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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
το τΕυΧοΣ 30 που ΣΗμΕρΑ ΚρΑτΑτΕ ΣτΑ ΧΕριΑ ΣΑΣ φιλοξενεί πολύ ενδιαφέρο-

ντα άρθρα, μερικά εκ των οποίων διαπραγματεύονται ζητήματα που ίσως συζητούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι το άρθρο που
συνυπογράφουν η Ελευθερία Κοκκίνη, ο Χαράλαμπος πουλόπουλος και η Χαρά Σπηλιοπούλου και στο οποίο παρουσιάζονται αποτελέσματα από την εξέταση 5.467 φακέλων αποθανόντων για το διάστημα 2012-2016, εκ των οποίων
το 3,25% (178 περιπτώσεις) αφορούσε περιπτώσεις χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που υπήρξαν θετικές σε τουλάχιστον μία εξαρτησιογόνα ουσία.
Η παραπάνω έρευνα διεξήχθη στο Εργαστήριο ιατροδικαστικής και τοξικολογίας της ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών. οι κύριες ουσίες
που αναδεικνύονται από την έρευνα και τις τοξικολογικές εξετάσεις σε δείγματα κυρίως αίματος και ούρων είναι η ηρωίνη, οι βενζοδιαζεπίνες, η τετραϋδροκανναβινόλη (thc) και το αλκοόλ. Η μελέτη αναδεικνύει ότι η χρήση
ουσιών δεν ακολουθεί συχνά για όλους τον ίδιο κανόνα, έτσι ώστε η «συνήθως αμελητέα αύξηση του καρδιακού ρυθμού από την κάνναβη μπορεί να είναι επώδυνη για κάποιους που υποφέρουν από στηθάγχη», ενώ η παράλληλη
χρήση βενζοδιαζεπινών και αλκοόλ μπορεί να αποβεί μοιραία (shapiro, 2009,
σελ. 18 & 20). Στην παρούσα έρευνα, στις οργανικές αιτίες έχουν ανευρεθεί
όλα τα παραπάνω καθώς σε αρκετές περιπτώσεις όπου ανευρέθηκε κάνναβη, υπήρχε ως αιτία θανάτου «Συνεπεία πρόσφατου εμφράγματος του μυοκαρδίου» και αναφερόταν στις παρατηρήσεις του ιατροδικαστή «Η χρήση της
κάνναβης έχει ενοχοποιηθεί για αιφνίδιο θάνατο, εν μέσω πρόκλησης καρδιακών αρρυθμιών» ή «Υπάρχουν σημαντικά επιστημονικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η κάνναβη (και ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με κατάχρηση οινοπνεύματος) μπορεί να προκαλέσει συμβάσματα από το καρδιαγγειακό σύστημα
ακόμη και αιφνίδιο θάνατο».
Άλλες οργανικές αιτίες που διερευνήθηκαν αφορούσαν την κίρρωση ήπατος,
τη λοίμωξη αναπνευστικού, την εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου κ.α. Η
λήψη υπερβολικής δόσης άλλωστε, πέραν της δηλητηρίασης, μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα όπως ο πνιγμός από εμετό σε περίπτωση
αναισθησίας λόγω τοξίκωσης (shapiro, 2009).
οι άντρες αποτελούν την πλειοψηφία των ατόμων (89,90%) και ο μέσος όρος
ηλικίας των ατόμων είναι τα 41,99 έτη. Η δηλητηρίαση από εξαρτησιογόνες
ουσίες δόθηκε ως αιτία θανάτου για 96 περιπτώσεις (53,9%), η αυτοκτονία
για 22 (12,4%) και η οργανική αιτία σχετιζόμενη ή μη με ουσίες σε 60 περιπτώσεις (33,7%). Η πλειοψηφία των θανάτων φαίνεται ότι έλαβε χώρα σε οικία (62,9%) και μόλις 16,90% των θανάτων των χρηστών αναφέρονται σε
πάρκο, δρόμο ή άλλο εξωτερικό χώρο ενώ εντυπωσιακή παραμένει η αναλογία στα ποσοστά ανδρών/γυναικών όπου αναδεικνύεται ότι το 89,9% των πε-
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ριπτώσεων ήταν άντρες και το 10,1% γυναίκες, με αναλογία
γυναικών/αντρών να είναι στο 1/10, στοιχεία τα οποία ταυτίζονται με αυτά
που προκύπτουν από τις θεραπευτικές μονάδες στην Ελλάδα, καθώς περίπου ένας στους δέκα θεραπευόμενους είναι γυναίκα.
τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν άλλα επιστημονικά
δεδομένα που υποδηλώνουν ότι τα οπιοειδή και οι βενζοδιαζεπίνες είναι η κύρια αιτία θανάτων από δηλητηριάσεις από εξαρτησιογόνες ουσίες αλλά και
ότι η οικία είναι το κύριο σημείο θανάτου των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών.
τα παραπάνω ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό και στην
υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης αιφνίδιου θανάτου από τη χρήση ουσιών και να οδηγήσουν τις πολιτικές προς την σωστή κατεύθυνση. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ερευνητές η εμπειρία της απώλειας ενός προσώπου από τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, είναι ιδιαιτέρως τραυματική αλλά
ταυτοχρόνως μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης για τα
ναρκωτικά που περιλαμβάνει την παρέμβαση στο Σπίτι καθώς και την Εκπαίδευση των Σημαντικών Άλλων στην πρόληψη των θανάτων.
Ένα άλλο εξίσου ενδιαφέρον άρθρο το οποίο υπογράφει η Χριστίνα Κελεσενλή, αφορά άτομα με ισόβια ποινή που συμμετέχουν σε ένα Θεραπευτικό
πρόγραμμα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ εντός σωφρονιστικού καταστήματος
κράτησης. Η μελέτη που παρουσιάζεται προσπαθεί να αναδείξει την προβληματική που γεννάται μεταξύ του νομικού πλαισίου, που καλύπτει την ποινική
αντιμετώπιση των αδικημάτων που επισύρουν ισόβιες ποινές και του θεραπευτικού πλαισίου και του δικαιώματος στην υγεία και στην θεραπεία για
τους εξαρτημένους δράστες.
Η έρευνα με άτομα που εκτίουν ισόβια ποινή είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Η
μελέτη που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος ενδεχομένως αποτελεί την
πρώτη μελέτη στην Ελλάδα σε αυτό το πεδίο εστιάζοντας στα υποκειμενικά
βιώματα των ατόμων που έχουν καταδικαστεί με ισόβια κάθειρξη και παράλληλα βρίσκονται σε μια θεραπευτική κοινότητα εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, βιώνοντας την θεραπευτική διαδικασία της απεξάρτησης αναδεικνύοντας ότι άτομα που είναι εξαρτημένα από τα ναρκωτικά και καταλήγουν στην φυλακή συνήθως προέρχονται από κοινωνικά περιθωριοποιημένες
ομάδες και βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό πολύ πριν τον εγκλεισμό τους. Η
μελέτη εστιάζει στην ανάγκη εξέλιξης της έρευνας γύρω από αυτόν τον πληθυσμό και στα ζητήματα που συνδέονται με τις ανάγκες του και προτείνει
μία σειρά πολιτικών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Επίσης, η ποιοτική μελέτη των Νικολάου και Σμυρνάκη διερευνά τις σχέσεις
γονέων – εξαρτημένων από την ηλικιακή περίοδο της εφηβείας μέχρι και την
ενηλικίωση, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων ενεργής χρήσης και θεραπείας με στόχο να ταυτοποιηθούν προβληματικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας που συμβάλλουν στην έναρξη και τη συντήρηση της εξάρτησης. Η έρευ-
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να πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μελών Κοινωνικής Επανένταξης
του Κέντρου Αποκατάστασης Εξαρτημένων «ιανός» το οποίο υπάγεται στο
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μέσα από δεκατέσσερις ημιδομημένες συνεντεύξεις από εξαρτημένους άντρες ηλικίας 30-45 ετών. τα ευρήματα της καταδεικνύουν πως στις πλείστες περιπτώσεις, προϋπάρχει μία δυσλειτουργική επικοινωνία η οποία φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την μεταγενέστερη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και την πορεία του
προς την εξάρτηση. Η μελέτη αναδεικνύει τις έννοιες της συνεξάρτησης και
της υπερεμπλοκής των γονέων αλλά ταυτόχρονα δείχνει πως και ο εξαρτημένος λόγω χρόνιων κοινωνικών και συναισθηματικών αδυναμιών διστάζει να
διαχωριστεί από την οικογένεια. τα αποτελέσματα αυτά συνδέονται σαφώς
με τα ευρήματα στο άρθρο των Κοκκίνη, πουλόπουλου, Σπηλιοπούλου και
την προτροπή του για προγράμματα παρέμβασης στο Σπίτι. τα συμπεράσματα παραμένουν δικά σας.
Άννα Τσιμπουκλή
Αν/τρια Διευθύντρια Έκδοσης
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Editorial
thE currEnt issuE includEs vEry intErEstinG PAPErs, some of which deal

with issues that may be discussed for the first time in Greece. One of these is
the article co-authored by Eleftheria Kokkini, charalampos Poulopoulos and
chara spiliopoulou, which presents the results after having reviewed the
records of 5,467 people who died during the period 2012-2016, 3.25% (178
cases) of those cases were users of psychotropic substances, positive for at
least one addictive substance.
the research was conducted at the laboratory of forensic Medicine and toxicology of the Medical school of the university of Athens. the main substances identified by the research and the toxicological tests in blood and
urine samples are heroin, benzodiazepines, tetrahydrocannabinol (thc) and
alcohol. the study also underlines that substance use doesn’t always follow
the same rule for everyone, so what would normally be considered a minor
heart rate raise caused by cannabis might be “painful for someone who suffers from angina”, and the parallel use of alcohol and benzodiazepines may
be proven fatal (shapiro, 2009, p. 18 & 20). in the current research, it becomes evident that all the above have been identified as organic causes while
in several cases where cannabis was detected what was mentioned as the
cause of death was “recent myocardial infarction” and a coroner might note
that “the use of cannabis has been implicated for the sudden death in the
midst of causing cardiac arrhythmias” or “there is significant scientific evidence that cannabis (especially when associated with alcohol abuse) can
cause cardiovascular events even sudden death”.
Other organic causes that were researched were related to liver cirrhosis,
respiratory infection, absorption of gastric contents etc. Other than intoxication, an overdose, may lead to other problems as well such as chocking on
one’s vomit in the case of loss of senses (shapiro, 2009).
for the majority, the individuals are male (89.90%) and the average age of
individuals is 41.99 years. intoxication by addictive substances was the
cause of death in 96 cases (53.9%), suicide for 22 (12.4%) and organic
cause related to substances, or not, in 60 cases (33.7%). the majority of
deaths seems to have occurred in a home setting (62.9%) and only 16.90%
of users’ deaths were reported to have taken place in a park, on the street or
other outdoor area. the proportion of men / women shows that 89.9% of the
cases were male and 10.1% female, with a female / male ratio of 1/10, which
is the same as that from treatment units in Greece, with about one in ten being a woman.
the results of this study confirm other scientific data suggesting that opioids
and benzodiazepines are the leading cause of death from poisoning by ad-
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dictive substances, and that home is the leading place of death of psychotropic drug users.
the above findings can help in designing and implementing programs to prevent sudden death from substance use and lead policies in the right direction.
As the researchers say, the experience of losing a person from drugs or alcohol can be extremely traumatic, but at the same time it can be exploited in the
context of a drug action plan involving interventions at home and Education
of significant Others in the Prevention of deaths.
Another equally interesting article, signed by christina Kelessenli, refers to
people with a life sentence who participate in a KEthEA drug treatment program within a detention facility. the study presented attempts to highlight the
conflict that arises between the legal framework, a system that deals with the
addicts as life-threatening offenders and the therapeutic framework and the
right of addicted perpetrators to health and treatment.
the research with the incarcerated individuals is extremely limited. the study
presented in this issue is probably the first in Greece in this field, that focuses
on the reality of the individuals who have been convicted to life sentences,
and at the same time they are part of a therapeutic community with the correctional setting. what becomes also evident is that the individuals who are
addicted to drugs and end up in prison usually come from marginalised
groups and thus experience social exclusion long before they are incarcerated. the study focuses on the need to develop research around this population and all the issues related to its needs and proposes a series of policies
and interventions to address the issue.
the qualitative study by nikolaou and smyrnaki explores parents-addicts relationships up until adolescence and young adulthood, including active use and treatment periods, in order to identify problematic communication features that help
initiate and maintain dependence. the survey was carried out with the participation of the members of the social reintegration center of the iAnOs rehabilitation center, which is part of the Psychiatric hospital of thessaloniki. fourteen semi-structured interviews were conducted with dependent men aged 30-45.
her findings show that in most cases, there is a history of dysfunctional communication that seems to have a negative effect on the child's later psychoemotional development and the path towards dependence. the study highlights the concepts of the co-dependence and interdependence of parents,
but at the same time shows that the addict, due to chronic social and emotional weaknesses, hesitates to leave the family. these results are clearly
linked to the findings of the article by Kokkini, Poulopoulos, spiliopoulou and
its urge for home intervention programs. the conclusions are yours!
Anna Tsiboukli
Co-Editor, Εxartiseis
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OI ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
DRUG ADDICTION IN GREECE

exartiseis_30.qxp_99.qxd 19/02/2019 15:01 Page 12

12

Εξαρτήσεις

exartiseis_30.qxp_99.qxd 19/02/2019 15:01 Page 13

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 30, 2018

lifE sEntEncE in rEhABilitAtiOn: A study Of BiOGrAPhiEs
Of incArcErAtEd lifE sEntEncEd druG usErs PArticiPAtinG in
A thErAPEutic cOMMunity in PrisOn.
christinA KElEsEnli1

Abstract
Aim: the aim of this thesis is to study the course of life of the members of a KEthEA prison
therapeutic community programme who have been convicted with life sentence and to
highlight the legal and therapeutic needs of this particular population.
Design: the biographical and interpretative method was selected as a research method and
the material consists of the written biographies and the individual interviews of incarcerated individuals.
Participants: 5 members of the KEthEA Prison programme, who are sentenced to life imprisonment participated in the study.
Findings: the findings of data processing lead to the discovery of common elements in the life
of all individuals in the sample, despite the fact that each biographical narrative is a
special case in its entirety. A common place in all biographies is the element of repeated biographical disruptions in the course of their lives that occur through forced immigration, involvement with dependence and delinquency and imprisonment. Marginalization and stigmatization are the elements that evolve and strengthen in the course of
life. finally, the therapeutic community is a framework within which fragmented identity is rebuilt and transformed.
Key words: life sentence, therapeutic community, biographical-interpretive method, biographical disruption.

1 sociologist, Msc, therapeutic staff in KEthEA, Peran 53, Ampelokipoi, 56123 thesaloniki,
email: kelesenlix@yahoo.gr
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Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 30, 2018

Η ιΣοβιΑ ποιΝΗ ΣτΗΝ ΑπΕΞΑρτΗΣΗ: μιΑ μΕλΕτΗ βιοΓρΑφιΑΣ ιΣοβιτώΝ
ΣΕ ΘΕρΑπΕυτιΚΗ ΚοιΝοτΗτΑ ΣτΗΝ φυλΑΚΗ.
ΧριΣτιΝΑ ΚΕλΕΣΕΝλΗ1

περίληψη
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της πορείας της ζωής των μελών της
Θεραπευτικής Κοινότητας ενός προγράμματος του ΚΕΘΕΑ σε σωφρονιστικό κατάστημα που έχουν καταδικαστεί με ισόβια ποινή και η ανάδειξη των νομικών και θεραπευτικών αναγκών αυτού του ιδιαίτερου πληθυσμού.
Σχεδιασμός: ώς ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η βιογραφική-ερμηνευτική και το υλικό αποτελείται από τις γραπτές βιογραφίες και τις ατομικές συνεντεύξεις εγκλείστων.
Συμμετέχοντες: 5 μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ στο σωφρονιστικό κατάστημα
που είναι καταδικασμένοι με ισόβια ποινή.
Ευρήματα: τα ευρήματα που προέκυψαν κατά την επεξεργασία των δεδομένων οδηγούν στην
διαπίστωση κοινών στοιχείων στην ζωή όλων των συμμετεχόντων, παρά το γεγονός ότι
κάθε βιογραφική αφήγηση αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση στην ολότητά της. Κοινός
τόπος σε όλες τις βιογραφίες είναι το στοιχείο των αλλεπάλληλων βιογραφικών ρήξεων στην πορεία της ζωής τους, που συντελούνται μέσω της αναγκαστικής μετανάστευσης, της εμπλοκής με την εξάρτηση και την παραβατικότητα και του εγκλεισμού. Η περιθωριοποίηση και ο στιγματισμός είναι το στοιχείο που εξελίσσεται και ενισχύεται κατά την εξέλιξη του βίου. τέλος, η Θεραπευτική Κοινότητα αποτελεί το πλαίσιο εντός
του οποίου η κατακερματισμένη ταυτότητα αναδομείται και μετασχηματίζεται.
Λέξεις κλειδιά: ισόβια ποινή, Θεραπευτική Κοινότητα, βιογραφική-ερμηνευτική μέθοδος, βιογραφική ρήξη.

ΕιΣΑΓώΓΗ

το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη αφορά την περίπτωση των έγκλειστων καταδικασμένων με ισόβια ποινή που συμμετέχουν σε ένα Θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ εντός σωφρονιστικού καταστήματος κράτησης. το υπό διερεύνηση
δίλημμα αφορά το οξύμωρο σχήμα της συμμετοχής των ατόμων με ισόβιες ποινές σε
μια διαδικασία θεραπείας, της οποίας ο χρόνος ολοκλήρωσης για τις περιπτώσεις αυτές είναι απροσδιόριστος. Η παρούσα εργασία στοχεύει να αναδείξει την προβληματική που γεννάται μεταξύ των δύο διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων. Αφενός του
νομικού πλαισίου, που καλύπτει την ποινική αντιμετώπιση των αδικημάτων που επισύ-

1 Κοινωνιολόγος, Msc ποινικό δίκαιο και Εξαρτήσεις, θεραπευτικό προσωπικό στο ΚΕΘΕΑ, πέραν 53,
Αμπελόκηποι, 56123 Θεσσαλονίκη, email: kelesenlix@yahoo.gr
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ρουν ισόβιες ποινές και αφετέρου του θεραπευτικού πλαισίου και του δικαιώματος
στην υγεία και στην θεραπεία για τους εξαρτημένους δράστες.

το ΝομοΘΕτιΚο πλΑιΣιο ΓιΑ τΗΝ ιΣοβιΑ ΚΑΘΕιρΞΗ ΚΑι τΑ ΣτΑτιΣτιΚΑ ΣτοιΧΕιΑ

Αν και ο όρος “ισόβια κάθειρξη” παραπέμπει σε εφ’όρου ζωής κράτηση, λίγοι είναι οι άνθρωποι που θα μείνουν στην φυλακή για όλη την ζωή τους (liem & Elbers, 2015) καθώς
στις περισσότερες χώρες υπάρχει το δικαίωμα της αποφυλάκισης υπό όρους. ώστόσο, η επιβολή της ισόβιας ποινής παρουσιάζει κάποιες αυξητικές τάσεις που συγκλίνουν και εμφανίζονται κοινές παρά τις διαφορές των εκάστοτε νομικών συστημάτων.
Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό των αδικημάτων γύρω από τα ναρκωτικά αλλά και των
εγκλημάτων βίας από εξαρτημένους, παρουσιάζει κοινά σημεία και συνδέεται με την
επιβολή της ισόβιας ποινής.
Η διεθνής εμπειρία στον χώρο της ποινικής καταστολής, αναδεικνύει την τάση της αυστηροποίησης των ποινών για αδικήματα που σχετίζονται τόσο με ναρκωτικά όσο και με βίαια αδικήματα (κυρίως ανθρωποκτονίες) και αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας
(international center for Prison studies, world Prison Brief Online, 2015).
οι Η.π.Α., λόγω της ποινικής τους νομοθεσίας (national research council, 2014), διατηρούν
το προβάδισμα στον ρυθμό ανάπτυξης της φυλάκισης και των μέσων όρων παραμονής στην φυλακή. μεταξύ του 1990 ως το 2009, ο μέσος όρος παραμονής στην φυλακή αυξήθηκε κατά 37% για βίαια εγκλήματα, 36% για εγκλήματα σχετικά με ναρκωτικά
και 24% για εγκλήματα κατά της περιουσίας (Pew center on the states, 2012). Επιπλέον, ξεχωρίζουν και λόγω της μεγάλης χρήσης της ισόβιας ποινής –κυρίως της ισόβιας
χωρίς την δυνατότητα αναστολής. Στον αντίποδα βρίσκονται κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η ιταλία στις οποίες η ισόβια ποινή θεωρείται
αντισυνταγματική, (nellis, 2013).
Η σχέση των αδικημάτων κατά της ιδιοκτησίας με την εξάρτηση από την χρήση ουσιών είναι πολύ συχνή (παρασκευόπουλος, 2014; πουλόπουλος, 2011; Κουκουτσάκη, 2002). Επίσης,
η αύξηση των βίαιων εγκλημάτων σχετίζεται με τον τρόπο ζωής των εξαρτημένων
(sAMhsA, 2005) αλλά και με τις επιπτώσεις συγκεκριμένων ναρκωτικών, κυρίως τα χημικά, τα οποία επιδρούν αρνητικά και μεταβάλουν την ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί, να ελέγχει και να ανακόπτει τάσεις βίαιης συμπεριφοράς (φουρλοπούλου, 2005).
Η Ελλάδα, λόγω της αυξημένης εισροής μεταναστών, καθίσταται χώρα υποδοχής. το γεγονός
αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αθρόα εισροή πολλών αλλοδαπών στις ελληνικές φυλακές (lianos, 2001; Akritidou, Antonopoulou & Pitsela, 2007). οι αλλαγές αυτές ακολουθούν τις σωφρονιστικές τάσεις της δυτικής και Νότιας Ευρώπης και συνδέονται
με την ποινική αντίδραση του εγκλεισμού σε αδικήματα αλλοδαπών και χρηστών ναρκωτικών ουσιών, όπως και με την τάση επιβολής μακροχρόνιων ποινών και αύξησης
του χρόνου κράτησης.
το ποσοστό καταδίκης με ισόβια κάθειρξη το 2003 ήταν 7,1% έναντι του συνολικού ποσοστού
των κρατουμένων, ενώ κατά την 1/1/2017 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 9,8% (υπουργείο δικαιοσύνης, 2017). οι κρατούμενοι για αδικήματα σχετικά με την νομοθεσία των
ναρκωτικών το 2003 εκπροσωπούσαν το 40% του συνολικού πληθυσμού των κρατουμένων, ενώ κατά την 1/1/2017 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 21,2%. τα ποσοστό αυτό
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μειώθηκε σημαντικά μετά την ψήφιση του Ν.4139 (2013) λόγω των ευεργετικών ρυθμίσεων που καθιέρωσε. τέλος, σε σχέση με το ποσοστό των αλλοδαπών κρατουμένων, πριν από 1990 κυμαίνονταν κάτω από το 20% ενώ κατά την 1/1/2017 το ποσοστό
ήταν 54,3%, με τους αλλοδαπούς κρατούμενους να αποτελούν κάτι παραπάνω από
τον μισό πληθυσμό στις ελληνικές φυλακές.
οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η προκατάληψη των αστυνομικών
αρχών και της ποινικής δικαιοσύνης είναι κάποιοι από τους παράγοντες που ενίσχυσαν την αποδιδόμενη στους αλλοδαπούς εγκληματική δραστηριότητα και στην αύξηση της τιμωρητικότητας του ποινικού συστήματος. Επιπλέον, στην επιβολή αυστηρότερων ποινών στους αλλοδαπούς, συγκριτικά με τους ημεδαπούς, συντέλεσαν και κάποια διαδικαστικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι πολύ συχνά οι
αλλοδαποί δεν διαθέτουν συνήγορο υπεράσπισης (Akritidou, Antonopoulou & Pitsela,
2007), αποτελούν μια ομάδα περιθωριοποιημένη που υφίσταται τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον ρατσισμό και αποτελούν συχνά, κυρίως σε περιόδους κρίσης, τα εξιλαστήρια θύματα (πουλόπουλος, 2011).

οι ΕΞΑρτΗμΕΝοι ιΣοβιτΕΣ υπο το πριΣμΑ τώΝ ΑΝΘρώπιΝώΝ διΚΑιώμΑτώΝ

ο εγκλεισμός στοχεύει αποκλειστικά στην στέρηση της ελευθερίας. οι κρατούμενοι αν και
υφίστανται την ποινή της στέρησης της ελευθερίας δεν παύουν να είναι φορείς δικαιωμάτων (human rights council, 2011).
οι εξαρτημένοι ισοβίτες αποτελούν μια ομάδα που τελεί κάτω από έναν ιδιότυπο βαθμό περιθωριοποίησης καθώς αποτελούν το έσχατο περιθώριο σε μια ήδη περιθωριοποιημένη
κατηγορία ατόμων. ο εξαρτημένος ισοβίτης βιώνει τον στιγματισμό από την θέση του
εξαρτημένου, από την θέση του ισοβίτη, και σε πολλές περιπτώσεις αλλοδαπών, βιώνει και τον ρατσισμό. Επιπλέον, η κοινωνική και ηθική απαξίωση για τα άτομα αυτά,
από την θέση που βρίσκονται, τα καθιστά πολλές φορές ευάλωτα και συχνά αντιμετωπίζονται ως ανάξιοι φορείς δικαιωμάτων.
Η ισόβια ποινή έχει τεθεί υπό έντονη αμφισβήτηση (nellis, 2013) και σε πολλές χώρες ζητείται
ή έχει ήδη εφαρμοστεί η πλήρης κατάργησή της. ο σκληρός χαρακτήρας της ισόβιας
ποινής, αμβλύνεται ως ένα βαθμό, από την εφαρμογή θεσμών όπως η χάρη και η
υφ’όρον απόλυση (Κουράκης, 2008). ώστόσο, τόσο η χορήγηση χάρης, η οποία δύναται να αιτηθεί σε τελικό βαθμό από τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, όσο και η
υφ’όρον απόλυση, η οποία πολλές φορές εξαρτάται από την ενίοτε φειδωλή εφαρμογή του δικαστικού συμβουλίου, δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα, ούτε παρέχουν τις εγγυήσεις για μια επί ίσης βάσης μεταχείριση των ισοβιτών κρατουμένων (Κουράκης, 2008).
Από σωφρονιστική άποψη, ο εγκλεισμός επί σειρά ετών οδηγεί σε βαθμιαία αποσύνθεση και
καταρράκωση της προσωπικότητας. Η κοινωνική και ψυχική καταστροφή του εγκληματία, έστω και αν θεωρείται ως μορφή “απάντησης” της κοινωνίας στην βαριά προσβολή των αξιών της, δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο από τους βασικούς σκοπούς που καλείται να εξυπηρετήσει η ποινή (Κουράκης, 2008).
Για να εναρμονιστεί η ποινή της ισόβιας σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι απαραίτητο να καθιερωθούν περιοδικές αξιολογήσεις και να προσφέρονται οι πιθανότητες για
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απόλυση υπό όρους. Αφενός, οι περιοδικές αξιολογήσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν
στην ισόβια ποινή. μέσα από αυτό, όχι μόνο θα δοθεί ελπίδα για μια μελλοντική αποφυλάκιση στους ισοβίτες που εκτίουν αμετάβλητες ποινές, αλλά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως κίνητρο για καλή διαγωγή, για αυτοβελτίωση και θα δώσουν νόημα
στον χρόνο που εκτίεται (liem & Elbers, 2015). Αφετέρου, η απόλυση υπό όρους θα
πρέπει να θεσμοθετηθεί ως εναλλακτική της ποινής. οι ισοβίτες που δεν αποτελούν
πλέον κίνδυνο για την κοινωνία και έχουν ήδη εκτίσει μέρος της ποινής τους θα πρέπει
να έχουν το δικαίωμα εναλλακτικών μορφών τιμωρίας (human rights watch, 2012).

το διΚΑιώμΑ ΣτΗΝ ΑπΕΞΑρτΗΣΗ ΓιΑ τουΣ ΕΞΑρτΗμΕΝουΣ ΕΓΚλΕιΣτουΣ

Στην Ελλάδα οι αλλαγές που επήλθαν με τον Ν.4139 (2013), εισήγαγαν νέα ριζικά νομοθετήματα τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αντιμετώπιση του εξαρτημένου στην νομοθεσία για τα ναρκωτικά έχει χαρακτήρα ανθρωποκεντρικό και δίνει βαρύτητα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αλληλεπιδρούν μεταξύ εξάρτησης και ψυχολογικού, κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος (παρασκευόπουλος, 2014).
ο Ν. 4139 (2013) (και οι τροποποιήσεις σε αυτόν με τον n. 4322 του 2015) αντιμετωπίζει δύο
βασικά κενά της προγενέστερης νομοθεσίας. το πρώτο αφορά στην έλλειψη των
εναλλακτικών μέτρων των δικαστών που έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιες περιπτώσεις
και το δεύτερο αφορά στην προβληματική διαδικασία διάγνωσης της εξάρτησης η
οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση εφαρμογής όλων των ρυθμίσεων απεξάρτησης
αντί ποινής. Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα παρακολούθησης θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης σε όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας εφ’όσον κάποιος το επιθυμεί, (Κοσμάτος, 2013)
Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα στη θεραπεία και την υγεία (σωματική και ψυχική) είναι θεσμικά αναγνωρισμένο (διακήρυξης της βιέννης, 1993) και μπορεί να υλοποιηθεί μόνο
έξω από τη φυλακή, εκεί δηλαδή που βρίσκονται οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που γεννούν την εξάρτηση και μέσω της αντιμετώπισής τους μπορεί να επιτευχθεί μια ουσιαστική θεραπευτική παρέμβαση με αποτέλεσμα την τελική ψυχολογική απεξάρτηση. Έτσι, μέσω των προβλέψεων συμμετοχής σε συμβουλευτικά και θεραπευτικά προγράμματα εντός των φυλακών, ως στάδιο προετοιμασίας αλλά και απόδειξη της προσπάθειας αλλαγής της νοοτροπίας εκ μέρους του κρατουμένου, απορρέουν τα μέτρα εκείνα που θα τον οδηγήσουν σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης εκτός των καταστημάτων κράτησης –π.χ. μέσω της ειδικής υφ’όρον απόλυσης–
και μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος σε μέτρα ενίσχυσης και
διευκόλυνσης της κοινωνικής επανένταξης –π.χ. αναβολή και αποχή της ποινικής δίωξης, (παρασκευόπουλος & Κοσμάτος, 2013).
οι διατάξεις του Ν. 4139 (2013) προσφέρουν σε όλους τους εξαρτημένους κρατούμενους το
δικαίωμα στην υγεία και την θεραπεία, παρέχοντάς τους την δυνατότητα παρακολούθησης θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων. Για τους κρατούμενους με ισόβια ποινή, η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, η οποία είναι αδιανόητη χωρίς το κομμάτι της επανένταξης, δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω της φύσης της ποινής τους. μολαταύτα, η εξάρτηση είναι ένα πρόβλημα που αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα και ουσιαστικά μπορεί να αποβεί μοιραίο τόσο
για το άτομο όσο και για την κοινωνία (παρασκευόπουλος, 2014).
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Η ΕρΕυΝΑ ΣτοΝ πλΗΘυΣμο τώΝ ΕΓΚλΕιΣτώΝ ιΣοβιτώΝ

Η έρευνα σχετικά με τα άτομα που κρατούνται με ισόβιες ποινές είναι περιορισμένη. Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση των Kazemian & travis (2015) γίνεται αναφορά σε μια σειρά
από περιορισμούς σε σχέση με την έρευνα του συγκεκριμένου πληθυσμού. Αρχικά,
πολλές από τις σχετικές έρευνες διαφέρουν σε σχέση με το κράτος και το ποινικό σύστημα στο οποίο διεξήχθησαν με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της φυλακής να διαφέρει
τόσο σε μέγεθος, όσο και σε εθνική σύνθεση. Επίσης, ορισμός της ισόβιας ή μακροχρόνιας ποινής διαφοροποιείται και επιπλέον πολλές από αυτές τις έρευνες έχουν βασιστεί σε δεδομένα που συλλέχθηκαν πριν από δεκαετίες με αποτέλεσμα τα τωρινά
σωφρονιστικά συστήματα να διαφέρουν από εκείνες τις εποχές. τέλος, αναφέρουν
πως η σημαντική αύξηση των ατόμων που φυλακίζονται και του μεγέθους των ποινών
που αποδίδονται έχει οδηγήσει σε νέα σειρά προβλημάτων όπως η διαχείριση του
υπερσυνωστισμού των φυλακών, έλλειψη οικονομικών πόρων και περιορισμένη πρόσβαση σε προγράμματα και υπηρεσίες.

οι ΣυΝΕπΕιΕΣ του ΕΓΚλΕιΣμου

οι πιθανές συνέπειες του εγκλεισμού έχουν αναλυθεί σε πολλές έρευνες. ο Jewkes (2005),
έχει γράψει σχετικά με τις εμπειρίες απώλειας των ισοβιτών και τις συνέπειες που επιφέρει ο μακροχρόνιος εγκλεισμός στην διατάραξη της κανονικότητας της ζωής από
φυσιολογικά γεγονότα όπως η συμμετοχή στην εργασία, ο γάμος ή η μακροχρόνια
σχέση, η ανατροφή των παιδιών. το μόνιμο αίσθημα της μοναξιάς, οι οικογενειακοί
δεσμοί που φθίνουν μέσα στον χρόνο, η απώλεια των συντρόφων, η συνύπαρξη με
αγνώστους που διαφέρουν και η ρουτίνα του εγκλεισμού μπορούν να προκαλέσουν
σημαντική βλάβη στους κρατούμενους (Johnson & Mc Gunigall-smith, 2008).
ο liebling (2011:536) περιγράφει “καινούργιο και διαφορετικό είδος πόνου του εγκλεισμού”
το οποίο εμπεριέχει ένα είδος υπαρξιακής κρίσης της ταυτότητας που απορρέει από
το μήκος και την αβεβαιότητα των ποινών και επιπλέον από τις περιορισμένες, διαθέσιμες εγκαταστάσεις.
παρόμοια ευρήματα συνδέουν την άμεση και χρόνια επιρροή του εγκλεισμού με την βαριά κατάθλιψη (wildeman, schnittker & turney, 2012), ενώ άλλες έρευνες στην Αμερική και
στον Καναδά έχουν δείξει ότι οι ισοβίτες εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονιών και ανθρωποκτονιών κατά τον εγκλεισμό (Mumola, 2005; Gabor, 2007). Επιπλέον,
ευρήματα συσχετίζουν τα άτομα που έχουν ιστορικό εγκλεισμών με υψηλούς δείκτες
έκθεσης σε πρόωρους παράγοντες κινδύνου, όπως η χρήση ουσιών, η παιδική κακοποίηση και παραμέληση και η παιδική φτώχια (schnittker, Massoglia & uggen, 2012).

προΓρΑμμΑτΑ ΓιΑ τουΣ ιΣοβιτΕΣ

Η σωφρονιστική πολιτική έχει παραβλέψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των έγκλειστων ισοβιτών και
τα όποια προγράμματα λειτουργούν εντός των φυλακών δεν έχουν σχεδιαστεί για τις
ανάγκες αυτού του πληθυσμού.
τα προγράμματα που υλοποιούνται στις φυλακές προσανατολίζονται περισσότερο στο αποτέλεσμα και στον επανεγκλεισμό ως δείκτη επιτυχίας ή αποτυχίας. μια πολιτική που εστιάζει
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μόνο σε αυτόν τον παράγοντα, αγνοεί την αλλαγή και την πρόοδο που συντελείται σε
άλλα επίπεδα και αφορούν σε συμπεριφορικά, γνωστικά και κοινωνικά αποτελέσματα.
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εγκληματικές σταδιοδρομίες χαρακτηρίζονται από πολλές περιόδους αποχής και κάποιοι ερευνητές έχουν αναγνωρίσει την σημασία του να αντιλαμβάνονται την αλλαγή ως μια σταδιακή διαδικασία. (Bottoms, shapland, costello,
holmes & Muir 2004; Kazemian, 2007; Maruna, 2001). οι παρεμβάσεις που επικεντρώνονται μόνο στα τελευταία στάδια έκτισης της ποινής, προσφέρουν περιορισμένη καθοδήγηση και υποστήριξη και παραμελούν να προσφέρουν υποστήριξη και ενίσχυση
κατά τις περιόδους που είναι περισσότερο αναγκαία.
ώστόσο, η σημασία του μετασχηματισμού της ταυτότητας στην διαδικασία της αποχής έχει
επισημανθεί από διάφορες έρευνες (Maruna, 2001; Burnett, 2004). το περιβάλλον στις
περισσότερες φυλακές δεν είναι το ιδανικό για την ανάπτυξη και την ενίσχυση μιας
θετικής εικόνας και ταυτότητας. Για να επιτευχθεί η αλλαγή των επιβλαβών συμπεριφορών και στάσεων, οι κρατούμενοι πρέπει να εκτίθενται σε κοινωνικά αποδεκτές
εναλλακτικές.
Σε άλλες έρευνες, φαίνεται ότι μόλις το άτομο αποδεχτεί το γεγονός ότι θα είναι φυλακισμένο
για σημαντικά μεγάλο διάστημα, υπάρχει πιθανότητα να αναζητήσει νέο νόημα για την
ζωή του (carceral, 2006; hassine, 2004). Σημαντική γνωστική και συμπεριφορική αλλαγή μπορεί να προκύψει από επαρκή στήριξη του προσωπικού όπως και από την δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα και δράσεις που ενισχύουν την προσωπική
ανάπτυξη (toch, 2010).
τέλος, η επανένταξη των ισοβιτών κρίνεται από τα συμβούλια των φυλακών και είναι ιδιαίτερα
δύσκολη σε όσους έχουν ιστορικό βίας και σοβαρούς ποινικούς όρους. Η εξασφάλιση
της ασφαλούς μετάβασης στην κοινωνίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας. οι ισοβίτες πρέπει να προσαρμοστούν σε μια κοινωνία που έχει αλλάξει κατά τον χρόνο του
εγκλεισμού τους και επιπλέον, ο εγκλεισμός έχει προκαλέσει ιδρυματοποίηση και άλλες επιβλαβείς συνέπειες (haney, 2008). Σε πολλές περιπτώσεις η οικογένεια και τα
κοινωνικά δίκτυά τους έχουν εξαφανιστεί και επίσης, κάποιοι στερούνται από κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιτυχή επανένταξή τους στην κοινωνία.

ΑΞιοποιΗΣΗ τώΝ ιΣοβιτώΝ

Ένα κομμάτι της έρευνας αφορά στο ποιοτικό στοιχείο και αναφέρεται στο υποκειμενικό βίωμα της ισόβιας ποινής από τους ίδιους τους ισοβίτες, παρουσιάζοντας τους τρόπους
με τους οποίους συγκροτούν νέα νοήματα και προσαρμογές στην πραγματικότητα
που καλούνται να αντιμετωπίσουν (Johnson & McGunigall-smith, 2008; crewe, hulley
& wright, 2016), όπως και στην αξία της ποιοτικής έρευνας στον πληθυσμό αυτό, τόσο για τους ίδιους όσο και για το επιστημονικό προσωπικό που σχετίζεται με την διαχείριση και την φροντίδα τους.
O fraley (2001), τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο για τους δράστες βίαιων εγκλημάτων να συμφιλιωθούν με τα θύματά τους και αναζητούν άλλους τρόπους εξιλέωσης. Για παράδειγμα οι ισοβίτες στην έρευνα του liem & richardson’s (2014) συνειδητοποίησαν ότι
είναι αδύνατον να συμφιλιωθούν με τα θύματά τους άμεσα και έτσι επικεντρώθηκαν
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στις προσπάθειες να καθοδηγήσουν νέους σε κίνδυνο ώστε να τους αποτρέψουν να
ακολουθήσουν βήματα σαν τα δικά τους. οι προσπάθειες αυτές σύμφωνα με άλλες
έρευνες λειτουργούν και ως τρόπος αντιστροφής του αρνητικού στίγματος και των
στερεοτύπων που απορρέουν σχετικά με το αδίκημα και την ποινή.
ο cressey (1955), ερεύνησε την σημασία των ομαδικών παρεμβάσεων στο περιβάλλον της φυλακής. ο riessman (1965) αργότερα, τόνισε τα οφέλη της αρχής της θεραπείας από
τον ρόλο του “βοηθού”, αναφερόμενος στα θετικά αποτελέσματα των ατόμων που
προέκυπταν ως αποτέλεσμα του να βρίσκονται στον ρόλο του “βοηθού”. τα αποτελέσματα αυτά αφορούσαν την μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, την βελτιωμένη διάθεση και
ψυχολογική ευεξία, μια ενισχυμένη αίσθηση σκοπού και νοήματος, την ανάπτυξη νέας
ταυτότητας και την θετική αντίδραση και θεραπεία που απορρέει ως αποτέλεσμα του
νέου ρόλου (Piliavin, 2003; skovholt, 1974).
το μοντέλο της Θεραπευτικής Κοινότητας είναι ένα καλό παράδειγμα παρέμβασης που βοηθά
τόσο τον βοηθό όσο τον βοηθούμενο (de leon, 2000). Έρευνα στις θεραπευτικές Κοινότητας της Αγγλίας (stevens, 2014) παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα των Κοινοτήτων αυτών σε σχέση με την αποχή και την ανακατασκευή των ταυτοτήτων των κρατουμένων μέσα σε μια διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού και απόρριψης του παλιού
εαυτού. Η πρόκληση είναι το σύστημα της φυλακής να βοηθήσει τους απόφοιτους να
διατηρήσουν και να εξελίξουν την θετική αλλαγή τους στο υπόλοιπο της ποινής τους
και της επανένταξής τους. Επιπλέον, η έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των
θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης στις φυλακές αναδεικνύει ως σημαντικό
θετικό στοιχείο την συμμετοχή των ισοβιτών, που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα
και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, σε ρόλους συνθεραπευτή και πρότυπου για τα άλλα
μέλη στην θεραπεία (canode, 2007; sAMhsA, 2005; wexler, Melnick, & cao, 2004).

μΕΘοδολοΓιΑ

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη του υποκειμενικού βιώματος των ατόμων που
έχουν καταδικαστεί με ισόβια κάθειρξη και παράλληλα βρίσκονται σε μια θεραπευτική
κοινότητα εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, βιώνοντας την θεραπευτική διαδικασία της απεξάρτησης.
τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει πιο συγκεκριμένα η εργασία αυτή είναι:
1. με ποιους τρόπους τα υποκείμενα βίωσαν συγκεκριμένες μεταβολές στην ιστορία
της ζωής τους;
2. πως οικοδομείται η αφήγηση ζωής τους και πως εμπεριέχεται σε αυτήν ο εγκλεισμός που βιώνουν;
3. ποιες στρατηγικές οργανώνουν για να ανταπεξέλθουν στην παρούσα πραγματικότητα;
4. ποιο νόημα ή σημασία αποδίδουν στην προσπάθεια που κάνουν στην θεραπευτική
κοινότητα;
Επιλέχθηκε για αυτόν τον σκοπό η προσέγγιση της βιογραφικής-αφηγηματικής συνέντευξης.
Επιπλέον, οι βιογραφίες των συμμετεχόντων αναλύονται και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της βιογραφικής ρήξης.
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Η βιοΓρΑφιΚΗ μΕΘοδοΣ ΚΑι Η ΕΝΝοιΑ τΗΣ “βιοΓρΑφιΚΗΣ ρΗΞΗΣ”

με τον όρο βιογραφική προσέγγιση περιγράφεται ένα πολυσχιδές πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας, στο οποίο διαφορετικές μεθοδολογικές προτάσεις και ερευνητικές πρακτικές συνυπάρχουν, αντιπαρατιθέμενες και αλληλοσυμπληρούμενες (τσιώλης, 2006).
δίνεται έμφαση στην “φωνή” των ίδιων των κοινωνικών υποκειμένων, στην δική τους
ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας καθώς και στις αναπαραστάσεις των προσωπικών και συλλογικών εμπειριών τους (ιωσηφίδης, 2003).
Η επιλογή της μεθόδου συνάδει με τους ερευνητικούς στόχους καθώς μέσα από την περιγραφή και εξιστόρηση των βιογραφιών των συμμετεχόντων θα αναδειχθούν, μέσα από μια
ολιστική θεώρηση της βιογραφίας τους, ζητήματα νοηματοδότησης και συγκρότησης
της ατομικής ταυτότητας σε συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο.
Η προσέγγιση της έρευνας υπό το πρίσμα της βιογραφικής ρήξης έγινε καθώς ο εγκλεισμός
είναι στοιχείο που αποτελεί τομή στον χρόνο και οδηγεί το άτομο σε μια ουσιαστική
διάκριση των βιωμένων εμπειριών σε ένα βιογραφικό “πριν” και ένα “μετά” (Σαββάκης
& τζανάκης, 2002). Η βιογραφική αφήγηση σε αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζει μια
ασυνέχεια και οι πηγές του εαυτού ανευρίσκονται σε δύο διακριτούς μεταξύ τους ορίζοντες νοήματος. Η διαχείριση αυτής της ασυνέχειας είναι δυσκολότερη όταν προϋπάρχουν ή ακολουθούν γεγονότα που προκαλούν ενίσχυση του χάσματος της ρήξης
και συνοδεύονται από “καθοδική κοινωνική κινητικότητα”. ώς συνέπεια, το ρήγμα ή τα
ρήγματα στις ατομικές ιστορίες έχουν ως αποτέλεσμα την αποδόμηση της ταυτότητας του ατόμου (τζανάκης & Σαββάκης, 2003).
πλΗΘυΣμοΣ μΕλΕτΗΣ

ο πληθυσμός μελέτης ήταν πέντε μέλη μιας Θεραπευτικής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ σε γενικό
κατάστημα κράτησης που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης. Από αυτούς, οι τέσσερις
είναι αλλοδαποί και ο ένας είναι Έλληνας παλιννοστούν. Επιπλέον οι δύο έχουν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα (ανθρωποκτονία) και οι υπόλοιποι τρεις για αδικήματα
σχετιζόμενα με ναρκωτικά.
ο χώρος που έλαβαν μέρος οι συνεντεύξεις είναι οι εγκαταστάσεις της Θεραπευτικής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης.
Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική και υπογραμμίζεται ότι βασικό στοιχείο αποτελεί η
προστασία των συμμετεχόντων και η διατήρηση της ανωνυμίας τους. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα και αποφεύγεται η αναφορά σε στοιχεία που ενδέχεται να αποκαλύψουν την ταυτότητα των συμμετεχόντων.
Κατόπιν ανάλυσης όλων των βιογραφιών επιλέχθηκε για εμβάθυνση και πληρέστερη παρουσίαση της μεθόδου, η βιογραφία του συμμετέχοντα με το ψευδώνυμο “οδυσσέας”. Η επιλογή αυτή έγινε λόγω του πληροφοριακού και εκφραστικού της πλούτου, της λογοτεχνικής της αρτιότητας και των ευρύτατων κοινωνικών και πολιτισμικών της αναφορών.
Η περίπτωση του Οδυσσέα
Η αφήγηση του οδυσσέα ξεκινά με την αναφορά του τόπου καταγωγής και την κοινωνική κατάσταση της οικογένειας. Κάνει αναφορά στην ιστορική γραμμή της οικογένειάς του
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και μέσω αυτού γίνεται εμφανές πως η καταγωγή και η οικογένεια είναι στοιχεία σημαντικά για την διαμόρφωση της ταυτότητάς του.
Κατά την περιγραφή των παιδικών του χρόνων, ο οδυσσέας, περιγράφει το υψηλό μορφωτικό
επίπεδο της οικογένειας και την ευνοϊκή θέση που είχε, ως ο μοναδικός γιός. τα παιδικά του χρόνια ήταν ευχάριστα και είχε όλες τις προοπτικές για να λάβει εξαιρετική
μόρφωση και παιδεία.
ώστόσο, η πτώση του κομουνισμού και ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε, τον βρίσκει
στην ηλικία της εφηβείας και βιώνεται ως ισχυρή και καθοριστική βιογραφική ρήξη. Η
γενικότερη έκπτωση και αλλοτρίωση των αξιών τον ωθεί στην υιοθέτηση ριζοσπαστικών δράσεων και συμπεριφορών που αφενός είναι επιλογές ανάγκης, αφετέρου τον
αποξενώνουν από την πρότερη ταυτότητά του.
Η μετανάστευση δεν αργεί να ακολουθήσει και ο οδυσσέας έρχεται στην Ελλάδα μαζί με την
οικογένειά του. τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα και η ταυτότητα του μετανάστη, περιγράφονται με πολύ γλαφυρό τρόπο. ο οδυσσέας, ο λαμπρός και ευφυής νέος με τις
πολλές προοπτικές, αφανίζεται και συγχωνεύεται στην ταυτότητα του “παρείσακτου
μετανάστη”.
οι δράσεις που ανέλαβε σχετίζονταν με την εξοικείωση στην ελληνική πραγματικότητα και την
εκμάθηση της γλώσσας και της κουλτούρας των ντόπιων.
Στην πορεία θα παντρευτεί και θα κάνει 3 παιδιά. Η σύζυγος γνωρίζει για την εξάρτηση του
οδυσσέα και τον στηρίζει. ο οδυσσέας ως πατέρας πλέον, προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να ελέγξει την εξάρτησή του.
την περίοδο αυτή συλλαμβάνεται και φυλακίζεται ενώ βρίσκεται σε πολύ ευάλωτη κατάσταση.
ο εγκλεισμός τον βρίσκει σε ηλικία … ετών και βιώνεται ως ισχυρό πλήγμα στην ζωή,
την αυτοεκτίμηση και την βιογραφική του πορεία γενικότερα.
Εντός της φυλακής εντάσσεται πραγματικά αλλά και στερεοτυπικά στην ομάδα των ομοεθνών
του, με τις αντιλήψεις και τις προκαταλήψεις που σχετίζονται με αυτήν. προσπαθεί να
αντλήσει δύναμη μέσα από δραστηριότητες πνευματικές (διάβασμα, προσευχή) και
αναζητά υποστήριξη από βοηθητικά δίκτυα εντός της φυλακής.
Έτσι, ξεκινά και τις ομάδες συμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ τις οποίες ολοκληρώνει και εντάσσεται στην Θεραπευτική Κοινότητα του προγράμματος του ΚΕΘΕΑ. Εκεί, και κάτω από
το πλαίσιο της θεραπευτικής διαδικασίας, αρχίζει να νοηματοδοτεί διαφορετικά τόσο
την παρούσα κατάσταση, όσο και την εξέλιξη της ζωής του συνολικά.
Στην ερώτηση που του έγινε σχετικά με την διαδικασία του δικαστηρίου και την ισόβια ποινή
που του επιβλήθηκε, κάνει αναφορά για το αίσθημα της αδικίας και της προκατάληψης που ένοιωσε λόγω της καταγωγής του και για την κούραση που αισθάνεται για
όλα όσα έχει βιώσει. Η ποινή που του επιβλήθηκε τον ανάγκασε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του και να αναζητήσει μηχανισμούς ώστε να μπορέσει να
ανταπεξέλθει στην μεγάλη πορεία που έχει να διανύσει εντός της φυλακής. Ενώ αρχικά υιοθέτησε αμυντικές στρατηγικές σύμφωνα με την κουλτούρα της φυλακής, στην
πορεία και ως μέλος πλέον της Θεραπευτικής Κοινότητας, ο προσανατολισμός του
άλλαξε και αναζητά πλέον την απεξάρτηση πέρα από τις ουσίες και τον εγκλεισμό, σε
ένα βαθύτερο πνευματικό επίπεδο.
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ΕπΑΝΑδομΗΣΗ τΗΣ ιΣτοριΑΣ ζώΗΣ του οδυΣΣΕΑ

ο οδυσσέας είναι ο πρωτότοκος και μοναδικός γιός μιας πενταμελούς οικογένειας από μια
πρώην σοβιετική δημοκρατία. Η οικογένειά του διακατέχεται από το παραδοσιακό,
πατριαρχικό μοντέλο. το στοιχείο με το οποίο προσδιορίζει τον εαυτό του και την
ταυτότητά του, ο οδυσσέας, είναι αυτό της γεωγραφικής αλλά και κοινωνικής τοποθέτησης. Η οικογένειά του άνηκε στα ανώτερα μεσαία στρώματα. Επιπλέον, οι γονείς
του οδυσσέα είναι μορφωμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής.
“Δηλαδή, η οικογένειά μου, αν μπορούσα να πω, άνηκε σε ανώτερο στρώμα της μεσαίας τάξης κάποτε.”
ο οδυσσέας, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα της οικογένειας θα λάβει καλή εκπαίδευση και θα έχει την εύνοια της οικογένειας καθώς οι προσδοκίες όλων εναποτίθενται
σε αυτόν, ως συνεχιστή της οικογενειακής γραμμής.
“Πρέπει, οπωσδήποτε, να παραδεχθώ ότι σε σχέση με τις μικρότερες αδελφές μου είχα ευνοϊκότερη αντιμετώπιση μέσα στην οικογένεια.”
Η εφηβεία βρίσκει τον οδυσσέα να έχει όλες τις προοπτικές και τις δυνατότητες για μια λαμπρή εξέλιξη στην ζωή του. ώστόσο, η πτώση του κομουνισμού και ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε αμέσως μετά, ανακόπτουν την πορεία και τα όνειρά του. Η ταυτότητά του βρίσκεται σε ρήξη και η ατομικότητα χάνεται μέσα στην γενική ανατροπή
της καθημερινότητας.
“Ξαφνικά, απαξιώθηκαν τα πάντα και έπρεπε κάποιος να είναι πραγματικά σκληρός για
να επιβιώνει μέσα σ’αυτό το χαλασμό. Μέχρι 15-16 χρονών υπάρχει εξέλιξη στη ζωή
μου και από εκεί κι ύστερα σαν να έχει σταματήσει το ρολόι.”
“Έπρεπε να προσαρμοστώ στα καινούργια δεδομένα και ό,τι είχα μάθε μέχρι τότες
ήτανε άχρηστα στην καθημερινότητα μου.”
λόγω των συνθηκών αυτών η οικογένεια μεταναστεύει στην Ελλάδα. Εκεί ο οδυσσέας θα βιώσει τη συνέχεια στην ρήξη της ταυτότητάς του. Στοιχεία όπως η εθνική ταυτότητα, η
ταυτότητα του πολίτη και η καταγωγή, εκμηδενίζονται στο νέο περιβάλλον το οποίο
είναι εχθρικό, με διαφορετικό τρόπο, από το περιβάλλον από το οποίο έφυγε. ο ρατσισμός και οι στερεότυπες αντιλήψεις για τους μετανάστες που εισέρευσαν μαζικά
εκείνη την εποχή, περιθωριοποιούν τον οδυσσέα σε πολλά επίπεδα.
“Ήμουν ένας μετανάστης από τους πολλούς άλλους. Τα πρώτα μου χρόνια στην Ελλάδα μπορώ να χαρακτηρίσω πως έζησα γεμάτος μέσα στον τρόμο του να ζεις στη σιωπή και την αθλιότητα. (η υπογράμμιση είναι από το κείμενο του ίδιου). Ένοιωθα σαν να
είμαι ένας ενοχλητικός επισκέπτης σ’ένα κόσμο που δεν με χρειάζεται.”
ο οδυσσέας θα στραφεί στη χρήση ηρωίνης καθώς με αυτόν τον τρόπο διαχειρίζεται τα συναισθηματικά κενά που βιώνει.
“Είχα καλή δουλειά με αρκετά καλό μισθό, αυτό όμως δεν ήταν αρκετό – κάτι μου έλειπε και αυτό το κάτι ήρθε με μια μυτιά ηρωίνης όταν ήμουν περίπου 25-26 χρονών.”
Ακολούθησε ο γάμος του και η γέννηση των τριών παιδιών του. Κάνει προσπάθειά να διατηρηθεί σε λειτουργικά επίπεδα σχετικά με τη χρήση.
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“Κάναμε και τρία παιδιά μαζί και αυτό με βοηθούσε να μην πέσω πολύ χαμηλά.”
“Οι πιο ωραίες στιγμές της ζωή μου, που πέρασα, είναι αυτές με τα παιδιά μου. Κρίμα
που δεν τις έζησα ολοκληρωμένα”
Η φυλακή αποτελεί ισχυρό σοκ στον οδυσσέα και το βιώνει ως απώλεια της ταυτότητας του –για άλλη μια φορά– σε βαθμό, μάλιστα, που πραγματεύεται ακόμα και την αυτοκτονία καθώς ο φόβος του θανάτου είναι μικρότερος από τον φόβο της ζωής του
εγκλεισμού.
“Όταν μπαίνει κάποιος για πρώτη φορά στη φυλακή, σε μεγάλη ηλικία κιόλας, βιώνοντας της εμπειρία σαν πραγματική κόλαση, χάνει τα όσα υψώνουν τον άνθρωπο από το
ζωικό σε ανθρώπινο επίπεδο και τον κρατάνε σε αξιοπρέπεια.”
“Σκεφτόμουνα σοβαρά ακόμη και το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, όχι μόνο για να γλυτώσω
εγώ, αλλά για να μην ταλαιπωριούνται και οι άνθρωποι της οικογένειάς μου”
Κατά την πρωτόδικη εκδίκαση της υπόθεσής του, ο οδυσσέας δικάζεται με την ποινή των ισοβίων. το γεγονός αυτό βιώνεται από τον οδυσσέα ως έντονα στιγματιστικό, σύμφωνα με
τις στερεότυπες αντιλήψεις περί των αδικημάτων που επισύρουν τόσο βαριές ποινές.
“Όταν ο άνθρωπος πρώτη φορά πηγαίνει στο δικαστήριο και ακούει ισόβια, καταδικάζεται σε ισόβια... δημιουργείται γύρω του μια εντύπωση μανιακού, πώς να το χαρακτηρίσω; Όχι μανιακού… πώς να το χαρακτηρίσω; Δολοφόνου, μανιακού, τέτοια.”
“Άρχισα να συλλογίζομαι πως να φτιάξω μια ταυτότητα του ισοβίτη, γυρνώντας πίσω.
Γιατί αντιλήφθηκα ότι έχω μεγάλη πορεία στη φυλακή”
Σε αυτό το σημείο ξεκινά και τις ομάδες της Συμβουλευτικής κρατουμένων του ΚΕΘΕΑ. Η νοηματοδότηση που κάνει ο οδυσσέας καθ’όλη την πορεία του στο ΚΕΘΕΑ αγγίζει θέματα της προσωπικότητάς του, στοιχεία της ταυτότητάς του και έχει τον αναστοχαστικό
χαρακτήρα της θεραπείας έναντι της συνολικής σκοπιάς της μέχρι τώρα ζωής του.
“Περίπου σ’αυτό το σημείο της ζωής μου με φωνάζουν για πρώτη φορά στη Συμβουλευτική ομάδα του ΚΕΘΕΑ. Σαν και ήμουνα σαν νεκρός σε κάθε συγκίνηση, με τα όσα
είχα περάσει, η καρδιά μου δεν ήτανε τελείως παγωμένη, προσπαθούσα όμως να μην
δείχνω τα συναισθήματά μου.”
“Έψαχνα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσα όχι απλώς να το ξεχάσω το παρελθόν
μου, αλλά να το αντιμετωπίσω...”
“Η αναζήτηση της αλήθειας για μένα είχε γίνει πνευματική ανάγκη και όχι ηθικό ζήτημα.”

ΣυΓΚριτιΚΗ ΑΝΑλυΣΗ

Συνολικά στην έρευνα, όλοι οι ερευνώμενοι, αν και με διαφορετικό προφίλ ο καθένας, παρουσίασαν μια αφήγηση ζωής στην οποία το στοιχείο της βιογραφικής ρήξης στην ταυτότητά τους είναι επαναλαμβανόμενο και πολλές φορές το χάσμα των ρήξεων μεγεθύνεται καθώς στοιχεία όπως η μετανάστευση, η εξάρτηση, η παρανομία και ο εγκλεισμός συνυπάρχουν και αλληλοκαλύπτονται.
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Η μΕτΑΝΑΣτΕυΣΗ, μιΑ ζώΗ ΣτΗΝ “ΣιώπΗ”

Η μετανάστευση ως βιογραφική τομή αναφέρεται στην βιβλιογραφία (Σαββάκης & τζανάκης,
2007) και είναι ένα στοιχείο που βιώνεται ως έντονη βιογραφική ρήξη σχεδόν σε
όλους τους ερευνώμενους. Η αλλαγή πολιτικού καθεστώτος η οποία ακολουθήθηκε
από εμφύλιο πόλεμο, αποτέλεσε τομή στην βιογραφία τους και ρήξη στην ταυτότητα
τους. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο αισθητή η μαζική συγχώνευση της ατομικότητας σε
ένα συλλογικό “εγώ” που επέφεραν αυτές οι κοινωνικές μεταβολές στους ανθρώπους
των χωρών αυτών. Αυτό παρουσιάζεται με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες περιγραφές.
“Εκείνα τα χρόνια στη μνήμη μου είναι αποτυπωμένα σε γκρι απόχρωση.
(Δεν θέλω να σταθώ πολύ σ’αυτά τα απαίσια χρόνια, τα οποία τα θυμάται ο κόσμος με
θλίψη). Ξαφνικά, απαξιώθηκαν τα πάντα και έπρεπε κάποιος να είναι πραγματικά σκληρός για να επιβιώνει μέσα σ’ αυτό το χαλασμό.” Οδυσσέας
“Το ‘90 άνοιξαν τα σύνορα με την Ελλάδα και άκουγα ότι φεύγουν πολλοί άνθρωποι για
ένα καλύτερο αύριο.” Λευτέρης
“Βασικά ήταν και δύσκολα τότε γιατί μόλις είχε τελειώσει ο κομουνισμός. Δεν ήταν εύκολα όπως τώρα.” Ματέο
το δίλλημα και η ρήξη σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο αξιών, συνοδεύεται και με τις
ανάλογες δράσεις. οι παραβατικές συμπεριφορές που υιοθετούνται, νομιμοποιούνται
και καθαγιάζονται από την ανάγκη της επιβίωσης και καθιστούν ανώφελα τα, μέχρι
πρότινος, ισχυρά στοιχεία της προσωπικότητας.
“Έπρεπε να προσαρμοστώ στα καινούργια δεδομένα και ό,τι είχα μάθε μέχρι τότες
ήτανε άχρηστα στην καθημερινότητα μου. Ο εξαιρετικός μαθητής και νεαρός με εκλεπτυσμένους τρόπους διαγωγής έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σ’ αυτά που είχε μάθει μέχρι τώρα και της μάσκας, την οποία εάν το διάλεγε έπρεπε να το φορέσει κιόλας. ”
Οδυσσέας
ο “μετανάστης” αποτελεί μια ταυτότητα η οποία δεν ξεχωρίζει το άτομο και ετεροκαθορίζεται
από την κοινωνική γνώμη και τον ρατσισμό που βίωσε η μεγαλύτερη μερίδα των μεταναστών που ήρθαν μαζικά την εποχή εκείνη. βασικά στοιχεία της ταυτότητας αυτής
αποτελούν η παράνομη διαβίωση και η “σιωπή” – δηλαδή η έλλειψη άποψης και αξιοπρέπειας – που επιβάλλεται ως ανάγκη επιβίωσης. Η εμπειρία αυτή οριστικοποιεί και
επισφραγίζει μια για πάντα την ρήξη της ταυτότητας που προηγήθηκε.
“Ήμουν ένας μετανάστης από τους πολλούς άλλους.
Ένοιωθα σαν να είμαι ένας ενοχλητικός επισκέπτης σ’ ένα κόσμο που δεν με χρειάζεται.” Οδυσσέας
“Κατεβήκαμε, πήραμε τις αποσκευές μας και αναζητήσαμε κάποιο ταξί.
Μαζί μας μπήκε και μια κυρία αλλά επειδή δεν γνώριζα ελληνικά έκανα τον μουγκό και
τους έδωσα μια κάρτα του μαγαζιού που δούλευε ο αδερφός μου...” Μιχάλης
“Με βάλαν να κοιμηθώ σε ένα μικρό δωμάτιο μόνος μου και τα πιάτα χώρια, γιατί από
ό,τι κατάλαβα όταν μεγάλωσα αρκετά, ότι σιχαινόταν από τους... (αναφέρεται στην
εθνικότητά του). Μου ήταν πολύ δύσκολα όταν έμαθα την γλώσσα γιατί καταλάβαινα
ότι με σιχαίνονται και με εκμεταλλεύονται.” Λευτέρης
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Η ΕΞΑρτΗΣΗ, πΕριΘώριοποιΗΣΗ ΚΑι Αυτο-ιΑΣΗ

Η εξάρτηση από τις ουσίες βιώνεται και νοηματοδοτείται ως μέσο αυτό-ίασης και αντίδρασης
σε τραύματα που προκλήθηκαν στην προσωπικότητα των ατόμων, τόσο από τις βιωμένες ρήξεις του παρελθόντος, όσο και από τις δύσκολες συνθήκες του παρόντος. παράγοντες όπως ο ρατσισμός και η μοναξιά της μετανάστευσης, η αποδόμηση της
προϋπάρχουσας ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, που συγχωνεύθηκαν στην μαζική ταυτότητα του μετανάστη, η απογοήτευση και η ματαίωση του
πρόωρου εγκλεισμού και στιγματισμού είναι στοιχεία τα οποία μέσω της χρήσης καλύπτονται και αποσιωπώνται.
“Άρχισα να πίνω χασίς. Με έπιαναν η αστυνομία, έδινα ψεύτικα στοιχεία για να μη με
διώξουν ... (αναφέρεται στην χώρα καταγωγής του). Μετά γύρισα πάλι στα ίδια. Και τί
δεν πέρασα! Βίωσα bullying, κακοποίηση, ρατσισμό και λοιπά.” Λευτέρης
“Έβγαζα πολλά λεφτά και νόμιζα ότι τα είχα όλα: λεφτά, γυναίκες, μηχανές, αμάξια,
ναρκωτικά. Και έτσι, σε ένα τέτοιο κόσμο ήμουν λες και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Είχαμε και ο καθένας από ένα όπλο και νόμιζα και εγώ πως όλα ήταν εντάξει.” Θωμάς

ο ΕΓΚλΕιΣμοΣ, τροποΣ ζώΗΣ ΚΑι τοποΣ ΕΞοριΑΣ

Η φυλακή ως χώρος αποτελεί ένα αρνητικό σύμβολο κοινωνικής απομόνωσης με στιγματιστικό
εννοιολογικό φορτίο και προκαλεί ρήγμα στην εξέλιξη του βίου τόσο ως ασυνέχεια
στην πορεία της ζωής, όσο και ως ηθικό στιγματισμό για την ταυτότητα του ατόμου
(Σαββάκης & τζανάκης, 2002).
ο εγκλεισμός βιώνεται στις δύο από τις πέντε περιπτώσεις ως ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο
μιας διαρκούς εξαρτημένης τροχιάς από τις δυσκολίες στην ανάπτυξη κατά την παιδική ηλικία, στην εξάρτηση και τον παράνομο τρόπο ζωής που απορρέει από αυτήν.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι οποίες επιβεβαιώνονται και από σχετικά ευρήματα
(schnittker et al., 2012), η εμπλοκή με τον νόμο και η φυλάκιση σε μικρή ηλικία, επηρέασε τις μετέπειτα εξελίξεις του βίου τους και είτε βιώθηκε ως στίγμα που προκάλεσε την ματαίωση και την αντίδραση είτε ενίσχυσε μια ταυτότητα εντός του παράνομου τρόπου ζωής.
“Μέχρι το 2000 που με πιάσαν για κλοπές, με βάλαν φυλακή στα ανήλικα στις φυλακές.” Λευτέρης
“Και με είχαν 1 μια βδομάδα σε βασανιστήρια και αυτή ήταν η στιγμή που ξεκίνησε η
κατηφόρα μου γιατί ήξερα πως θα περάσω δικαστήριο, θα λερωθεί το ποινικό μου μητρώο και δεν θα μπορούσα να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου με τις σπουδές μου και
το μέλλον μου.” Θωμάς
Στις άλλες τρεις περιπτώσεις ο εγκλεισμός βιώθηκε ως τραυματική εμπειρία καθώς με την
πρώτη σύλληψη επήλθε και η ισόβια ποινή. διευρύνθηκε με αυτόν τον τρόπο η ήδη
βαθιά και έντονη ρήξη στην βιογραφική πορεία των ατόμων αυτών. Η ύπαρξη τραυματικών εμπειριών και τα ψυχολογικά προβλήματα που συνοδεύονται λόγω του εγκλεισμού, αναφέρονται και στην σχετική έρευνα (haney, 2006; wolf, shi & siegel, 2009;
Kazemian & travis, 2015).
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“Όταν μπαίνει κάποιος για πρώτη φορά στη φυλακή, σε μεγάλη ηλικία κιόλας (… ετών),
βιώνοντας της εμπειρία σαν πραγματική κόλαση, χάνει τα όσα υψώνουν τον άνθρωπο
από το ζωικό σε ανθρώπινο επίπεδο και τον κρατάνε σε αξιοπρέπεια” Οδυσσέας
“Αρχίζουμε τις μαλακίες μέχρι που με πιάνουν και μπαίνω στη φυλακή και ανοίγει μεγάλη πόρτα για μένα και σε άλλο κόσμο.” Ματέο

ιΣοβιΑ ποιΝΗ, Η “ΧΑριΣτιΚΗ βολΗ”

Η ισόβια ποινή γενικότερα, σε όλο το δείγμα της έρευνας, αποτέλεσε ένα γεγονός έντονης
συναισθηματικής φόρτισης και αποτέλεσε την “χαριστική βολή” στην ήδη υπάρχουσα
ρήξη του εγκλεισμού. Η ιδιαίτερη ηθική και κοινωνική αναπαράσταση την έννοιας της
ισόβιας ποινής καθώς και το στίγμα που επιφέρει στο άτομο είναι από τα έντονα και
κοινά στοιχεία που επηρέασαν όλους τους ερευνώμενους. Επιπλέον, η καταδίκη σε
ισόβια βιώνετε ως αντιμετώπιση άδικη και ρατσιστική και οι ερευνώμενοι νοιώθουν
πως δικάζονται βάσει προκαταλήψεων.
“Την ημέρα που άκουσα τον δικαστή “ισόβια” έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου.
Ένοιωσα τόσο αδικημένος που μου έβγαινε πολύ οργή, θυμός, μίσος.” Λευτέρης
“Έχω μεγάλη ποινή. Ισόβια. Πολύ δύσκολο κομμάτι. Ζητούσα μια ευκαιρία στο δικαστήριο. Τους μίλησα καθαρά. Ποιος ήμουν και ποιος είμαι. Τους έλεγα ότι “εάν έκανε λάθος δικό σας παιδί τι θα κάνατε τώρα που είναι και καθαρός. Δεν το αξίζει αυτή την ευκαιρία. Το ίδιο θα κάνατε; Και εγώ κάποιο άλλο μάνα είμαι και το δικό μου μάνα τόσα
χρόνια κλαίει και πονάει”. Αλλά εγώ τα έλεγα και εγώ τα άκουσα. Ένοιωθα μεγάλο ρατσισμό στο δικαστήριο. Πολύ μιλάμε, πολύ.” Ματέο
ο «ισοβίτης» είναι ένας ρόλος, μια ιδιαίτερη ταυτότητα, την οποία καλείται το άτομο να ενστερνιστεί προκειμένου να επιβιώσει τόσο εντός του κόσμου της φυλακής, όσο και
κατά των στερεότυπων προσδοκιών της κοινωνίας εκτός της φυλακής. ο ισοβίτης καλείται να δράσει και να προσαρμοστεί σε ένα «πριν» που χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες ρήξεις και ένα «μετά» που είναι αόριστο και καθοριστικό (Σαββάκης & τζανάκης, 2007).
“Μετά ήταν το πιο δύσκολο... το πιο δύσκολο ήτανε πως θα έλεγα στην μάνα μου. Γιατί
σε εμάς αυτό είναι πολύ βαρύ – Ισόβια!” Μιχάλης
“Άρχισα να συλλογίζομαι πως να φτιάξω μια ταυτότητα του ισοβίτη, γυρνώντας πίσω.
Γιατί αντιλήφθηκα ότι έχω μεγάλη πορεία στη φυλακή” Οδυσσέας

Η ΘΕρΑπΕυτιΚΗ ΚοιΝοτΗτΑ, ΑΝΑΣυΓΚροτΗΣΗ ΚΑι ΝοΗμΑτοδοτΗΣΗ

οι Θεραπευτικές Κοινότητες αποτελούν ένα μοντέλο παρέμβασης στις φυλακές με πολλαπλά
οφέλη (de leon, 2000) και είναι ένα από τα ελάχιστα προγράμματα στον ελληνικό χώρο, στα οποία μπορεί να ζητήσει βοήθεια ο συγκεκριμένος πληθυσμός.
Η είσοδος στην θεραπεία απεξάρτησης και στην Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ προμΗΘΕΑΣ αρχικά νοηματοδοτείται από όλους τους ερευνώμενους ως μία στρατηγική δράσης
που έχει αόριστα νομικά οφέλη. Στην πορεία και κάτω από την επίδραση της θερα-

exartiseis_30.qxp_99.qxd 19/02/2019 15:01 Page 28

28

Εξαρτήσεις

πευτικής διαδικασίας, η Κοινότητα νοηματοδοτείται ως ο χώρος στον οποίο η αναδόμηση της κατακερματισμένης ταυτότητας είναι εφικτή εντός του θεραπευτικού γίγνεσθαι (Maruna, 2001; Burnett, 2004).
οι ερευνώμενοι κάνουν αναφορά σε ανακάλυψη του νοήματος που είχε χαθεί στην πρότερη,
παιδική ηλικία, σε πνευματική αναζήτηση που ξεπερνά το πλαίσιο της απεξάρτησης
των ουσιών και σε αισθήματα αποδοχής και ενσωμάτωσης που “θεραπεύουν” την περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό.
“Για να πω την αλήθεια, δεν βρήκα αυτά που είχα φανταστεί αλλά και αυτά που βρήκα
μου κάνουν γιατί κάνω κάτι που έπρεπε να κάνω όταν ήμουν μικρός.” Λευτέρης
“Έχω κάνει μεγάλη αλλαγή. Έχω δουλέψει πολύ με τη χρήση, με τη παραβατικότητα.
Βλέπω τον εαυτό μου στο καθρέφτη και λέω “άλλη μια μέρα καθαρός”. Βλέπω, μιλάω,
σκέφτομαι, νοιώθω, ονειρεύομαι καθαρός.” Ματέο
Όσον αφορά την προοπτική του μέλλοντος τους η ανασφάλεια που προκαλεί το μέγεθος της
ποινής είναι εμφανής. διαφαίνεται και εδώ, όπως και στην βιβλιογραφία, ο κίνδυνος
της ιδρυματοποίησης και η ανάγκη ενίσχυσης για μια ομαλή επανένταξη (haney,
2008). ώστόσο, οι στρατηγικές αντιμετώπισης εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο της θεραπευτικής διαδικασίας στην οποία επενδύουν τα όνειρά τους αλλά και από την οποία
αντλούν δύναμη για να ανταπεξέλθουν στον φόβο που προκαλεί η προοπτική μιας μακρόχρονης διαβίωσης σε εγκλεισμό.
“Θα είναι αβάσταχτος ο πόνος που θα νιώσω αν σε κανένα χρόνο – δύο θα μου πουν
«ξέρεις δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε». Θα γκρεμιστούνε όλα τα όνειρα μου και η
προσπάθειά που έχω κάνει εδώ στην κοινότητα.”
“Από την άλλη περιμένω για τη ζωή μου ελπίδες, γιατί έχω μια μεγάλη ποινή. Απ’ τον
Άρειο Πάγο, προνόμια απ’ την κοινότητα, μια άδεια από τη φυλακή – μέσω κοινότητας
ώστε να δυναμώσει η σχέση μου με την οικογένειά μου.” Λευτέρης
“Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι εγώ θέλω να είμαι καθαρός. Γιατί αυτό έχει
σημασία και δεν μπορεί να με εμποδίζει η ισόβια την προσπάθειά μου. Γιατί ξέρω ότι
κάποια στιγμή και εγώ θα τελειώσω και θα βγω αλλά σημασία έχει να είμαι καθαρός.
Γιατί έτσι θα αποκτήσω την οικογένειά μου και την κοινωνία”
“Δεν βλέπω τι με δίκασε, τι με δικάζει ή τι με κρατάει αλλά βλέπω τι κάνω.” Ματέο

ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ - προτΑΣΕιΣ

το ερευνητικό εγχείρημα της εργασίας, βάση αυτής της προβληματικής, βασίστηκε στην ποιοτική μέθοδο θέλοντας να “δώσει φωνή” στα ίδια τα άτομα που ερευνά και αξιοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης των βιογραφιών των συμμετεχόντων καθώς ο στόχος ήταν
η κατανόηση της εξέλιξης του βίου τους συνολικά και το υποκειμενικό νόημα που οι
ίδιοι αποδίδουν στα γεγονότα και στην πορεία της ζωής τους.
τα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση των βιογραφιών παρουσιάζουν μια σειρά κοινών βιογραφικών ρήξεων σε όλο το δείγμα των συμμετεχόντων. οι εξαρτημένοι αποτελούν μεγάλη μερίδα του έγκλειστου πληθυσμού και επιπλέον, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, προηγείται ένα ιστορικό που αφορά παραμέληση, βία, ρατσισμό, περιθωριοποίηση και στιγματισμό. παρόλο που η κάθε ιστορία αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτω-
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ση και η εξέλιξη στην χρήση, την παραβατικότητα και τον εγκλεισμό διαφοροποιείται
σε κάθε άτομο, κάποια στοιχεία εμφανίζουν κοινές θεματικές και προσομοιάζουν τόσο
στο μικρό δείγμα της έρευνας, όσο και σε γενικά στοιχεία παρόμοιων πληθυσμών.
το βασικό μοτίβο που προέκυψε σε όλες τις βιογραφίες, είναι το στοιχείο της βιογραφικής ρήξης στην εξέλιξη της πορείας της ζωής όλων των συμμετεχόντων.
Η μετανάστευση παρουσιάζεται ως η πρώτη βιογραφική ρήξη στην ζωή των ερευνώμενων η
οποία αποτέλεσε τομή στην κανονικότητά τους και προκάλεσε την ανατροπή των μέχρι
τότε ατομικών αλλά και κοινωνικών δεδομένων. Η συγχώνευση της ατομικότητας σε μαζικές στερεοτυπικές ταυτότητες αποτέλεσε την μήτρα νέων στρατηγικών δράσης που
εμπεριέχουν το στοιχείο της παραβατικότητας, της εξάρτησης και του περιθωρίου.
Η εξάρτηση εγκαθιδρύεται και παρουσιάζεται ως μέσο επούλωσης των συναισθηματικών
τραυμάτων και λειτουργεί ως υποκατάστατο ασφάλειας και ενίσχυσης της αποδομημένης ταυτότητας. Στην πορεία συνδέεται, προκαλεί αλλά και προκαλείται από παραβατικές δράσεις και καταλήγουν να είναι δύο έννοιες αλληλένδετες που περιθωριοποιούν περισσότερο το άτομο.
Επιπλέον, η παραβατικότητα είναι έννοια συνυφασμένη με την εξάρτηση και πολλές φορές θα
καταλήξει σε βαριά αδικήματα τόσο σχετικά με την διακίνηση ναρκωτικών, όσο και με
εγκλήματα βίας. ώς συνέπεια των παραπάνω, προκύπτει ο εγκλεισμός και οι συνέπειές του. Στα ευρήματα της παρούσας έρευνας, ο εγκλεισμός και η ισόβια ποινή βιώνονται ως οριζόντια τομή στην βιογραφική εξέλιξη των ατόμων και τους καθιστούν ως
ένα ιδιότυπο περιθώριο εντός του πληθυσμού της φυλακής –πληθυσμού που αποτελεί
ούτως ή άλλως το έσχατο κοινωνικό περιθώριο. το στίγμα και ο τίτλος του “ισοβίτη”
προκαλεί έντονο συναισθηματικό και εννοιολογικό φορτίο και περιορίζει τις δυνατότητες δράσης και αυτοπροσδιορισμού και επισφραγίζει μια μακρά καθοδική πορεία στην
εξέλιξη του βίου.
ώς απάντηση σε αυτήν την “καθοδική διαδικασία” η Θεραπευτική Κοινότητα αποτελεί τον χώρο και τον τρόπο αναδόμησης της ταυτότητας και της επούλωσης των συναισθηματικών τραυμάτων μέσα από την διαδικασία αναστοχασμού του πρότερου βίου και της
νοηματοδότησης της πραγματικότητας μέσα από την αυτογνωσία, την αλληλοβοήθεια, την ανάληψη προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης για την αλλαγή αλλά κυρίως
μέσα από την αποδοχή της διαφορετικότητας ως δυνατότητας και όχι ως περιορισμό.
Ανατρέχοντας την σχετική βιβλιογραφία διαφαίνεται το γεγονός πως σε αντιδιαστολή με την
αύξηση της ποινικής καταστολής που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια διεθνώς, τα
προγράμματα για τους εξαρτημένους εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων εμφανίζουν πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο στην απεξάρτηση και την αλλαγή των ατόμων
που εντάσσονται σε αυτά, όσο και στο κοινωνικό και οικονομικό όφελος αυτής της αλλαγής. Επιπλέον, ο χρόνος εγκλεισμού, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναπόφευκτος, μπορεί να γίνει ωφέλιμος και εποικοδομητικός μέσα από προγράμματα που θα
ενισχύουν την εξατομικευμένη φροντίδα και την θετική εξέλιξη των κρατουμένων.
τέλος, στην περίπτωση των ισοβιτών–μελών σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης, ο
χρόνος της θεραπείας δεν μπορεί να διαιωνίζεται καθώς θα αποφέρει αρνητικά θεραπευτικά αποτελέσματα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένος χωρίς το στάδιο
της κοινωνικής επανένταξης. Η επιστροφή στο επικίνδυνο περιβάλλον της φυλακής
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λόγω του υπόλοιπου της ποινής τους έρχεται σε αντίθεση με τον θεραπευτικό χαρακτήρα της λειτουργίας και της φιλοσοφίας των προγραμμάτων απεξάρτησης εντός
των σωφρονιστικών καταστημάτων και τον προοδευτικό χαρακτήρα της νομοθετικής
μεταρρύθμισης του νόμου για τα ναρκωτικά.
Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η αξιοποίηση των ατόμων αυτών σε δράσεις και προγράμματα
εντός του θεραπευτικού πλαισίου αλλά και του σωφρονιστικού συστήματος, έχει μια
προοπτική με πολλαπλά οφέλη τόσο για το άτομο και την εξέλιξή του, όσο και για το
σύστημα εντός του οποίου κρατείται αλλά και βιώνει την διαδικασία της αλλαγής.
Συνεπώς, κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν είναι οι εξής:
Θα ήταν σκόπιμο η έρευνα για τον πληθυσμό αυτό να επικεντρωθεί σε ζητήματα μετανάστευσης, περιθωριοποίησης και εξάρτησης, στοχεύοντας στην πρόληψη και την ουσιαστική αντιμετώπιση τους. οι εξαρτημένοι που καταλήγουν στην φυλακή είναι συνήθως
άτομα με περιορισμένες δυνατότητες δράσης και συνήθως αποτελούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που ανήκουν στο περιθώριο πολύ πριν τον εγκλεισμό τους.
τα προγράμματα παρέμβασης σε αυτόν τον πληθυσμό, κυρίως τα προγράμματα απεξάρτησης
εντός των φυλακών, επιφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στους συμμετέχοντες των προγραμμάτων αυτών όσο και στο ευρύτερο σωφρονιστικό περιβάλλον. Αυτό αναδεικνύει
την ανάγκη ενίσχυσης των προγραμμάτων αυτών με την παράλληλη νομοθετική υποστήριξη με ευνοϊκές ρυθμίσεις (π.χ. την υφ’ όρον απόλυση, την επιτηρούμενη αποφυλάκιση ή την έκτιση της ποινής σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης, σε εύλογο
χρονικό διάστημα και κατόπιν εκτίμησης της προσπάθειας και της αλλαγής που έχει
επιτευχθεί μέσα από την συμμετοχή σε προγράμματα) που θα έχει στόχο την ομαλή
και επιτυχή κοινωνική επανένταξη των ατόμων που δείχνουν πραγματική προσπάθεια
και αλλαγή.
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τέτοιων καλών πρακτικών μπορεί να πραγματοποιηθεί από
τους κοινωνικούς φορείς και τα θεραπευτικά προγράμματα που δρουν εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων αλλά μόνο με την στήριξη του νομοθέτη μέσα από προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που θα στοχεύουν σε μια ανθρωποκεντρική και θεραπευτική
αντιμετώπιση.
Επίσης, απαραίτητη είναι η εξέλιξη της έρευνας γύρω από αυτόν τον πληθυσμό και τα ζητήματα που συνδέονται με τις ανάγκες του η οποία θα ενισχύσει και θα εξελίξει το θεωρητικό υπόβαθρο των επιστημονικών πεδίων που ευθύνονται για την διαχείρισή του.
Σε αυτό ευελπιστεί να συνεισφέρει και η παρούσα μελέτη.
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Abstract
in the context of this quality study, the relationships between addicts and parents were studied
from adolescence to adulthood, including the periods of substance abuse and treatment. the aim was the identification of problematic communication features in this relationship which contribute to the initiation and maintenance of dependence. the survey was carried out with the participation of members of the social unit of rehabilitation center “ianos” which belongs to the Psychiatric hospital of thessaloniki. in this
study, fourteen semi-structured interviews have been received by addicted men aged
30 to 45 years old. the findings of research highlight a dysfunctional dyadic interaction
between parents which affects negatively the parental practices, the subsequent psychological and emotional development of the child and his direction towards the addiction. the survey found that the majority of these families occur features of rigidness,
coexistence and overwhelming. however, the addict due to chronic social and psychoemotional weaknesses seems to hesitate the separation from the family. in conclusion,
in the context of treatment, the whole family needs to be reconstituted in order to the
addict remains absent.
Key words: Addiction, family, communication, treatment
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ο ρολοΣ τώΝ δυΝΑμιΚώΝ ΕΝδοοιΚοΓΕΝΕιΑΚώΝ ΧΑρΑΚτΗριΣτιΚώΝ
ΣτΗΝ ΕΞΑρτΗΣΗ Απο ΝΑρΚώτιΚΕΣ ουΣιΕΣ
KΑλιΑ ΝιΚολΑου1, μΑριΑ ΣμυρΝΑΚΗ2

περίληψη
Στο πλαίσιο αυτής της ποιοτικής έρευνας μελετήθηκαν οι σχέσεις γονέων – εξαρτημένων από
την ηλικιακή περίοδο της εφηβείας μέχρι και την ενηλικίωση, συμπεριλαμβανομένων
των περιόδων ενεργής χρήσης και θεραπείας. Στόχος ήταν να ταυτοποιηθούν προβληματικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας στη σχέση αυτή, τα οποία συνέβαλλαν στην
έναρξη και τη συντήρηση της εξάρτησης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των μελών Κοινωνικής Επανένταξης του Κέντρου Αποκατάστασης Εξαρτημένων
«ιανός» το οποίο υπάγεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο
της μελέτης αυτής, δεκατέσσερις ημιδομημένες συνεντεύξεις έχουν ληφθεί από εξαρτημένους άντρες ηλικίας 30-45 ετών. τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν πως
στις πλείστες περιπτώσεις, προϋπάρχει μία δυσλειτουργική επικοινωνία στην δυαδική
αλληλεπίδραση των γονέων εξαρτημένων η οποία φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την
εφαρμογή των γονεϊκών πρακτικών, την μεταγενέστερη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και την πορεία του προς την εξάρτηση. οι οικογένειες αυτές στην
πλειοψηφία, σημειώνουν διαχρονικά στοιχεία ακαμψίας, συνεξάρτησης και υπερεμπλοκής. ώστόσο και ο εξαρτημένος λόγω χρόνιων κοινωνικών και συναισθηματικών
αδυναμιών φαίνεται να διστάζει να διαχωριστεί από την οικογένεια. Συμπερασματικά,
για να μπορέσει ο εξαρτημένος να διατηρήσει αποχή, χρειάζεται να ανασυγκροτηθεί
θεραπευτικά ολόκληρη η οικογένεια.
λέξεις – Κλειδιά: Eξάρτηση, οικογένεια, Επικοινωνία, Θεραπεία

ΕιΣΑΓώΓΗ

h εξάρτηση από παράνομες ουσίες αποτελεί παράδειγμα μιας ψυχικά και σωματικά τοξικής
συμπεριφοράς, η οποία επιδρά καταλυτικά στην ψυχοσύνθεση του εξαρτημένου και
στην ευημερία της ίδιας της κοινωνίας (βαΐτση & Κοκκινάκη, 2002). το οικογενειακό
σύστημα, ως το αμεσότερο σύστημα αλληλεπίδρασης του ανθρώπου, φαίνεται να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάδυση και την συντήρηση της εξαρτητικής συμπεριφοράς ενός ατόμου (Angel & Angel, 2010. stanton & todd, 2009).
1 Ψυχολόγος, Msc «ποινικό δίκαιο και Εξαρτήσεις», ταχυδρομική διεύθυνση: μακαρίου Γ’ 12, Ύψωνας,
τ.Κ. 4187, λεμεσός, Κύπρος τηλέφωνο: 6948170448, +357 99762649, Email: kalianikolaou2@gmail.com
2 Ψυχολόγος, διδάκτωρ παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής Εκπαίδευσης πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη Ανοικτής δομής υποστήριξης ΚΕΘΕΑ ΑριΑδΝΗ, ταχυδρομική διεύθυνση: Απολλοδώρου 12,
Άγιος ιωάννης Κνωσού, Ηράκλειο Κρήτης, τ.Κ. 71409, τηλέφωνο: 6958450389, 2811102525, Email:
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την περίοδο της εφηβείας, ο έφηβος σημειώνει μειωμένα επίπεδα αυτοελέγχου ενώ οι τάσεις
αναζήτησης ευχαρίστησης και η παρορμητικότητα είναι οξυμένες. υπό αυτές τις συνθήκες, η μειωμένη γονεϊκή εποπτεία, η συναισθηματική παραμέληση, η απουσία ενίσχυσης και προαγωγής κοινωνικών δεξιοτήτων όπως και ο δογματισμός, αποτελούν
γονεϊκές πρακτικές οι οποίες περιορίζουν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
του εφήβου ενώ ευνοούν την έναρξη της χρήσης ουσιών (challer et al, 1999. Griffin et
al, 2000. Jackson et al, 1997. Kelly et al, 2002. leeman et al, 2014). τραυματικά βιώματα τα οποία προκύπτουν συχνά από την δυσλειτουργία ή/και παθολογία της σχέσης
των συζύγων (διαζύγιο, σωματική βία προς την σύζυγο/παιδιά, λεκτική-ψυχολογική
βία) ή από τον θάνατο ενός γονέα αναφέρονται συχνότερα στις οικογένειες με εξαρτημένα μέλη, διευκολύνοντας την έναρξη και την κλιμάκωση της χρήσης ουσιών
(spooner, 1999. coleman et al, 1986. hofler & Kooyman, 2006).
Στα πλαίσια μιας δυσλειτουργικής συζυγικής σχέσης, φαινόμενα τριγωνοποίησης και διπλού δεσμού χαρακτηρίζουν την επικοινωνία στη σχέση γονέων – εξαρτημένων από την περίοδο της εφηβείας μέχρι και την ενηλικίωση. Όταν πλέον η εξάρτηση εγκαθίσταται στην
οικογένεια, ο εξαρτημένος συνήθως λαμβάνει αντιφατικά μηνύματα από τους γονείς
(haefner, 2014. stanton, 1978. tσούνης, 2013). Συχνά μέσα από ρόλους και συμπεριφορές που υιοθετεί ο εξαρτημένος γίνεται αντιληπτό πως η εξάρτηση ως σύμπτωμα, διευκολύνει την διατήρηση της ομοιοστατικής λειτουργίας της οικογένειας. μέσα από την
εξάρτηση η οικογένεια μπορεί να διατηρεί μια αδρανή στάση στα οικογενειακά προβλήματα ενώ ο εξαρτημένος μπορεί να παραμένει υπό την προστασία της οικογένειας
(cleveland, 1981. Κοτσίδας, 1994. locke & newcomb, 2004). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η ουσία με την σειρά της, διαδραματίζει διάφορους ρόλους στην ζωή του εξαρτημένου ανάλογα με την θέση και την ανάγκη του στην εκάστοτε κοινωνική συνθήκη
(Γκότσης, 2008. Graeven & schaef, 1978. noone & reddig, 1976. seldin, 1972).
Στο πλαίσιο της θεραπείας η οικογένεια του εξαρτημένου δεν φαίνεται να σημειώνει ιδιαίτερες αλλαγές. Αντίθετα, η οικογένεια φαίνεται να διατηρεί συχνά μία άκαμπτη στάση
στο πρόβλημα. Η αντίσταση συμμετοχής στη θεραπεία και η προσκόλληση σε ρόλους
και κανόνες που δεν ευδοκιμούν, είναι τακτικές οι οποίες δεν φαίνεται να διευκολύνουν την ωρίμανση και την ψυχική αποκατάσταση του ενήλικα εξαρτημένου (Angel &
Angel, 2010. βαΐτση & Κοκκινάκη, 2002). Η έλλειψη θετικότητας στην οικογενειακή
ατμόσφαιρα παρεμβάλλει στην προσπάθεια κοινωνικής επαφής και απεξάρτησης
(Gordon & Zrull, 1991). πολλές φορές η συνεξάρτηση της οικογένειας στο πρόβλημα
διευκολύνει την οικογενειακή τύφλωση και την υπερεμπλοκή του γονέα. διαδοχικά,
αυτές οι γονεϊκές στάσεις φαίνεται να παρεμποδίζουν την προαγωγή της αυτοπεποίθησης και αυτοαποτελεσματικότητας του ενήλικα εξαρτημένου. Κατά συνέπεια, η
προσπάθεια του ενήλικα να επανενταχθεί κοινωνικά συναντά εμπόδια ενώ οι πιθανότητες υποτροπής του, αυξάνονται (Kaufman, 1981. rowe & liddle, 2003).

μΕΘοδολοΓιΑ

Μεθοδολογικός Σχεδιασμός:
Η έρευνα αυτή αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης η οποία πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή
δεκατεσσάρων μελών του τμήματος Κοινωνικής Επανένταξης του Κέντρου Αποκατάστασης Εξαρτημένων «ιανός» το οποίο υπάγεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσα-
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λονίκης. Η επιλογή ποιοτικής μεθόδου ανάλυσης του υπό μελέτη θέματος ήταν σκόπιμη, σε μία προσπάθεια καλύτερης κατανόησης και ερμηνείας ενός πολύπλευρου κοινωνικού φαινομένου όπως η εξάρτηση. Συνεπώς, στο πλαίσιο μιας ημιδομημένης συνέντευξης, δεκατέσσερις άντρες ηλικίας 30-45 ετών, ελληνικής καταγωγής, περιέγραψαν την σχέση με τους γονείς τους από την εφηβεία έως σήμερα. Στην έρευνα αυτή
δεν συμμετείχαν γυναίκες διότι την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, δεν υπήρχαν
γυναίκες-μέλη στο τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης. οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στη δομή Κοινωνικής Επανένταξης και ήταν διάρκειας 45-60 λεπτών. Κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσης των συμμετεχόντων, οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνούνταν
καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας με σκοπό την μετέπειτα επεξεργασία
και ανάλυση του απομαγνητοφωνημένου υλικού.
Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων
Για την αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική καταγραφή του περιεχομένου της προφορικής
επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική ανάλυσης περιεχομένου, ακολουθώντας τα στάδια και τα βήματα της ανάλυσης. μετά την απομαγνητοφώνηση, έγινε η ανάλυση μέσω της ταξινόμησης, της κωδικοποίησης και της κατηγοριοποίησης των δεδομένων. Κατόπιν επεξεργασίας των αρχικών κωδικών, προέκυψαν οι τελικές κατηγορίες μέσα από τις οποίες εξήχθησαν τα τελικά ευρήματα – συμπεράσματα.

ΑποτΕλΕΣμΑτΑ

τα ευρήματα της έρευνας αυτής αναδεικνύουν συγκρουσιακές σχέσεις στο εσωτερικό της οικογένειας πριν ακόμα εγκατασταθεί η εξάρτηση στη ζωή του παιδιού. Αρχικά έχει καταστεί σαφές ότι η σχέση των γονέων από την παιδική – εφηβική ηλικία των εξαρτημένων είναι μια ευπαθής σχέση. Η επικοινωνία μεταξύ των συζύγων είναι προβληματική, οι θέσεις τους δεν είναι διαφοροποιημένες και οι ρόλοι τους συγχέονται. ο πατέρας την περίοδο της εφηβείας των παιδιών είναι συνήθως συναισθηματικά απών τόσο
από την σύζυγο όσο και από τα παιδιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μητέρα συχνά να
προσκολλάται και να συμμαχεί με τον γιο ο οποίος φαίνεται να υποκαθιστά πολλές
φορές την πατρική-συζυγική φιγούρα και να επιτελεί ρόλο γονέα.

ΣΧΕΣΗ ΣυζυΓώΝ ΣτΗΝ ΕφΗβΕιΑ

«Εγώ θυμάμαι από οχτώ χρονών, τους παρακαλάω να χωρίσουν […] Σίγουρα, σίγουρα,
σίγουρα, ακόμη το πιστεύω αυτό [καλύτερα, να χώριζαν]. Μπορεί ακόμη να ζούσε ο
πατέρας μου και να ήταν καλύτερα και στα μυαλά η μητέρα μου.»
[3ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«Δεν μπορούσα να είμαι σε ένα σπίτι που ανά πάσα στιγμή όταν θα βρεθούνε δύο άνθρωποι, που είναι γονείς και λέγεται οικογένεια, να υπάρχει φασαρία έτσι; Δεν μπορούσα ρε παιδί μου, εγώ αυτήν εδώ την ένταση, δεν μπορούσα ασπούμε εγώ να βλέπω
αυτά εδώ τα πράγματα..!»
[9ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
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ρολοΣ ΓοΝΕΑ

«Στην ουσία, είχα πάρει κατά κάποιο τρόπο το ρόλο του πατέρα μου […] Να μην πίνει
[Προστάτευα την μητέρα του]. Είχε ξεφύγει ένα διάστημα όταν ήμουν πιο μικρός. Το
συμμάζεψε μετά. Ήμουνα κάθετος στους άντρες που την κόντευαν, δεν ήθελα. Ήμουνα
μικρός στη δουλειά, δούλευα, ασπούμε η αδελφή μου, πιο πολύ με μένα μεγάλωσε!»
[8ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
Η προϋπάρχουσα συγκρουσιακή σχέση των συζύγων ξεκάθαρα επηρέασε τις αναποτελεσματικές γονεϊκές πρακτικές που υιοθετούσαν οι γονείς προς τα παιδιά τους στην εφηβεία.
Συνήθως οι περισσότεροι γονείς παραμελούσαν συναισθηματικά τα παιδιά. οι γονείς
δούλευαν στις πλείστες περιπτώσεις πολλές ώρες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
χρόνος και διάθεση να επενδύσουν στην σχέση με τα παιδιά τους. δεν προήγαγαν τις
κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και κυρίως δεν οριοθετούσαν τις συμπεριφορές
τους. πριν την εγκατάσταση της εξάρτησης, τα συζυγικά προβλήματα φαίνεται να καταλάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας των γονέων. οι περισσότεροι γονείς
δεν επεδείκνυαν τον απαιτούμενο έλεγχο και την εποπτεία για την χαλιναγώγηση των
παρορμητικών τάσεων των παιδιών. δεν υπήρχε εξίσου, ιδιαίτερο γονικό ενδιαφέρον
για την σχολική επίδοση των παιδιών. υπήρξαν επίσης και οι περιπτώσεις όπου οι γονείς διατηρούσαν μία δογματική στάση προς τα παιδιά τους με αποτέλεσμα να προσπαθούν να επιβληθούν και να πειθαρχήσουν τα παιδιά με ένα κακοποιητικό στην ουσία τρόπο. Συμπερασματικά, όλοι οι εξαρτημένοι ως παιδιά, φαίνεται ότι μεγάλωναν
με αρνητικά και ανεπαρκή πρότυπα διαπαιδαγώγησης και οριοθέτησης.

ΓοΝΕϊΚΕΣ ΣτΑΣΕιΣ ΣτΗΝ ΕφΗβΕιΑ

«Δηλαδή, η μάνα μου δεν μας πρόσεχε εμάς, ήταν ερωτευμένη full με τον πατέρα μου,
ζήλευε, ε ο πατέρας μου την αγαπούσε, αλλά είχε και το δικό του σκεπτικό εε και να
όλο γυρνούσε σ’ εμάς δηλαδή, ή δεν θα μας προσέξουνε ή κάτι θα γίνει να μας μαλώσουνε χωρίς πολλές συζητήσεις και τέτοια.»
[12ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«Δηλαδή, εγώ δεν πίστευα ποτέ, ότι δεν έχω κάτσει με την οικογένεια μου να δούμε μια
ταινία ή να κάτσουμε να φάμε όλοι μαζί, Κυριακή σ’ ένα τραπέζι. […] Και να καθόμασταν, πάλι θα μαλώνανε, ναι. »
[9ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«Συνήθως τριήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έλειπα και σερί, με ξαναβλέπανε
Κυριακή βράδυ σε εκείνη την ηλικία. Από τρίτη γυμνασίου έως και τρίτη λυκείου[…] Με
αναζητούσαν, ‘ντάξει, με παίρναν κανένα τηλέφωνο […] Μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται
δεν ρωτούσαν όχι. Ξέραν ασπούμε, ‘ντάξει σήκωσε το τηλέφωνο, άρα είναι και ζωντανός, ξέρω ‘γω.»
[4ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«Μας ήθελε στρατιωτάκια. Η αγάπη, η αγκαλιά, μια φορά με αγκάλιασε, όταν πήρα την
πρώτη άδεια από το στρατό, από τότε δεν με ξαναγκάλιασε ο πατέρας μου. Ούτε από
μικρό, εμένα ειδικά.»
[10ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]

exartiseis_30.qxp_99.qxd 19/02/2019 15:01 Page 39

Εξαρτήσεις

39

Όλοι οι εξαρτημένοι ανέφεραν ότι η σωματική βία κυρίως του πατέρα προς την μητέρα ή τους
ίδιους, το επερχόμενο διαζύγιο των γονέων ή ο θάνατος ενός γονέα κι ο επακόλουθος
αποχωρισμός ή εγκατάλειψη, ήταν βιώματα τα οποία τραυμάτισαν την παιδική και
εφηβική τους ηλικία.
ΣώμΑτιΚΗ βιΑ προΣ τΗΝ ΣυζυΓο

«Εεε πως το λένε (..) από αυτούς τους άντρες [ήταν ο πατέρας μου] που χτυπάνε τις
γυναίκες τους, τις βρίζουνε, κάνουνε, ράνουνε. Βίαιος, α μπράβο, αυτό έψαχνα! [Η μητέρα μου σαν γυναίκα αδύναμη, πως.. εε πώς να αντιδράσει; Ξυλοδαρμούς, να βλέπω
τη μητέρα μου σε άσχημη κατάσταση, σε πολύ άσχημη κατάσταση.»
[6ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
ΣώμΑτιΚΗ βιΑ προΣ τΑ πΑιδιΑ

«Ε μετά τα 16, είχα αφήσει μακριά μαλλιά λίγο και μ’ έπιασε απ’ τα μαλλιά [ο πατέρας]
και μου λέει να πας να κουρευτείς και με βαρούσε στο τραπέζι και πήρα το μαχαίρι να
τον σκοτώσω!»
[11ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
διΑζυΓιο

«Ναι, υπήρξε χωρισμός, φασαρίες, εντάσεις και αποχωρισμός πολλές φορές, μέχρι να
οριστεί η τελική απόφαση το να ζήσουν χωριστά, ωραία; […] Δεν το λες μαζί [να ήταν
μέχρι τότε], υπήρχε ότι θα έλειπε ο πατέρας μου, θα έλειπε η μητέρα μου, θα μας
έπαιρνε η μητέρα μου να φύγουμε απ’ το σπίτι να μην είμαστε δηλαδή σαν οικογένεια
στο ίδιο περιβάλλον, λόγω εντάσεων και φασαρίας […]»
[9ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
ΘΑΝΑτοΣ ΓοΝΕΑ

«[…] Θυμάμαι τον εαυτό μου από 6 χρονών και μετά, δηλαδή ακριβώς μετά τον θάνατο
της μαμάς μου και μετά, σαν να άλλαξα και μεγάλωσα απότομα. Δηλαδή είχα συμπεριφορά μεγάλου από τότε. Δεν έπαιζα, όπως τα παιδάκια όλα που βγαίνανε στις αυλές
και παίζανε, ξέρω ‘γω, ήμουνα πώς να τα πω, πιο κλειστός χαρακτήρας. […] Βγαίναν
τα παιδάκια, παίζανε, εγώ έλεγα σιγά μην βγω να παίξω, ξέρω ‘γω. Έμενα, καθόμουνα
και τους κοιτούσα απλά..»
[14ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
υπό αυτές τις συνθήκες, η ουσία θα ενταχθεί ευκολότερα στην ζωή αυτών των παιδιών, ως
ένα μέσο αναλγησίας και αυτοθεραπείας από τον πόνο, ως μέσο αντίδρασης και αποστασιοποίησης από την οικογενειακή βιαιότητα αλλά και ως μέσος ευφορίας και προαγωγής της ήδη κατακερματισμένης αυτοπεποίθησης.
«[…] Ήθελα να γιατρέψω τον εαυτό μου από κάτι και χρειαζόμουν ένα φάρμακο γι’ αυτό το πράγμα. Στην ουσία έκανα τον γιατρό του εαυτού μου, αυτό έκανα. Και φυσικά
μόλις βρήκα την ηρωίνη που είναι..ήταν για μένα το καλύτερο φάρμακο που μπορεί να
υπάρχει. Αμέσως με απάλλαξε από τα πάντα τότε.»
[13ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
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« Κοινωνικότητα [μου προσέφερε η ουσία], θάρρος, θράσος (.) με τις κοπέλες πολύ
άνετος..»
[4ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
Καθώς η εξάρτηση εγκαθίσταται στην ζωή του εξαρτημένου, οι γονείς λόγω της υφιστάμενης
προβληματικής τους σχέσης, θα καθυστερήσουν να αναγνωρίσουν την σοβαρότητα
του προβλήματος. ώστόσο και πάλι εν όψει του προβλήματος δεν φαίνεται να συνεργάζονται. φαινόμενα τριγωνοποίησης και διπλού δεσμού τείνουν να χαρακτηρίζουν
την επικοινωνία γονέων – εξαρτημένων από την περίοδο της εφηβείας και εντονότερα
την περίοδο της χρήσης. το πρόβλημα του παιδιού θα γίνει έναυσμα αντιφατικών γονεϊκών στάσεων και άμεσης έκφρασης της συζυγικής αντιπαλότητας. Συμμαχίες τείνουν να δημιουργούνται μεταξύ μητέρας – εξαρτημένου γιου ενώ ο πατέρας φαίνεται
να υποβιβάζεται στην τριαδική σχέση. Η μητέρα φαίνεται να διατηρεί μια δεσποτική,
υπερεμπλεγμένη θέση στο πρόβλημα σε αντίθεση με τον πατέρα που φαίνεται να διατηρεί μια περιφερειακή θέση.
ΣυΝΕιδΗτοποιΗΣΗ τΗΣ ΧρΗΣΗΣ Απο τουΣ ΓοΝΕιΣ

«Κανένα μπάφο, τον πίνουμε το ‘ξέραν αυτό, δεν τους πολύ ενοχλούσε και αυτό περαστικό. Ε, σου λένε, έτσι όπως ήταν το χόρτο [κάτι περαστικό], γιατί σταματήσαμε να
πίνουμε χόρτο κι αρχίσαμε το άλλο, πάλι έτσι το είδανε, ναι […]Το κατάλαβαν, [μετά
ότι ήταν σοβαρό], αλλά ήταν αργά..»
«Καταρχήν, δεν το ‘ξεραν και το αντικείμενο καλά, δηλαδή η μάνα μου μ’ έχει δει με
βελόνες και ο πατέρας μου και λεν’ ‘ντάξει περαστικό είναι, δεν είναι κάτι που θα μείνει
για καιρό […] Σου λέει, μια φάση της ζωής τους είναι, θα περάσει.»
[12ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
τριΓώΝοποιΗΣΗ

«Έτσι, ναι ακριβώς. Προσπαθούσα να πάρω μέρος και να είμαι δίκαιος ρε παιδί μου,
δηλαδή να μην στηρίζω ή την μητέρα μου ή τον πατέρα μου γιατί και οι δύο, είχανε λάθη, ωραία; Προσπαθούσα, να τους τραβήξω κοντά, να δώσω λύση σε θέματα που δεν
μπορούσα και το λάθος που κάναν οι δικοί μου, ήταν ασπούμε, ο πατέρας μου να μιλάει σε μένα για την μάνα μου και το αντίστροφο, η μητέρα μου ασπούμε να μιλάει σε
μένα για τον πατέρα μου, δηλαδή για άσχημα πράγματα έτσι;»
[9ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«Λέω μπαμπά, θυμάσαι που μαλώνατε; [αφότου πέθανε η μαμά] Πως δεν θυμάμαι λέει,
ναι, με φώναζε η μαμά λέω στα κρυφά, μου ‘δινε λεφτά για να παίρνω το μέρος της,
την ώρα που μαλώνατε για να πάω να πιω εγώ […] Καμιά φορά είχε τόσο δίκαιο ο πατέρας μου, που δεν μπορούσα να του το δώσω, κατάλαβες; Ναι φυσικά, [η μάνα μου
ήξερε ότι με τα λεφτά θα πιω], φυσικά ο πατέρας μου το ‘χα πει και έπαθε σοκ.»
[7ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
διπλοΣ δΕΣμοΣ

«Με τον μπαμπά, μας έδιωξε μαζί κιόλας μια μέρα, θυμάμαι απ’ το σπίτι ένα βράδυ.
Όχι, άστον να κοιμηθεί, όχι εγώ δεν τον θέλω εδώ μέσα, όχι εγώ τον θέλω. Φύγετε λέει
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και οι δύο ασπούμε. Και είχαμε κοιμηθεί θυμάμαι ένα βράδυ, έξω στ’ αμάξι.»
[4ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«Η μάνα μου δεν ήθελε να με διώξει. Ο πατέρας μου μ’ έδιωξε.. […] Γιατί μάλωναν γι’
αυτό το θέμα; Γιατί ο πατέρας μου έλεγε ότι πρέπει ν’ ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, η
μάνα μου έλεγε, το παιδί εγώ το θέλω σπίτι και μπορεί να καθαρίσει και μόνο του.»
[12ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
Έκδηλα διαπιστώνεται πως η εξάρτηση ως σύμπτωμα εξυπηρετεί την διατήρηση της οικογενειακής ομοιόστασης. ο εξαρτημένος συχνά μέσα από ρόλους αποδιοπομπαίου τράγου ή/και ταυτοποιημένου ασθενή, επισκιάζει άλλες οικογενειακές δυσλειτουργίες ή
παρέχει ένα έκτοπο πεδίο έκφρασης της συζυγικής σύγκρουσης, διαχωρίζοντας τους
γονείς ακόμη πιο έντονα.
«ο ρολοΣ του τΑυτοποιΗμΕΝου ΑΣΘΕΝΗ»

«Ότι και να ‘κανα, αυτοί νόμιζαν ότι θα πήγαινα και θα ‘πινα, ένα είναι αυτό. Εγώ ξεκινούσα άλλη ζωή, να κάνω καινούργια αρχή και λέω αφού πάλι ίδια κατάσταση λέω ζούμε [φωνές, φασαρίες στο σπίτι], τουλάχιστον να πίνω και να ζω την ίδια κατάσταση.
Τουλάχιστον να πίνω, να έχω και τη δικαιολογία ότι πίνω, γιατί αυτή ήταν η δικαιολογία, α πίνεις, κάνεις…»
[11ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«ο ρολοΣ του ΑποδιοπομπΑιου τρΑΓου»

«[…] Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα το δικό μου, τους έφερε μάλλον πιο κοντά. Δεν ξέρω, ίσως και να μην ήτανε μαζί αυτή την στιγμή άμα δεν ξέρανε, άμα δεν είχα εγώ αυτό που, το πρόβλημα με την χρήση, έτσι νομίζω.»
[4ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
μέσα από τις μακροχρόνιες οικογενειακές συγκρούσεις και τις συναισθηματικές διαρροές, η
οικογένεια εμφανίζει στοιχεία συνεξάρτησης στο πρόβλημα του γιου. Καθώς η μητέρα
δεν αναπτύσσει πρώιμα μια σχέση αμοιβαιότητας με τον πατέρα, προσκολλάται εντονότερα στο εξαρτημένο παιδί. Η υπερεμπλοκή κυρίως της μητέρα στη ζωή του γιου,
την καθιστά περισσότερο συνεξαρτημένη και ψυχικά επιβαρυμένη από το πρόβλημα
του. Σε μία προσπάθεια να αντλήσει νόημα και ικανοποίηση από την σχέση με τον γιο,
η μητέρα σημειώνει έντονα προβλήματα οριοθέτησης τόσο στη δικής της συμπεριφοράς όσο και σε αυτήν του γιου.
«[…] Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα τότε και πολλές φορές την θυμάμαι να τριγυρνάει
στην πόλη και να με ψάχνει ασπούμε, που μπορεί να βρίσκομαι […]περισσότερο την
επηρέαζε [η κατάσταση την μητέρα μου] γιατί, ήθελε να κάνει κάτι για μένα, να με σώσει και δεν μπορούσε.!! »
[13ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«[…] Η μάνα μου όταν δεν είχα να πάρω δόση, μου έδινε υποκατάστατα το πρωί για να
βγάλω τα στερητικά ή κρατούσε λίγη από την ηρωίνη που αγόραζα το πρωί, ήξερε τι
έπρεπε να πάρω.»
[11ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
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τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας υιοθετούν την περίοδο της χρήσης, αναποτελεσματικές γονεϊκές πρακτικές όπως είναι η εύνοια, η σκληρή αγάπη, η υπερπροστασία και η υποτίμηση προς τον εξαρτημένο. Αυτές οι πρακτικές φαίνεται να παρεμποδίζουν την δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους ενώ διευκολύνουν την υποτροπή μετά από μία περίοδο αποχής του εξαρτημένου.
«Ότι άμα ήμουνα καλά, χαλί να...τι θέλει ο μικρός μας […] Ναι, με χάιδευαν και ίσως
γι’ αυτό και συνέχεια ασπούμε υπήρχανε γλιστρήματα, οι λεγόμενες υποτροπές ασπούμε απ’ αυτό το πράγμα, γιατί εκμεταλλευόμουνα την αγάπη τους.
[4ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«Ναι, [με φρόντιζε η μαμά] και την ώρα που θα σε φρόντιζε, τζάμπα πάνε, αφού θα
πας έξω να πιεις κι αυτό δεν ήταν της στιγμής, ήταν όλη μέρα, 24 ώρες […]Και την έλεγα μερικές φορές, με εκνευρίζεις ρε φίλε, θα πιω, πίνω εγώ τώρα για σένα. Μπράβο,
πιες, αφού αυτό ξέρεις να κάνεις. »
[7ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«Ο πατέρας μου, γιατί έτσι είναι σαν άνθρωπος [πιο σκληρός]. Διώξτους απ’ το σπίτι, τα
πρεζάκια, [έλεγε στη μάνα μου] αυτό το ένα κι η αστυνομία είχε φωνάξει στο σπίτι.»
[6ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
Στο πλαίσιο της θεραπείας, παρά την προσπάθεια του εξαρτημένου να απεξαρτηθεί, η οικογένεια δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανοιχτή στην αλλαγή. το οικογενειακό σύστημα του
εξαρτημένου παρουσιάζει έντονα στοιχεία ακαμψίας και οι γονείς φαίνεται να αντιστέκονται στην διαδικασία αλλαγής. μέσα από στοιχεία οικογενειακής τύφλωσης, οι γονείς
υποτιμούν την σοβαρότητα και την συνθετότητα του προβλήματος. Αυτό πιθανώς συνδέεται με τις αυξημένες απαιτήσεις τους πολλές φορές να πραγματώσει ο εξαρτημένος
σε σύντομο χρονικό διάστημα, γονεϊκές προσδοκίες που δεν εκπλήρωσε για χρόνια.
Επιπλέον, συχνά οι γονείς δεν αναγνωρίζουν τα θετικά σημεία αλλαγής του εξαρτημένου ή δεν ενισχύουν τις προσπάθειες αυτονόμησης του ενήλικα. φαίνεται μέσα από την
στάση τους μια ανάγκη ή/και επιθυμία να διατηρούν τον εξαρτημένο ενήλικα υπό την
προστασία τους. οι γονείς, καθώς φοβούνται τον διαχωρισμό, προτιμούν να διατηρούν
τις θέσεις τους αδιαφοροποίητες. οι ίδιοι δεν είναι πρόθυμοι να αναλάβουν την ευθύνη
τους στο πρόβλημα ενώ τείνουν να ενοχοποιούν κυρίως τον εξαρτημένο.
οιΚοΓΕΝΕιΑΚΗ τυφλώΣΗ

«Ε, δεν καταλαβαίνουν κι αυτοί, δεν μπορούν να καταλάβουν, η μάνα μου δεν καταλαβαίνει όταν την μιλάω μερικές φορές πως μπορεί... τι είναι, κανένα χάπι για την γρίπη..
Μπορεί να είμαι σήμερα καλά και αύριο να πάω να πιω […] Νομίζει επειδή είμαι δύο
χρόνια καθαρός, νομίζει τέλειωσε το πρόβλημα.»
[1ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«Όχι εμένα, με έχουν βάλει την ταμπέλα που ήμουνα χρήστης και μόνο αυτό έχουνε να
πούνε που ήμουνα χρήστης, δεν έχουνε να πούνε τίποτα άλλο.»
[2ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
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μΗ ΑΝΑλΗΨΗ ΓοΝΕϊΚΗΣ ΕυΘυΝΗΣ

«Τον δικαιολογώ μέχρι ένα σημείο, αλλά μέχρι ένα σημείο, που αυτός δεν αναλάμβανε
τις ευθύνες του. Του ‘λεγα ρε πατέρα, δεν γίνεται δύο παιδιά να πέσουν στα ναρκωτικά, ένα 10 τοις εκατόν δεν φταις; Καθόλου δεν φταίω, εε δεν γίνεται!»
[11ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
προΣδοΚιΕΣ

«Δεν ξέρω ίσως να βρω μια καλύτερη δουλειά, να μην πηγαίνω στο γήπεδο και [...] και
κάποιες ίσως απόψεις και σκέψεις μου στο τώρα [αυτά θα ήθελαν να αλλάξω για να με
εμπιστευτούν πιο πολύ οι γονείς μου]
[4ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
Επιπρόσθετα, οι γονείς στα πλαίσια μιας μακροχρόνιας συζυγικής ψυχρότητας, διατηρούν συνήθως ένα ψυχικό διαζύγιο μεταξύ τους, στο πλαίσιο της θεραπείας. Η μητέρα φαίνεται να προσπαθεί ακόμα μέσα από την υπερεμπλοκή στη ζωή του γιου, να υποκαταστήσει τα αισθήματα του ανικανοποίητου που πηγάζουν από την συζυγική σχέση. Σε
μια υπερεμπλεγμένη σχέση μητέρας – γιου, ο εξαρτημένος ενήλικας αναγνωρίζει την
υπερεμπλοκή της μητέρα αλλά υποτάσσεται συχνά σε αυτή. Η σχέση με τον πατέρα
είναι στις πλείστες περιπτώσεις μια διαχρονικά τυπική και συναισθηματικά πενιχρή
σχέση. ο εξαρτημένος φαίνεται να επηρεάζεται έντονα από την απουσία της πατρικής
φιγούρας στη ζωή του παρά την κυριαρχική παρουσία της μητρικής φιγούρας.
ΣΧΕΣΗ ΣυζυΓώΝ ΣτΗΝ ΘΕρΑπΕιΑ

«Μια κλασσική σχέση που μπορεί να εξελιχθεί μετά από ένα γάμο σαράντα ετών. Σε
ένα πολύ μικρό βαθμό [επικοινωνούν οι γονείς μεταξύ τους].»
[4ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
υπΕρΕμπλΕΓμΕΝΗ ΣΧΕΣΗ μΗτΕρΑΣ – Γιου ΣτΗΝ ΘΕρΑπΕιΑ

«Ναι θα τσακωθούμε αν ασπούμε, είμαι σε κακή μέρα, θα τσακωθούμε. Αν είμαι φορτισμένος από κάτι και με φορτίσει λίγο παραπάνω, όχι επικοί καυγάδες. Ωραία, ‘ντάξει
θα το κάνει αυτό το πράγμα [να ασκήσει έλεγχο η μαμά], αλλά σου λέω, έχω μάθει
πλέον να το διαχειρίζομαι. Δεν με πειράζει καν. Ξέρω τι θα συμβεί και ξέρω τι θα της
πω. Βασικά χρησιμοποιώ, της λέω την αλήθεια, ήμουνα με μια γκόμενα ασπούμε ή
ήμουνα με κάτι φίλους απ’ τον ΟΚΑΝΑ. Ορθά, κοφτά. Βλέπει ότι είμαι μια χαρά και σου
λέει ‘ντάξει με φίλους του ήτανε, οκ.»
ΣΧΕΣΗ πΑτΕρΑ – Γιου ΣτΗΝ ΘΕρΑπΕιΑ

«Δεν ξέρει να συμπεριφέρεται ο πατέρας μου. Είναι αγράμματος. Και τώρα να ρωτήσεις τον πατέρα μου θα το παραδεχτεί. Απείχε και από τα τρία του παιδιά […] Ήταν
δουλειά, σπίτι, καφενείο ο μπαμπάς μου. Έκανε και κανένα καυγά, ως εκεί.!»
[7ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
«Με τον πατέρα μου δεν... Η σχέση ήταν, είναι και θα είναι ένα φλατ πράγμα.! Φυσικά
πήρε χαρά, άλλαξε λίγο τώρα που με βλέπει ότι είμαι καθαρός και όποτε με βλέπει μου
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το λέει και μου το ξανα λέει αλλά μέχρι εκεί […] Το μόνο μπράβο που άκουσα απ’ τον
μπαμπά μου είναι τώρα που έκοψα τα ναρκωτικά.»
[13ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
Εντούτοις, τα ευρήματα έχουν αναδείξει πως δεν φοβάται μόνο η οικογένεια τον διαχωρισμό αλλά κι ο εξαρτημένος φαίνεται να διστάζει να αποδεσμευτεί από την γονεϊκή κηδεμονία.
«Και μου λένε ξέρω ‘γω ο μπαμπάς σου είναι, ξέρεις, έπαθε αυτό, αυτό κι αυτό και εκεί
χάθηκαν τα πόδια μου, πάει λέω, τελείωσε. Τελείωσε, γιατί μέχρι τώρα είναι αυτοί που
με στήριζαν, με στηρίζουν και θα συνεχίσουν να με στηρίζουν.»
[4ο μέλος κοινωνικής επανένταξης]
οι frank και Golden (1992) υποστηρίζουν ότι η συνεξάρτηση φαίνεται να πηγάζει από ελλείμματα
της πρώιμης ανατροφής όπως η βίαιη ή παραμελημένη στάση από τους γονείς. υπάρχει
σύνδεση ανάμεσα στην συνεξάρτηση και την παιδική κακοποίηση. τα άτομα τα οποία
ανέπτυξαν αισθήματα δυσπιστίας, απόσυρσης και ανασφάλειας στα πλαίσια της προσκόλλησης τους, ανησυχούν για το ενδεχόμενο αποχωρισμού ή απώλειας. Η χαμηλή αυτοπεποίθηση και τα αισθήματα ενοχής και ντροπής που νιώθουν οι εξαρτημένοι μπορούν
να εξηγήσουν μια γενική αίσθηση απαξίας του εαυτού και μια αίσθηση ανεπάρκειας και
αβοηθησίας. τα άτομα που χαρακτηρίζονται από τέτοιες τάσεις, τείνουν να διατηρούν
μεγαλύτερες ανάγκες προσκόλλησης στους άλλους. Η συνεξάρτηση στην περίπτωση
αυτή είναι ένας μέσο ανταπόκρισης, το οποίο λειτουργεί επιθετικά στα μειονεκτικά αισθήματα τα οποία κατακλύζουν τον εξαρτημένο (dejong et al, 1991. rosenberg, 1969).
Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που οι εξαρτημένοι επιτελούσαν ρόλο γονέα στην εφηβεία
μπορεί να εξακολουθούν να επιδεικνύουν συμπεριφορές κηδεμονίας και στην ενηλικίωση. Συχνά ο εξαρτημένος δυσκολεύεται να αποδεσμευτεί από τον πρώιμο δεσμό
και να εγκαταλείψει την οικογενειακή σφαίρα επειδή αισθάνεται ενοχές ως προς το να
εγκαταλείψει την οικογένεια και να λειτουργήσει αυτόνομα ή δεν έχει εξασκηθεί στο
να λειτουργήσει με επιτυχία μόνος του. Η ανεπάρκεια του εξαρτημένου σε βασικούς
τομείς επικοινωνίας, η ανεργία, η υφιστάμενη περιθωριοποίηση και απόρριψη που
λαμβάνει από άλλα κοινωνικά πλαίσια, αποτελούν λόγους οι οποίοι μπορούν να καθιστούν αναγκαία για τον ίδιο την εξάρτηση από την οικογένεια (Padykoula & conklin,
2010. πουλόπουλος, 2011).

ΣυζΗτΗΣΗ

Στα πλαίσια αυτής της ποιοτικής μελέτης στόχος ήταν να γίνει μία αναζήτηση και ταυτοποίηση
προβληματικών χαρακτηριστικών επικοινωνίας στη σχέση γονέων - εξαρτημένων. ιδιαίτερες και ιδιόμορφες γονεϊκές στάσεις σε συνδυασμό με μια ευπαθή προσωπικότητα φαίνεται να διευκολύνουν την έναρξη και την συντήρηση της εξάρτησης ενώ δυσχεραίνουν την προσπάθεια αποχής. ο στόχος της μελέτης δεν είναι να εξαπολυθούν
δριμύ «κατηγορώ» στην οικογένεια ως απόλυτα υπεύθυνη για την κατάληξη ενός
εξαρτημένου παιδιού. ώστόσο, η εξάρτηση αποτελεί ένα βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο
αιτιότητας και η οικογένεια ως το εγγύτερο σύστημα του ανθρώπου αποτελεί βασικό
συστατικό του προβλήματος (Γεωργάκας, 2007).
Από την εφηβική περίοδο, έχει καταστεί σαφές ότι οι γονείς των εξαρτημένων παρουσιάζουν
χρόνια, σοβαρά και άλυτα προβλήματα επικοινωνίας. Είναι εμφανές ότι τα συζυγικά
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προβλήματα των γονέων επιδρούσαν καθοριστικά στις στάσεις κακοποίησης, παραμέλησης και υπερεμπλοκής που υιοθετούσαν απέναντι στα παιδιά. οι στάσεις των γονέων συνήθως την περίοδο αυτή είναι ασταθείς, απροσδιόριστες και μη οριοθετημένες.
Είναι ευδιάκριτο πως οι γονείς υιοθετούσαν συνήθως τις ακραίες μορφές μια συμπεριφοράς. οι οικογένειες αυτές λόγω ασταθούς οριοθέτησης ήταν σε μεγάλο βαθμό
αδιάφορα επιτρεπτικές ή εξουσιαστικές. οι γονείς δεν υιοθετούν σταθερές πρακτικές
πειθαρχίας και επιτήρησης του παιδιού. δεν υπάρχει συλλογικότητα και συνεργασία
στην οικογένεια. Αυτό συμβάλλει στην επιλογή παρακινδυνευμένων συμπεριφορών
από τους εφήβους.
Στις οικογένειες αυτές γίνεται αντιληπτό πως όταν οι γονείς θα δράσουν είτε ως σύζυγοι είτε
ως γονείς δρουν κυρίως με βάση τις ενστικτώδεις και λιγότερο εκλογικευμένες τάσεις
τους χωρίς να συνυπολογίζουν τις ανάγκες και τα συναισθήματα του παιδιού. οι ρόλοι που θα υιοθετήσουν λανθασμένα τα παιδιά πολλές φορές στην εφηβεία αλλά και
στην χρήση, φαίνεται να συνδέονται με την συζυγική σύγκρουση και την σχετική ελλιπή ικανοποίηση που λάμβαναν οι γονείς από το ρόλο τους ως σύζυγοι. τόσο οι συζυγικές δυσχέρειες όσο κι ο επακόλουθος αποπροσανατολισμός του παιδιού στο συζυγικό θόρυβο, αποτελούσαν σημαντικούς παράγοντες στην μετέπειτα γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφορική απορρύθμιση του. διαδοχικά, το παιδί καθώς δεν έχει
ακόμη τις δυνατότητες να διαχειριστεί τα τραυματικά βιώματα της παιδικής ηλικίας τα
οποία προκαλούν συχνά πολύ έντονα αρνητικά συναισθήματα, επιλέγει άμεσα τις ουσίες ως μέσο αναλγησίας και διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων (spooner 1999.
whitbeck, 1999).
την περίοδο της χρήσης και της εγκαθίδρυσης της εξάρτησης στην οικογένεια, οι επικοινωνιακές συναλλαγές μεταξύ γονέων – εξαρτημένων είναι από ανύπαρκτες έως καταστροφικές. ο εξαρτημένος πια ως ενεργός χρήστης καθίσταται έρμαιο της ηρωίνης.
δεν είναι σε θέση να εκφέρει «καθαρό» λόγο. Στην οικογένεια οι γονείς είναι αυτοί
που φαίνεται να παίρνουν τις αποφάσεις γι’ αυτόν ανάλογα με τον τρόπο που επιδρά
το πρόβλημα στην εκάστοτε οικογενειακή συνθήκη. τόσο η σχέση με τον κάθε γονέα,
όσο και οι αντίστοιχες γονεϊκές πρακτικές ήταν εξίσου αναποτελεσματικές στην αναχαίτιση του προβλήματος.
Στα πλαίσια μιας τριαδικής σχέσης, οι γονείς δεν φαίνεται να ενισχύουν την ανεξαρτησία και
την αυτόνομη διαχείριση της συμπεριφοράς του παιδιού τους. Αντίθετα, προάγουν
αντιφατικές και εξωτερικές πρακτικές άσκησης ελέγχου στο παιδί οι οποίες συγκρούονται με τις αναπτυξιακές απαιτήσεις της αυτονομίας του (haefner, 2014. teyber,
1983a). Η συμμαχία γονέα – παιδιού, δημιουργεί συγκρούσεις αποχωρισμού και συμβάλλει στην ανεπαρκή προσαρμογή του παιδιού. Όταν ο ένας γονέας επενδύει συναισθηματικά περισσότερο στο παιδί αντί στον σύζυγο τότε το παιδί πιο εύκολα παλινδρομεί σε μια προβληματική συμπεριφορά (teyber, 1983b).
Στην περίπτωση που ένα παιδί λαμβάνει διπλά μηνύματα, βιώνει της έλλειψη μιας ενιαίας
προστασίας από πλευράς των γονέων. το παιδί κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν
λαμβάνει από τους γονείς χώρο, ελευθερία και σταθερότητα για να μπορέσει να αναπτύξει προσωπική ταυτότητα, αυτοέλεγχο και πρωτοβουλία. ο διπλός δεσμός ο οποίος προωθείται από τον γονέα μπορεί να εμποδίσει την ικανότητα του παιδιού να διαφοροποιηθεί ψυχολογικά από την οικογένεια προέλευσης. το παιδί αυτό βιώνει πιο
πολλές συγκρούσεις αποχωρισμού ενώ αισθάνεται λιγότερο εσωτερικό έλεγχο
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(teyber, 1983b. τσούνης, 2013). τόσο στην εφηβεία όσο και μετέπειτα στη χρήση,
εφόσον το παιδί είναι ο δέκτης αυτών των μηνυμάτων, συχνά θα απαντήσει με εκδραματοποιημένες συμπεριφορές για τον εγκλωβισμό στο αδιέξοδο που παράγει ο διπλός δεσμός (Angel & Angel, 2010).
πολλές φορές, η απόρριψη του εξαρτημένου αποτελεί εξίσου, μέσο των γονέων για να μειώσουν βραχυπρόθεσμα την συμμετοχή τους στο πρόβλημα όπως και την ένταση και το
άγχος που πηγάζει από αυτήν (Kaufman, 1981. Kaufman, 1985). ώστόσο οι στάσεις
«εύνοιας» και η ενδεχόμενη συμμαχία κυρίως με την μητέρα, προκύπτουν πιθανόν και
από την ανάγκη της ιδίας της μητέρας να καλύψει συναισθηματικές ελλείψεις που
προέρχονται από έναν ανεπιτυχή γάμο. Καθώς η μητέρα διατηρεί την κυριαρχική θέση της στην οικογένεια φαίνεται να μπορεί να υποδαυλίζει την θέση και να «ευνουχίζει» ψυχολογικά τόσο τον πατέρα όσο και τον γιο.
Κατά την ενηλικίωση φυσιολογικά αναμένεται τα παιδιά σταδιακά να διαφοροποιηθούν, να
αποδεσμευτούν και να αποδεσμεύσουν τους γονείς από την γονική κηδεμονία και
υποστήριξη. Εντούτοις, στις περιπτώσεις των εξαρτημένων δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο σε διαστήματα αποχής. Στο πλαίσιο της θεραπείας, ο εξαρτημένος αυξάνει τη συνειδητότητα και την κινητοποίηση του. Εντούτοις, η οικογένεια στο στάδιο αυτό δεν
φαίνεται ιδιαίτερα πρόθυμη να προβεί σε αλλαγές ως προς την δομή και την λειτουργικότητα της. οι γονείς και κυρίως η μητέρα φαίνεται να επιδιώκουν να ασκούν υπέρμετρο έλεγχο πάνω στον εξαρτημένο. Είναι ενοχικοί, απορριπτικοί ή ευνοϊκοί και συναισθηματικά απαθείς.
Ίσως συνειδητά αλλά και ασυνείδητα, η οικογένεια θέτει περιορισμούς στην οικογενειακή αναδιοργάνωση με τέτοιο τρόπο που δεν ευνοεί ούτε την ανάκληση της οικογενειακής
τάξης και αρμονίας ούτε την ανάκαμψη του εξαρτημένου. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, ο
υπερέλεγχος, η υποτίμηση της συνθετότητας του προβλήματος και της αυτοαποτελεσματικότητας του εξαρτημένου, η οικονομική προστασία και η αποφυγή ανάληψης ευθύνης είναι βασικές γονεϊκές στάσεις οι οποίες αναγνωρίζονται ως αναποτελεσματικές όχι μόνο στην προσπάθεια απεξάρτησης αλλά και στην προσπάθεια φυσικής ωρίμανσης του ενήλικα.
Για να μπορέσει η οικογένεια να ανταποκριθεί στην αλλαγή πρέπει να διαθέτει εύκαμπτα όρια
για να διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση του ενήλικου παιδιού. οι γονείς πρέπει να
επιτρέψουν στον ενήλικα να κινηθεί πιο ελεύθερα μέσα και έξω από την οικογένεια
για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να αναπτύξει μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας
(βαΐτση & Κοκκινάκη, 2002). Επιπρόσθετα, για να μπορέσει ο εξαρτημένος να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του, χρειάζεται να αναπτύξει μια σταθερή και υγιή σύνδεση με τις φιγούρες προσκόλλησης. Εάν αυτή η σύνδεση δεν εγκαθιδρυθεί ή παραμένει δύσκολη, ο εξαρτημένος δεν μπορεί να βιώσει ασφάλεια έτσι
ώστε να επιχειρήσει να επανασυνδεθεί με τους σημαντικούς άλλους. Στην ουσία πιθανότατα να μην μπορέσει να διαμορφώσει νέους στενούς συναισθηματικούς δεσμούς
χωρίς να χρησιμοποιεί την αποφυγή ως μηχανισμό άμυνας (hofler & Kooyman, 2006).
οι γονείς χρειάζεται να εμπιστευτούν το παιδί τους ότι είναι υπεύθυνο, ότι δεν θα σπάσει τους
κανόνες και θα προσπαθήσει για το καλύτερο. οι γονείς δεν πρέπει να ανταποκρίνονται με βάση τον έλεγχο και την εποπτεία που θέλουν να ασκήσουν αλλά με βάση την
υπευθυνότητα και τη θετική αλλαγή που επιδεικνύει ο εξαρτημένος. Είναι αναγκαίο η
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οικογένεια να αναγνωρίσει και να επεξεργαστεί την φάση της αποπαίδωσης του ενήλικα. πρέπει να καταστεί σαφές ότι εάν ο εξαρτημένος δεν εκτεθεί στις κοινωνικές
συνθήκες, δεν θα μάθει να αποφασίζει για τον εαυτό του και δεν θα αποτελέσει ποτέ
μια αυτόνομη οντότητα (Emmelkamp & heeres, 1988. Griffin et al 2000).
Συμπερασματικά, η κατάσταση στις οικογενειακές σχέσεις αποτελεί καταλύτη των αντιδράσεων που σχετίζονται με την αιτιολογία της υποτροπής ή την πρόληψη της. Η συμμετοχή του κοινωνικού δικτύου είναι απαραίτητη στην θεραπεία για την υποστήριξη του
εξαρτημένου, την ενίσχυση των διαθέσιμων πηγών πρόνοιας και την ενσωμάτωση του
στο κοινωνικό πλαίσιο. Όταν οι σημαντικοί άλλοι συμμετέχουν στην διαδικασία της θεραπευτικής παρέμβασης αυξάνεται η δέσμευση, η συμμόρφωση και η αποχή του θεραπευόμενου (dobkin et al, 2001. Gordon & Zrull, 1991). ο newcomb (1997) υποστηρίζει πως όσο νωρίτερα ξεκινά η υποστήριξη του κοινωνικού δικτύου τόσο λιγότερα
στο μέλλον τα προβλήματα συναισθηματικού άγχους, ναρκωτικών, σχέσεων, υγείας,
οικογένειας και εργασίας.
μέσα από την συμμετοχή στην θεραπεία, η οικογένεια μπορεί να τεθεί σε διαδικασία απενεχοποίησης, προσωπικής διαφοροποίησης, αλλαγής στάσης στο πρόβλημα και ενημερότητας ως προς τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην προσπάθεια απεξάρτησης
(πουλόπουλος, 2011). Χρειάζεται η οικογένεια να υποκαταστήσει τις υπάρχουσες
προβληματικές δυναμικές επικοινωνίας με νέες και να εντοπίζει δικές της υποτροπές
πριν την υποτροπή του εξαρτημένου. Κατά αυτό τον τρόπο θα αρχίσουν να αναδύονται πιο υγιή συμπεριφορικά πρότυπα αλληλεπίδρασης. ο εξαρτημένος διαδοχικά, θα
μπορεί να εσωτερικεύει διαφορετικές και πιο θετικές νόρμες επικοινωνιακών συνδιαλλαγών έτσι ώστε να αλληλεπιδρά με έναν πιο αυθεντικό και υγιή τρόπο.

πΕριοριΣμοι

Αναφορικά με τους περιορισμούς της έρευνας, το δείγμα αποτελείται μόνο από άντρες επειδή
στο τμήμα της Κοινωνικής Επανένταξης την περίοδο αυτή, δεν συμμετείχαν γυναίκες.
Κατά συνέπεια, δεν θα μπορέσει να αποτυπωθεί η οπτική εξαρτημένων γυναικών για
την ποιότητα της επικοινωνίας στη σχέση με τους γονείς και την επίδραση αυτής στην
εξάρτηση. δεν υπάρχει εξίσου μια καταγραφή της οπτικής των γονέων ως προς την
ποιότητα της επικοινωνίας και της σχέσης που θεωρούν οι ίδιοι ότι διατηρούν με τα
εξαρτημένα παιδιά τους. Επίσης, η συμμετοχή μελών μόνο του Κέντρου Αποκατάστασης Εξαρτημένων «ιανός» κι ο μικρός αριθμός στο δείγμα καθιστούν την έρευνα μία
μελέτη περίπτωσης με περιορισμένη δυνατότητα γενίκευσης αποτελεσμάτων.
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usE Of suBstAncEs And dEAth cOnditiOns in GrEEK POPulAtiOn
ΕlEfthEriA ΚOKKini1, chArAlAMPOs POulOPOulOs2, chArA sPiliOPOulOu3

Abstract
this study describes the substances that involved in fatal situations involving psychotropic drug
users and were investigated for the 2012-2016 period, at the laboratory of forensic
Medicine and toxicology of the Medical school of the of the university of Athens. the
main substances that emerged by research and toxicological tests done using a blood
and urine sample are heroin, benzodiazepines, tetrahydrocannabinol (thc) and alcohol. A total of 5,467 deaths were examined, of which 3.25% (178 cases) referred to
cases of psychotropic drug users who were positive to at least one addictive substance. Men make up the majority of individuals (89.90%) and the average age of all is
41.99 years.
the poisoning caused by addictive substances was the cause of death for 96 cases (53.9%),
suicide for 22 (12.4%) and the related or not related to substances organic cause in 60
cases (33.7%). finally, the majority of deaths occurred at home (62.9%) and only
16.90% of users’ deaths are reported to have happened at a park, road or outside.
the results are confirmed by other scientific data that suggest that the opioids and benzodiazepines are the main cause of death caused by addictive substances poisoning and
that the main place of death of psychotropic drug users is home. the findings above
can help in designing and implementing programs to prevent sudden death from substance use and lead policies in the right direction.
Keywords: drug related deaths, postmortem samples, case profiling, archival research

1 Phd candidate, department of social Administration and Political science, democritus university of
thrace
2 Professor of social work, department of social Administration and Political science, democritus
university of thrace, e-mail: chpoulo@socadm.duth.gr
3 Professor of forensic Medicine and toxicology of the Medical school of the university of Athens
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ΧρΗΣΗ ουΣιώΝ ΚΑι ΣυΝΘΗΚΕΣ ΘΑΝΑτου ΣΕ ΕλλΗΝιΚο πλΗΘυΣμο
ΕλΕυΘΕριΑ ΚοΚΚιΝΗ1, ΧΑρΑλΑμποΣ πουλοπουλοΣ2, ΧΑρΑ ΣπΗλιοπουλου3

περίληψη
Η παρούσα έρευνα περιγράφει τις ουσίες που εμπλέκονται σε θανατηφόρα συμβάντα που
αφορούν χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών και διερευνήθηκαν, για το διάστημα 20122016, στο Εργαστήριο ιατροδικαστικής και τοξικολογίας της ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών. οι κύριες ουσίες που αναδεικνύονται από την έρευνα και τις τοξικολογικές εξετάσεις σε δείγματα κυρίως αίματος και ούρων είναι η ηρωίνη, οι βενζοδιαζεπίνες, η τετραϋδροκανναβινόλη (thc) και το αλκοόλ. Εξετάστηκαν συνολικά
5.467 φάκελοι αποθανόντων, εκ των οποίων το 3,25% (178 περιπτώσεις) αφορούσε
περιπτώσεις χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που υπήρξαν θετικές σε τουλάχιστον μία
εξαρτησιογόνα ουσία. οι άντρες αποτελούν την πλειοψηφία των ατόμων (89,90%) και
ο μέσος όρος ηλικίας των ατόμων είναι τα 41,99 έτη.
Η δηλητηρίαση από εξαρτησιογόνες ουσίες δόθηκε ως αιτία θανάτου για 96 περιπτώσεις
(53,9%), η αυτοκτονία για 22 (12,4%) και η οργανική αιτία σχετιζόμενη ή μη με ουσίες
σε 60 περιπτώσεις (33,7%). τέλος, η πλειοψηφία των θανάτων έλαβε χώρα σε οικία
(62,9%) και μόλις 16,90% των θανάτων των χρηστών αναφέρονται σε πάρκο, δρόμο ή
άλλο εξωτερικό χώρο.
τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν άλλα επιστημονικά δεδομένα που υποδηλώνουν ότι τα οπιοειδή και οι βενζοδιαζεπίνες είναι η κύρια αιτία θανάτων από δηλητηριάσεις από εξαρτησιογόνες ουσίες αλλά και ότι η οικία είναι το κύριο σημείο θανάτου των χρηστών
ψυχοτρόπων ουσιών. τα παραπάνω ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης αιφνιδίου θανάτου από τη χρήση ουσιών
και να οδηγήσουν τις πολιτικές προς την σωστή κατεύθυνση.
Λέξεις-κλειδιά: Θάνατοι σχετιζόμενοι με τα ναρκωτικά, μεταθανάτια δείγματα, ανάλυση προφίλ, αρχειακή έρευνα

ΕιΣΑΓώΓΗ

Η παρούσα έρευνα μελετά το ψυχοκοινωνικό προφίλ θανόντων που έχουν κάνει χρήση ουσιών, τις συνθήκες του θανάτου καθώς και τις ουσίες που έκαναν χρήση, προσπαθώντας να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών επαναλαμβανόμενων χαρακτηριστικών όσον
αφορά τις συνθήκες θανάτου (patterns).

1 υποψήφια διδάκτωρ, τμήμα Κοινωνικής διοίκησης και πολιτικής Επιστήμης, δπΘ
2 Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, τμήμα Κοινωνικής διοίκησης και πολιτικής Επιστήμης, δπΘ, e-mail:
chpoulo@socadm.duth.gr
3 Καθηγήτρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας ιατρικής Σχολής, ΕΚπΑ
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Στο πεδίο των εξαρτήσεων ο θάνατος αποτελεί πολύ συχνό γεγονός λόγω της επικινδυνότητας που συνοδεύει τη χρήση ουσιών. Σύμφωνα με το EMcddA (2017, σελ. 8), ως
«σχετικοί με τα ναρκωτικά θάνατοι ορίζονται όσοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τη χρήση παράνομων ουσιών (δηλαδή, οξείες δηλητηριάσεις και υπερβολικές δόσεις)». Για
την sylvie le Poulichet, όπως αναφέρεται από την μάτσα (2012), η χρήση των ναρκωτικών είναι μια διαρκής προσομοίωση θανάτου. οι θάνατοι που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ είναι συχνά λιγότερο αποδεκτοί στην κοινωνία, θεωρούμενοι μάλιστα ως «αφύσικοι». Είναι επίσης λιγότερο αποδεκτοί επειδή συνδέονται με κοινωνικές αντιλήψεις και κρίσεις γύρω από ανήθικες συνθήκες διαβίωσης ή παράνομες δραστηριότητες (Adfam and cruse Breavement care, 2014). Για τον Guy, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Adfam and cruse Breavement care, 2014; valentine & walter,
2015), οι θάνατοι από ουσίες διαφέρουν από άλλους θανάτους λόγω της απροσδόκητης φύσης του θανάτου και του νεαρού της ηλικίας που τυχαίνει να συμβαίνουν. Επίσης προκύπτουν από παράνομη και χαρακτηριζόμενη ως αποκλίνουσα δραστηριότητα, που πολλές φορές μπορεί να είναι άγνωστη για τους οικείους του.
οι περισσότερες μελέτες σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών δείχνουν ότι τα ποσοστά θνησιμότητας τους κυμαίνονται σε 1%-2% ετησίως, με τους χρήστες οπιοειδών που πεθαίνουν
στην Ευρώπη να υπολογίζονται μεταξύ 10.000 έως 20.000 ετησίως. Ειδικότερα για
τους χρήστες οπιοειδών οι πιθανότητες να πεθάνουν είναι 10 φορές περισσότερες
από άλλα άτομα της ίδιας ηλικίας και του ίδιου φύλου που δεν κάνουν χρήση. Σε μελέτη του European Monitoring centre for drugs and drug Addiction (2015) η πλειοψηφία των θανάτων οφείλεται σε υπερδοσολογία, έπεται η αυτοκτονία, και σε μικρότερο
βαθμό σε ασθένεια λόγω hiv/Aids ή σε άλλες σωματικές ασθένειες.
οι θάνατοι από οπιούχα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου από ναρκωτικά. Στην Ευρωπαϊκή
Έκθεση για τα Ναρκωτικά για το 2013, αναφέρεται ότι στην Ευρώπη ο κίνδυνος για
overdose είναι υψηλότερος για όσους κάνουν χρήση ηρωίνης και άλλων οπιοειδών. Η
χρήση ναρκωτικών είναι μία από τις κυριότερες αιτίες θνησιμότητας μεταξύ των νέων
στην Ευρώπη, αφενός άμεσα λόγω της υπερβολικής δόσης, αφετέρου έμμεσα λόγω
ασθενειών και ατυχημάτων που συνδέονται με τα ναρκωτικά, αλλά και περιστατικών
βίας ή αυτοκτονίας (EMcddA, 2013).
Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν σε Αυστραλία και Ηνωμένο βασίλειο, όπως αναφέρεται από
τους darke et al. (1996a) και από τους Gossop et al. (1996) αντίστοιχα, η πλειοψηφία
των χρηστών ναρκωτικών που είχε εμπειρία υπερβολικής δόσης (overdose), δήλωσε
ότι αυτή οφείλονταν στη χρήση οπιοειδών. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, τα περιστατικά υπερβολικών δόσεων ηρωίνης παρατηρήθηκαν σε συνδυασμό με την κατανάλωση άλλων κατασταλτικών, του κεντρικού νευρικού συστήματος ουσιών, όπως είναι
το αλκοόλ, οι βενζοδιαζεπίνες και άλλα οπιοειδή (darke et al., 1996a). Όπως φαίνεται
και από μελέτη που διεξήγαγαν οι hammersley et. al. (1995) στη Γλασκώβη, η χρήση
της ηρωίνης ταυτόχρονα με άλλες ουσίες, όπως αλκοόλ, τεμαζεπάμη, διαζεπάμη, σηματοδοτεί την αύξηση των θανάτων. Επιπρόσθετα, οι hulse et al. (1999) αναφέρουν
ότι το ποσοστό θνησιμότητας για τους παράνομους χρήστες οπιούχων είναι 13 φορές μεγαλύτερο από ότι για το γενικό πληθυσμό. μάλιστα οι hulse et al. (1999), κάνοντας ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, συνοψίζουν ότι η θνησιμότητα που συνδέεται
με την παράνομη χρήση οπιούχων μπορεί να οφείλεται στις φαρμακολογικές δράσεις
ή στην τοξικότητα των ίδιων των οπιούχων, σε μολύνσεις από ιούς όπως είναι η ηπα-
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τίτιδα B, c ή ο ιός hiv λόγω της ενέσιμης χρήσης, ή τέλος σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, η αυξημένη έκθεση στη βία και στα ατυχήματα ή/και η αυτοκτονία.
τόσο στις εξαρτήσεις από αλκοόλ όσο και από ναρκωτικά, τα ποσοστά θνησιμότητας στους
άντρες είναι πολύ μεγαλύτερα από ότι στις γυναίκες, ενώ συχνά πρόκειται για θανάτους που συνοδεύονται από στιγματισμό της οικογένειας λόγω της αιτίας θανάτου.
οι χρήστες παράνομων ουσιών είναι συχνότερα άντρες, νεότεροι σε ηλικία, άνεργοι,
με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, άγαμοι και γενικά με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό προφίλ από το γενικό πληθυσμό. Αυτό αναδεικνύεται από πολυάριθμες
έρευνες. Για παράδειγμα, στη Νορβηγία σε έρευνα για την περίοδο 2003-2004 και
2006-2009 σε 1.628 θανάτους σχετιζόμενους με ναρκωτικά, μόλις το 23% ήταν γυναίκες. Επίσης, ο μέσος όρος ηλικίας θανάτου ήταν τα 38,4 έτη (με τους άντρες να διαφοροποιούνται στα 41 έτη και τις γυναίκες στα 37,6 έτη). Κάτω των 20 ετών το ποσοστό ήταν μόλις 1,8% και άνω των 60 ετών το ποσοστό ήταν 3,8% (Amundsen,
2015). παρόμοια ευρήματα αναφορικά με την ηλικία αναδύθηκαν από παλαιότερη μελέτη και ως προς τις αυτοκτονίες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, καθώς το 73%
των περιπτώσεων ήταν από 30 και πάνω, με τη διαφορά ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνταν μεταξύ των περιπτώσεων αυτοκτονίας καθώς αντιστοιχούσαν περίπου
στο 50% (retka & lester, 1979).
Για την Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση του EMcddA (2017), με βάση στοιχεία δύο ερευνών
από το 2004 και το 2006, η κάνναβη είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο ναρκωτικό
και η χρήση της αφορά κυρίως τους νεαρούς ενήλικες, ηλικίας 15-24 ετών. Αναφέρεται επίσης ότι η επικίνδυνη χρήση ουσιών στην Ελλάδα οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην ενέσιμη χρήση οπιοειδών, κυρίως της ηρωίνης με τον αριθμό ωστόσο των υψηλού κινδύνου χρηστών ηρωίνης να έχει μειωθεί από το 2010. Αντίθετα ο αριθμός των
χρηστών που αναζητούν θεραπεία για την εξάρτηση από κάνναβη έχει αυξηθεί. παρατηρείται ωστόσο ότι οι χρήστες ηρωίνης είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία (22 η μέση ηλικία
έναρξης και 35 η μέση ηλικία έναρξης θεραπείας) από τους χρήστες κάνναβης (17 η
μέση ηλικία έναρξης και 27 η μέση ηλικία έναρξης θεραπείας).
Για το 2015, με βάση την εκτίμηση του αριθμού των χρηστών υψηλού κινδύνου ηλικίας 15-64
ετών και με κύρια ουσία τα οπιοειδή, η εκτίμηση του συνολικού αριθμού χρηστών
υψηλού κινδύνου είναι 16.701, με τους άντρες να εκτιμώνται σε 14.127 και τις γυναίκες σε 2.568, και την πλειοψηφία αυτών να εντάσσεται στην ηλικιακή ομάδα των 3564 ετών. Η εκτίμηση αυτή δεν διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη εκτίμηση για το
2014, είναι όμως αρκετά χαμηλότερη από αυτή του 2009 (ΕΚτΕπΝ, 2017).
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των ψυχοκοινωνικών παραγόντων (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επαγγελματική κατάσταση, διαμονή) που συνδέονται με
την θνησιμότητα του πληθυσμού των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών. Αντίστοιχες
έρευνες έχουν γίνει σε διάφορες χώρες, ωστόσο στην Ελλάδα τα περισσότερα στοιχεία δίνονται μέσα από τις εκθέσεις του ΕΚτΕπΝ (Εθνικού Κέντρου τεκμηρίωσης και
πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά) και δεν έχει γίνει, όσο είναι στη γνώση των συγγραφέων, αντίστοιχη μελέτη για τα ελληνικά δεδομένα.
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Η έρευνα διεξήχθη ως αναδρομική περιγραφική μελέτη στοιχείων που υπήρχαν σε αρχείο.
μελετήθηκαν θάνατοι που οφειλόταν σε άμεση, έμμεση ή μακροχρόνια χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, στις τοξικολογικές εξετάσεις των οποίων ανευρέθηκε έστω μία
εξαρτησιογόνα ουσία. οι αναλυθείσες περιπτώσεις περιελάμβαναν πληροφορίες από
τους φακέλους που υπήρχαν στο Εργαστήριο ιατροδικαστικής και τοξικολογίας της
ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών. Σε κάθε φάκελο, πέραν της ιατροδικαστικής έκθεσης και των τοξικολογικών εξετάσεων, υπήρχε το έγγραφο της Αστυνομίας για την παραγγελία ιατροδικαστικής έκθεσης όπου αναγραφόταν σχετικές πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου, αλλά και ένα ερωτηματολόγιο που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν συμπληρωμένο από ερωτήσεις που έγιναν σε συγγενείς, φίλους ή άλλα, σχετιζόμενα με τους θανόντες, άτομα. Επισημαίνεται ότι τα άτομα που συμπλήρωναν τα ερωτηματολόγια ήταν διαφορετικά όπως επίσης και οι ιατροδικαστές που συμπλήρωναν τις σχετικές εκθέσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
ο ίδιος τρόπος γραφής ή οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες σε όλες τις περιπτώσεις.
πληροφορίες ελήφθησαν υπόψη και από ληξιαρχικές πράξεις θανάτου ή/και άλλα
σχετικά έγγραφα, με κυριότερη ωστόσο πηγή τα εργαστηριακά αποτελέσματα των
τοξικολογικών εξετάσεων. οι τοξικολογικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο αίμα,
στα ούρα και σε κάποιες περιπτώσεις και σε άλλα όργανα του σώματος (π.χ. ρινικό
επίχρισμα, στομάχι, κ.ά.).
Συνολικά μελετήθηκαν 5.467 φάκελοι για τα έτη 2012-2016. Από τους ανωτέρω φακέλους το
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι θάνατοι στις τοξικολογικές εξετάσεις των οποίων
ανευρέθηκε κάποια εξαρτησιογόνος ουσία (για παράδειγμα, κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, αμφεταμίνες, μεθαδόνη, αλκοόλ, βενζοδιαζεπίνες, κ.α.). τα δεδομένα που συλλέχθηκαν καταγράφηκαν σε τυποποιημένη φόρμα συλλογής δεδομένων. οι παράγοντες που μελετήθηκαν σε σχέση με τους θανάτους στων οποίων τις τοξικολογικές
εξετάσεις ανευρέθηκε τουλάχιστον μία εξαρτησιογόνος ουσία είναι: τα δημογραφικά
και κοινωνικά χαρακτηριστικά, οι συνθήκες θανάτου, η αιτία θανάτου και τα τοξικολογικά ευρήματα. Για τις ανωτέρω μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν πίνακες συχνοτήτων,
από τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν στο Στατιστικό πακέτο sPss ώστε να γίνει η ποσοτική ανάλυση, ενώ διενεργήθηκαν και διασταυρώσεις (chi-square tests) για να ελεγχθεί η μεταξύ τους σχέση. Όπως προέκυψε από την ανάλυση, το φύλο δεν αποτελεί
μεταβλητή που επηρεάζει τις υπόλοιπες, σε αντίθεση με την ηλικία που αναδείχθηκε
η σημαντικότερη μεταβλητή, συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες.
Επισημαίνεται ότι εξαιρέθηκαν οι περιπτώσεις των τροχαίων, των ανθρωποκτονιών και των
πνιγμών καθώς εκεί η αιτία θανάτου μπορεί να οφειλόταν ή/και σε εξωτερικούς παράγοντες. Επιπλέον, σε δύο περιπτώσεις δεν υπήρχαν στοιχεία στο φάκελο που να αποδεικνύουν την ηλικία του θανόντα, οπότε καταγράφηκαν όλα τα άλλα δεδομένα πλην
της ηλικίας. τέλος, οι περιπτώσεις που μελετήθηκαν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία προερχόταν από την περιοχή της Αττικής (79,2%) και από λοιπούς νομούς όπως
Εύβοια, λαμία, βοιωτία, Θήβα, καθώς αυτές ήταν οι περιοχές κάλυψης του συγκεκριμένου Εργαστηρίου ιατροδικαστικής και τοξικολογίας στο οποίο πραγματοποιήθηκε η
παρούσα έρευνα, έπειτα από τα αιτήματα των Αστυνομικών Αρχών για διενέργεια ιατροδικαστικής έκθεσης.
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ΑΝΑλυΣΗ – πΑρουΣιΑΣΗ δΕδομΕΝώΝ

το τελικό δείγμα αποτελείτο από τα στοιχεία των φακέλων 178 ατόμων στων οποίων τις τοξικολογικές εξετάσεις ανευρέθηκε κάποια εξαρτησιογόνος ουσία. οι δύο πρώτες μεταβλητές που μελετήθηκαν ήταν το φύλο και η Ηλικία. Όπως αναδεικνύεται το 89,9%
των περιπτώσεων ήταν άντρες και το 10,1% γυναίκες. δηλαδή η αναλογία
γυναικών/αντρών είναι 1/10. Η μέση ηλικία θανάτου των περιπτώσεων που μελετήθηκαν ήταν τα 41,99 έτη, με τη μικρότερη ηλικία να είναι αυτή των 16 ετών και τη μεγαλύτερη αυτή των 79 ετών. Η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι αυτή των 35-44
ετών (32%), ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών (24,7%) και έπονται τα άτομα 2534 ετών (19,1%). Η ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών εκπροσωπείται με ποσοστό 12,4%, ενώ
όπως φαίνεται ο αριθμός των ατόμων που είναι άνω των 65 ετών είναι ιδιαίτερα μικρός (2,8%) και αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τα δεδομένα του γενικού πληθυσμού, όπου τα ποσοστά θνησιμότητας των ατόμων άνω των 65 ετών είναι σαφώς υψηλότερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα ως προς την χρήση ουσιών σε
συνδυασμό με τα αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού. μικρό είναι και το ποσοστό των νέων 15-24 ετών (7,9%).
τα ευρήματα, όσον αφορά στο φύλο, ταυτίζονται και με τα στοιχεία από τις θεραπευτικές μονάδες στην Ελλάδα, καθώς περίπου ένας στους δέκα θεραπευόμενους είναι γυναίκα,
με το ποσοστό να ποικίλλει ανάλογα με την κύρια ουσία και τον τύπο θεραπείας
(EMcddA, 2017). παράλληλα η μέση ηλικία εισαγωγής των ατόμων σε θεραπεία, για
τα έτη 2012-2015, είναι τα 33 έτη (ΕΚτΕπΝ, 2017), στοιχείο που συνδέεται με το εύρημα της παρούσας έρευνας ότι τα άτομα που πεθαίνουν από χρήση ουσιών ανήκουν
σε μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα καθώς πρόκειται για χρόνιους χρήστες ουσιών. Αφενός μπορεί να έχουν διακόψει τη θεραπεία και να έχουν κάποιο overdose μετά, αφετέρου έχει σίγουρα καταπονηθεί ο οργανισμός τους από την χρόνια χρήση ουσιών.
παρατηρείται άλλωστε ότι η μέση διάρκεια χρήσης ηρωίνης ξεπερνά τα 10 έτη (darke
et al., 1996a).
ώς προς τους θανάτους που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών και σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρατίθενται από το ΕΚτΕπΝ (2017), για τη δεκαετία 2006-2015, με εξαίρεση το
2006, η πλειοψηφία των θανόντων ήταν μεγαλύτεροι των 30 ετών, με τα έτη 20112015 να έχουν σημαντική αύξηση στα ποσοστά αυτής της ηλικιακής ομάδας. Ενώ και
ως προς το φύλο, σχεδόν σε όλα τα προαναφερόμενα έτη, η αναλογία για τους
άντρες και τις γυναίκες είναι περίπου 9:1. Αλλά και με βάση τα στοιχεία του EMcddA
(2017) για το 2015, η πλειονότητα των επιβεβαιωθέντων θανάτων για την Ελλάδα αφορούσε άνδρες, μεγαλύτερους από 31 ετών και χρήστες οπιοειδών. οι άντρες αποτελούν γενικότερα την συντριπτική πλειοψηφία σχεδόν σε όλες τις έρευνες που αφορούν την χρήση ουσιών και την θνησιμότητα, όπως προκύπτει και από αντίστοιχη μελέτη που έγινε στην βραζιλία (campelo & caldas, 2010).
Συνδυάζοντας την ηλικία με την αιτία θανάτου αναδεικνύεται ότι τα άτομα που πεθαίνουν από
αλκοόλ είναι μεγαλύτερα σε ηλικία (από 45 ετών και πάνω κυρίως) από αυτά που πεθαίνουν από ναρκωτικές ουσίες και επίσης πολύ λιγότερα σε αριθμό, αναδεικνύοντας
το πρώτο pattern αυτής της έρευνας. Επιπλέον, φαίνεται ότι η κύρια ηλικιακή ομάδα
που πλήττεται από θανάτους είναι αυτή των 35-44 ετών, κυρίως για τη δηλητηρίαση
από εξαρτησιογόνες ουσίες, από οργανική αιτία αλλά και από αυτοκτονίες.
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ΠΙΝΑκΑΣ 1. διΑΣτΑυρώΣΗ ΗλιΚιΑΣ ΚΑι ΑιτιΑΣ ΘΑΝΑτου

Ηλικία

Αιτία θανάτου

Σύνολο

Δηλητηρίαση*
από εξαρτησιογόνες ουσίες

Δηλητηρίαση
από αιθυλική
αλκοόλη**

Αυτοκτονία

Οργανική αιτία
σχετιζόμενη ή μη
με ουσίες

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

7
23
28
20
9
0

0
0
1
2
3
2

4
6
7
3
2
0

3
5
21
19
8
3

14
34
57
44
22
5

Σύνολο

87

8

22

59

176

* εξαιρούνται οι περιπτώσεις «Δηλητηρίαση από αιθυλική αλκοόλη»
** αφορά 7 περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκαν από τον ιατροδικαστή ως «Δηλητηρίαση από αιθυλική αλκοόλη», εκ των οποίων
στις 6 υπήρχε μόνο αλκοόλ και στην 7η αλκοόλ και κάνναβη, και 1 περίπτωση που χαρακτηρίστηκε «Δηλητηρίαση από βενλαφαξίνη και αιθυλική αλκοόλη» δηλαδή συνδυασμός αλκοόλ και αντικαταθλιπτικού φαρμάκου.

chi-squArE tEsts

Value
Pearson chi-square
likelihood ratio
linear-by-linear Association
n of valid cases

38,500
33,914
4,306
176

a

df

Asymp. Sig.(2-sided)

15
15
1

,001
,004
,038

a 13 cells (54,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,23.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Office for national statistics για την Αγγλία από τις εγγραφές του
2014, όπως παρατίθενται από τους turnbull & standing (2016), τα ποσοστά θνησιμότητας για τους θανάτους που σχετίζονται με το αλκοόλ είναι υψηλότερα για την ηλικιακή ομάδα 55-64 τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες, με τους άντρες
ωστόσο να αποτελούν την πλειοψηφία. Αντίστοιχα αναφέρουν ότι για τους θανάτους
από ναρκωτικά σε Αγγλία και ουαλία (σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία του Ons), τα ποσοστά είναι υψηλότερα για την ηλικιακή ομάδα 40-49 ετών, με την πλειοψηφία πάλι να
είναι άντρες (τα 2/3) ενώ 1 στους 7 θανάτους ατόμων στη δεκαετία των 20 και 30 είναι σχετιζόμενος με ναρκωτικά. Συμπληρωματικά, οι Zador et. al. (2007), μνημονεύοντας δύο προγενέστερες έρευνες για τη Σκωτία, των Bird et al. και των King et al.,
αναφέρουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άντρες χρήστες ουσιών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από ναρκωτικά.
Σε έρευνα για τη Νότια τουρκία, ο μέσος όρος των ατόμων που είχαν πεθάνει από δηλητηρίαση από παράνομες ναρκωτικές ουσίες ήταν 29,81 έτη, με τις ηλικίες να κυμαίνονται
από τα 17 έως τα 57 έτη και τους άντρες να αποτελούν το 96,4% των περιπτώσεων.
Ενώ στους θανάτους από αλκοόλ ο μέσος όρος είναι τα 45,49 έτη (Battal et al., 2016).
τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Ερευνών της τζόρτζια (Georgia Bureau
of investigation -GBi), όπως αναφέρεται από τους Jann et al. (2013), για το 2010 το
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μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων αφορούσε άτομα μεταξύ 35-54 ετών. τα στοιχεία
της παρούσας έρευνας σχετίζονται όπως φαίνεται με άλλες έρευνες αλλά και με την
αναφορά του οργανισμού Adfam and cruse Breavement care (2014), ότι η πιο συνηθισμένη ηλικιακή ομάδα για θανάτους από ναρκωτικά είναι 30-39, ακολουθούμενη από
αυτή των 40-49, ενώ η ομάδα 55-59 αποτελεί την πιο κοινή ηλικιακή ομάδα για θανάτους από αλκοόλ.
Επόμενη μεταβλητή που μελετήθηκε είναι αυτή της οικογενειακής κατάστασης. διαπιστώθηκε ότι
η πλειοψηφία είναι άγαμοι (50%), παρά τον μεγάλο αριθμό αγνώστων στοιχείων (16,90%)
που εμφανίζονται. Έπονται οι έγγαμοι (18%) και ακολουθούν οι διαζευγμένοι (14,60%),
ενώ υπήρχε και μία περίπτωση χηρείας. Εύρημα που ταυτίζεται με αυτό της Amundsen
(2015), ότι ως επί τω πλείστον τα άτομα είναι άγαμοι, με τους παντρεμένους να ανέρχονται στο 14% για τους άντρες και στο 12% για τις γυναίκες. Και αυτή η μεταβλητή φαίνεται να συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης ενός μοτίβου, αυτό του άγαμου χρήστη.
Συνεχίζοντας μελετήθηκε η διαμονή των θανόντων.

ΠΙΝΑκΑΣ 2. διΑμοΝΗ

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο
Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

μόνος/η
με πατρική οικογένεια
φιλοξενούμενος/η
Άστεγος
με σύζυγο/σύντροφο/
παιδί/φίλο/η
Άγνωστο

47
37
3
2

26,4
20,8
1,7
1,1

26,4
20,8
1,7
1,1

26,4
47,2
48,9
50,0

33
56

18,5
31,5

18,5
31,5

68,5
100,0

Σύνολο:

178

100,0

100,0

ΠΙΝΑκΑΣ 3. διΑΣτΑυρώΣΗ ΚΑτΑΣτΑΣΗΣ διΑμοΝΗΣ ΚΑι ΑιτιΑΣ ΘΑΝΑτου

Κατάσταση διαμονής

μόνος/η
με πατρική οικογένεια
με σύζυγο/σύντροφο/άλλο
Άγνωστο/Άστεγος
Σύνολο

Αιτία θανάτου

Σύνολο

Δηλητηρίαση από
εξαρτησιογόνες
ουσίες

Αυτοκτονία

Οργανική αιτία
σχετιζόμενη ή μη
με ουσίες

26
24
20
26
96

7
7
3
5
22

14
6
13
27
60

47
37
36
58
178
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chi-squArE tEsts

Value
Pearson chi-square
likelihood ratio
linear-by-linear Association
n of valid cases

10,879
11,334
3,750
178

a

df

Asymp. Sig.(2-sided)

6
6
1

,092
,079
,053

a 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,45.
Το τεστ είναι αξιόπιστο καθώς 2 κελιά έχουν κάτω από 20%.

Αναφορικά με την κατάσταση διαμονής τους και παρά τις άγνωστες περιπτώσεις (μόνο σε 2 έγινε
γνωστό ότι επρόκειτο για άστεγο άντρα), βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των ατόμων δεν
έμεναν μόνοι τους. Ένα ποσοστό 26,4% έμενε μόνο του, ωστόσο το ποσοστό των ατόμων που έμενε είτε με την πατρική του οικογένεια, είτε με την δική του οικογένεια, είτε
με σύντροφο/φίλο/συγγενή ανέρχεται σε 41%. Στην έρευνα των Zador et. al. (2007) για
τη Σκωτία, μόλις το 2% δηλώνονται ως άστεγοι, με την πλειοψηφία (81%) να έχει ως κατοικία ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα. το 33% βρισκόταν σε σχέση κατά την περίοδο θανάτου. το 58% ζούσαν με κάποιον ακόμη και το 37% ζούσαν μόνοι. Ένα ακόμη λοιπόν μοτίβο που προκύπτει είναι ότι η πλειοψηφία των ατόμων δεν μένουν τελικά μόνοι τους,
αντίθετα αρκετοί ζούσαν ακόμη με την πατρική τους οικογένεια, ειδικά όσοι πέθαναν
από δηλητηρίαση από εξαρτησιογόνες ουσίες. μοτίβο που ταυτίζεται με την έκθεση του
ΕΚτΕπΝ (2017), όπου καταγράφεται ότι η πλειοψηφία των ατόμων που εισήλθαν για θεραπεία από το 2006 έως και το 2015 (που υπάρχουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία) διέμεναν
με τους γονείς τους σε ποσοστό μάλιστα πάνω από 50% για όλα τα έτη αναφοράς. Συγκεκριμένα για το 2012 το ποσοστό ανέρχεται σε 58,3%, για το 2013, σε 57,2%, για το
2014 σε 57,4% και για το 2015 σε 53,2%. μέσα από αυτή τη διαπίστωση ενισχύεται και
η άποψη πως η οικογένεια διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην εξάρτηση όσο
και στην απεξάρτηση του ατόμου, καθώς ενδέχεται η εξάρτηση να είναι το αποτέλεσμα
μιας κρίσης της οικογένειας ή των δυσλειτουργικών δυναμικών, και να αποτελεί το γεγονός που θα συσπειρώσει την οικογένεια. προκειμένου ωστόσο να επέλθει η ομοιόσταση
στην οικογένεια είναι απαραίτητη η διακοπή της χρήσης ουσιών (πουλόπουλος, 2011).
Επόμενη μεταβλητή αυτή της επαγγελματικής κατάστασης:
ΠΙΝΑκΑΣ 4. διΑΣτΑυρώΣΗ ΕπΑΓΓΕλμΑτοΣ ΚΑι ΑιτιΑΣ ΘΑΝΑτου

Επάγγελμα

Αιτία θανάτου
Δηλητηρίαση από
εξαρτησιογόνες
ουσίες

Σύνολο

Αυτοκτονία

Οργανική αιτία
σχετιζόμενη ή μη
με ουσίες

Άνεργος/η
Εργαζόμενος/η – μαθητής/τρια –
φοιτητής/τρια – Συνταξιούχος
Άγνωστο

49

10

21

80

28
19

8
4

25
14

61
37

Σύνολο

96

22

60

178
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chi-squArE tEsts

Pearson chi-square
likelihood ratio
linear-by-linear Association
n of valid cases

Value

df

Asymp. Sig.(2-sided)

4,136
4,185
2,284
178

4
4
1

,388
,382
,131

a

a 1 cell (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,57.
Το τεστ είναι αξιόπιστο καθώς 1 κελί έχει κάτω από 20%.

παρόλο που το ποσοστό των αγνώστων στοιχείων ανέρχεται σε 20,8% διαφαίνεται ξεκάθαρα
ότι η πλειοψηφία των ατόμων ήταν άνεργοι (44,9%). μόλις 41 άτομα (23%) ήταν εργαζόμενοι, ενώ στο δείγμα υπήρχαν και 8 μαθητές/φοιτητές (4,5%), 11 συνταξιούχοι
(6,2%) και ένας εισοδηματίας (0,6%). Και σε αντίστοιχη έρευνα στη Νορβηγία
(Amundsen, 2015), μόλις το 27% ανήκε στο εργατικό δυναμικό. «Οι εκθέσεις αποκαλύπτουν ότι, ενώ η χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν ποικίλλει πολύ μεταξύ των διαφόρων δημογραφικών ομάδων, η επίπτωση της χρήσης ηρωίνης και ο συνακόλουθος
θάνατος συνδέεται σημαντικά με λιγότερο εύπορες ομάδες ανθρώπων» (Mills, 2004,
p. 409), γεγονός που συνδυάζεται με την ανεργία και την μη ύπαρξη εισοδήματος.
Θετική αλλά όχι σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στους θανάτους από οπιοειδή και
στην ανεργία βρήκαν και οι Brown & wehby (2017), για χώρες των ΗπΑ και την περιφέρεια της Κολούμπια για τα έτη 1999-2014. Ειδικότερα λοιπόν για τους χρήστες
εξαρτησιογόνων ουσιών προκύπτει το μοτίβου του άνεργου και άγαμου χρήστη, γεγονός που δικαιολογεί ίσως και την διαμονή με την πατρική οικογένεια. Για τις άλλες κατηγορίες αιτίασης θανάτου φαίνεται ότι η επαγγελματική ιδιότητα είναι μοιρασμένη στη μέση.
Συνεχίζοντας με τις συνθήκες θανάτους και ειδικότερα με το σημείο θανάτου, και παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό ατόμων θα βρισκόταν νεκροί σε
εξωτερικό χώρο, είναι ξεκάθαρο ότι το σημείο θανάτου είναι τελικά η οικία των ατόμων, είτε πρόκειται για την δική τους είτε για την πατρική τους οικία είτε για την οικία
κάποιου φίλου ή συγγενή.

ΠΙΝΑκΑΣ 5. ΧώροΣ ΘΑΝΑτου

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο
Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

οικία
Νοσοκομείο
Ξενοδοχείο
Σε εξωτερικό χώρο/
δρόμο/πάρκο

112
32
4

62,9
18,0
2,2

62,9
18,0
2,2

62,9
80,9
83,1

30

16,9

16,9

100,0

Σύνολο:

178

100,0

100,0
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ΑΝΕυρΕΣΗ Σώρου Απο

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο
Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Συγγενή
φίλο/η
δημόσια υπηρεσία
Άλλο πρόσωπο
Άγνωστο

72
19
20
24
43

40,4
10,7
11,2
13,5
24,2

40,4
10,7
11,2
13,5
24,2

40,4
51,1
62,4
75,8
100,0

Σύνολο:

178

100,0

100,0

ΠΙΝΑκΑΣ 6. διΑΣτΑυρώΣΗ ΣΗμΕιο ΘΑΝΑτου ΚΑι ΑιτιΑΣ ΘΑΝΑτου

Σημείο θανάτου

Αιτία θανάτου

Σύνολο

Δηλητηρίαση από
εξαρτησιογόνες
ουσίες

Αυτοκτονία

Οργανική αιτία
σχετιζόμενη ή μη
με ουσίες

οικία
Νοσοκομείο
Ξενοδοχείο
Σε δρόμο/πάρκο/
εξωτερικό χώρο

60
15
3

20
0
0

32
17
1

112
32
4

18

2

10

30

Σύνολο

96

22

60

178

chi-squArE tEsts

Value
Pearson chi-square
likelihood ratio
linear-by-linear Association
n of valid cases

13,354
17,118
,000
178

a

df

Asymp. Sig.(2-sided)

6
6
1

,038
,009
,983

a 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,49.

Έτσι βλέπουμε ότι μόνο 30 άτομα έχουν πεθάνει σε εξωτερικό χώρο (16,90%) και όλοι οι υπόλοιποι βρέθηκαν σε εσωτερικό χώρο (83,10%) με κυρίαρχο φυσικά την οικία σε ποσοστό 62,90%, είτε επρόκειτο για δική τους οικία είτε για οικία που φιλοξενούνταν καθώς
υπήρχαν και αυτές οι περιπτώσεις. Ένα ποσοστό 18% έχει πεθάνει στο Νοσοκομείο
χωρίς να έχουμε προηγούμενα στοιχεία για τον τόπο που συνέβη το συμβάν, και τέλος
4 άτομα έχουν πεθάνει σε ξενοδοχείο (2,2%). ώς προς το άτομο που βρήκε τη σωρό
προκύπτει ότι επρόκειτο συνήθως για κάποιον συγγενή, καθώς όπως αναφέρθηκε η
πλειοψηφία ζούσε στο ίδιο σπίτι με συγγενείς (πατρική οικογένεια, σύζυγος, κ.α.). Στο
άλλο πρόσωπο συμπεριλαμβάνονται: γείτονες, διερχόμενοι, ιδιοκτήτες σπιτιών, κ.α.,
ενώ στη δημόσια υπηρεσία το Νοσοκομείο και σε μία περίπτωση η πυροσβεστική.
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Ειδικότερα για τις περιπτώσεις overdose, είναι συχνό η δηλητηρίαση να λαμβάνει χώρα στο
σπίτι του ατόμου ή ακόμη και στο σπίτι κάποιου φίλου του (strang et al., 1999). Και
στην έρευνα της Amundsen (2015), η πλειοψηφία των ατόμων πέθανε στο σπίτι (σχεδόν το 50%), ακολουθούσε το άλλο μέρος εκτός νοσοκομείου, σε μικρότερο ποσοστό το νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα υγείας και ένα ποσοστό περίπου 13% είχε άγνωστο τόπο θανάτου. Αντίστοιχα και στη Σκωτία στην έρευνα των Zador et. al. (2007) η
πλειοψηφία των θανάτων είχε συμβεί σε σπίτι, 48% σε δικό τους σπίτι και 20% σε
σπίτι φίλων, 6% σε σπίτι συγγενικού προσώπου, 10% σε νοσοκομείο, 8% σε hostel ή
ξενοδοχείο. Ενδιαφέρον είναι το εύρημα τους, που δεν μπορεί βέβαια να επιβεβαιωθεί στην παρούσα μελέτη λόγω έλλειψης στοιχείων, ότι στο 48% των περιπτώσεων
ήταν παρών κατά τη διάρκεια της υπερβολικής δόσης (overdose) και ένα ακόμη άτομο, συνήθως φίλος ή σύντροφος. Στοιχεία παραθέτουν και για την κλήση ασθενοφόρων, καθώς στο 82% των περιπτώσεων είχε κληθεί ασθενοφόρο που ωστόσο στο
81% των θανάτων ήταν ήδη νεκρά τα άτομα. Στοιχείο που συμφωνεί με τα δεδομένα
και της παρούσας έρευνας.
Ειδικότερα ως προς την κλήση ασθενοφόρων, για τους χρήστες ηρωίνης, σύμφωνα με έρευνα
των darke et al. (1996b), φαίνεται να είναι απρόθυμοι να ζητήσουν ιατρική βοήθεια σε
περίπτωση overdose, με το ασθενοφόρο να καλείται μόνο στις μισές περιπτώσεις, μάλιστα μόνο στο 17% των περιπτώσεων η πρώτη ενέργεια ήταν η κλήση ασθενοφόρου.
Ενώ και εδώ το 86% του δείγματος ήταν παρόντες σε έτερο περιστατικό overdose
τους τελευταίους μήνες. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει ο shapiro (2009, σελ. 13), «το
πού κάνουν οι άνθρωποι χρήση ουσιών και το τι κάνουν τη συγκεκριμένη στιγμή μπορεί
να πολλαπλασιάσει τους κινδύνους. Οι νέοι παίρνουν συχνά ουσίες σε επικίνδυνα μέρη,
όπως κοντά σε ποτάμια ή παραπόταμους ή σιδηροδρομικές γραμμές, ή σε εγκαταλειμμένα κτίρια μακριά από ενήλικες». Αυτό ενέχει και τον κίνδυνο του να μην μπορεί να
φτάσει έγκαιρα ένα ασθενοφόρο. Όπως όμως αναφέρθηκε παραπάνω, στην παρούσα
έρευνα οι θάνατοι σε εξωτερικό χώρο αποτελούν μειοψηφία, άρα μειώνεται και ο κίνδυνος του να αργήσει να φτάσει κάποιο ασθενοφόρο.
Από τις κυριότερες μεταβλητές που μελετήθηκαν είναι αυτή της αιτίας θανάτου.
ΠΙΝΑκΑΣ 7. ΑιτιΑ ΘΑΝΑτου

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο
Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

δηλητηρίαση από εξαρτησιογόνες ουσίες
δηλητηρίαση από αιθυλική αλκοόλη
δηλητηρίαση από βενλαφαξίνη και αιθυλική αλκοόλη
δηλητηρίαση από κατασταλτικά του ΚΝΣ
φαρμακευτική δηλητηρίαση
(συμπεριλαμβάνεται βενζοδιαζεπίνη)
Αυτοκτονία
οργανική αιτία
οργανική αιτία – θάνατος σχετιζόμενος με ουσίες
Σήψη

77
7
1
10

43,2
3,9
,6
5,6

43,2
3,9
,6
5,6

43,2
47,1
47,7
53,3

1
22
37
19
4

,6
12,4
20,8
10,7
2,2

,6
12,4
20,8
10,7
2,2

53,9
66,3
87,1
97,8
100,0

Σύνολο:

178

100,0

100,0
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προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάλυση, οι αιτίες θανάτου ομαδοποιήθηκαν σε 3 βασικές κατηγορίες όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΙΝΑκΑΣ 8. ΑιτιΑ ΘΑΝΑτου

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο
Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

δηλητηρίαση από ουσίες
ή αιθυλική αλκοόλη
Αυτοκτονία
οργανική αιτία σχετιζόμενη
ή μη με ουσίες

96
22

53,9
12,4

53,9
12,4

53,9
66,3

60

33,7

33,7

100,0

Σύνολο:

178

100,0

100,0

ώς προς τις αιτίες θανάτου προκύπτει ότι στην πλειοψηφία τους (53,9%) η αιτία θανάτου είναι
η δηλητηρίαση από εξαρτησιογόνες ουσίες. Έπονται οι οργανικές αιτίες (ισχαιμία
μυοκαρδίου, λοίμωξη αναπνευστικού, κίρρωση ήπατος, κ.α.) με ποσοστό 33,7% (όπου
το 10,7% αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση ως θάνατος σχετιζόμενος με ουσίες) και τέλος η αυτοκτονία σε ποσοστό 12,4%. Ειδικότερα ως προς τις αυτοκτονίες,
επισημαίνεται ότι δεν αφορούσαν αυτοκτονία από overdose αλλά απαγχονισμό, πτώση από ύψος και πυροβολισμό από όπλο. Από παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες
(μπορεί ωστόσο να συμπεριλαμβάνονται και βενζοδιαζεπίνες λόγω της πολυχρήσης)
οι θάνατοι είναι σε ποσοστό 43,2%, από αιθυλική αλκοόλη σε ποσοστό 4,5% και από
κατασταλτικά του ΚΝΣ σε ποσοστό 6,2%.
ο darke και οι συνεργάτες του (1996a) διαπίστωσαν ότι το overdose σχετίζεται με τη διάρκεια
της χρήσης ηρωίνης, τη βαρύτητα εθισμού αλλά και την ταυτόχρονη κατανάλωση αλκοόλ ή/και βενζοδιαζεπινών. Ενώ για τους rossow και lauritzen (1999) η δηλητηρίαση
από ουσίες και η απόπειρα αυτοκτονίας συνδέονται επίσης με την χρήση πολλαπλών
ναρκωτικών ουσιών, την κακή κοινωνική ένταξη και τα ψυχιατρικά προβλήματα. Και με
παλαιότερα στοιχεία από τα επείγοντα των νοσοκομείων, οι αυτοκτονίες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και οι απόπειρες αυτοκτονίας, αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, με τα ηρεμιστικά
να εμπλέκονται στις περισσότερες περιπτώσεις (retka & lester, 1979).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το ποσοστό θνησιμότητας για τους χρήστες ηρωίνης είναι 13 φορές
υψηλότερο από αυτό των συνομηλίκων τους. Ειδικότερα για τους θανάτους που αποδίδονται στην αυτοκτονία το ποσοστό για αυτήν την ομάδα χρηστών κυμαίνεται από 3-35%
(η πλειοψηφία των μελετών κυμαίνεται στο 3-10%), με τα στοιχεία να καταδεικνύουν ότι
είναι 14 φορές πιο πιθανό να πεθάνουν από αυτοκτονία συγκριτικά με τους συνομήλικούς τους (darke & ross, 2002) και το ποσοστό για απόπειρα αυτοκτονίας να είναι τουλάχιστον 12 φορές μεγαλύτερο από ότι για τον γενικό πληθυσμό (saxon et al., 1978).
ώστόσο και οι οργανικές αιτίες δεν πρέπει να αγνοούνται καθώς ένα σεβαστό ποσοστό λόγω
του ιστορικού της κακής υγείας, των κακών συνθηκών διαβίωσης, της κατανάλωσης
καπνού και αλκοόλ και της επιδείνωσης του ανοσοποιητικού συστήματος, και σε συν-
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δυασμό με την ηλικία, καθιστά τους χρήστες πιο ευάλωτους σε μια σειρά χρόνιων
προβλημάτων υγείας. μεταξύ αυτών είναι τα καρδιαγγειακά και πνευμονικά προβλήματα, η μόλυνση με τον ιό της ηπατίτιδας, η κίρρωση του ήπατος και άλλα ηπατικά
προβλήματα (http://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/
2015/online/chapter2), προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και στο θάνατο.
Για παράδειγμα, η χρήση ουσιών δεν ακολουθεί συχνά για όλους τον ίδιο κανόνα, έτσι η «συνήθως αμελητέα αύξηση του καρδιακού ρυθμού από την κάνναβη μπορεί να είναι επώδυνη για κάποιους που υποφέρουν από στηθάγχη», ενώ η παράλληλη χρήση βενζοδιαζεπινών και αλκοόλ μπορεί να αποβεί μοιραία (shapiro, 2009, σελ. 18 & 20). Στην παρούσα έρευνα, στις οργανικές αιτίες έχουν ανευρεθεί όλα τα παραπάνω καθώς σε
αρκετές περιπτώσεις όπου ανευρέθηκε κάνναβη, υπήρχε ως αιτία θανάτου «Συνεπεία
πρόσφατου εμφράγματος του μυοκαρδίου» και αναφερόταν στις παρατηρήσεις του
ιατροδικαστή «Η χρήση της κάνναβης έχει ενοχοποιηθεί για αιφνίδιο θάνατο, εν μέσω
πρόκλησης καρδιακών αρρυθμιών» ή «Υπάρχουν σημαντικά επιστημονικά στοιχεία τα
οποία δείχνουν ότι η κάνναβη (και ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με κατάχρηση οινοπνεύματος) μπορεί να προκαλέσει συμβάσματα από το καρδιαγγειακό σύστημα ακόμη και
αιφνίδιο θάνατο». Άλλες οργανικές αιτίες αφορούσαν κίρρωση ήπατος, λοίμωξη αναπνευστικού, εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου κ.α. Η λήψη υπερβολικής δόσης άλλωστε, πέραν της δηλητηρίασης, μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα όπως
ο πνιγμός από εμετό σε περίπτωση αναισθησίας λόγω της τοξίκωσης (shapiro, 2009).
ώς προς τα τοξικολογικά ευρήματα και τις ουσίες που ανιχνεύτηκαν είτε στο αίμα είτε στα ούρα, είτε αλλού (π.χ. ρινικό επίχρισμα), παρατηρήθηκαν τα εξής:
Η συνηθέστερη ουσία είναι η ηρωίνη και έπεται η κάνναβη και οι βενζοδιαζεπίνες. Και το αλκοόλ έχει μεγάλη συχνότητα, ωστόσο στη συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε πολύ
χαμηλές συγκεντρώσεις στο αίμα που δεν επηρέασαν την αιτία θανάτου.
ΠΙΝΑκΑΣ 9.

OΥΣΙΑ

Συχνότητα

Κάνναβη
Ηρωίνη
οπιοειδή ουσία
Κοκαΐνη
μεθαδόνη
βουπρενορφίνη
Αμφεταμίνες/ μεθαμφεταμίνες
ή συγγενής αμφεταμίνη
a-PvP και pentedrone
βενζοδιαζεπίνες
ιμπογκαΐνη
Αλκοόλ

Ποσοστό

Έγκυρο
Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

71
81
25
27
13
1

39,9
45,5
14,0
15,2
7,3
,6

39,9
45,5
14,0
15,2
7,3
,6

39,9
45,5
14,0
15,2
7,3
,6

3
1
65
1
69

1,7
,6
36,5
,6
38,8

1,7
,6
36,5
,6
38,8

1,7
,6
36,5
,6
38,8

μέσα από την παρούσα έρευνα αναδεικνύεται η υψηλή χρήση βενζοδιαζεπινών (36,5%) πέραν
της ηρωίνης (45,5%). Ενώ όπως φαίνεται και η κάνναβη (39,9%) είναι συχνή στη χρή-
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ση ουσιών. προκύπτει λοιπόν ότι η κύρια ομάδα που εμπλέκεται στους θανάτους από
δηλητηρίαση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι τα οπιοειδή. Επίσης, σε αρκετούς από
τους θανόντες ανευρέθηκε η χρήση κάνναβης γεγονός που την καθιστά αρκετά δημοφιλή ουσία και θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο ο ρόλος της τόσο ως προς τη
θνησιμότητα όσο και ως προς την συνηγορία υπέρ της εξάρτησης. Η κοκαΐνη ανευρέθηκε σε ένα ποσοστό 15,2%, δεν φαίνεται να αποτελεί λοιπόν τόσο δημοφιλή ουσία,
ενώ άλλες ουσίες όπως οι αμφεταμίνες ανευρέθηκαν σε πολύ λίγες περιπτώσεις
(1,7%). Σίγουρα ωστόσο, το σημαντικότερο εύρημα είναι ο καθοριστικός ρόλος που
παίζουν οι βενζοδιαζεπίνες στην ομάδα των χρηστών ουσιών καθώς φαίνεται να τις
χρησιμοποιούν συνδυαστικά με άλλες ουσίες όπως θα αναδειχθεί και παρακάτω.
Σύμφωνα με το Office for national statistics για την Αγγλία και την ουαλία, όπως παρατίθεται
από τους turnbull & standing (2016), τα οπιοειδή όπως η ηρωίνη, η μορφίνη και η μεθαδόνη αποτελούν την πιο κοινή αιτία θανάτου για περίπου 1.800 θανάτους για το
2014. Ενώ σε μεγάλο αριθμό εμπλέκονται και συνταγογραφούμενα φάρμακα. τέλος αρκετοί από τους θανόντες ήταν πολυχρήστες καθώς είχαν κάνει χρήση διαφόρων εξαρτησιογόνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου και του αλκοόλ (στο 1/3 των θανάτων αναφερόταν και το αλκοόλ). Στην έρευνα των Zador, et. al. (2007) για τη Σκωτία τα 2/3 των
ατόμων (202/300) ήταν θετικά σε βενζοδιαζεπίνες σε ποσοστό 67%. Επιπλέον, το 59%
είχε κάνει χρήση ηρωίνης/μορφίνης, το 56% αλκοόλ, το 28% μεθαδόνη, το 9% κοκαΐνη,
το 5% MdMA (ecstasy), το 4% αμφεταμίνες. Αναφερόμενοι ωστόσο στο άρθρο τους σε
άλλες έρευνες που έγιναν σε ευρωπαϊκές χώρες, συγκριτικά με το ποσοστό χρήσης
βενζοδιαζεπινών, σε προγενέστερες έρευνες το ποσοστό κυμαινόταν από 26%-48%. Αλλά και στην Νότια τουρκία, σε έρευνα για τους θανάτους από δηλητηρίαση για την περίοδο 2007-2011, το ποσοστό των θανάτων από συνταγογραφούμενα φάρμακα (με τις
βενζοδιαζεπίνες να είναι το κυρίαρχο φάρμακο) ανέρχεται στο 25%, από παράνομες
ναρκωτικές ουσίες σε 20% (με τα οπιοειδή σε ποσοστό 73,87% και την τετραϋδροκανναβινόλη σε ποσοστό 21,6%) και από αλκοόλ σε ποσοστό 14% (Battal et al., 2016).
Επισημαίνεται ότι αν και οι βενζοδιαζεπίνες μπορεί να χορηγούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, η χρήση τους συχνά γίνεται πέραν των οδηγιών, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι
η κατάχρηση των βενζοδιαζεπινών συμβάλλει στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των
χρηστών οπιοειδών ουσιών υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τους vogel et al. (2013), οι
χρήστες οπιοειδών υψηλού κινδύνου συνήθως καταχρώνται τις βενζοδιαζεπίνες για να
αυξήσουν τις επιδράσεις των οπιοειδών. οι βενζοδιαζεπίνες μπορούν επίσης να παρατείνουν την ένταση και τη διάρκεια της επίδρασης των οπιοειδών. Γενικά λαμβάνονται από τους χρήστες οπιοειδών από το στόμα, εισπνέονται ή από ενδοφλέβια ένεση.
οι συχνότερα αναφερόμενες βενζοδιαζεπίνες σε μελέτες ή εντοπισμένες σε στατιστικά στοιχεία σχετιζόμενων με τα ναρκωτικά θανάτων είναι η διαζεπάμη, η κλοναζεπάμη, η αλπραζολάμη, η οξαζεπάμη και η φλουνιτραζεπάμη (εύρημα που συμφωνεί και
με την παρούσα μελέτη). οι βενζοδιαζεπίνες με ταχύτερη έναρξη δράσης (π.χ., διαζεπάμη, αλπραζολάμη ή λοραζεπάμη) φαίνεται να χρησιμοποιούνται συχνότερα από
χρήστες οπιοειδών από εκείνους με βραδύτερη εμφάνιση (π.χ. οξαζολάμη ή πραζεπάμη) (EMcddA, 2015).
Η μεγάλη συχνότητα των βενζοδιαζεπινών στις μεταθανάτιες τοξικολογικές εξετάσεις των
χρηστών οπιοειδών ουσιών αναφέρεται σε αρκετές έρευνες. Για παράδειγμα, όπως
αναφέρεται σε σχετικές μελέτες στο άρθρο των lintzeris et al. (2007) εμφανίζονται
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στο 40-80% των συνδεόμενων θανάτων με τη μεθαδόνη (Γαλλία, Ηνωμένες πολιτείες,
Αυστραλία) και στο 50-80% των συνδεόμενων θανάτων με την ηρωίνη (Γερμανία, ιρλανδία, Ηνωμένο βασίλειο) και πάνω από το 80% των συνδεόμενων θανάτων με βουπρενορφίνη. Ενώ σύμφωνα με άλλα πρόσφατα στοιχεία του EMcddA οι βενζοδιαζεπίνες πιστεύεται ότι έχουν διαδραματίσει ρόλο στο 28% των θανάτων στη Σκωτία, στο
48% στη Γαλλία, στο 30-32,5% στην πορτογαλία και στο 35% στην ιρλανδία. Ακόμη
όμως και αν δεν έπαιξαν ρόλο στο θάνατο, η παρουσία τους σε θανάτους που προκαλούνται από ναρκωτικά, έχει αναφερθεί σε ποσοστά 72% για τη Σκωτία και 88% για τη
φινλανδία. τέλος, σύμφωνα με στοιχεία των Νοσοκομείων δεν φαίνεται να υπάρχουν
διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο και την ηλικία ανάμεσα στους χρήστες ηρωίνηςβενζοδιαζεπινών (EMcddA, 2015).
τα παραπάνω συμφωνούν και με τα στοιχεία που παραθέτονται από το ΕΚτΕπΝ (2017), όπου
για το 2015 τα οπιοειδή συνέχισαν να αποτελούν τη συχνότερα αναφερόμενη κύρια
ουσία χρήσης, με την κάνναβη να ακολουθεί ως κύρια ουσία σε ποσοστό 19,4%, την
κοκαΐνη σε 6,6% και όλες τις άλλες ουσίες σε 4,2%. Επιπλέον, κάνοντας μνεία σε προγενέστερη έκθεση του ΕΚτΕπΝ, αναφέρεται για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ότι για το
2014 τα οπιοειδή αποτέλεσαν το 39% των αιτημάτων για θεραπεία, η κάνναβη ήταν η
δεύτερη κατά σειρά ουσία που οδήγησε σε θεραπεία και η κοκαΐνη ως κύρια ουσία
αναφέρεται από το 13% των χρηστών που εισήχθησαν σε θεραπεία το 2014.
Όπως προαναφέρθηκε, το αλκοόλ δεν φαίνεται να διαδραματίζει κύρια ουσία χρήσης καθώς
οι περισσότεροι ή δεν είχαν κάνει καν χρήση αλκοόλ (61,2%) ή η κατανάλωση ήταν σε
χαμηλή σχετικά συγκέντρωση έως 1,00g/lt αίματος (20,8%). ουσιαστικά, 32 άτομα
έχουν κάνει χρήση αλκοόλ σε συγκέντρωση άνω του 1,00g/lt αίματος με την μεγαλύτερη τιμή να είναι 6,72 g/lt αίματος.
ΠΙΝΑκΑΣ 10. τιμΕΣ ΑλΚοολ

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο
Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

0
0,01-1
1,01-3
3,01+

109
37
21
11

61,2
20,8
11,8
6,2

61,2
20,8
11,8
6,2

61,2
82,0
93,8
100,0

Σύνολο:

178

100,0

100,0

Συνηθίζεται ωστόσο οι χρήστες ναρκωτικών να έχουν συχνά και συνοδευτικά πρόβλημα με το
αλκοόλ. Στη μελέτη των stanistreet et al. (2004), το των περιπτώσεων είχε συνοδευτικό πρόβλημα, ενώ στις μισές περιπτώσεις υπήρχε αλκοόλ και ναρκωτικά κατά τη νεκροτομή.
Επισημαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις στην τοξικολογική εξέταση εντοπίζονται και άλλες
ουσίες όπως αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά, κ.α.
τέλος, ένα ακόμη pattern που προκύπτει από την παρούσα έρευνα είναι αυτό της πολυχρήσης και
του προφίλ του πολυχρήστη. Όπως προκύπτει από τις τοξικολογικές εξετάσεις η πλειο-
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ψηφία των ατόμων ήταν πολυχρήστες καθώς το 61,8% είχε κάνει παράλληλα και χρήση
κάποιας άλλης ουσίας, με το υπόλοιπο 38,2% να χρησιμοποιεί μία κύρια ουσία μόνο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015 για την Ελλάδα, ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών που απευθύνθηκαν σε θεραπευτικά προγράμματα, ανέφεραν χρήση περισσότερων της μίας ουσίας, με
την κάνναβη, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και την κοκαΐνη να είναι οι συχνότερα
αναφερόμενες δευτερεύουσες ουσίες και πρωτεύουσα την ηρωίνη (EMcddA, 2017).
Και σε έρευνα στη Σκωτία για το 2003 το 95% των θανάτων ήταν θετικό για δύο ή παραπάνω
ουσίες, με τον πιο κοινό συνδυασμό να αποτελεί η λήψη ηρωίνης/μορφίνης και βενζοδιαζεπινών (11%), να ακολουθεί η ηρωίνη/μορφίνη με το αλκοόλ (10%) και η
ηρωίνη/μορφίνη, αλκοόλ και βενζοδιαζεπίνες (10%) (Zador, et. al., 2007). τα στοιχεία
ταιριάζουν και με τα δεδομένα που προκύπτουν από το ΕΚτΕπΝ (2017) για το 2015,
όπου το 70,5% των ατόμων που εντάχθηκαν σε θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών ανέφεραν πολλαπλή χρήση ουσιών (74,7% στους χρήστες με κύρια ουσία
τα οπιοειδή και 76,2% την κοκαΐνη). Ακόμη, στους χρήστες οπιοειδών, οι επιπλέον συχνότερα αναφερόμενες ουσίες χρήσης ήταν τα ψυχοδραστικά φάρμακα (59,1%, κυρίως βενζοδιαζεπίνες), η κάνναβη (50,5%) και η κοκαΐνη (32,8%). τα στοιχεία αναδεικνύουν μια αύξηση στο ποσοστό των χρηστών που ανέφεραν χρήση 2 μόνον ουσιών
συγκριτικά με τα έτη 2013-2014.
τα δύο (2) συνταγογραφούμενα φάρμακα με τη μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας, για τα έτη 2003-2009, ήταν η οξυκωδόνη (264,6%) και η αλπραζολάμη
(233,8%), οπότε γίνεται αντιληπτός ο μεγάλος αντίκτυπος των βενζοδιαζεπινών στην
δηλητηρίαση από υπερβολική δόση. Στους θανάτους από υπερδοσολογία παρατηρείται συχνά ο συνδυασμός των οπιοειδών αναλγητικών με βενζοδιαζεπίνες ή κατασταλτικά-υπνωτικά, με τη διαζεπάμη (22,4%) και την αλπραζολάμη (18,3%) να αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των βενζοδιαζεπινών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
τα οπιοειδή. ιδιαίτερα στις Ηνωμένες πολιτείες, η κατάχρηση συνταγογραφούμενων
φαρμάκων και οι συναφείς συνέπειες όπως η υπερδοσολογία αποτελεί επιδημικό πρόβλημα (Jann et al., 2013). ο συνδυασμός ουσιών και ιδιαίτερα η ανάμειξη αλκοόλης
και/ή βενζοδιαζεπινών με οπιούχα, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της δηλητηρίασης
από ουσίες (stanistreet et al., 2004).
Σύμφωνα μάλιστα με το Georgia Bureau of investigation (GBi), όπως αναφέρεται από τους
Jann et al. (2013), το 2010 οι θάνατοι από συνταγογραφούμενα φάρμακα (π.χ. οπιοειδή αναλγητικά, βενζοδιαζεπίνες, κ.α.) ήταν τουλάχιστον 5 φορές περισσότεροι από
τους θανάτους από παράνομες ναρκωτικές ουσίες. Στην έρευνα των campelo και
caldas (2010) για τη βραζιλία, στο σύνολο των ελεγμένων δειγμάτων, ανιχνεύθηκε αλκοόλ σε ποσοστό 47,4%, κοκαΐνη σε ποσοστό 21,6% και thc σε ποσοστό 17,5%. Σε
έρευνα των corkery και συνεργατών (2017) για το Ηνωμένο βασίλειο, κατά τη δεκαετία 2005-2009, και με επίκεντρο την δηλητηρίαση από κοκαΐνη, ανευρέθηκε ότι οι
υπερβολικές δόσεις κοκαΐνης αντιπροσωπεύουν τα 2/3 των περιπτώσεων, με την κοκαΐνη ως μοναδική ουσία να εμπλέκεται στο 23% των περιπτώσεων. ώς προς τη συνδυαστική χρήση, τα οπιοειδή εμπλέκονταν στο 58,2% των περιπτώσεων υπερδοσολογίας κοκαΐνης, το αλκοόλ σε ποσοστό 30% και οι βενζοδιαζεπίνες σε ποσοστό 18%.
ώς προς τον συνδυασμό ουσιών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρούσα έρευνα προκαλεί η συνδυαστική χρήση ηρωίνης και βενζοδιαζεπινών και έπεται ο συνδυασμός ηρωίνης με κάνναβη.
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ΠΙΝΑκΑΣ 11.

ΗΡΩΙΝΗ – ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

βενζοδιαζεπίνες, κάνναβη και ηρωίνη
βενζοδιαζεπίνες, κοκαΐνη, ηρωίνη
βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ, ηρωίνη
βενζοδιαζεπίνες και ηρωίνη
Κάνναβη, βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ, ηρωίνη
βενζοδιαζεπίνες, κοκαΐνη, αλκοόλ, ηρωίνη
βενζοδιαζεπίνες, μεθαδόνη, ηρωίνη

ΣυΝολο:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
12
5
5
10
4
2
1
39

ΠΙΝΑκΑΣ 12.

ΗΡΩΙΝΗ – ΚΑΝΝΑΒΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κάνναβη και ηρωίνη
Κάνναβη, κοκαΐνη, αλκοόλ, ηρωίνη
Κάνναβη, βενζοδιαζεπίνες, ηρωίνη
Κοκαΐνη, κοκαΐνη, ηρωίνη
Κάνναβη, βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ, ηρωίνη
Κοκαΐνη, αλκοόλ, ηρωίνη

ΣυΝολο:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
3
2
12
2
4
4
27

ΠΙΝΑκΑΣ 13.

ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ - ΑΛΚΟΟΛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

βενζοδιαζεπίνες και αλκοόλ
βενζοδιαζεπίνες, ηρωίνη, αλκοόλ
βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ, ηρωίνη, κάνναβη
βενζοδιαζεπίνες, ηρωίνη, κοκαΐνη, αλκοόλ
βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ, μεθαδόνη, οπιοειδή ουσία
βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ, οπιοειδή ουσία
βενζοδιαζεπίνες, κάνναβη, αλκοόλ

ΣυΝολο:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
9
5
4
2
2
1
1
24

ΠΙΝΑκΑΣ 14.

ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ - ΚΑΝΝΑΒΗ
1.
2.
3.
4.

βενζοδιαζεπίνες, κάνναβη και ηρωίνη
βενζοδιαζεπίνες, κάνναβη, ηρωίνη, αλκοόλ
βενζοδιαζεπίνες και κάνναβη
βενζοδιαζεπίνες και αλκοόλ

ΣυΝολο:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
12
4
4
1
21
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ΠΙΝΑκΑΣ 15. διΑΣτΑυρώΣΗ ΗρώιΝΗΣ ΚΑι βΕΝζοδιΑζΕπιΝώΝ

Ηρωίνη

Βενζοδιαζεπίνες
Ναι
Όχι

Σύνολο

Ναι
Όχι

39
26

42
71

81
97

Σύνολο

65

113

178

chi-squArE tEsts

Pearson chi-square
likelihood ratio
linear-by-linear Association
n of valid cases

Value

df

Asymp. Sig.(2-sided)

8,674
8,704
8,626
178

1
1
1

,003
,003
,003

a

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,58.
Το τεστ είναι αξιόπιστο καθώς 0 κελιά έχουν κάτω από 20%.

ΠΙΝΑκΑΣ 16. διΑΣτΑυρώΣΗ ΑλΚοολ ΚΑι βΕΝζοδιΑζΕπιΝώΝ

Αλκοόλ

Βενζοδιαζεπίνες
Ναι
Όχι

Σύνολο

Ναι
Όχι

24
41

45
68

69
109

Σύνολο

65

113

178

chi-squArE tEsts

Pearson chi-square
likelihood ratio
linear-by-linear Association
n of valid cases

Value

df

Asymp. Sig.(2-sided)

,146
,147
,145
178

1
1
1

,702
,702
,703

a

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,20.
Το τεστ είναι αξιόπιστο καθώς 0 κελιά έχουν κάτω από 20%.

ώς προς το συνδυασμό των βενζοδιαζεπινών με άλλες ουσίες, το αλκοόλ εμπλέκεται σε μικρότερο βαθμό από ότι τα οπιοειδή αναλγητικά, παραμένει ωστόσο ένας σημαντικός παράγοντας στα overdoses από συνταγογραφούμενες ψυχοτρόπες ουσίες (Jann et al.,
2013). οι βενζοδιαζεπίνες αποτελούν συχνά την πλειοψηφία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που ευθύνονται για τους αντίστοιχους θανάτους. οι γυναίκες μάλιστα
παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καθώς σε σχετική έρευνα το ποσοστό των
γυναικών που είχαν ως αιτία θανάτου τη δηλητηρίαση από συνταγογραφούμενα φάρμακα ανήλθε στο 44,80% (Battal et al., 2016).
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Ένα άλλο σημείο που χρήζει περαιτέρω μελέτης καθώς διαφαίνεται να υπάρχει συσχέτιση είναι η χρήση αλκοόλ σε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης (άνω των 3 g/l) σε συνδυασμό
με την ηλικία του ατόμου και την οικογενειακή του κατάσταση. Συγκεκριμένα, ένα συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί με σχετική ασφάλεια από τις περιπτώσεις είναι ότι
πρόκειται για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. με εξαίρεση μία περίπτωση που ανήκει
στην κατηγορία των 35-44 ετών, αλλά ήταν στο όριο καθώς ήταν ήδη 44 ετών, οι υπόλοιποι ήταν από 45 ετών και άνω, με δύο περιπτώσεις να είναι 65 ετών και άνω, όπως
φαίνεται και από τον πίνακα 17.
ΠΙΝΑκΑΣ 17. ΗλιΚιΑ

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο
Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

35-44
45-54
55-64
65+

1
5
3
2

9,1
45,4
27,3
18,2

9,1
45,4
27,3
18,2

9,1
54,5
81,8
100,0

Σύνολο:

11

100,0

100,0

Όσον αφορά στους θανάτους της συγκεκριμένης ομάδας (υψηλή συγκέντρωση αλκοόλ άνω
των g/l) η πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν έγγαμοι, σε αντίθεση με τους χρήστες
άλλων ουσιών. Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία για τα άτομα που εισήλθαν στη θεραπεία για προβλήματα χρήσης αλκοόλ τα έτη 2011-2015, το 43% περίπου ήταν έγγαμοι (ΕΚτΕπΝ, 2017). Συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα τα ποσοστά ανέρχονται σε
36,4% για τους άγαμους, 45,4% για τους έγγαμους και 18,2% για τους διαζευγμένους.
τέλος, ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας, είναι ότι στις περιπτώσεις της αυτοκτονίας, 22 στο σύνολο, η κυρίαρχη ουσία χρήσης των περιστατικών ήταν η κάνναβη
σε ποσοστό μάλιστα αρκετά μεγάλο (77,3%) και δευτερεύοντος η ηρωίνη. Στις 17 από
τις 22 περιπτώσεις είχε γίνει χρήση κάνναβης.
ΠΙΝΑκΑΣ 18.

ΚΑΝΝΑΒΗ

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο
Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Ναι
Όχι

17
5

77,3
22,7

77,3
22,7

77,3
100,0

Σύνολο:

22

100,0

100,0

ΗΡΩΙΝΗ

Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρο
Ποσοστό

Αθροιστικό
Ποσοστό

Ναι
Όχι

6
16

27,3
72,7

27,3
72,7

27,3
100,0

Σύνολο:

22

100,0

100,0
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ΠΙΝΑκΑΣ 19. διΑΣτΑυρώΣΗ ΑιτιΑΣ ΘΑΝΑτου ΚΑι ΧρΗΣΗΣ ΚΑΝΝΑβΗΣ

Αιτία Θανάτου

Κάνναβη

Σύνολο

Ναι

Όχι

δηλητηρίαση από
εξαρτησιογόνες ουσίες
Αυτοκτονία
οργανική αιτία σχετιζόμενη
ή μη με ουσίες

22
17

74
5

96
22

32

28

60

Σύνολο

71

107

178

chi-squArE tEsts

Pearson chi-square
likelihood ratio
linear-by-linear Association
n of valid cases

Value

df

Asymp. Sig.(2-sided)

28,879a
29,589
16,547
178

2
2
1

,000
,000
,000

a 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,78.
Το τεστ είναι αξιόπιστο καθώς 0 κελιά έχουν κάτω από 20%.

Όπως αναφέρουν οι stanistreet et al. (2004), είναι πιθανότερο ο θάνατος χρηστών ναρκωτικών
κυρίως οπιοειδών και μεθαδόνης, να οφείλεται σε ατύχημα παρά σε αυτοκτονία. οι ίδιοι
ερευνητές υποστηρίζουν επίσης ότι το ποσοστό των χρηστών ηρωίνης που αυτοκτονεί
κυμαίνεται από 8% έως 35%. Σε κάθε περίπτωση, οι εξαρτημένοι παραμένουν μία ομάδα
υψηλού κινδύνου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό ως προς την αυτοκτονία. ώστόσο,
αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι τα ναρκωτικά επιλέγονται ως μέσο αυτοκτονίας μεταξύ
των χρηστών ηρωίνης συχνότερα από ό, τι στο γενικό πληθυσμό, η ηρωίνη σπανίως επιλέγεται ως μέσο στις αυτοκτονίες μεταξύ αυτής της ομάδας χρηστών, η οποία φαίνεται
να προτιμά τη χρήση πολλαπλών ουσιών ως μέσο αυτοκτονίας (darke & ross, 2002),
όπως φαίνεται και από τους πίνακες 20 και 21 αναφορικά με το συνδυασμό ουσιών.
ΠΙΝΑκΑΣ 20.

ΚΑΝΝΑΒΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Κάνναβη
Κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, αλκοόλ
Κάνναβη, ηρωίνη, βενζοδιαζεπίνη, αλκοόλ
Κάνναβη, ηρωίνη, βενζοδιαζεπίνη
Κάνναβη και μεθαδόνη
Κάνναβη και αλκοόλ
Κάνναβη και ηρωίνη
Κάνναβη και κοκαΐνη
Κάνναβη και βενζοδιαζεπίνη

ΣυΝολο:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
8
1
1
1
1
2
1
1
1
17
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ΠΙΝΑκΑΣ 21.
ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΝΑΒΗ

1.
2.
3.
4.

Ηρωίνη
Κοκαΐνη και αλκοόλ
Ηρωίνη, κοκαΐνη και βενζοδιαζεπίνη
οπιοειδή ουσία (μορφίνη)

ΣυΝολο:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1
1
1
2
5

ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ – προτΑΣΕιΣ

Όπως φαίνεται από την παρούσα έρευνα, η πλειοψηφία των θανάτων ανάμεσα στους χρήστες
ψυχοτρόπων ουσιών αφορά στην ηλικιακή ομάδα ατόμων 35-44 ετών, που κατά κύριο
λόγο είναι άγαμοι και άνεργοι. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων συμβαίνει εντός της οικίας τους, ενώ σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία περίπου το
των περιπτώσεων ζουν μόνοι. τα στοιχεία δείχνουν ότι τα περισσότερα άτομα κάνουν
χρόνια χρήση και ο θάνατος τους μπορεί να προέλθει είτε λόγω της καταπόνησης του
οργανισμού τους είτε λόγω τοξικής δηλητηρίασης. Η τοξική δηλητηρίαση σε κάποιες
περιπτώσεις μπορεί να επέρχεται μετά τη διακοπή της θεραπείας ή της προσπάθειας
για αποτοξίνωση. Αρκετοί από τους θανόντες έμεναν ακόμη με τους γονείς τους ή είχαν επιστρέψει στους γονείς τους λόγω της κρίσης. Ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τη σωρό βρήκε κάποιος συγγενής.
τα στοιχεία συμφωνούν και με αυτά που παρατίθενται από το ΕΚτΕπΝ (2017) για τη δεκαετία
2006-2015 όπου αναφέρεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θανόντων ήταν άγαμοι
και άνεργοι αλλά και με τα στοιχεία που αφορούν άτομα τα οποία εισήλθαν σε θεραπεία την ίδια δεκαετία, που κατά πλειοψηφία δήλωναν άνεργοι (ποσοστά άνω του
57%). ώς προς την τελευταία κατηγορία των ανέργων, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα περισσότερα άτομα διέμεναν με τους γονείς τους (με σταδιακή μείωση στα ποσοστά
από 66,9% το 2006 σε 53,2% το 2015) και ένα πολύ μικρό ποσοστό έμενε μόνο του
(με σταδιακή αύξηση στα ποσοστά από 11,9% το 2006 σε 16,7% το 2015).
Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι η χρήση διαφορετικών ουσιών καθώς η πλειοψηφία των θανόντων ήταν πολυχρήστες, γεγονός που αναδεικνύει ότι οι θάνατοι δεν
οφείλονται μόνο στη χρήση παράνομων ουσιών αλλά και στις νόμιμες ουσίες όπως είναι το αλκοόλ και οι βενζοδιαζεπίνες που χρησιμοποιήθηκαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. ο συνδυασμός δύο, τριών ή/και περισσοτέρων ουσιών σαφώς αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας. Ειδικότερα ως προς τις ουσίες
φαίνεται ότι οι τρεις επικρατέστερες, με σειρά προτεραιότητας, είναι η ηρωίνη, η κάνναβη και οι βενζοδιαζεπίνες. Επίσης, και το αλκοόλ συναντάται σε πολλές περιπτώσεις ωστόσο στις περισσότερες δεν βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση ώστε να θεωρηθεί θανατηφόρα ή επικίνδυνη η χρήση του. ώστόσο, το αλκοόλ φαίνεται να έπαιξε
καθοριστικό ρόλο ως αιτία θανάτου (για παράδειγμα, δηλητηρίαση από αλκοόλ) στα
άτομα άνω των 44 ετών, όπου η πλειοψηφία αυτών ήταν έγγαμοι με προφίλ διαφορετικό από αυτό των χρηστών άλλων ναρκωτικών ουσιών.
Σημαντικό επίσης είναι το μεγάλο ποσοστό χρήσης βενζοδιαζεπινών ανάμεσα στις περιπτώσεις που μελετήθηκαν. οι βενζοδιαζεπίνες είναι μια ευρέως συνταγογραφούμενη ομά-
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δα φαρμάκων με ποικίλες κλινικές χρήσεις, όπως η θεραπεία του άγχους και της αϋπνίας αλλά και η διαχείριση της αποτοξίνωσης των χρηστών ουσιών. ώστόσο, αποτελεί και μια ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιείται συχνά από χρήστες οπιούχων υψηλού κινδύνου και σχετίζεται με τη θνησιμότητα αυτής της ομάδας (EMcddA, 2015). Η
ενημέρωση λοιπών των χρηστών για την επικινδυνότητα της συνδυαστικής χρήσης και
της συμμετοχής των βενζοδιαζεπινών στα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας λόγω της
επίδρασης με άλλες ουσίες, κρίνεται απαραίτητης σημασίας.
τέλος, ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση της χρήσης
κάνναβης με τις αυτοκτονίες. Στις 22 περιπτώσεις αυτοκτονίας οι 17 (ποσοστό 77,3%)
είχαν κάνει χρήση κάνναβης. το παρόν εύρημα χρειάζεται περαιτέρω μελέτη προκειμένου να αναδειχθεί εάν όντως υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση κάνναβης και στις αυτοκτονίες, καθώς και σύγκριση των αποτελεσμάτων με δεδομένα και
από άλλες περιπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
τα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της διαμόρφωσης πολιτικών που θα στοχεύουν στην πρόληψη
θανάτων από ουσίες καθώς φαίνεται ότι και στην Ελλάδα εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο pattern ως προς την ηλικία που αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Η εκπαίδευση των
εξαρτημένων αλλά και των σημαντικών άλλων, για παράδειγμα της οικογένειας, για
την πρόληψη των θανάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της δηλητηρίασης
από υπερβολική δόση είναι υψίστης σημασίας, δεδομένου ότι οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν εντός της οικίας, στην οποία μάλιστα φαίνεται να διαμένει στην πλειονότητα των περιπτώσεων και άλλο άτομο (συγγενικό ή μη).
με δεδομένο ότι οι θάνατοι από ναρκωτικά συνήθως συμβαίνουν είτε τυχαία είτε από σκόπιμη
δηλητηρίαση (υπερβολική δόση), είναι συχνά αιφνίδιοι και δεν επιτρέπουν στην οικογένεια να προετοιμαστεί για αυτούς (Adfam and cruse Breavement care, 2014), είναι
απαραίτητη η εκπαίδευσή της ως προς τους παράγοντες κινδύνου, τα pattern αναφορικά με την θνησιμότητα και τους τρόπους αντιμετώπισης του overdose. Είναι γνωστό
άλλωστε ότι η οικογένεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παραμονή του εξαρτημένου σε θεραπεία (πουλόπουλος, 2011), οπότε η εκπαίδευση της σε προγράμματα
πρόληψης αιφνίδιου θανάτου μπορεί να συνεισφέρει στην κινητοποίηση του χρήστη
για θεραπεία με απώτερο στόχο την απεξάρτηση του ατόμου από τη χρήση ουσιών. Η
όλη εκπαίδευση βοηθά την οικογένεια να συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το εξαρτημένο μέλος αλλά όλο το οικογενειακό σύστημα (πουλόπουλος,
2011).
Στην Ελλάδα οι δράσεις πρόληψης επικεντρώνονται στο αλκοόλ και τον καπνό, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στις προληπτικές παρεμβάσεις στο σχολείο, ενώ και η οικογένεια είναι
άλλη μια ομάδα-στόχος στην πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών (EMcddA, 2017).
μέσα από την παρούσα έρευνα προτείνεται η δημιουργία προγραμμάτων πρόληψης
της θνησιμότητας αλλά και διαχείρισης και αντιμετώπισης του overdose. ο ward και οι
συνεργάτες του (2002) αναφερόμενοι στην επισήμανση του davoli και των συνεργατών
του ότι ο κίνδυνος θανάτου από υπερβολική δόση είναι υψηλότερος για όσους βρίσκονται εκτός θεραπείας σε σύγκριση με αυτούς που είναι σε επαφή με τις θεραπευτικές
υπηρεσίες, υπογραμμίζουν την ανάγκη για παρεμβάσεις σε χρήστες ναρκωτικών που
είναι εκτός θεραπευτικών δομών. πολιτικές και δράσεις που εφαρμόζονται στην Ελλάδα όπως το streetwork, ενδεχομένως στηρίζονται σε αυτά τα δεδομένα, καθώς δίνουν
βάση στην προσέγγιση των ατόμων που ζουν στο δρόμο ή που δεν προσέρχονται σε
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θεραπεία κατασκευάζοντας την αντίληψη ότι η ομάδα αυτή αποτελεί την ομάδα υψηλού κινδύνου. ώστόσο, η παρούσα έρευνα δείχνει ότι και οι θάνατοι στο σπίτι είναι συνηθισμένοι και άρα οι πολιτικές θα έπρεπε να στοχεύουν και σε προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, προγράμματα στήριξης και εκπαίδευσης οικογενειών για overdose και
προγράμματα εκπαίδευσης και χορήγησης στα άτομα και στις οικογένειες, ναλοξόνης,
για την αντιμετώπιση του overdose από τα οπιοειδή και το αλκοόλ. ο strang και οι συνεργάτες του (1999) υποστηρίζουν την χορήγηση ναλοξόνης, λόγω των υψηλών ποσοστών περιστατικών overdose από τους χρήστες ουσιών στην Αγγλία, με το 89% αυτών
να είναι αποτέλεσμα χρήσης οπιοειδών. μάλιστα το 79% των θανάτων είχε συμβεί υπό
την παρουσία φίλων, οπότε η χορήγηση ναλοξόνης ενδεχομένως θα μπορούσε να αποδειχθεί σωτήρια. Από ότι διαπιστώθηκε ωστόσο στη μελέτη τους μόνο το 35% γνώριζε
από πριν την ύπαρξη και τα αποτελέσματα της ναλοξόνης, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό
δήλωσε πως θα την είχε χορηγήσει αν την είχε μαζί του. Ενδεχομένως λοιπόν, αντίστοιχα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα να αποβούν σωτήρια για κάποιους
χρήστες ουσιών και ως αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην μείωση των ποσοστών θνησιμότητας από δηλητηριάσεις από υπερβολική δοσολογία.
Εν κατακλείδι, όπως αναφέρει ο δασκαλάκης (2017) κάνοντας μνεία στις θέσεις του λακάν, η
θνητότητα του καθενός είναι αδιανόητη και μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπειρίας μόνο σε δεύτερο χρόνο, βλέποντας το θάνατο κάποιου άλλου. Η εμπειρία του να χάσεις
κάποιον από ναρκωτικά ή αλκοόλ δεν είναι μόνο επώδυνη αλλά συχνά και τραυματική
και περίπλοκη (turnbull & standing, 2016). Αυτή ωστόσο η εμπειρία θα μπορούσε να
αποδειχθεί πολύτιμη αν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση ενός
προγράμματος πρόληψης. Όπως αναφέρει άλλωστε και ο neimeyer (2006), για την
επιρροή του θανάτου στις ζωές των άλλων, κάθε άτομο είναι μέλος ενός συστήματος
θρήνου που επηρεάζεται από την απώλεια, με τις στατιστικές να δείχνουν ότι κάθε
θάνατος αγγίζει τη ζωή 128 ανθρώπων. Αυτή λοιπόν η οδυνηρή εμπειρία μπορεί να
νοηματοδοτήσει μία νέα κοινωνική πολιτική στην καταπολέμηση των υψηλών ποσοστών θνησιμότητας.
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βΑΣιΚοι πΑρΑΓοΝτΕΣ ΚΑι ΑΝτιλΗΨΕιΣ ΣτΗ ΘΕρΑπΕιΑ τώΝ
ΕΞΑρτΗμΕΝώΝ ΓυΝΑιΚώΝ Απο ΨυΧοτροπΕΣ ουΣιΕΣ
ΚΑλΑμπΑλιΚΗΣ βΑΣιλΗΣ1

ΚΑι

μΑυροΓιΑΝΝιδου ΓΕώρΓιΑ

περίληψη
τον ιούλιο του 2017 στο ΚΕΘΕΑ ιΘΑΚΗ πραγματοποιήθηκε ομαδικά εστιασμένη συνέντευξη
στα πλαίσια της μελέτης «βασικοί παράγοντες και αντιλήψεις στη θεραπεία των εξαρτημένων γυναικών από ψυχοτρόπες ουσίες».
Σκοπός της μελέτης είναι από τη μία πλευρά η κατανόηση παραγόντων και αντιλήψεων των
γυναικών που θα ενισχύσουν την προσπάθεια τους για θεραπεία από ψυχοτρόπες
ουσίες και από την άλλη η γενικότερη εξέλιξη του θεραπευτικού μοντέλου για τις γυναίκες.
Η ομαδικά εστιασμένη συνέντευξη (focus group) διεξήχθη από έναν συντονιστή, παρουσία παρατηρητή και τη συμμετοχή 8 γυναικών οι οποίες 4 βρίσκονταν στη φάση θεραπείας
και 4 στη φάση της επανένταξης στο ΚΕΘΕΑ ιΘΑΚΗ. Στο πλαίσιο της συνέντευξης συζητήθηκαν θέματα πάνω σε διαμορφωμένους άξονες ερωτήσεων που σχετίζονταν με
αντιλήψεις και βιώματα των γυναικών- υποστηριζόμενων μελών, που ενδεχομένως να
συμβάλουν, ή όχι, στην εξέλιξη της θεραπείας τους.
τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως τις ιδιαιτερότητες του φύλου, την αίσθηση
ανισότητας σε σχέση με το άλλο φύλο, τις πεποιθήσεις τους, την ιδιαιτερότητα της
ψυχο-συναισθηματικής τους κατάστασης, καθώς και βασικούς κοινωνικούς ρόλους που
άλλοτε τις δυσκολεύουν και άλλοτε τις διευκολύνουν στην εξέλιξη της θεραπείας.
οι ερευνητές, σε σχέση με τα παραπάνω, προχώρησαν στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων που ενδεχομένως θα ενισχύσουν την προσπάθεια της γυναίκας για θεραπεία και
θα αναπτύξουν το θεραπευτικό μοντέλο.
οι προτάσεις σχετίζονται με την αντιμετώπιση του τραύματος, τη βελτίωση της έκφρασης
σκέψεων και συναισθημάτων, την κατανόηση των διαφορών των φύλων, την ανάπτυξη της ισοτιμίας των δύο φύλων, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, την υιοθέτηση
στάσεων που μειώνουν το αίσθημα της ενοχής και επηρεάζουν θετικά την αίσθηση
της προσωπικής γαλήνης, την ευθύνη, τη δράση, την κοινωνικοποίηση, την αυτονομία της γυναίκας.

1 υπεύθυνος Θπ ΚΕΘΕΑ ιΘΑΚΗ. διεύθυνση: Σίνδος Θεσσαλονίκης, Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ιΘΑΚΗ,
τΚ 57400
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ΕιΣΑΓώΓΗ

οι Γυναίκες στην Απεξάρτηση είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, διατυπώνοντας διάφορες υποθέσεις- ερευνητικά ερωτήματα, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο τολμηρά, ξεκινώντας όμως
όλοι από την εξής βασική παραδοχή: οι γυναίκες τοξικομανείς διαφέρουν από τους
άνδρες τοξικομανείς.
το 2016 η Ετήσια Έκθεση της διεθνούς Επιτροπής του οΗΕ για τον έλεγχο των Ναρκωτικών
αναδεικνύει το θέμα «Γυναίκες και Ναρκωτικά».
μελετώντας τη βιβλιογραφία, η ιδιαιτερότητα της γυναικείας τοξικοεξάρτησης παρουσιάζεται
ως εξής:
Η κοινωνία μας είναι λιγότερο ανεκτική στη γυναικεία χρήση και η εξαρτημένη από ουσίες γυναίκα είναι διπλά στιγματισμένη –ως γυναίκα με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά και ως
εξαρτημένη γυναίκα- και έτσι διπλά καταπιεσμένη, διπλά αποκλεισμένη (μάτσα, τετράδια Ψυχιατρικής Νο61). Η χρήση ουσιών είναι σε ευθεία αντίθεση με τον κοινωνικό
τους ρόλο, που στοχεύει στη δημιουργία, διατήρηση και φροντίδα οικογένειας δηλαδή στη γυναίκα – μητέρα.
Η γυναικεία τοξικομανία συνδέεται με τραυματικά γεγονότα ή στρεσογόνους παράγοντες όπως
η σεξουαλική / σωματική / συναισθηματική κακοποίηση (Pitzner κ.ά., 2000). Η κατάχρηση ουσιών είναι ο τρόπος διαχείρισης δυσάρεστων καταστάσεων όπως η κακοποίηση
και το πένθος και επίπονων συναισθημάτων όπως η χρόνια κατάθλιψη, το άγχος, η χαμηλή αυτοεκτίμηση (Kipatrick κ.ά., 1997). ο Kilpatrick κ.ά. (1997) ορίζει τρεις επεξηγήσεις: η κατάχρηση ουσιών οδηγεί στην κακοποίηση, η κακοποίηση οδηγεί την κατάχρηση ουσιών, η κατάχρηση ουσιών και η κακοποίηση έχουν αμοιβαία σχέση.
Η γυναίκεια τοξικομανία παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό συνοσηρότητας με κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, φοβίες, διατροφικές διαταραχές και μετατραυματική διαταραχή στρες.
οι γυναίκες τοξικομανείς εμπλέκονται σε εξαρτητικές ερωτικές σχέσεις, παρουσιάζοντας
έντονη προσκόλληση στον σύντροφο.
Όσον αφορά στις σωματικές συνέπειες από τη χρήση ουσιών συγκριτικά με άνδρες, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες σε εξάρτηση στην κοκαΐνη και περισσότερο ευάλωτες σε προβλήματα υγείας π.χ. το γυναικείο συκώτι είναι πιο ευαίσθητο στην τοξική επίδραση
της χρόνιας χρήσης αλκοόλ. Επίσης, οι εθισμένες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο
από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, λόγω της τάσης τους να μοιράζονται τις σύριγγες τους με τους συντρόφους τους καθώς επίσης να καταφεύγουν στην πορνεία,
για να εξασφαλίσουν τη δόση τους

ΣΚοποΣ ΚΑι διΑδιΚΑΣιΑ

ο σκοπός της μελέτης αφορά την κατανόηση παραγόντων και αντιλήψεων των γυναικών που βρίσκονται σε θεραπεία στο ΚΕΘΕΑ ιΘΑΚΗ και σχετίζονται με τη θεραπευτική τους πορεία.
Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι η συμβολή στη βελτίωση του θεραπευτικού μοντέλου απεξάρτησης για τις γυναίκες, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα θεραπευτικά μοντέλα για
την κατάχρηση ουσιών εστιάζουν βασικά στις ανάγκες των αντρών (swan κ.ά., 2000)
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Επιλέχθηκε η ομαδικά εστιασμένη συνέντευξη ως μέθοδος διότι αποτελεί ένα μεθοδολογικό
εργαλείο της ποιοτικής έρευνας για την κατανόηση κοινωνικών φαινομένων και συμπεριφοράς. το βασικό πλεονέκτημα του εργαλείου είναι ο άμεσος τρόπος συλλογής
πληροφοριών και η αντιμετώπιση των συμμετεχόντων ως οντότητες και όχι ως αριθμοί. Αξιοποιείται η αλληλεπίδραση και η δυναμική με σκοπό να εκμαιεύσει στάσεις,
αντιλήψεις, συναισθήματα της ομάδας (πουλόπουλος Χ., τσιμπουκλή Α., 1995).
Η συνέντευξη ήταν ημι-δομημένη, αναλύθηκαν τα δεδομένα με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου και οι θεματικές κατηγορίες ερωτήσεων ήταν οι παρακάτω:
• Γυναικείο σώμα, ανάγκες και ιδιαιτερότητες του στη θεραπεία απεξάρτησης.
• Γυναικείες πεποιθήσεις / αξίες / αρχές που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν τη θεραπεία απεξάρτησης.
• Ψυχολογική κατάσταση και διαχείριση συναισθημάτων στην προσπάθεια μιας γυναίκας για απεξάρτηση.
• Αντιλήψεις και βίωμα βασικών γυναικείων ρόλων στη θεραπεία απεξάρτησης.
Συμμετείχαν 8 ενήλικες γυναίκες με εθελοντική παρουσία από τις οποίες 4 συμμετείχαν στη
φάση της θεραπείας και 4 στη φάση της κοινωνικής επανένταξης του προγράμματος
διαμονής ΚΕΘΕΑ ιΘΑΚΗ. Ενημερώθηκαν για το απόρρητο και ανώνυμο της συμμετοχής τους καθώς και για τον σκοπό της έρευνας και ότι η συνέντευξη θα μαγνητοφωνηθεί με τη συγκατάθεσή τους.
Η συνέντευξή διεξήχθη στις 4/7/2017 στον χώρο της Θεραπευτικής κοινότητας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και κράτησε 2 ώρες και 35 λεπτά. Συνολικά συμμετείχαν 8 γυναίκες, 1 συντονιστής και 1 παρατηρητής.

ΑποτΕλΕΣμΑτΑ

με βάση τις ερωτήσεις και τις απόψεις των συμμετεχόντων γυναικών στην ομαδικά εστιασμένη συνέντευξη προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:
Γυναικείο σώμα, ανάγκες και ιδιαιτερότητες του στη θεραπεία απεξάρτησης
Όσον αφορά στο γυναικείο σώμα, στις ανάγκες του και στις ιδιαιτερότητες του σε θεραπεία
απεξάρτησης, διατυπώθηκε η δυσκολία της έκφρασής της θηλυκότητας, γιατί «είναι
μια διαδικασία που δεν ξέρεις να την κάνεις όντας καθαρός» και γιατί «καλείσαι να
την κάνεις σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία». λείπει ο σεβασμός στην ιδιαίτερη φύση του γυναικείου σώματος, «ξεχνάς ότι είσαι γυναίκα εδώ μέσα», και θεωρείται δεδομένος ο σεβασμός για το ανδρικό σώμα.
τονίζουν ιδιαίτερα πως τόσο στη διάρκεια της χρήσης όσο και στη διάρκεια της απεξάρτησης
το γυναικείο σώμα κακοποιείται: δεν φροντίζεται, «σακατεμένο», «αγνοείται», «ανύπαρκτο» και πολλές φορές κατηγορείται για λάθος χρήση. παράδειγμα σε αυτό, είναι ότι
η έμμηνος ρύση αντιμετωπίζεται από τους άνδρες μέλη της θεραπείας ως χειριστικό
εργαλείο της γυναίκας μέλους για αποφυγή εργασιών στις θεραπευτικές διαδικασίες.
Συμπληρωματικά, αναφέρθηκε και η δυσκολία κάποιων θεραπευτικών διαδικασιών ανάμεσα σε
αντίθετα φύλα όπως οι αγκαλιές και το μασάζ / φροντίδα.
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Γυναικείες πεποιθήσεις / αξίες / αρχές που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν τη θεραπεία
απεξάρτησης
Σε σχέση με τις πεποιθήσεις / αξίες / αρχές που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν τη θεραπεία
απεξάρτησης διατυπώθηκαν από τις συμμετέχουσες πως στη ζωή τους ως σήμερα
έχουν ζήσει καταστάσεις όπου η θέση της γυναίκας είναι υποτιμημένη. «Στη δικιά μου
οικογένεια, ο πατέρας μου ήταν αυτός που έκανε το κουμάντο στο σπίτι, υπήρχε η
αξία ότι η γυναίκα είναι για το σπίτι, είναι πιο κάτω, ο άντρας είναι από πάνω, κάνει
κουμάντο και δεν υπάρχει αυτή η ισότητα».
Συζητήθηκε το θέμα της ανάγκης που έχει μια γυναίκα έναν άνδρα για να στηρίζει ή να στηρίζεται. Συζητούν σχετικά με το αν μια γυναίκα μπορεί να σταθεί μόνη της και καταλήγουν να συμφωνούν όλες πως μία γυναίκα, τόσο στη χρήση όσο και στην προσπάθεια
απεξάρτησης, είναι πιο δυνατή, αποτελεσματική, συναισθηματική και ανταγωνιστική
από έναν άνδρα. πιστεύουν πως καταλαβαίνουν / αντιλαμβάνονται περισσότερα πράγματα και έχουν δυνατά σημεία που ξέρουν να τα εντοπίζουν, να τα χειρίζονται και να
ορίζουν καταστάσεις.
Ψυχολογική κατάσταση και διαχείριση συναισθημάτων στην προσπάθεια μιας γυναίκας για
απεξάρτηση
Στη συζήτηση σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση και τη διαχείριση συναισθημάτων στην
προσπάθεια μιας γυναίκας για απεξάρτηση, κυριαρχεί έντονα η μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ τους. οι συμμετέχουσες κάνουν μορφασμούς και γκριμάτσες, κουνάνε
έντονα τα χέρια τους για να δείξουν πως αισθάνονται. Χρησιμοποιούν τη λέξη μανιοκατάθλιψη και περιγράφουν έντονα την ψυχολογική τους κατάσταση ως πέρασμα από
το ένα ψυχολογικό άκρο στο άλλο, από το ένα ακραίο συναίσθημα στο αντίθετο.
παράλληλα, η συζήτηση τους σε αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη λέξη διαχείριση. Κυριαρχεί
έντονος προβληματισμός για το τι είναι διαχείριση συναισθημάτων, για το αν πρέπει
να γίνεται και πως το βιώνουν αυτό. Κάνουν λόγο για απαγόρευση, καταπίεση και
κούραση από την προσπάθεια τους να διαχειριστούν «δεν θα μιλήσω για εκεί, δεν θα
μιλήσω, δεν θα κάνω αυτό, όρια, όρια, όρια…Ε! εντάξει και τα όρια έχουν και τα όρια
τους». Αναρωτιούνται αν τα συναισθήματα τα ζεις στην προσπάθεια απεξάρτησης ή
είναι καλύτερα να τα παγώνεις «άμα δεν νιώσεις, δεν υπάρχει και θεραπεία». Στο διάλογο τους για τα συναισθήματα ξεχωρίζουν δύο: τον έρωτα και τη φιλία.
Αντιλήψεις και βίωματα βασικών γυναικείων ρόλων στη θεραπεία απεξάρτησης
Ο ρόλος της ερωμένης / συντρόφου / συζύγου
Σε σχέση με τις αντιλήψεις και τα βιώματα των συμμετεχόντων του ρόλου της ερωμένης / συντρόφου / συζύγου στην προσπάθεια τους για παραμονή στη θεραπεία απεξάρτησης,
οι γυναίκες εκφράζουν τη δυσκολία τους στην ανάληψη αυτού του ρόλου. υποστηρίζουν πως η δυσκολία ξεκινάει από το γεγονός ότι «δεν ξέρουν πώς να ερωτευθούν
όντας καθαρές» και συνεχίζεται με το γεγονός της ένταξης μίας εξαρτητικής συμπεριφοράς, όπως χαρακτηρίζουν τον έρωτα, στα πλαίσια της απεξάρτησης: «έχει πολλά
κοινά συναισθήματα με την εξάρτηση, ή τη χρήση ξέρω εγώ, η ένταση συναισθημάτων, το να είσαι ερωτευμένος, το να μοιράζεσαι με έναν άνθρωπο».
Αναγνωρίζουν πως πρόκειται για έναν «ρόλο που έχει έντονες επιρροές και από τη συμπεριφορά
του ‘άλλου’». Αναφέρουν τη δυσκολία τους με το ταξίδι της απεξάρτησης όπου «ανακα-
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λύπτουν και έρχονται αντιμέτωπες με τον εαυτό τους», να αναλαμβάνουν παράλληλα
και τον ρόλο της συντρόφου / συζύγου «δεν ξέρω κατά πόσο ο έρωτας μπορεί να μπει
στο μικροσκόπιο της θεραπείας». παράλληλα, στο θέμα του έρωτα βάζουν και την παράμετρο της σεξουαλικής πλευράς και κάνουν σύνδεση με κακοποίηση. Αυτό αυξάνει
σύμφωνα με τα λεγόμενα τους το βαθμό δυσκολίας του συγκεκριμένου ρόλου.
Ο ρόλος της κόρης / αδερφής
Στην προσπάθεια για παραμονή στη θεραπεία απεξάρτησης ο ρόλος της κόρης χαρακτηρίζεται από τις συμμετέχουσες «όχι ξεκάθαρος». Αισθάνονται και βιώνουν δύο αντιφάσεις:
τον θέλουν και τον αναλαμβάνουν, δεν τον θέλουν και τον αποποιούνται. Νιώθουν βάρος και έχουν τύψεις γιατί «τους απογοήτευσα, τους παράτησα και έχασα την εμπιστοσύνη τους». Αισθάνονται ευθύνη «να τους ξαναβρούν και να τους στηρίξουν».
Όσον αφορά στην αδερφική τους σχέση, στο εδώ και τώρα νιώθουν την ανάγκη να
συμβουλέψουν και να προστατεύσουν τα αδέρφια τους.
Ο ρόλος της μάνας
Όσον αφορά στο ρόλο της μάνας, πως τον αντιλαμβάνονται και πως τον βιώνουν οι συμμετέχουσες ως μέλη θεραπείας απεξάρτησης, οι γυναίκες κάνουν λόγο για πόνο, τύψεις,
ενοχές και ευθύνη. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζουν το ρόλο ως δυνατό διπλό κίνητρο
για απεξάρτηση: «να μείνω για να καθαρίσω για τα παιδιά μου», «να φύγω γιατί μου
λείπουν τα παιδιά μου και χάνω το μεγάλωμά τους».
Εκφράζονται στη συζήτηση και γυναίκες που δεν είχαν ποτέ αυτό το ρόλο, κάνοντας λόγο για
αποφάσεις έκτρωσης στη διάρκεια της χρήσης ουσιών και αντιλήψεις όπως «δεν θα
έκανα ποτέ παιδιά όντας χρήστης ή στη διάρκεια της θεραπείας απεξάρτησης».
Ο ρόλος της φίλης / κολλητής
Σε σχέση με το ερώτημα για το πώς αντιλαμβάνονται και βιώνουν τον ρόλο της φίλης / κολλητής στην προσπάθεια τους για παραμονή στη θεραπεία απεξάρτησης, οι συμμετέχουσες εκφράζουν την αμφιθυμία τους για την έννοια της φιλίας είτε με άντρα είτε με γυναίκα. παράλληλα, μιλάνε για αναγκαιότητα ύπαρξης φιλίας στη διαδικασία της απεξάρτησης και κάνουν λόγο για τη χρησιμότητα της. Χαρακτηριστικά αναφέρουν πως
«φυσικά και θα νιώσω προδοσία σε μια σχέση φιλίας, αλλά το θέμα είναι αν έχω διάθεση και θέλω να το παλέψω και να το προσπαθήσω». τέλος, αναγνωρίζουν διαφορετικότητα στην ανδρική και γυναικεία φιλία. Χαρακτηρίζουν δυνατή την ανδρική φιλία
και δύσκολη και σκληρή τη γυναικεία φιλία.

ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ

Γνωρίζουμε ότι το πεδίο που αφορά την απεξάρτηση της γυναίκας τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο Κόσμο έχει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. διαφάνηκαν στοιχεία που τόσο η κλινική εμπειρία όσο και η βιβλιογραφία παρατηρεί και σημειώνει.
πιο συγκεκριμένα από τη σύνθεση των κύριων αποτελεσμάτων και με βάση τα κεντρικά θέματα που είχαν οριστεί για διερεύνηση σχετικά με την προσπάθεια απεξάρτησης διαφάνηκαν τα παρακάτω:
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Η δυσκολία κατανόησης της φύσης, της ψυχολογίας και των συναισθηματικών αναγκών της
γυναίκας σε περιβάλλον θεραπείας όπου ο κυρίαρχος πληθυσμός είναι οι άνδρες και
ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος φαίνεται να λαμβάνει κυρίως υπόψη το
ανδρικό φύλο.
προκαταλήψεις σχετικά με τον ρόλο και τη θέση της γυναίκας με βασικό γνώρισμα την υποτίμηση της γυναίκας τόσο στη φάση της χρήσης όσο και στη φάση της θεραπείας.
τραυματικές / κακοποιητικές εμπειρίες υπάρχουν ειδικά για τη γυναίκα τόσο στη φάση της
χρήσης όσο και στη φάση της θεραπείας.
πίστη στη γυναικεία δύναμη και ικανότητα να ανταπεξέλθει σε δυσκολίες και προκλήσεις.
Είναι σημαντικό κίνητρο για απεξάρτηση ο γονικός ρόλος είτε παραμένοντας στο θεραπευτικό
πρόγραμμα είτε όχι. Αισθήματα ενοχής, απογοήτευσης και λύπης κυριαρχούν στο περιτύλιγμα αυτού του ρόλου.
ο ρόλος της συντρόφου περιέχει δυσκολίες και κακοποιητικές εμπειρίες στην περίοδο της
χρήσης και την περίοδο της θεραπείας. ώς κρίσιμο χαρακτηριστικό περιεγράφηκε η
αποφυγή εξαρτητικών σχέσεων, η διατήρηση της προτεραιότητας για προσωπική εξέλιξη και ο απαραίτητος επουλωτικός χρόνος στο σεξ δίχως την αίσθηση κακοποίησης
του παρελθόντος.
ο ρόλος της κόρης διακατέχεται από έντονες ενοχές και διάθεση για αποκατάσταση των σχέσεων, σε συνδυασμό με την έκφραση διλλημάτων για τη μορφή αυτής της σχέσης.
Στο ρόλο της αδελφής, έντονη διαφαίνεται η διάθεση για προστασία των αδελφών.
υπάρχει αναγνώριση της ανάγκης για φιλία και με τα δύο φύλα παρά τις δυσκολίες. περιγράφεται πιο δύσκολη η φιλία γυναίκας με γυναίκα.
Σε γενικές γραμμές, η προσπάθεια κατανόησης του φύλου της γυναίκας είναι μείζον θέμα και
οι ευκαιρίες για αντιμετώπιση του τραύματος, συναισθηματική έκφραση, φροντίδα, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης,αίσθηση της ισότητας και άρση προκαταλήψεων σχετικά με
την υποτίμηση της γυναίκας, αποτελούν σημαντικό πεδίο παρέμβασης και εξέλιξης.

προτΑΣΕιΣ

με βάση τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και λαμβάνοντας υπόψιν τον σκοπό της μελέτης
θα καταθέταμε τις παρακάτω προτάσεις:
Στο θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ιΘΑΚΗ ως μεικτό θεραπευτικό πρόγραμμα ευρύτερα (γυναίκες-άνδρες μαζί) αλλά και γενικότερα σε κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και με ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα η έκβαση
της θεραπείας.
Επικέντρωση στην καλλιέργεια σχέσεων ισοτιμίας, κατανόησης και αλληλοσεβασμού γυναικών
και ανδρών στο μεικτό περιβάλλον θεραπείας. Έμφαση στην αντιμετώπιση του σεξισμού και της υποτίμησης της γυναίκας.
Συστηματική συζήτηση με τους συμμετέχοντες στο θεραπευτικό περιβάλλον με στόχο την καλύτερη κατανόηση των γυναικείων αναγκών, της ανάγκης αλλά και της δυσκολίας για
έκφραση της θηλυκότητας, των διαφορών των φύλων.
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δυνατότητες για συναισθηματική έκφραση και αντιμετώπιση του τραύματος των γυναικών-μελών σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
πλαίσιο υποστήριξης των μητέρων σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Εξατομικευμένη
προσέγγιση σχετικά με το ρόλο της μάνας, τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες και τις
επιμέρους ανάγκες.
Αναγνώριση της διαφορετικότητας της σωματικής διάπλασης και σχετικών αναγκών των φύλων στο περιβάλλον της θεραπείας και διαμόρφωση σχετικού προγράμματος για θέματα υγιεινής και φροντίδας. Συστηματική επαφή με γυναικολόγο για θέματα έμμηνου
ρύσης, ορμονών και γυναικολογικό έλεγχο με test πΑπ.
Ενίσχυση της σωματικής έκφρασης και σεξουαλικότητας. υποστήριξη στην έκφραση της θηλυκότητας σε σωματικό, νοητικό και ψυχολογικό επίπεδο.
υποστήριξη στην καλύτερη δυνατή διαμόρφωση οικογενειακών-ερωτικών και φιλικών σχέσεων.
Συνέχιση της μελέτης προσθέτοντας στα αντίστοιχα ζητήματα τις αντιλήψεις των μελών/ανδρών, μελών οικογενείας και του προσωπικού σε μια προσπάθεια σύνθεσης των αντιλήψεων, αναγνώρισης των διαφορών και των ομοιοτήτων.
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ΝΕΑ ΚΑι ΓΕΓοΝοτΑ - nEws And nOtEs

ΕΚπΑιδΕυΣΗ τώΝ ΣτΕλΕΧώΝ τώΝ ΝΕοΣυΣτΑτώΝ τομυ Απο το ΚΕΘΕΑ

την εκπαίδευση των στελεχών στις νεοσύστατες τομυ (τοπικές μονάδες υγείας) πραγματοποιεί από τα τέλη Απριλίου το ΚΕΘΕΑ, σε θέματα δυναμικής και λειτουργίας της διεπιστημονικής ομάδας, καθώς και δικτύωσης με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Η εκπαίδευση έχει στόχο να υποστηρίξει τη νέα προσέγγιση στην πρωτοβάθμια
φροντίδα που αντιπροσωπεύουν οι τομυ, καθώς οι μονάδες στοχεύουν στην ολιστική
φροντίδα του πληθυσμού από μια καλά συντονισμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας με
κοινή γλώσσα και δικτύωση με την τοπική κοινωνία. ο τίτλος του προγράμματος είναι
«Εκπαίδευση των Στελεχών των ΤΟΜΥ στη Διεργασία και Δυναμική των Ομάδων» διοργανώθηκε από το ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας με το υπουργείο υγείας για την εκπαίδευση των στελεχών των τομυ (τοπικών ομάδων υγείας).
h συνεργασία του υπουργείου υγείας με το ΚΕΘΕΑ αναμένεται να ενισχύσει τους επαγγελματίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και διοίκησης των τομυ με γνώσεις, δεξιότητες και
στάσεις αναγκαίες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, επικεντρωμένων στον πολίτη.
το σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ υπουργείου υγείας και ΚΕΘΕΑ προβλέπει την εκπαίδευση του συνόλου των στελεχών στις τομυ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα ιδρυθούν το επόμενο διάστημα, και έχει διετή διάρκεια.
Η εκπαίδευση έχει τη μορφή διήμερων θεωρητικών και βιωματικών σεμιναρίων, και
πραγματοποιείται από έμπειρα στελέχη του ΚΕΘΕΑ, κυρίως στις εγκαταστάσεις του ή
σε χώρους που έχει εξασφαλίσει το υπουργείο υγείας.
h εκπαίδευση επαγγελματιών συγκαταλέγεται στους καταστατικούς σκοπούς του ΚΕΘΕΑ, και
ο οργανισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή του επιστημονικού
διαλόγου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα
των εξαρτήσεων στη χώρα μας.
το διάστημα Απρίλιος-ιούνιος 2018 υλοποιούνται 14 εκπαιδευτικοί κύκλοι, σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, βόλο, Θεσσαλονίκη, ιωάννινα, Καβάλα, Κατερίνη, Κομοτηνή, Κρήτη και λάρισα, με συνολικό αριθμό εκπαιδευομένων 223. μετά την αξιολόγηση της πρώτης
φάση αποφασίστηκε η συνέχιση της εκπαίδευσης ώστε να καλυφθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός στελεχών που εργάζονται στις τομυ πανελλαδικά.
μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση που
οδήγησε στα παρακάτω βασικά συμπεράσματα. Η γενική εκτίμηση, είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.
Ειδικότερα,
• το σύνολο των ερωτηθέντων δήλωσε μεγάλο βαθμό ικανοποίησης από τη γενική οργάνωση, το κλίμα και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αλλά και από το εκπαιδευτικό έργο που παρείχαν οι εκπαιδευτές.
• οι περισσότεροι δήλωσαν ότι τόσο η θεματολογία (διεργασία ομάδας), όσο και η μέ-
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θοδος διεξαγωγής του προγράμματος ήταν πολύ σημαντικές και βοηθητικές για το
έργο τους.
• Επίσης, οι περισσότεροι δήλωσαν πως η εκπαίδευση βελτίωσε την κατανόησή τους σε
θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό ρόλο, τις ανάγκες, τις αρχές και τις αξίες,
αλλά και ενίσχυσε την ενημέρωση τους σχετικά με τη δικτύωση των δομών και ιδιαίτερα των δομών συμβουλευτικής και θεραπείας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα
Εκπαίδευσης Στελεχών του τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ στα τηλέφωνα 210 9241993-6
πηγή: - δελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ
- τελική Αξιολόγηση προγράμματος

isAJE

Η Ετήσια συνάντηση της διεθνούς Επιτροπής Εκδοτών περιοδικών για τις Εξαρτήσεις (isAJE)
πρόκειται να πραγματοποιηθεί 29-31 Αυγούστου 2018 στην πράγα.
τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στη συνάντηση του isAJE το 2018 αφορούν α) γλωσσικά ζητήματα για τη δημοσίευση σε αγγλόφωνα περιοδικά από μη αγγλόφωνους συγγραφείς στο πεδίο των εξαρτήσεων, β) συζήτηση σχετικά με τη δημιουργία πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή άρθρων μεταξύ περιοδικών, γ) χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση του περιοδικού, δ) θέματα δεοντολογίας και παρουσίαση περιστατικού, ε) συνεργασία μεταξύ του isAJE, του icuudr και του issuP.

τριτοΣ ΚυΚλοΣ μΕτΑπτυΧιΑΚου Ε τιτλο «ποιΝιΚο διΚΑιο ΚΑι ΕΞΑρτΗΣΕιΣ», που υλοποιΕιτΑι Απο τΗ
ΝομιΚΗ ΣΧολΗ ΑπΘ ΚΑι το τμΗμΑ ΝομιΚΗΣ του πΑΝ. λΕυΚώΣιΑΣ, ΣΕ ΣυΝΕρΓΑΣιΑ μΕ το ΚΕΘΕΑ

Η Νομική Σχολή του ΑπΘ και το τμήμα Νομικής του πανεπιστημίου λευκωσίας ανακοινώνουν
ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 θα λειτουργήσουν το διϊδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών (δπμΣ), με τίτλο: «ποινικό δίκαιο και Εξαρτήσεις»,
που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών Σπουδών (δμΣ) σε δύο ειδικεύσεις: Α) ποινικό δίκαιο των εξαρτήσεων και β)
Νομική και Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.
Στο δπμΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των τμημάτων ελληνικών ή κυπριακών ΑΕι ή ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής.
περισσότερες πληροφορίες: από τη Γραμματεία του δπμΣ, (τηλ: +30 6944 155951, κατά τις
ώρες 11.00 – 14.00, e- mail: vagounari@law.auth.gr) και τις Γραμματείες της Νομικής
Σχολής ΑπΘ, (πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, 541 24, τηλ: +30 2310 996510 εσωτερικό 2, κατά τις ώρες 09.00–11.00, φαξ: +30 2310 995272, e-mail:
info@law.auth.gr), του τμήματος Νομικής του πανεπιστημίου λευκωσίας (λεωφόρος
μακεδονίτισσας 46, 24005, 1700 λευκωσία, τηλ: +357 22841528, φαξ: +357
22352067, e-mail: admissions@unic.ac.cy) και του ΚΕΘΕΑ (+30 210-9241993-6, εσωτερικό 254, e-mail: education@kethea.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα του δπμΣ:
http://addictions.law.auth.gr.
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ΣυΝΕδριΑ

Το 17ο Συμπόσιο της EWODOR (European Working Group on Drug Oriented Research) με
τίτλο Pathways and Challenges to Addiction Recovery: The role of treatment, selfhelp and other mechanisms of change, πρόκειται να πραγματοποιηθεί το διάστημα
19 - 22 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γάνδη του βελγίου (https://ewodor2018.joomla.com).
το Συμπόσιο θα εστιάσει στον ρόλο: 1) των προγραμμάτων διαμονής/ εξωτερικής παρακολούθησης και 2) των μηχανισμών αλλαγής όπως την αυτό-βοήθεια και την υποστήριξη
από ομότιμους σε σχέση με το φύλο, την οικογένεια, τις εθνικές μειονότητες και τη
μείωση της εγκληματικότητας. Η παρουσίαση των εργασιών και η υποβολή των περιλήψεων θα πρέπει να γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συμπόσιο θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Επιστημονική Επιτροπή του Συμποσίου έως τις 18 ιουνίου 2018 την περίληψη
της εισήγησής τους (https://ewodor2018.joomla.com/abstract).
Το 27ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών κοινοτήτων (WFTC) με θέμα: Θεραπευτικές Κοινότητες- Παγκόσμια Προοπτική θα πραγματοποιηθεί από 28
οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2018 στην μπανγκόκ της ταϋλάνδης
(http://www.wftc2018.org).
Στο συνέδριο μεταξύ άλλων θα καλυφθούν θεματικές όπως:
• παγκόσμια προοπτική- Σύγχρονες τάσεις, Καινοτομίες, Χρηματοδότηση και Έρευνα
• βασικά στοιχεία στις Θεραπευτικές Κοινότητες
• Εκπαίδευση και Θεραπευτικές Κοινότητες / Έρευνα και Θεραπευτικές Κοινότητες
• διεθνής πολιτική για τα Ναρκωτικά και τη Θεραπεία
• Καινοτομία και πολυμορφία στο μοντέλο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων
• μείωση βλάβης και το μοντέλο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων
• το μέλλον των Θεραπευτικών Κοινοτήτων.
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την περίληψη της εισήγησής τους στην ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://www.wftc2018.org/index/1534) μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018 στην
αγγλική γλώσσα

ΕυρώπΑϊΚο προΓρΑμμΑ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Reintegration Through Sport
το ΚΕΘΕΑ ως ένας σύγχρονος οργανισμός μάθησης και καινοτομίας έλαβε χρηματοδότηση
για το σχέδιο: reintegration through sport (rts) από το πρόγραμμα Erasmus+ sport.
το σχέδιο αποσκοπεί στο να τονίσει τα οφέλη των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στην θεραπεία των εξαρτήσεων από ναρκωτικές ουσίες. ο κύριος στόχος είναι η
ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου που θα αξιοποιεί
τη μεθοδολογία Θεραπείας μέσω της περιπέτειας (Adventure therapy) και τις υπαί-
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θριες αθλητικές δραστηριότητες, προκειμένου να συμβάλλει στη θεραπεία και την
επανένταξη των πρώην χρηστών ναρκωτικών ουσιών.
Στο πλαίσιο του σχεδίου έχουν υλοποιηθεί έως τώρα δυο διακρατικές συναντήσεις (Ελλάδα
και Νορβηγία) με στόχο το συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησης των δράσεων. Στο επόμενο χρονικό διάστημα έχουν προγραμματιστεί τρεις
διακρατικές συναντήσεις με στόχο την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού εργαλείου και
την πιλοτική εφαρμογή του στην ομάδα στόχο.
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tO τριΑΚοΣτο τΕυΧοΣ
του ΕπιΣτΗμοΝιΚου πΕριοδιΚου
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
τυπώΘΗΚΕ τοΝ ιουΝιο του 2018
ΣΕ 550 ΑΝτιτυπΑ
Απο τΗΝ πΑρΑΓώΓιΚΗ μοΝΑδΑ του
ΚΕΝτρου ΘΕρΑπΕιΑΣ ΕΞΑρτΗμΕΝώΝ ΑτομώΝ
(KEΘEA)
ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

Εποπτεία Έκδοσης Γεράσιμος ΝοτΑρΑΣ
Αρχικός Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Έκδοσης
βουβούλα ΣΚουρΑ
Πληκτρολόγηση Κειμένων
τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ

Editing supervision Gerassimos nOtArAs
Initial Layout
vouvoula sKOurA
Typing
ΚΕτΗΕΑ department of Education

Γλωσσική επιμέλεια - Διορθώσεις
Τυπογραφική επιμέλεια
Γεωργία ΧριΣτοφιλΗ

Proof-reading
Print editing
Georgia christOfili

Σχεδιασμός Λογοτύπου τέτη ΚΑμουτΣΗ

Logo teti KAMOutsi

Ηλεκτρονική Επεξεργασία - Σελιδοποίηση

Typeset - Layout

φώτοΣυΝΘΕΣΗ ΕπΕ

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία ΣΧΗμΑ ΚΑι ΧρώμΑ

PhOtOsinthEsi ltd

Publication - Binding schEMA And chrOMA
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EΠΙΣTHMONIKH ΠEPIOΔIKH EKΔΟΣH ΓΙΑ ΘEMATA EΞAPTHΣΕΩN

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

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Ετήσια ατομική συνδρομή
Ετήσια συνδρομή φορέων
Ετήσια φοιτητική συνδρομή

❏
❏
❏

€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
❏ με ταχυδρομική επιταγή
❏
❏

❏

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

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

EXARTIsIs

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

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

❏

€ 15.00

❏

€ 10.00

❏

€ 20.00

PAyMENT DETAILS
❏
❏
❏

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

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

MANAGEMENT AND CIRCULATION

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

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

κΥκΛΟφΟΡΙΑ (04/2014)

CIRCULATION (04/2014)

Συνολικός αριθμός αντιτύπων

550

Total number of copies printed

550

Αποστολές

361

distribution

361

Συνδρομές

281

subscriptions

281

δωρεάν διανομή

60

free distribution

60

βιβλιοθήκη ΚΕΘΕΑ

20

KEthEA-library

20

ποσοστό ζήτησης

70%

Percent of requested circulation

70%
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