξάρτηση τοποθετείται στο ευρύτερο πλαίσιο των επιλογών συγκάλυψης ή αλλιώς των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προσεγγίζεται
μεμονωμένα και ξεχωριστά από τα υπόλοιπα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Και όπως η
εξάρτηση αποτελεί μια επιλογή συγκάλυψης, έτσι και η απεξάρτηση αποτελεί επιλογή
μετουσίωσης ή δημιουργικής αντιρρόπησης των συναισθηματικών ελλειμμάτων του
ατόμου και της κοινωνίας. Έτσι, τονίζεται η ελευθερία επιλογής του ατόμου και η
προσωπική και κοινωνική του ευθύνη όσον αφορά στην εξάρτηση και την απεξάρτηση, καθώς και άλλες κοινωνικές και ατομικές δυσλειτουργίες.
Στο πλαίσιο των θεωρητικών απόψεων του cushman, η εξάρτηση παρουσιάζεται ως μια ένδειξη της ύπαρξης του άδειου εαυτού σήμερα, του εαυτού που έχει συναισθηματικά ελλείμματα λόγω της απουσίας κοινωνικών αξιών, όπως της οικογένειας, της κοινότητας
και της παράδοσης. το άτομο παρουσιάζεται να έχει περιορισμένη ελευθερία και δυνατότητα επιλογής, αλλά σημαντική ευθύνη για τον τρόπο που λειτουργεί ο ίδιος και
το περιβάλλον του.
πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην επιλογή, το άτομο θεωρείται ότι μπορεί απλά να επιλέξει
τον τρόπο με τον οποίο θα γεμίσει τον άδειο του εαυτό. Αν δηλαδή θα διαλέξει να καταστείλει τα συμπτώματα των συναισθηματικών του ελλειμμάτων μέσα από τη χρήση
ναρκωτικών, την υπερκατανάλωση, το κυνήγι σεξουαλικών εμπειριών, τον τζόγο, την
υπερβολική χρήση διαδικτύου κ.ά. Η εξάρτηση με τον τρόπο αυτό τοποθετείται στο
ευρύτερο πλαίσιο των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Όσο για την απεξάρτηση και
την πρόληψη της υποτροπής καθώς και της εξάρτησης, παρουσιάζεται ως μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας,
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η οποία προϋποθέτει δομικές κοινωνικές αλλαγές που θα μπορέσουν να οδηγήσουν
στην αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν στην κατασκευή του άδειου εαυτού σήμερα και κατ’ επέκταση στην ανάγκη του να γεμίζει στιγμιαία με διάφορους τρόπους.
Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής προσέγγισης, όπου το άτομο θεωρείται ελεύθερο να επιλέγει
και υπεύθυνο για τις επιλογές του, η εξάρτηση και η απεξάρτηση παρουσιάζονται ως
καταστάσεις που το άτομο είναι ελεύθερο να επιλέξει ή όχι, διατηρώντας συνάμα την
ευθύνη της κάθε επιλογής του. πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις απόψεις του
rogers, η εξάρτηση αποτελεί μια επιλογή που εμποδίζει την αυτοπραγμάτωση, ενώ η
απεξάρτηση αποτελεί μια επιλογή που βοηθάει την ανάπτυξη και την ανάγκη του ατόμου για αυτοπραγμάτωση. Σύμφωνα με τις θέσεις του Maslow, η ελευθερία του ατόμου περιορίζεται από τη στιγμή που έχει ανάγκη τους άλλους για την ικανοποίηση
των βασικών του αναγκών. Αντίθετα, το άτομο που είναι ικανοποιημένο στις βασικές
του ανάγκες είναι περισσότερο ελεύθερο και αυτόνομο. Στο πλαίσιο αυτό, η εξάρτηση παρουσιάζεται ως μια επιλογή που περιορίζει την ελευθερία του ατόμου, ενώ η
απεξάρτηση ως μια επιλογή ανάπτυξης που κάνει το άτομο περισσότερο ελεύθερο,
υπεύθυνο και αυτόνομο.
Όσον αφορά στις απόψεις του frankl, ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη στάση που διαμορφώνει τόσο προς τον ίδιο του τον εαυτό, όσο και προς την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η εξάρτηση αποτελεί μια επιλογή μέσα από την οποία το άτομο αρνείται να ανταποκριθεί στην ευθύνη που έχει ως προς τον εαυτό του και την κοινωνία. το άτομο που
είναι αδύναμο να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και τις αυξημένες απαιτήσεις της
κοινωνίας μπορεί να επιλέξει το δρόμο του «βολέματος» μέσα από την εξάρτηση που
«κοιμίζει» τα ψυχικά του ελλείμματα και μαζί το άγχος της ευθύνης για τον καθορισμό
της πορείας της ζωής του. Η ενοχή που μπορεί να νιώθει ένα άτομο για την εξάρτησή
του περιορίζει σημαντικά την ελευθερία του να επιλέξει μια σωστή στάση απέναντί
της, δυσκολεύοντας την προσπάθειά του για απεξάρτηση.
Στο πλαίσιο της υπαρξιστικής προσέγγισης, η εξάρτηση παρουσιάζεται ως μια συνθήκη που
προστατεύει το άτομο από το άγχος της ανάπτυξης (υπαρξιακό άγχος), αλλά ταυτόχρονα του στερεί τη δυνατότητα να ζήσει μια ζωή με νόημα. Και ενώ η εξάρτηση αποτελεί μια συνθήκη που χαρακτηρίζεται και συντηρείται από την υπαρξιακή ενοχή, η
απεξάρτηση αποτελεί μια συνθήκη που χαρακτηρίζεται και καθοδηγείται από το υπαρξιακό άγχος. Και παρά τις όποιες ανασταλτικές επιδράσεις του περιβάλλοντος, πάντοτε υπάρχει κάποιο περιθώριο ελευθερίας το άτομο να επιλέξει την απεξάρτηση και
αποτελεί ευθύνη και απόφαση του ίδιου του ατόμου το αν θα παραμείνει στην εξάρτηση ή θα ξεφύγει από αυτήν. Και αυτό, γιατί ακόμα και αν από το περιβάλλον του
δεν προτείνονται άλλες λύσεις για τα προβλήματά του πέρα από τη συγκάλυψη, παραμένει ελεύθερο να φέρει το ίδιο την αλλαγή σε αυτό το περιβάλλον ή ακόμα και να
το εγκαταλείψει στην προσπάθειά του να αγωνιστεί δυναμικά για να καλύψει με τρόπο
ουσιαστικό τα συναισθηματικά και ψυχικά του ελλείμματα.
Ειδικότερα, βάσει των θεωρητικών απόψεων του Kierkegaard, η εξάρτηση αποτελεί έναν μη
αυθεντικό τρόπο ύπαρξης, καθώς το άτομο γίνεται έρμαιο της ανώνυμης συλλογικότητας της κοινωνίας, ενώ η απεξάρτηση συνδέεται με έναν αυθεντικό τρόπο ύπαρξης,
μια και το ίδιο το άτομο αναλαμβάνει την ευθύνη της ζωής του. Σύμφωνα με τις βασικές θέσεις του sartre, τα εξαρτημένα άτομα αποκτούν ισχυρό κίνητρο για απεξάρτηση και αλλαγή του τρόπου ζωής τους, από τη στιγμή που συνειδητοποιήσουν ότι τα
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ίδια είναι υπεύθυνα για την ύπαρξή τους, βασικοί διαμορφωτές του τρόπου ζωής
τους. Αλλά κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο. Και αυτό, γιατί το εξαρτημένο άτομο
χάνει τον εαυτό του και η προσωπικότητά του αλλοιώνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό
από τον τρόπο ζωής που του επιβάλλει η χρήση, που δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις πραγματικές του ανάγκες και να ορίσει τον ίδιο του τον εαυτό, γεγονός που
περιορίζει σημαντικά, χωρίς ωστόσο να καταργεί, την ικανότητά του να κάνει επιλογές και να αναλάβει την ευθύνη της ζωής και της ύπαρξής του.
Κατά τον May, η εξάρτηση αποτελεί μια στάσιμη κατάσταση που συνδέεται με την ασφάλεια,
ενώ η απεξάρτηση αποτελεί μια διαδικασία εξέλιξης που συνδέεται με τον πόνο και τη
χαρά της ανάπτυξης. με την επιλογή της εξάρτησης το άτομο ουσιαστικά απορρίπτει
και στερείται την ύπαρξή του, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν έχει επεξεργαστεί και
ξεπεράσει το φόβο του θανάτου και αυτό περιορίζει σημαντικά την ελευθερία του. τέλος, σύμφωνα με τις απόψεις του yalom, τα εξαρτημένα άτομα προκειμένου να περάσουν από την επίγνωση της δικής τους ευθύνης για την κατάστασή τους στην αλλαγή
αυτής της κατάστασης και του τρόπου ζωής τους, είναι απαραίτητο να διαθέτουν τη
βούληση-θέληση που απαιτείται για ένα τέτοιο πέρασμα.
με λίγα λόγια, η κυρίαρχη θέση της ανθρωπιστικής και υπαρξιστικής προσέγγισης, καθώς και
των εκπροσώπων τους είναι ότι οι άνθρωποι είναι, τουλάχιστον έως ένα βαθμό, ελεύθεροι να επιλέξουν τον τρόπο που θα ζήσουν, τη στάση που θα υιοθετήσουν μπροστά
σε ό,τι συμβαίνει έχοντας την κύρια ευθύνη για τις επιλογές τους. πρόκειται συνολικά
για μια αισιόδοξη οπτική που τονίζει τη δυνατότητα που έχει κάθε άνθρωπος να αλλάξει τη ζωή του αναλαμβάνοντας την προσωπική και κοινωνική του ευθύνη μέσα από
την αξιοποίηση της ελευθερίας του να επιλέγει. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και βοηθητική, καθώς μπορεί να κινητοποιήσει ανθρώπους, που διαθέτουν
μια τέτοια επίγνωση να μεταμορφώσουν τη ζωή τους και να οδηγηθούν μακριά από
ο,τιδήποτε υποδουλώνει, κατευθύνει και χειραγωγεί τη βαθύτερη φύση τους.
ώστόσο, αν τελικά, ισχύει η θέση αυτή, γιατί οι άνθρωποι σήμερα σε μεγάλο βαθμό καταλήγουν
να λειτουργούν με έναν ανελεύθερο και συχνά ανεύθυνο τρόπο; Κατά πόσο τελικά επιλέγουν να ζουν με τον τρόπο αυτό; Και γιατί αυτό συμβαίνει; Επειδή οι άνθρωποι απλά
δεν έχουν επίγνωση ότι οι ίδιοι, τουλάχιστον έως ένα βαθμό, επιλέγουν τον τρόπο που
θα διαμορφώσουν τη ζωή τους; Ή μήπως τελικά είναι βαθύτερες οι αιτίες, ανάλογα με
τις εμπειρίες και τα βιώματα που κουβαλάει ο καθένας, οι οποίες κρατούν τους ανθρώπους δέσμιους στο να μην αξιοποιούν την ελευθερία που έχουν; ο τρόπος που λειτουργεί κάθε κοινωνικό πλαίσιο θεωρούμε ότι επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα
άτομα αξιοποιούν την ελευθερία τους να επιλέγουν. το άτομο, όσο ικανοποιημένο και
αν είναι στις βασικές του ανάγκες, όσο ελεύθερο και αυτόνομο και αν παρουσιάζεται,
δεν μπορεί να μην επηρεαστεί από τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα γύρω του,
από την οικογενειακή και προσωπική ιστορία ζωής και τα ειδικότερα βιώματά του. Και
ακόμη και αν το άτομο είναι ελεύθερο να επιλέγει και υπεύθυνο για τις επιλογές του,
μια τέτοια επίγνωση μπορεί να είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη προκειμένου το
άτομο να κάνει επιλογές που διευκολύνουν την αυτοπραγμάτωσή του.
Έπειτα, πώς φθάνει κάποιος στο να αποκτήσει επίγνωση του ότι ο ίδιος είναι διαμορφωτής
της ζωής του, όταν όλα γύρω του υποδηλώνουν το αντίθετο; Αλλά ακόμη και στην
εξαιρετική περίπτωση που ο άνθρωπος έχει επίγνωση της ελευθερίας του να επιλέγει
και της ευθύνης που έχει για ό,τι συμβαίνει σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, από
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πού εξαρτάται ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσει μια τέτοια επίγνωση; το αν δηλαδή αυτή η επίγνωση θα οδηγήσει σε επιλογές που ευνοούν ή εμποδίζουν την αυτοπραγμάτωσή του; ποιοι είναι οι βαθύτεροι λόγοι που τον ωθούν στο να επιλέξει τη μία
ή την άλλη κατεύθυνση
Ενδεχομένως ένα πρώτο βήμα είναι να κατανοήσει, να συνειδητοποιήσει κανείς ότι είναι ο
ίδιος που τελικά αποφασίζει για τον τρόπο ζωής του. μια επίγνωση χωρίς την οποία
δεν μπορεί κανείς να πάει ουσιαστικά μπροστά, να κινητοποιηθεί και να αξιοποιήσει
τις δυνατότητές του. μάλιστα, η υιοθέτηση μιας ενεργητικής στάσης απέναντι στη
ζωή, στον εαυτό και στους άλλους μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα ευνοϊκή και δημιουργική για όλους.
Έπειτα, είναι σημαντικό να αναζητήσει μέσα του τους βαθύτερους λόγους, που πιθανά τον δυσκολεύουν να αξιοποιήσει την ελευθερία που διαθέτει. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να
επισπευθεί χρονικά και να επιτευχθεί ολοκληρωτικά στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής
διαδικασίας, την οποία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για τον εαυτό του. Εν τέλει, κινητοποιημένος από τη θέληση να ζήσει μια ζωή με νόημα, μακριά από κάθε μορφή
εξάρτησης και χειραγώγησης, θα μπορούσε να τολμήσει να αναλάβει εξολοκλήρου
την ευθύνη της ζωής του. Αξίες όπως η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, ο αλτρουισμός, η αγάπη, ο σεβασμός, η προσφορά κ.ά. διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα βοηθητική
συνθήκη, προκειμένου ο άνθρωπος να εμπιστευτεί να εκφράσει, να ρισκάρει να ξεπεράσει τον εαυτό του προς όφελος του κοινού καλού και φυσικά του δικού του.

ΑΝτι ΕπιλοΓου

Έπειτα από όσα προηγήθηκαν, θεωρούμε πως πρωταρχικός σκοπός της ζωής του ανθρώπου
είναι να ζει κάθε λεπτό ελεύθερα, τίμια και υπεύθυνα. Γιατί με τον τρόπο αυτό εκπληρώνει κατά το δυνατόν περισσότερο την ίδια τη φύση, τον προορισμό του να εξελιχθεί και ζει τις συγκινήσεις που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία ολοκλήρωσης.
βέβαια, η ελευθερία, η υπευθυνότητα, η αγάπη, η εσωτερική ακεραιότητα, όλα αυτά είναι ιδανικά που ποτέ κανείς δεν τα φτάνει απόλυτα. Αποτελούν, όμως, τους λόγους, τους
στόχους που δίνουν νόημα στην πορεία προς την ολοκλήρωση. Όταν ο Σωκράτης περιέγραφε τον ιδεώδη τρόπο ζωής και την ιδεώδη κοινωνία, ο Γλαύκων είπε: «Σωκράτη,
δεν πιστεύω πως υπάρχει μια τέτοια πόλη του Θεού πουθενά στη γη». Και ο Σωκράτης του απάντησε: «Ανεξάρτητα από το αν μια τέτοια πόλη υπάρχει στον ουρανό ή θα
υπάρξει ποτέ στη γη, ο συνετός άνθρωπος πρέπει να ζήσει σύμφωνα με τα ήθη αυτής
της πόλης. Γιατί μόνο έτσι θα χτίσει σωστά το σπίτι του» (May, 1981. p. 292).
Επομένως, το κουράγιο για την ζωή εξαρτάται από το πόσο ένα άτομο πιστεύει σε ένα νόημα
στη ζωή του. Γιατί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο nietzsche: «Αυτός που ξέρει το
γιατί στη ζωή του, θα υπερπηδήσει και κάθε εμπόδιο για το πώς». Η φράση αυτή πολύ
εύστοχα δείχνει ότι η ύπαρξη νοήματος στη ζωή του ανθρώπου, λειτουργώντας ως
εσωτερική πυξίδα, του δίνει μεγάλη ελευθερία να επιλέξει με υπευθυνότητα τους τρόπους με τους οποίους θα φθάσει στο νόημα αυτό (Νέστορος, 1996, σ. 303).
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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%

