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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
Aλλο ΕΝΑ τΕυΧοΣ του πΕριοδιΚου που εκδίδεται ως απόρροια μιας ζωντανής
συζήτησης γύρω από τα θέματα που αφορούν τις σημαντικές πτυχές της διερεύνησης των επιπτώσεων και της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Στον
αγώνα της θεραπείας των ατόμων για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, η διαδικασία της απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης αποτελεί την ικανή και
αναγκαία συνθήκη για την προσωπική αλλαγή και ενδυνάμωσή τους. Αυτή η
αλλαγή βέβαια εμπεριέχει πολλές προκλήσεις στην πορεία της, τόσο για το
άτομο που προσπαθεί και μέρα με τη μέρα επενδύει στη ζωή, αλλά και για
τα συστήματα και τις δομές που καθημερινά έχουν ως μέλημα την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης τους. οι προκλήσεις είναι πολλές και χρειάζονται διαφορετική και εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε φορά λαμβάνοντας
υπόψη, σε αυτή τη διαδρομή, όλες τις συνιστώσες της κοινωνικής ενσωμάτωσης και επανένταξης αυτών των κατά τ’ άλλα ευάλωτων και περιθωριοποιημένων κοινωνικά ατόμων.

Κατά καιρούς συζητιέται συχνά το ζήτημα της εκπαίδευσης σε μια θεραπευτική διαδικασία. Στο παρελθόν, τόσο στο περιοδικό μας όσο και στον δημόσιο διάλογο, σε πολλά φόρα και συνέδρια, ερευνητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό μιλούν για την αξία της εκπαίδευσης στον πληθυσμό των ατόμων
που βρίσκονται σε κάποια θεραπευτική διαδικασία απεξάρτησης. τα ερευνητικά δεδομένα είναι αρκετά, ενίοτε αξιοσημείωτα. Εντούτοις, πολλά ακόμη
μπορούμε να μάθουμε και προπαντός να αξιοποιήσουμε στην θεραπευτική
πράξη για τη σημασία της εκπαίδευσης ως μοχλό ενεργοποίησης των μηχανισμών δράσης του ατόμου για αλλαγή και μετασχηματισμό μιας προβληματικής κατάστασης, όπως είναι η εξάρτηση, και προπαντός πρόληψης του κινδύνου της υποτροπής.
Στην ενότητα Εξαρτήσεις στην Ελλάδα παρουσιάζεται μια μελέτη για τον
υποτιμημένο ρόλο της εκπαίδευσης στη θεραπεία και στην πρόληψη της
υποτροπής. Στόχος αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της σημασίας της
οργανωμένης μάθησης για τα απεξαρτημένα άτομα, ως μέσο αλλαγής και
εξέλιξης, πρόληψης της υποτροπής και άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού.
Ερευνάται κατά πόσο η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει διαδικασία προσωπικού μετασχηματισμού, ως συνέχεια της θεραπείας απεξάρτησης, βασιζόμενη στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Jack Mezirow. μέσα
από την αποτύπωση της εμπειρίας απεξαρτημένων ατόμων αναδεικνύεται το
πώς, ενώ αρχικά το τυπικό σχολείο δεν ανέστειλε την πορεία προς την εξάρτηση, η δυνατότητα για μία δεύτερη ευκαιρία στο εκπαιδευτικό σύστημα,
τους βοήθησε να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αλλάξουν
οπτική για τον εαυτό τους και τον κόσμο. Η βελτίωση της αυτοπεποίθησης
και η απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας αποτελούν παράγοντες που
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συμβάλλουν στη σταθεροποίηση, στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, αλλά
και στην πρόληψη της υποτροπής.
Στη συμβολή της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα της θεωρίας του μετασχηματισμού στην πρόληψη των εξαρτήσεων κινείται το άρθρο που θα δείτε
στην ενότητα η Θεραπεία στο Στόχαστρο. πρόκειται για τη μελέτη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε μαθητές Γυμνασίου βασισμένο στη μέθοδο
«μετασχηματισμός δυσλειτουργικών αντιλήψεων» με σκοπό τη διερεύνηση
του μετασχηματισμού των προβληματικών δυσλειτουργικών πεποιθήσεων
των εκπαιδευόμενων σε σχέση με τα αίτια της χρήσης ναρκωτικών και την
κατανόηση της σημασίας των προστατευτικών και επιβαρυντικών παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον έφηβο στη χρήση. Η έρευνα αναδεικνύει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο στα χέρια των εκπαιδευτικών αλλά και
των ειδικών που ασχολούνται με το πεδίο της πρόληψης χρήσης ουσιών.
μπορείτε να διαβάσετε επίσης μια μελέτη για τη γυναικεία κακοποίηση και
τους συσχετισμούς με την εξάρτηση. Η γυναικεία κακοποίηση αποτελεί σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και ενσάρκωση της έμφυλης βίας. Η συσχέτιση
μεταξύ της σωματικής κακοποίησης και της χρήσης ουσιών διερευνάται μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων κακοποιημένων γυναικών, των θυτών αυτών
και τη σχέση τους με την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, και τη συμβολή στην
εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς. μια ακόμη μελέτη στην ενότητα Εξαρτήσεις στην Ελλάδα εστιάζει στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης και ειδικότερα στις αντιλήψεις γονέων, ανήλικων εξαρτημένων παραβατών, για το αν η
εμπλοκή με το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων μπορεί να αποτελέσει
παράγοντα που θα επηρεάσει την απόφαση του έφηβου χρήστη ουσιών για
απεξάρτηση. Αναλύεται, μέσα από τις τοποθετήσεις των γονέων, ο ρόλος
των θεσμών του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης (αστυνομία, εισαγγελέας,
δικαστής, επιμελητής ανηλίκων) και η επιβολή αναμορφωτικών–θεραπευτικών μέτρων στην κινητοποίηση των ανηλίκων. Η εμπειρική μελέτη αναδεικνύει ότι η δικτύωση των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης με τις δομές θεραπείας, η συνεργασία και επαφή μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την
απόφαση του έφηβου να εγκαταλείψει τη χρήση ουσιών.
Καλή ανάγνωση!
Για τη Συντακτική Ομάδα
Ρέμος Αρμάος
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Editorial
this issuE Of EXArtisEis is yet another product of the very rich discussion

around issues concerning important aspects of the consequences of drug addictions and drug addiction treatment. in the struggle of individuals for drug
addiction treatment, for a second chance in life, the process of drug addiction
treatment and social reintegration is a necessary and sufficient condition for
personal development and reinforcement. this change process however includes many challenges, both for the individuals who make the effort and day
by day invest a little bit more in their life, as well as for the systems and the
structures themselves caring for their effectiveness. the challenges are numerous and there’s a demand for individualized approaches, taking into consideration all aspects of social reintegration and rehabilitation of this vulnerable and marginalized population.
the issue of training while in treatment has widely been discussed. in the
past, both in this journal as well as in public dialogue, in many fora and conferences, researchers from Greece and abroad underline the value of training
and education for the people attending a treatment program. the data are
sufficient and at times compelling. however there’s still plenty to learn about
the importance of training as a triggering lever for individuals to bring about
change and transform their dysfunctional situation, like addiction, and, more
importantly, prevent relapse during treatment.
in the section Drug Addiction in Greece a study presents the underestimated
role of training in drug addiction treatment and prevention. the aim of the
study is to investigate the importance of organized learning for drug addicted
individuals as a means to change and evolve, to prevent relapse and alleviate
social exclusion. what’s being investigated is whether training may act as a
personal transformation process, as an extension of drug addiction treatment,
based on the transformative learning theory of Jack Mezirow. By capturing
the experience of former drug addicts, it becomes evident that although their
formal education (i.e. school) did not prevent them from becoming addicted,
when given a second chance in the education system, they managed to gain
the skills and knowledge to change their understanding of the world and
themselves. increasing self esteem and gaining a professional identity are
factors contributing to stabilization, social inclusion, and relapse prevention.
the paper included in the section Treatment Perspectives focuses on the contribution of training and more specifically on the theory of transformation in
the prevention of drug addiction. it is a study conducted with high school students who participated in a training program based on the “transformation of
dysfunctional attitudes” method aiming at investigating the transformation of
the dysfunctional attitudes of the participants with regards to the causes that
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led them to drug use as well as understanding the importance of protective
and aggravating factors that may lead an adolescent to drug use. this research shows that this particular method may act as an effective training tool
by trainers as well as prevention specialists.
you may also read a study about abuse on women and the correlation with
drug addiction. the issue of abuse of women is an important social problem
and an expression of gender related violence. the association between physical abuse and drug use is investigated through the analysis of case studies
of women who have been abused, the perpetrators and their relationship with
psychotropic drug use, as well as the contribution to violence. Another study
also included in the section Drug Addiction in Greece focuses on the criminal
justice system and on the perceptions of parents, juvenile addicted offenders,
as to whether their involvement with the juvenile criminal justice system may
influence the decision of an adolescent to participate in drug addiction treatment. the role of the criminal justice systems and the imposition of reform –
treatment measures for the motivation of adolescents are addressed. this experiential study concludes that networking of the systems within the criminal
justice system and treatment services as well as their collaboration may affect
decisively the youth’s decision to stop drug use.
Enjoy your reading!
For the Editorial Group
Remos Armaos
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OI ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
DRUG ADDICTION IN GREECE
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Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 31, 2018

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

Η περίληψη αποτελεί αναδημοσίευση αυτής που δημοσιεύθηκε στις ΕΞΑρτΗΣΕιΣ τεύχος 30, καθώς υπήρχε λάθος στο όνομα ενός συγγραφέα.

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
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AddictiOn, dEtOXificAtiOn And sOciAl rEintEGrAtiOn fOr EX druG
ABusErs. thE undErEstiMAtEd rOlE Of EducAtiOn in trEAtMEnt
And rElAPsE PrEvEntiOn
MAriA KAtsArOu1

summary
the aim of this study was to investigate the importance of organized learning for detoxified
people as a means of change and evolution. More specifically to investigate the contribution of learning through organized training programs to prevent recidivism, social integration and the removal of social exclusion. that is, if the training can be a personal
transformation process as a continuation of drug treatment, based on the theory of
transformative of Jack Mezirow learning. A qualitative study was carried out, recording
the experience of persons both former drug users regarding the process if their social
intergratation as well as the role of education in the course of their shift. data collection was done through interviews in detox or drug free individuals who were referred
for drug treatment at 18 upper. A study guide was designed and 10 people were interviewed (men and women), in areas of the treatment program. the conclusions of the
study were that for all interviewees school did not try to reverse the trend towards reliance on any of the participants. it is for all one traumatic experience. during the period of withdrawal the opportunity for a second chance at education in the detoxified
people say it helped them to acquire skills and knowledge to change their perspective
on themselves and the world, to improve their self-confidence and gain professional
identity. these factors contribute their stabilization, their social integration and also
prevent their recurrence.

1 social worker, systemic psychotherapist, Adult Educator, scientifically responsible of detoxification unit
18AnO, Email: klouzom@gmail.com
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ΧρΗΣΗ, ΑπΕΞΑρτΗΣΗ ΚΑι ΕπΑΝΕΝτΑΞΗ. ο υποτιμΗμΕΝοΣ ρολοΣ τΗΣ
ΕΚπΑιδΕυΣΗΣ ΣτΗ ΘΕρΑπΕιΑ ΚΑι ΣτΗΝ προλΗΨΗ τΗΣ υποτροπΗΣ
μΑρiΑ ΚΑτΣΑροy1

περίληψη
Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σημασίας της οργανωμένης μάθησης για τα απεξαρτημένα άτομα, ως μέσο αλλαγής και εξέλιξης. πιο συγκεκριμένα να διερευνηθεί η
συμβολή της μάθησης, μέσω οργανωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, στην πρόληψη της υποτροπής, στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. δηλαδή, αν η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει διαδικασία προσωπικού μετασχηματισμού, ως συνέχεια της θεραπείας απεξάρτησης, βασιζόμενη στη θεωρία
της μετασχηματίζουσας μάθησης του Jack Mezirow. πραγματοποιήθηκε ποιοτική μελέτη, καταγράφοντας την εμπειρία απεξαρτημένων ατόμων τόσο για την διαδικασία
της κοινωνικής επανένταξης όσο και για τον ρόλο της εκπαίδευσης στην πορεία της
αλλαγής τους. Η συλλογή στοιχείων έγινε μέσα από συνεντεύξεις σε υπό απεξάρτηση
ή απεξαρτημένα άτομα που είχαν απευθυνθεί για θεραπεία απεξάρτησης στο 18 Άνω.
Σχεδιάστηκε οδηγός συνέντευξη και πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 10 δέκα
άτομα (άντρες και γυναίκες), σε χώρους του θεραπευτικού προγράμματος. τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι για όλους τους συνεντευξιαζόμενους το σχολείο δεν
προσπάθησε να ανατρέψει την πορεία προς την εξάρτηση για κανέναν από τους συμμετέχοντες. Αποτελεί για όλους μία τραυματική εμπειρία. Κατά την περίοδο της απεξάρτησης η δυνατότητα για μία δεύτερη ευκαιρία στο εκπαιδευτικό σύστημα, τα απεξαρτημένα άτομα δηλώνουν ότι τους βοήθησε να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις
ώστε να αλλάξουν οπτική για τον εαυτό τους και τον κόσμο, να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους αλλά και να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα. Όλα τα παραπάνω αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στην σταθεροποίηση τους, στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, αλλά και στην πρόληψη της υποτροπής.

Η πΕριοδοΣ τΗΣ ΕΞΑρτΗΣΗΣ

Η επιστημονική κοινότητα φαίνεται να είναι διχασμένη όσον αφορά τους γενεσιουργούς παράγοντες της εξάρτησης. πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί που είναι εκ διαμέτρου
αντίθετες. Όμως η αιτιολόγηση ενός φαινομένου καθορίζει και τον τρόπο αντιμετώπισής του. Η εξάρτηση έχει καταγραφεί από κάποιους επιστήμονες ως ένα βιολογικό
φαινόμενο, δηλαδή κληρονομική ή επίκτητη ασθένεια που καθιστά το άτομο ευάλωτο
στην κατάχρηση ουσιών (πουλόπουλος, 2005). οι βιολογιστές χαρακτηρίζουν την
εξάρτηση από τοξικές ουσίες ως υποτροπιάζουσα νόσο του εγκεφάλου. Η πορεία

1 Κοινωνική λειτουργός, Συστημική ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Επιστημονικά υπεύθυνη
18 Άνω Email: klouzom@gmail.com
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προς την εξάρτηση είναι προδιαγεγραμμένη λόγω κληρονομικών - ατομικών παραγόντων. Έτσι και η «θεραπεία» περιορίζεται στην φαρμακευτική χορήγηση. Όπως ακριβώς ο ινσουλινοεξαρτημένος δεν γίνεται ποτέ καλά, έτσι και ο εξαρτημένος πάντα θα
χρειάζεται ένα φάρμακο για να μπορεί να ζήσει.
οι ψυχαναλυτές θεωρούν ότι η βάση της εξάρτησης είναι τα ψυχικά τραύματα ή τα σημαντικά
γεγονότα ζωής. Η εξάρτηση εγκαθιδρύεται ως μηχανισμός άμυνας. Η μάτσα (1995)
ορίζει την εξάρτηση ως την συνάντηση ενός ατόμου, κατά βάση ελλειμματικής προσωπικότητας, που προέρχεται από μία οικογένεια με δυσλειτουργικές σχέσεις, με μία
ουσία σε μία δεδομένη κοινωνικοπολιτιστική στιγμή. ώστόσο, δεν παραλείπει την αναφορά στο τραύμα του τοξικομανή στην τρυφερή παιδική ηλικία. Αναφέρεται λοιπόν σε
ατομικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς παράγοντες ως γενεσιουργούς παράγοντες της εξάρτησης. Κατά συνέπεια, η παρέμβαση για την επίλυσή της, απαιτεί πολύπλευρη παρέμβαση σε όλα τα προαναφερόμενα επίπεδα.
Η προσπάθεια ερμηνείας του φαινομένου της τοξικοεξάρτησης πρέπει να είναι πολυπαραγοντική και να περιλαμβάνει δεδομένα από όλες τις θεωρίες, ακόμα και αν αυτό φαίνεται δύσκολο. ο λιάππας (1992) αναφέρει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στους παράγοντες της τοξικοεξάρτησης, όπου τελικά η ερμηνεία της θα προέλθει από την σύγκλιση των θεωριών παρά από την απόκλιση ή των κατάργηση επιστημονικών θέσεων. Όπως ο ίδιος αναφέρει ότι η αναγνώριση της επίδρασης των ενδολφινών δεν μειώνει τη σπουδαιότητα του ρόλου των κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων
στην εμφάνιση των εξαρτήσεων.
ο εξαρτημένος είναι ο άνθρωπος - διαφορετικών φυσικών δυνατοτήτων -που καταναγκαστικά
κάνει χρήση τοξικών ουσιών προκειμένου να αντέξει και ίσως να ανακουφίσει τα συναισθήματα που προέρχονται από τις προβληματικές σχέσεις με το περιβάλλον του.
πρόκειται όμως για μία δουλική σχέση (Γεωργάκας, 2007).
Η διαμόρφωση της προσωπικότητας του κάθε ατόμου είναι μια μοναδική διαπλοκή γενετικών,
βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών διαδικασιών (μάτσα,1995). ο τοξικομανής
έχει μία ελλειμματική προσωπικότητα που οφείλεται στην κακή οργάνωση του ψυχισμού του, έτσι ζει χωρίς όνειρα, χωρίς ιδανικά και πρωτοτυπία. Η διαδικασία των ταυτίσεών του μέσα από τις οποίες δημιουργείται η ταυτότητα του ατόμου, ήταν ελλειμματική για τον τοξικομανή (μάτσα, 1995). Έτσι δεν του επιτρέπεται να ωριμάσει συναισθηματικά, να αναπτύξει πλευρές, δυνατότητες, ατομικά χαρακτηριστικά, να αναπτύξει την ταυτότητά του. Η αίσθηση της ταυτότητας θα τον βοηθήσει στην προσαρμογή του στο περιβάλλον. Αντίθετα ο τοξικομανής λόγω των προαναφερόμενων ελλειμμάτων έχει κτίσει μία ευάλωτη προσωπικότητα, με ασταθείς ψυχικές λειτουργίες,
με παθητικότητα, παραίτηση, χωρίς όρια, παρορμητικότητα, με μειωμένη αντοχή σε
ψυχοπιεστικές καταστάσεις, χωρίς την συνάντηση με τον «άλλον». Η ουσία έρχεται να
καλύψει το ψυχικό κενό.
Η χρήση ουσιών συναντάται από τα πανάρχαια χρόνια, σε πολλούς πολιτισμούς. Σε κάθε κοινωνία και σε κάθε χρονική στιγμή αποτελούσε στοιχείο της κοινωνικής ζωής και της
οργάνωσής της. Είχε μία ιερή διάσταση αφού χρησιμοποιούνται σε ιερές τελετές, ή
είχε μία θεραπευτική διάσταση αφού μπορούσε να επιφέρει τη θεραπεία σε πολλές
ασθένειες. Η κοινωνία αποφάσιζε ποιος και πότε θα κάνει χρήση τοξικών ουσιών (μάτσα, 1995). Στο σήμερα σε μακροχρόνια περίοδο κοινωνικής και οικονομικής κρίσης,
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η χρήση τοξικών ουσιών είναι τρόπος απορρόφησης της δυσφορίας και της καταπίεσης ατόμων, ομάδων, κοινωνιών. Η θεραπεία απεξάρτησης είναι σημαντικό να στοχεύει στις αιτίες των εξαρτήσεων, προκειμένου να επέλθει αλλαγή.

ΘΕρΑπΕιΑ ΑπΕΞΑρτΗΣΗΣ, μιΑ πορΕιΑ ΑλλΑΓΗΣ

Καμία θεραπεία απεξάρτησης δεν είναι πανάκεια για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. δεν
υπάρχει «κοινή εμπειρία της χρήσης» αφού διαφορετικά άτομα, με διαφορετικές οικογενειακές, κοινωνικές και πολιτιστικές αναφορές, διαφορετικές ιστορίες ζωής, κάνουν και
διαφορετική την εμπλοκή τους με τη χρήση (λυκούδης, 2009). Όλες οι θεραπευτικές
προσεγγίσεις της τοξικοεξάρτησης στοχεύουν στην αλλαγή του τρόπου ζωής του εξαρτημένου. Εκείνου του εξαρτημένου που απευθύνεται στο θεραπευτικό πρόγραμμα εθελοντικά. Σύμφωνα με τον Γεωργάκα (2007) «η θεραπεία απεξάρτησης αποτελεί μια δυναμική διαδικασία έλξης του ατόμου από τον καταναγκασμό της χρήσης στην ελευθερία της βούλησης και του συναισθήματος». πρόκειται για μία δυναμική και πολύπλευρη
διαδικασία που δεν στοχεύει μόνο στη διαπαιδαγώγηση του θεραπευόμενου, στην ψυχοκοινωνική στήριξή του. Είναι μία επίμονη, επίπονη και μακροχρόνια διαδικασία να έρθει σε επαφή με τον αληθινό του εαυτό. Να ανακαλύψει τις βαθύτερες αιτίες που τον
οδήγησαν στην χρήση. Κατά την ένταξή του στο θεραπευτικό πλαίσιο δεν απέχει απλά
από τις ουσίες. προσπαθεί να ανακαλύψει το «εγώ» του που είναι φοβισμένο, θυμωμένο, ανώριμο και διαστρεβλωμένο. Σύμφωνα με μισουρίδου (2008) στόχος της θεραπείας είναι, ο εξαρτημένος να δει νέες προοπτικές, να ανοίξει νέους ορίζοντες ζωής, να
κάνει όνειρα, να πιστέψει στον εαυτό του, να αντιμετωπίσει το κενό στην ψυχή του, τον
φόβο του για τους ανθρώπους. Να μπορεί να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του να βρει
τη δική του φωνή και να ανακαλύψει τους δικούς του ρόλους μέσα στη ζωή. Να μάθει
να αγαπά τον εαυτό του και να τον φροντίζει αποτινάσσοντας έτσι τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές του παρελθόντος. Η διαδικασία της αλλαγής είναι πολυεπίπεδη
αφού αφορά και το «μέσα» αλλά και το «έξω». οι αντιστάσεις από τους ίδιους τους
εξαρτημένους είναι μεγάλες και μερικές φορές αξεπέραστες. τα εμπόδια από το ευρύτερο περιβάλλον συχνά ανυπέρβλητα, ειδικά στις σημερινές κοινωνίες που μαστίζονται
από οικονομική και κοινωνική κρίση και ο κοινωνικός ιστός διαρρηγνύεται από την έμφαση στην ατομικότητα, τον καταναλωτισμό και την έλλειψη σχέσεων και δεσμών.
Όλη αυτή η διαδικασία της θεραπείας συντελείται μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο που
έχει όρια, δυνατότητες, αρχές και φιλοσοφία, τη θεραπευτική ομάδα εκφραστή και
λειτουργό του θεραπευτικού πλαισίου αλλά και τον ίδιο τον εξαρτημένο που έχει
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Όλα τα παραπάνω συντελούνται σε ένα
κοινωνικό πλαίσιο σε μία συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτιστική στιγμή που δίνει δυνατότητες και αντίστοιχα βάζει και περιορισμούς στη διαδικασία της απεξάρτησης.
μπορεί άραγε η μάθηση, μέσω της οργανωμένης εκπαίδευσης να αποτελέσει αρωγό
της θεραπείας απεξάρτησης;

Η μΑΘΗΣΗ ώΣ μοΧλοΣ ΑλλΑΓΗΣ ΣτΑ ΑπΕΞΑρτΗμΕΝΑ ΑτομΑ

Η μάθηση που ενίοτε πραγματοποιείται και από την οργανωμένη εκπαίδευση ενηλίκων, αποτελεί σημαντική δυνατότητα για τα άτομα που ζουν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοι-
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νωνίες, που τα τελευταία χρόνια μαστίζονται από κρίσεις και σαρωτικές αλλαγές που
δεν υπηρετούν την ατομική ευημερία. τα άτομα προκειμένου να επιβιώσουν και να
έχουν ποιότητα στη ζωή τους είναι σημαντικό να γνωρίζουν τόσο τον κοινωνικό γίγνεσθαι όσο και τις προσωπικές ανάγκες και δυνατότητές τους. Η μάθηση μπορεί να
οδηγεί το άτομο, στην αλλαγή εκείνων των δεδομένων στη ζωή του, που λειτουργούν
ως παγίδες, που το αποκλείουν από πλέγματα σχέσεων, που εμποδίζουν την κοινωνική λειτουργικότητά του, που δεν του επιτρέπουν να είναι χαρούμενο και υγιές.
Ειδικά τα απεξαρτημένα άτομα που για χρόνια είχαν επιλέξει τη χρήση τοξικών ουσιών, και ως
αντίδραση στην κοινωνική πραγματικότητα, η αλλαγή εκείνων των προβληματικών πεποιθήσεων που τα βασανίζει ακόμα και στην καθαρότητα τους, είναι σημαντικό να αλλάξουν. Να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, τη στρατηγική σκέψης τους, τα αντανακλαστικά τους, τον τρόπο που ερμηνεύουν και κατανοούν. Η μάθηση, όταν επιτελεί
τους προαναφερόμενους σκοπούς είναι θεραπευτική όχι μόνο για τα απεξαρτημένα
άτομα αλλά για κάθε άτομο γενικά. Η αλλαγή είναι το ζητούμενο στη θεραπεία απεξάρτησης. ο λυκούδης (2009) αναφέρει ότι η απεξάρτηση είναι η αλλαγή στη στάση
ζωής των εξαρτημένων, της οπτικής τους που αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με
φαρμακευτική αγωγή ή υποκατάσταση των παράνομων ουσιών με χορήγηση νομίμων.
Κατά τη διάρκεια της εξάρτησης τα πάντα καλύπτονται από την ουσία. βασικές ανάγκες όπως το φαγητό, ο ύπνος, οι σχέσεις, τα όνειρα, η ελπίδα ναρκώνονται (μάτσα,
1995). Απεξάρτηση σημαίνει αναπλήρωση του κενού της ουσίας από νέα δεδομένα στη
ζωή του εξαρτημένου. Να μάθει σε έναν νέο τρόπο ζωής όπου θα διεκδικεί πια την ζωή
του σε μία ισότιμη βάση με τους άλλους ανθρώπους και μέσα στον κοινωνικό ιστό.
Η μάθηση είναι σύνθετο φαινόμενο τόσο πνευματικό όσο και βιολογικό. Έχει μελετηθεί και
αξιοποιηθεί από πολλές επιστήμες όπως παιδαγωγική, ψυχολογία, εκπαίδευση ενηλίκων, ιατρική, κ.ά. ώστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει διάσταση απόψεων για τον ορισμό
της μάθησης από πολλούς ερευνητές. ο Pavlov αναφέρθηκε σε αυτήν ως ανάπτυξη
εξαρτημένων αντανακλαστικών, ο skinner αναφέρεται στη μάθηση ως απόκτηση μιας
αντίδρασης μετά από επιβράβευση. παραπλήσια είναι η θέση του rogers, (1999) που
ορίζει τη μάθηση ως την αλλαγή στη συμπεριφορά, στα πρότυπα δράσης, στα συναισθήματα, στον τρόπο σκέψεις και στις γνώσεις του ατόμου. ώς εκ τούτου, πρόκειται
για ένα φυσικό φαινόμενο όπως όλες οι φυσικές λειτουργίες του ατόμου. Άλλοι θεωρητικοί αναφέρονται στη μάθηση ως παράγοντα τροποποίησης στις στάσεις, στις κινητικές δεξιότητες του ατόμου ή και στις στρατηγικές σκέψεις του.
Είναι γνωστό ότι η διαδικασία κοινωνικοποίησης του ατόμου, η μάθηση δηλαδή πως να ζει μέσα
στην κοινωνία των ανθρώπων, πραγματοποιείται εσωτερικεύοντας κανόνες, όρια, ηθικές
επιταγές, ξεκινά πρωτογενώς από την οικογένεια και δευτερογενώς από το σχολείο.
ώστόσο, η διαδικασία συμπληρώνεται και από τις ομάδες που θα ενταχθεί το άτομο.
Έτσι, από την οικογένεια το παιδί μέσα από τα επαρκή πρότυπα των γονέων και τη συναισθηματική σταθερότητα θα αναπτυχθεί συναισθηματικά. το σχολείο θα το βοηθήσει
να καλλιεργήσει ένα κριτικό και ελεύθερο πνεύμα. Όλα αυτά όμως σε ιδανικές συνθήκες. ο εξαρτημένος όμως δεν προέρχεται από ένα περιβάλλον συναισθηματικής σταθερότητας, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυταρχικό και οι ομάδες που έχει
ενταχθεί είναι αυτές των εξαρτημένων όπου δεν υπάρχουν αξίες, σχέσεις, συναισθήματα. με αυτή την έννοια λοιπόν, καλείται στα πλαίσια της αλλαγής του να μάθει. Να μάθει για τον εαυτό του και τον κόσμο. Επομένως, η μάθηση είναι απαραίτητη για την
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προσαρμογή μας στο κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο που ζούμε, αλλά και
για διαρκή προσαρμογή των ρόλων μας στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή επιτρέποντας παράλληλα την ελευθερία βούλησης του ατόμου και την ανάπτυξη του κριτικού
πνεύματος. Έτσι, θα επιτελεστεί και η κοινωνική ενσωμάτωση του απεξαρτημένου.
Αλλαγή σημαίνει τη διακοπή μιας συμπεριφοράς, μέσα από γνώση να διακόψουμε δηλαδή τη
συμπεριφορά που έχουμε μάθει και με τη βοήθεια της λογικής να καταλήξουμε σε μια
νέα αντίδραση στο ερέθισμα, σε μία νέα συμπεριφορά. Απαραίτητη συνθήκη για τη
νέα αυτή μάθηση είναι η αμφισβήτηση των ήδη κατεκτημένων γνώσεων. Αυτό όμως
απαιτεί κόπο και έτσι πολλές φορές στους ανθρώπους εμφανίζεται η αντίσταση στην
αλλαγή. «Το δύσκολο, συνεπώς, δεν είναι να μάθει ο άνθρωπος, αλλά να ξεμάθει» (Γαβαλάς, 2017). ώστόσο, η αντίσταση αυτή είναι δυνατό να ξεπεραστεί όταν υπάρχει το
κίνητρο και η θέληση για αλλαγή από την πλευρά του ατόμου που θέλει να αλλάξει.
Σε όλη την προαναφερόμενη δυναμική της αλλαγής των ενηλίκων και τις αντιστάσεις
των ατόμων για αυτήν, για τα απεξαρτημένα άτομα ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει.
βασικός παράγοντας είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής καθώς και
οι έλλειψη βασικών δεξιοτήτων, όπως αναφέρεται παρακάτω.

ΕΚπΑιδΕυΣΗ ΚΑι ΚοιΝώΝιΚΗ ΕΝΣώμΑτώΣΗ ΑπΕΞΑρτΗμΕΝώΝ

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2017 του ΕΚτΕπΝ το εκπαιδευτικό προφίλ των εξαρτημένων στην Ελλάδα που προσήλθαν στα θεραπευτικά προγράμματα το 2015 ήταν ως
εξής: 2,7% δεν είχαν ολοκληρώσει το δημοτικό σχολείο, 20,8% έχει ολοκληρώσει το
δημοτικό σχολείο, 28,9% έχει ολοκληρώσει το γυμνάσιο, 38,5% το λύκειο και 9,1%
έχει ολοκληρώσει σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ένα δείγμα 4.087 ατόμων η
μέση ηλικία έναρξης της χρήσης είναι 16,3 έτη. με μικρές αποκλίσεις, τα ποσοστά είναι ίδια την τελευταία δεκαετία.
με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η εξάρτηση στην Ελλάδα κατά μέσο όρο εγκαθιδρύεται περίπου την περίοδο έναρξης του λυκείου, και πάνω
από τους μισούς των χρηστών δεν κατάφεραν να το ολοκληρώσουν. δεν κατάφερε
τουλάχιστον μέσα από τη σχολική κοινότητα να βρει εκείνα τα κρατήματα που θα έκαναν να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του, να κατανοήσει ότι η συμπεριφορά του είναι
προβληματική, ακόμα και να ζητήσει εξειδικευμένη βοήθεια για την απεξάρτησή του.
«το άνοιγμα στον κόσμο» του εξαρτημένου δεν υποστηρίχθηκε από την οικογένειά
του, το ευρύτερο περιβάλλον αλλά και το σχολείο. Αντίθετα εμποδίστηκε, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε τραυματικό γεγονός (παπαδή, 2012).
ο πουλόπουλος (2005), αναφέρει ότι η πλειοψηφία των απεξαρτημένων ατόμων χαρακτηρίζεται από χαμηλή αυτοεκτίμηση αλλά και από την ανάγκη τους να ανήκουν σε μια ομάδα, σ’ ένα κοινωνικό σύνολο. Όμως τα κίνητρα που έχουν για την ένταξή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης είναι μειωμένα. Συνήθως οι εκπαιδευόμενοι που προέρχονται
από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με την παπαιωάννου (2014), χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοπεποίθηση, έλλειψη μαθησιακής κουλτούρας, ελάχιστα έως
ανύπαρκτα εξωτερικά κίνητρα μάθησης, δυσκολίες από προβλήματα υγείας, μη διαγνωσμένα μαθησιακά προβλήματα, κακή έως μέτρια εικόνα εαυτού, έλλειψη κουλτούρας, αρνητική γνώμη για την εκπαίδευση, δυσκολία έκφρασης στον γραπτό και προφορικό λόγο, κ.ά.
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το απεξαρτημένο άτομο εντάσσεται στην εκπαιδευτική εμπειρία με αρκετό βάρος. βάρος ατομικό αλλά και κοινωνικό. ο λόγος του συνήθως είναι κωδικοποιημένος με λέξεις και
φράσεις που χρησιμοποιούσε κατά την περίοδο της εξάρτησης και έτσι είναι φτωχός.
Νιώθει ανασφάλεια για το νέο του εγχείρημα. ο λόγος για τον άνθρωπο είναι κοινωνικός, μέσα από τις λέξεις δεν μεταφέρεται απλά ένα νόημα ατομικό, αλλά ένα νόημα
που έχει αναπτυχθεί σ’ ένα πλαίσιο οικογενειακό και κοινωνικό (ποταμιάνου, 2012). ο
λόγος του απεξαρτημένου θα αλλάξει όταν αλλάξει και ο τρόπος ζωής του.
Συμμετέχοντας στην εκπαιδευτική ομάδα θα νιώσει ότι συμμετέχει σ’ έναν κοινό σκοπό, σ’
ένα κοινό παρόν, ενεργητικά χωρίς η γνώση να αποτελεί απειλή για αυτόν. Ξαναβρίσκεται σ’ ένα σχολικό περιβάλλον, επικοινωνεί πάλι με καθηγητές και αξιολογεί μαζί
τους αλλά και με την εκπαιδευτική ομάδα την πρόοδό του. Εκεί θα νιώσει αποδοχή,
θα αντέξει την παρέμβαση του άλλου, θα κατανοήσει τη διαφορετικότητα, θα συγκρίνει με το προηγούμενο. τα απεξαρτημένα άτομα έχουν ιδιαίτερες και αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες, μία πληροφορία που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων (τσιμπουκλή, 1999). ο rogers (1999), αναφερόμενος στα εσωτερικά εμπόδια μάθησης του ενήλικα εκπαιδευόμενου επικεντρώνεται στη χαμηλή εικόνα εαυτού, σε
φόβους όπως της κριτικής ή της αποτυχίας, στην πεποίθηση ότι δεν είναι επαρκής
και θα απογοητεύσει τους άλλους και έτσι και τον εαυτό του. Σε όλα τα παραπάνω
όταν προστίθεται το στίγμα του εξαρτημένου και κυρίως η δική του ενοχή για την
προηγούμενη ζωή του, ο βαθμός δυσκολίας παρακολούθησης και ολοκλήρωσης της
εκπαίδευσής του μεγαλώνει.
Η κοινωνική ενσωμάτωση των υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένων ατόμων προϋποθέτει τόσο
την ανάπτυξη δεξιοτήτων τους (λόγου, επαγγελματικές, κοινωνικές κ.ά.) αλλά και την
αποδοχή τους από τον κοινωνικό ιστό. Αν παραδεχθούμε ότι η εξάρτηση σημαίνει ουσιαστική κατάργηση της ελευθερίας της βούλησης και της συναισθηματικής έκφρασης (Γεωργάκας, 2007), ανακούφιση του άγχους και των εσωτερικών ρωγμών του
(μάτσα, 1995) στην εκπαιδευτική ομάδα μέσω του εκπαιδευτή ενηλίκων μπορεί ο απεξαρτημένος να είναι κοντά στο συναίσθημα του και την επιθυμία του να μαθαίνει, να
διδάσκεται για τον κόσμο και μέσα από αυτόν για τον εαυτό του και τη ζωή του. μπορεί να εμπνέεται από τον εκπαιδευτή του να εμπλέκεται συναισθηματικά με την εκπαιδευτική του ομάδα χωρίς τον φόβο της απόρριψης ή της απώλειας, να αναγνωρίζει τα
λάθη του και να τα αξιοποιεί προς όφελός του, να αναγνωρίζει και να εμπιστεύεται το
ειδικό του βάρος ως άνθρωπος καθώς και τη δυνατότητά του να επηρεάζει τους άλλους ανθρώπους, την αναγνώριση του δικαιώματός του να έλκει το ενδιαφέρον των
άλλων ανθρώπων, το ξεδίπλωμα της επιθυμίας του και της ελεύθερης έκφρασής του.
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συμβάλλουν στην ίαση του απεξαρτημένου αλλά και
στο άνοιγμα νέων διαδρομών στον τρόπο που σχετίζεται, σημαντικό παράγοντα της
κοινωνικής του ενσωμάτωσης. Η επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ενσωμάτωσης
του απεξαρτημένου μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσα από την εκπαίδευση όπως
περιγράφεται στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow.

Η ΘΕώριΑ τΗΣ μΕτΑΣΧΗμΑτιζουΣΑΣ μΑΘΗΣΗ

h βάση της φιλοσοφίας της συγκεκριμένης θεωρίας είναι πολύ κοντινή με τη φιλοσοφία του
θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης του 18 Άνω, στο οποίο και εργάζεται η
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ερευνήτρια. Η θεωρία μετασχηματισμού όπως μελέτησε, περιέγραψε και συνεχίζει να
εξελίσσει ο Mezirow έχει βαθιές ρίζες. Κύριο μέσο του μετασχηματισμού είναι ο κριτικός διάλογος. Για πρώτη φορά τον συναντάμε στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους
όπως στον Σωκράτη και Αριστοτέλη αλλά και σε νεότερους όπως ο rousseau. ο πρώτος που επεξεργάστηκε την έννοια του κριτικού στοχασμού ήταν ο dewey (βεργίδης
& Κόκκος, 2010) ο οποίος θεώρησε τον κριτικό στοχασμό ως μία επίμονη και επίπονη
προσπάθεια διερεύνησης κάθε πεποίθησης, που βασίζεται και τι συνέπειες έχει στην
ζωή κάθε ατόμου. με εργαλείο του τον ορθό λόγο, ο dewey προχωρά και προτείνει
τη μετατροπή της προβληματικής αντίληψης του ατόμου. Η μετατροπή αυτή θα βασίζεται σε μία διεργασία κοντινή για το άτομο, θα έχει αξιοποιήσει αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή σε αντικειμενική διερεύνηση όλων των δεδομένων.
Σύμφωνα με τον Mezirow (2007) η μετασχηματίζουσα μάθηση δεν είναι μία επιφανειακή θεωρία, δεν αφορά εργαλειακή μάθηση, δεν αναφέρεται δηλαδή σε αυτό που μαθαίνει το
άτομο με απομνημόνευση στοιχείων ή πληροφοριών. βασικό συστατικό της θεωρίας
είναι το πλαίσιο αναφοράς του κάθε ατόμου που αποτελείται από τις προσωπικές,
ιστορικές και πολιτιστικές εγγραφές. μέσα από αυτές τις εγγραφές το άτομο δημιουργεί νοητικές συνήθειες και οπτικές γωνίες δηλαδή απόψεις για τον εαυτό του και
τον κόσμο. βασική ανάγκη του ενήλικου ατόμου είναι η εμπειρική μάθηση και η ενσωμάτωσή της σε ότι γνωρίζει. Όταν δεν είναι ικανό το άτομο να εκτιμήσει ή να κατανοήσει τις εμπειρίες, τότε καταφεύγει ή στην εξουσία ή στην παράδοση ή σε μηχανισμούς άμυνας. ο εξαρτημένος είναι πιθανό να καταφύγει στον επώδυνο αλλά γνώριμο κόσμο των ουσιών. Έτσι το άτομο επιβιώνει, χωρίς να εξελίσσεται, χωρίς να ωριμάζει αλλά αποφεύγει την απειλή του χάους.
Η μετασχηματίζουσα μάθηση είναι μία διεργασία μετασχηματισμού του πλαισίου αναφοράς
του ατόμου, ώστε αυτό να γίνει ανοιχτό, συναισθηματικά έτοιμο για αλλαγή, κριτικά
στοχαστικό ώστε να παράγει πεποιθήσεις για το άτομο που είναι πιο αληθινές, δηλαδή πιο κοντά στον προσωπικό του δρόμο.

μΕΘοδολοΓιΑ ΕρΕυΝΑΣ

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει σε υπό απεξάρτηση ή απεξαρτημένα άτομα, τη δυνατότητα και τα πεδία αλλαγής από την συμμετοχή τους σε ομαδική εκπαιδευτική διαδικασία. Στην παρούσα μελέτη, η ερευνήτρια προσπαθεί να αναδείξει την βιωμένη
εμπειρία των συμμετεχόντων ως εκπαιδευομένων. Για αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε
να χρησιμοποιηθεί η συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. οι ποιοτικές μέθοδοι είναι ευαίσθητες στη μελέτη ειδικών ομάδων. δίνουν έμφαση στη σημασία που
αποκτούν τα κοινωνικά φαινόμενα για τα άτομα που τα βιώνουν (Καλλινικάκη,
2010α:31-32). Στην συγκεκριμένη έρευνα επιχειρήθηκε να απαντηθούν ερωτήματα
όπως το πώς η μάθηση μπορεί να αποτελέσει παράγοντα επιθυμητής αλλαγής για
απεξαρτημένα άτομα που θα τους διευκολύνει στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, και
γιατί η μάθηση λειτουργεί μετασχηματιστικά σε αυτήν την κοινωνική ομάδα. Η θεωρία
που βασίζεται η διερεύνηση αυτή είναι η μετασχηματίζουσα μάθηση του Mezirow, και
συγκεκριμένα πώς μπορεί μία εκπαιδευτική διαδικασία να μεταβάλλει, να διορθώσει,
να συμπληρώσει τα πλαίσια αναφοράς των απεξαρτημένων ώστε να γίνουν με τη σειρά τους κοινωνικά λειτουργικά άτομα (Mezirow,2007).
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δείγμα: Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν δέκα πρώην τοξικοεξαρτημένα άτομα που
βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης στην τρίτη φάση του θεραπευτικού προγράμματος, την φάση της κοινωνικής επανένταξης ή άτομα που έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένο στεγνό πρόγραμμα απεξάρτησης του 18 Άνω. Επίσης προϋπόθεση ήταν
να έχουν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μορφή ομαδικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
μετά την σταθερή ένταξή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Η δειγματοληψία ήταν
βολική δηλαδή συμμετείχαν άτομα που ήταν πρόθυμα να συμμετέχουν. οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τη μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ) και εξασφαλίστηκε η απαραίτητη άδεια από τον φορέα.
Η συλλογή δεδομένων διήρκεσε ένα δίμηνο (1η μαρτίου έως 30 Απριλίου 2018) και πραγματοποιήθηκε σε κτηριακές δομές της μονάδας Απεξάρτησης 18Άνω. Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν κατά μέσο όρο 30 λεπτά. ο οδηγός αποτελείται από ενδεικτικές ανοιχτές
ερωτήσεις. παράλληλα με την συνέντευξη είχε καταρτιστεί πίνακας παρατήρησης
ώστε να καταγράφονται και άλλα στοιχεία, όπως στάση του σώματος συμμετέχοντα,
ευκολία να δώσει απαντήσεις, δυνατότητα έκφρασης, διάθεση συμμετοχής, κ.ά.
προετοιμασία για την έρευνα: Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν συνοδευτικές επιστολές οι
οποίες πιστοποιούσαν την ταυτότητα της ερευνήτριας και το θέμα της έρευνας.
Επίσης πριν την έναρξη των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε πιλοτική συνέντευξη με σκοπό
την βελτίωση του βασικού εργαλείου συλλογής των δεδομένων. ο οδηγός της συνέντευξης βελτιώθηκε και εμπλουτίσθηκε, με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη
συλλογή δεδομένων.

ΚώδιΚοποιΗΣΗ, ΚΑτΗΓοριοποιΗΣΗ & ΑΝΑλυΣΗ τώΝ ΕυρΗμΑτώΝ

Η ανάλυση δεδομένων πραγματοποιήθηκε βάσει της θεματικής ανάλυσης δεδομένων. μέσω
αυτής της διαδικασίας η ερευνήτρια προσπάθησε να νοηματοδοτήσει την εμπειρία
των συμμετεχόντων όπως αυτή καταγράφηκε στις αφηγήσεις τους, με οδηγό τα ερευνητικά ερωτήματα. Στην μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε μετεγγραφή δηλαδή μετατράπηκε ο προφορικός λόγος σε γραπτό με ακριβή τρόπο, όπως και στις αντιδράσεις
των συμμετεχόντων, όπως διακοπές, γέλιο, κ.ά. Η ερευνήτρια άκουσε με προσοχή το
μαγνητοφωνημένο υλικό, διαβάζοντας επανειλημμένα τα εκτυπωμένα κείμενα. παράλληλα, συμβουλευόταν και σημειώσεις που είχε κρατήσει κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, που αφορούσαν κυρίως στη μη λεκτική επικοινωνία.
Η κωδικοποίηση του μετεγγραμμένου υλικού των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε βάζοντας
κωδικούς, προσπαθώντας να εντοπίσει τα περισσότερο ουσιώδη αποσπάσματα, τα
οποία και απαντούσαν στα ερωτήματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το βασικό
σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας. με βάση το θεωρητικό υλικό της διπλωματικής εργασίας αλλά και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δόθηκε στα δεδομένα, νόημα ή όπως αλλιώς το ορίζει ο τσιώλης, κωδικοί (τσιώλης, 2017). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μετά την κατηγοριοποίηση του ποιοτικού υλικού ένας σημαντικός
αριθμός δεδομένων αφηγήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα εκ των πραγμάτων
δεν συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση και ως εκ τούτου στην τελική παρουσίαση.
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ΗΘιΚΑ ΚΑι δΕοΝτολοΓιΚΑ ζΗτΗμΑτΑ

Στην ποιοτική έρευνα τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας φέρουν ειδικό βάρος, εξαιτίας της
άμεσης -και σε κάποιες περιπτώσεις τεχνικών- συχνής επαφής και αλληλεπίδρασης
μεταξύ ερευνητή και συμμετεχόντων (Κωνσταντινίδης, 2010). οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν με την ερευνήτρια προσωπικά δεδομένα της κοινωνικής τους ζωής. Γι’ αυτόν τον λόγο η προσοχή που δόθηκε εκ μέρους της ερευνήτριας σ’ όλη την πορεία
των συνεντεύξεων υπήρξε καθοριστική και η εμπιστοσύνη μεταξύ τους έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση καλής σχέσης συνεργασίας. Επίσης, η προστασία των
δεδομένων της έρευνας απασχόλησε την ερευνήτρια μιας και όλο το υλικό καταγραφόταν είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική, που συχνά έπρεπε να μεταφερθεί.
τέλος, στις/ους συνεντευξιαζόμενες/ους δόθηκαν αρχαία ελληνικά ονόματα που χρησιμοποιούνται διεθνώς όπως π.χ. Κλειώ, ορέστης, οδυσσέας, μυρτώ, κ.ά.
ΑποτΕλΕΣμΑτΑ

Αρχικά διερευνήθηκε η πρώτη εμπειρία του απεξαρτημένου από το σχολείο, η οποία ήταν αρνητική. Είναι η περίοδος της ζωής τους που είτε φλερτάρουν με τη χρήση ουσιών είτε
είναι ήδη εξαρτημένοι. Η στάση τους περιγράφεται από τους ίδιους ως αδιάφορη, με
έλλειψη και δυσκολίες στην επικοινωνία καθώς και με ελάχιστη κοινωνικότητα. Κάποιοι αναφέρονται και σε συναισθήματα μίσους προς το σχολείο. δεν τους άρεσε το
σχολείο και πήγαιναν σε αυτό λόγω της πίεσης που τους ασκούνταν από τους γονείς
ή προκειμένου να πάρουν το απολυτήριό τους.
«Εεε το μισούσα το σχολείο... Εεε δεν ήθελα να πηγαίνω… εεε θεωρούσα ότι ήταν αγγαρεία… Εεε πήγαινα σχολείο γιατί ήτανε υποχρεωτικό…» (οδυσσέας)
περιγράφουν εκείνη την περίοδο με έλλειψη ενδιαφέροντος, διάθεση για πλάκες και σκασιαρχεία. Η αντίδραση του σχολείου ήταν να αδιαφορεί για αυτούς, να τους αποβάλλει και
να τους τιμωρεί, να τους κόβει ευκαιρίες. Αρκετοί από αυτούς επιβεβαίωναν τη διαφορετικότητά τους ως δικό τους μειονέκτημα και έλλειμμα που τους δημιουργούσε
απόσταση ακόμα και από τους συμμαθητές τους. οι δεσμοί με το σχολείο ως ένας
θεσμός κοινωνικοποίησης, ανάπτυξης και εξέλιξης συνεχώς αποδυναμωνόταν. τα παρακάτω αποσπάσματα είναι χαρακτηριστικά:
«Με έβγαζαν απέξω… και αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο. Μου έκοβαν ευκαιρίες δεν
μεεεε... Αυτό ήταν πάρα πολύ… ήταν βάσανο… βασανιστικό. Η προηγούμενη εμπειρία
ήταν εντελώς αρνητική… ειδικά εκείνα τα χρόνια τους ανθρώπους που μπορεί να είχαν
μια πιο ιδιαίτερη συμπεριφορά …. Ήταν αρνητικοί οι καθηγητές απέναντί τους, η εμπειρία ήταν με αποβολές… αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είμαι αρνητική προς το διάβασμα να μην κάνω καλή σχέση με τους συμμαθητές μου. Αυτή ήταν η εμπειρία» (Ελένη)
την περίοδο της εξάρτησης πηγαίνουν στο σχολείο κυρίως λόγω της πίεσης των γονέων ή λόγω της δικής τους ανάγκης να το ολοκληρώσουν και να πάρουν το απολυτήριο. δεν
έχουν κανένα ενδιαφέρον για αυτό. Είναι ένας χώρος που μπορούν να συναντήσουν
τους συνομηλίκους τους. Όμως ο εξαρτημένος έχει καταγεγραμμένο στην ιστορία
του ότι σπάνια ολοκληρώνει ότι έχει αρχίσει. Γιατί πολύ απλά δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο πέρα από την χρήση. Όλες οι ανάγκες του είναι κοιμισμένες. Όλες καλύπτονται από την ουσία. Ένα αμυδρό κίνητρο για να πάει και να παραμείνει στο σχολείο, φαίνεται να είναι η σχέση με τους συνομηλίκους του.
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μέσα από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία εκπαίδευσής τους και τη δεύτερη ευκαιρία που δίνουν στον εαυτό τους στον στίβο της εκπαίδευσης, κατά ή μετά την θεραπεία απεξάρτησης προσπαθούν για μία ακόμα φορά να
δοκιμάσουν να ενταχθούν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Εντάσσονται σε αυτές κατόπιν δικής τους επιλογής ή κατόπιν παροτρύνσεως από το θεραπευτικό προσωπικό.
βασική προϋπόθεση να παραμείνουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους είναι η
δική τους στοχοθεσία και οι προσδοκίες τους. Η ύπαρξη προσδοκιών από την εκπαίδευση ειδικά στα απεξαρτημένα άτομα είναι μια πολύ σημαντική συνθήκη. οι έντονα
αρνητικές προσδοκίες ή η εσωτερίκευση προσδοκιών των άλλων, για τους απεξαρτημένους, μπορεί να τους οδηγήσει στην αυτό-υποτίμηση, στην αυτοπεριθωριοποίηση,
ακόμα και στην υποτροπή. Η κύρια προσδοκία που εμφανίζεται στους περισσότερους
συμμετέχοντες στην έρευνα, είναι η επαγγελματική αποκατάστασή τους. Εντάσσονται
σε αυτήν τόσο για να αποκτήσουν επιτέλους μία επαγγελματική ταυτότητα όσο και
για να μπορέσουν να κατακτήσουν την ανεξαρτησία τους. οι παρακάτω αφηγήσεις είναι χαρακτηριστικές:
«Κοίτα γενικά θεωρώ ότι (παύση) πιο πολύ ήθελα να πάρω το απολυτήριο σαν σημείο
αναφοράς. (παύση) Και εργασιακής προοπτικής σε σχέση με τον κοινωνικό μέσο όρο
της χώρας… Ότι θα αποκτούσα μια ορατότητα εργασιακά… Ότι θα διεκδικούσα την
θέση στην αγορά εργασίας, ναι…» (πλάτωνας)
Η προσδοκία της κοινωνικής προσφοράς αποτέλεσε έκπληξη για την ερευνήτρια. τα απεξαρτημένα άτομα αντιμετωπίζουν στην φάση της κοινωνικής επανένταξης αρκετά προβλήματα. Στην πλειοψηφία τους δεν έχουν εργασία και δεν έχουν επαγγελματικές δεξιότητες, είναι άνεργοι, αρκετές φορές άστεγοι, με διερρηγμένες οικογενειακές και
κοινωνικές σχέσεις, εξαρτώνται οικονομικά τουλάχιστον από τις οικογένειες τους, με
νομικά προβλήματα που απειλούν την ελευθερία τους. παρόλα αυτά φαίνεται ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να επιλέγουν ανθρωπιστικά επαγγέλματα
που εμπεριέχουν το συστατικό της κοινωνικής προσφοράς (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί,
νοσηλευτές). Χαρακτηριστικά αναφέρουν:
«Και ο κυριότερος παράγοντας ήταν να… να…. να… να εφαρμόσω την θεωρητική μου
γνώση την πρακτική μου αν θέλετε στους ανθρώπους που με χρειάζονται. Θεωρώ ότι
είναι χρέος μου απέναντι στην κοινωνία». (μυρτώ)
Αναφέρονται στην κατάκτηση της γνώσης ως διαδικασία απελευθέρωσης και ανάπτυξης. τα
παρακάτω αποσπάσματα αναδεικνύουν αυτές τις σκέψεις:
«Εεεε να έχω, να αποκτήσω ένα στόχο επόμενο… μετά την επανένταξη και ένα επιπλέον κίνητρο, να μου ανοίξει δηλαδή έναν καινούργιο δρόμο…» (Κλειώ)
«ότι έχω μια διάθεση να μαθαίνω όσο μπορώ, οτιδήποτε είναι αυτό και να βελτιώνομαι
σαν άνθρωπος. Γιατί για πολλά χρόνια είχα μείνει πολύ, πολύ στάσιμος…» (ορέστης)
τέλος μία ακόμα σημαντική προσδοκία που αναφέρουν συχνά οι συμμετέχοντες είναι η προσωπική αξιολόγηση των ικανοτήτων τους. Η διορθωτική εμπειρία από την πρώτη αρνητική σχέση με το σχολείο. Έχοντας αποφοιτήσει από το σχολείο πριν αρκετά χρόνια ή έχοντας διακόψει από αυτό λόγω της προαναφερόμενης αρνητικής εμπειρίας,
ξαναμπαίνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία για να δουν αν θα τα καταφέρουν αυτή
τη φορά. Χαρακτηριστικά αναφέρουν:
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«…ίσως ο πρώτος λόγος που με έκανε να πάω σχολείο ήταν ότι ήθελα να μπω, να κάνω
μια αξιολόγηση στον εαυτό μου και να δω σε τι επίπεδο βρίσκομαι και από το τι θυμάμαι, γιατί έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που τελείωσα το λύκειο… θα κάνω
μια εκτίμηση στις γνώσεις μου… να τα μάθω καλύτερα…» (ορέστης)
Στην ερώτηση αν οι ίδιοι αναγνωρίζουν και άλλα οφέλη από την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, πέρα από την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, αναφέρονται
σε αλλαγές που τις έχουν μεταφέρει στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους. Αναφέρονται στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους και στη μείωση του αισθήματος της
μειονεξίας μέσα από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και στην επίτευξη του
στόχου τους. Επίσης εντοπίζουν ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και ιδιαίτερα στον τομέα της επικοινωνίας, στην οργάνωση του τρόπου ζωής τους και στην
διαχείριση του άγχους τους. ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά μίας συνεντευξιαζόμενης που μέσα από την εκπαίδευσή της στην νοσηλευτική και την τραυματολογία
είπε ότι έμαθε να σέβεται και να φροντίζει το σώμα της, αλλά και πως να φροντίζει
και τους άλλους ανθρώπους. Η αίσθηση ότι μέσα από την εκπαίδευση έχουν ανοίξει
οι ορίζοντές τους, κατατέθηκε από αρκετούς συνεντευξιαζόμενους.
«ουσιαστικά άλλαξε όλη μου η ζωή… απέκτησα στόχους, εεε απέκτησα υπόσταση σαν
άνθρωπος δηλαδή εεε στο να αρχίσω να εκτιμώ ας πούμε και να σέβομαι το σώμα μου
και τον εαυτό μου και ταυτόχρονα όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους… Εεε αισθάνθηκα ότι δεν μειονεκτώ από τους άλλους ανθρώπους… στο παρελθόν είχα ξανά προσπαθήσει να κάνω κάποιες προσπάθειες απεξάρτησης και είχαν αποτύχει, πιστεύω ότι
έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτή τη φορά το ότι, εεε (παύση) πολύ γρήγορα απέκτησα έναν στόχο… Με ολοκλήρωσε σαν άνθρωπο... (Κλειώ)

ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ

οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις απεξαρτημένων ατόμων. τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών, οι ανάγκες τους, οι δυνατότητές
τους -όπως σκιαγραφήθηκαν τόσο από την συνέντευξη όσο και από την παρατήρησηαντιστοιχούν στο ιδιαίτερο προφίλ των εξαρτημένων ατόμων, όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία.
τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και βάσει του θέματος ήταν: ζητήθηκε αρχικά από τους συμμετέχοντες η περιγραφή της προηγούμενης
εμπειρίας εκπαίδευσης για τα απεξαρτημένα άτομα, κατά την εφηβεία τους, και συγκεκριμένα αν το σχολείο κατά τη γνώμη τους, τους βοήθησε να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, την κριτική σκέψη τους, να θέσουν προσωπικούς και μαθησιακούς
στόχους, να αναπτύξουν σχέσεις, να αποκτήσουν εμπειρίες και δυνατότητες επεξεργασίας τους. Στόχος της ερευνήτριας ήταν να διερευνήσει αν το σχολείο προσπάθησε
να ανατρέψει την ατομική, οικογενειακή και κοινωνική «προδιάθεση» της εξάρτησης.
Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν αρνητικά. Η εμπειρία που μεταφέρουν είναι ότι το
σχολείο, είτε τους απομόνωσε, είτε τους απέβαλλε, είτε τους περιθωριοποίησε τάζοντάς τους ότι θα ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αν δεχθούν αυτή τη
θέση. ο ολιβενστάιν (1982) αναφέρει ότι στην παιδική ηλικία κάθε τοξικομανή υπάρχει μια συντριβή. Η εξάρτησή του όμως δεν έχει μόνο προσωπική λειτουργία ανακούφισης αυτής της συντριβής. Έχει και μία οικογενειακή και κοινωνική λειτουργία, της
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υπενθύμισης της δυσλειτουργίας τους. το σχολείο ως κοινωνικός φορέας, παρατηρεί
το παιδί και, αργότερα, τον έφηβο τοξικομανή, την απροσαρμοστικότητά του, την ανισορροπία του, χωρίς να μπορεί να παρέμβει. Σύμφωνα λοιπόν με την κατάθεση της
εμπειρίας των συμμετεχόντων, από την εκπαίδευση στα παιδικά και εφηβικά χρόνια
δεν τους βοήθησε να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα για να
παρεκκλίνουν από τον δρόμο της εξάρτησης. Αντιμετωπίζονταν όπως ακριβώς περιγράφει ο ολιβενστάιν (1982), ως απροσάρμοστα. οι μόνοι που μπορεί να συναναστραφεί ένας έφηβος εν δυνάμει εξαρτημένος ή ήδη εξαρτημένος, είναι οι συμμαθητές του, με τους οποίους μπορεί να συναντηθεί στα σκασιαρχεία, στις καταλήψεις και
σε κάθε είδους αντιδραστική συμπεριφορά. Όπως αναφέρει η παπαδή (2012), ο εξαρτημένος δεν βρήκε την υποστήριξη που χρειαζόταν και από το σχολείο και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αντίθετα εμποδίστηκε, με αποτέλεσμα να μετατραπεί
σε τραυματικό γεγονός.
Όταν ξαναπροσπαθούν να ενταχθούν ξανά σε διαδικασίες ή προγράμματα του εκπαιδευτικού
συστήματος, είτε κατά τη θεραπευτική διαδικασία απεξάρτησης είτε μετά την ολοκλήρωσή του οι προσδοκίες των απεξαρτημένων ατόμων, βάσει των απαντήσεων των συνεντευξιαζόμενων είναι η απόκτηση, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή τους, μίας επαγγελματικής ταυτότητας και ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως η οικονομική ανεξαρτητοποίησή τους, η εξασφάλιση της δικής τους αυτόνομης στέγης, η ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων κ.ά. Η μάτσα (1995) αναφέρει ότι οι δυσκολίες ανεύρεσης μιας ικανοποιητικής εργασίας για τον απεξαρτημένο, η παρατεταμένη ανεργία και οι δυσκολίες
εξασφάλισης ανεξάρτητης διαμονής μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες υψηλού
κινδύνου για υποτροπή, δηλαδή κατάρρευση της όλης προσπάθειας απεξάρτησης.
Αξιοσημείωτο θεωρείται από την ερευνήτρια ότι τρεις στους δέκα συμμετέχοντες επέλεξαν να
εκπαιδευτούν σε ανθρωπιστικά επαγγέλματα. Επαγγέλματα τα οποία εμπεριέχουν το
στοιχείο της προσφοράς στον άνθρωπο. οι ίδιοι αναφέρουν ότι έχοντας περάσει πολύ
δύσκολα και σκληρά βιώματα κατά τη διάρκεια της εξάρτησης, ξεπερνώντας το πρόβλημά τους, έχουν τη διάθεση να προσφέρουν σε ανθρώπους και ειδικά σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα εξάρτησης. δύο από τους συνεντευξιαζόμενους εργάζονται σε μονάδα απεξάρτησης, ενώ η τρίτη είναι άνεργη και επιθυμεί να εργαστεί
σε αντίστοιχο χώρο.
Η δεύτερη σημαντική προσδοκία τους, ήταν η διορθωτική εμπειρία από την αρχική εμπειρία
της εκπαίδευσης. Έχοντας φύγει από το σχολείο με το στίγμα των ανεπιθύμητων, των
περιθωριακών, των αλλοπρόσαλλων, έχουν ανάγκη να ξαναδοκιμάσουν τις δυνάμεις
τους. Να ενταχθούν ξανά στο σχολικό ή ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να
διαπιστώσουν αν αυτή τη φορά μπορεί να τα καταφέρουν σε μαθησιακό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. το εγχείρημα αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Όλοι οι συμμετέχοντες
στην παρούσα έρευνα, κατάφεραν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση που είχαν επιλέξει. Σύμφωνα με τον Αθανασίου (2014), τα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα
ακόμα και αν απευθύνονται στον προαναφερόμενο πληθυσμό δεν καλύπτουν τις
πραγματικές τους ανάγκες ή τα ενδιαφέροντά τους. οι επιλογές τους είναι περιορισμένες. Εφόσον εκπαιδευτούν σε κάποιο αντικείμενο, συνήθως δεν συνεχίζουν, λόγω
έλλειψης άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών που διασυνδέονται με φορείς κατάρτισης
ή εκπαίδευσης, έλλειψη υποστήριξης από το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και έλλειψη ψυχοκοινωνικών δομών. Είναι αρκετά μεγάλοι και έχουν ανάγκη να εργαστούν.
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Η τρίτη κατά σειρά προσδοκία τους, που επίσης αναφέρθηκε από τους περισσότερους συμμετέχοντες ήταν να εξελιχθούν ως προσωπικότητες μέσω της μάθησης. τα χρόνια της
εξάρτησης τους καθήλωσαν όχι μόνο ψυχικά αλλά και νοητικά. Έχασαν γνώσεις, πληροφορίες, εμπειρίες και ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα. το μεγάλωμά τους καθηλώθηκε. ο λυκούδης (2009) αναφέρει ότι η αλλαγή του εξαρτημένου, ο μετασχηματισμός
του, θα επέλθει καθώς επενδύει σε νέα γνώση, αντικείμενα και πρακτικές. ο rogers
(1999) αναφέρει ότι η μάθηση, εκτός από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων,
βοηθά τα άτομα να αλλάξουν συμπεριφορές, τρόπο δράσης, συναισθηματική εγρήγορση και ανταπόκριση, και τρόπο σκέψης.
οι Αρμάος & Κυρίτση (2011) σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο σχολείο του θεραπευτικού
προγράμματος «ΣτροφΗ», διαπίστωσαν ότι η εκπαίδευση βοηθά τα απεξαρτημένα
άτομα να βελτιώνουν την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθησή τους. Γίνεται φανερό
από τα προαναφερόμενα, ότι πάλι εμφανίζεται η διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής
εμπειρίας των απεξαρτημένων ατόμων που φοιτούν στα ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια
των θεραπευτικών προγραμμάτων και της αντίστοιχης εμπειρίας φοίτησης σε εκπαιδευτικούς φορείς της κοινότητας. Η δημιουργία ειδικών σχολικών και γενικότερα εκπαιδευτικών πλαισίων για αποκλειστική φοίτηση απεξαρτημένων ατόμων δεν είναι
απαραίτητα η καταλληλότερη λύση. Όπως οι ίδιοι ανέφεραν, δεν θεωρούν τον εαυτό
τους διαφορετικό από τους άλλους ανθρώπους και ότι τα κατάφεραν πολύ καλά όσον
αφορά την φοίτησή τους. δεν βοηθήθηκαν όμως να αλλάξουν, όσοι παρακολούθησαν
μαθήματα σε εκπαιδευτικά πλαίσια πέραν των θεραπευτικών προγραμμάτων. Αρκετοί
από τους συμμετέχοντες κράτησαν το πλαίσιο αναφοράς τους, ακόμα και εκείνοι που
ολοκλήρωσαν σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι άξιο απορίας αν αυτό
οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των απεξαρτημένων ατόμων ή γενικότερα
στην κουλτούρα των εκπαιδευτικών πλαισίων, όλων των βαθμίδων, στη γνώση ή τις
δυνατότητες να εφαρμόζουν πρακτικές και τη φιλοσοφία της μετασχηματίζουσας μάθησης στην εκπαιδευτική πρακτική τους. δηλαδή στη δυνατότητα των εκπαιδευτικών
πλαισίων να επηρεάσουν το αντιληπτικό σύστημα των εκπαιδευομένων τους. Αυτή η
προοπτική αλλαγής για τα απεξαρτημένα άτομα αποτελεί και την πρόληψη της υποτροπής τους, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα.

ΕπιλοΓοΣ

Στο άρθρο αυτό επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθεί ο ρόλος της οργανωμένης μάθησης για τα
απεξαρτημένα άτομα, ως μέσο αλλαγής και εξέλιξης. μέσα από την επεξεργασία της
αντίστοιχης εμπειρίας απεξαρτημένων ατόμων διαπιστώθηκε ότι η μάθηση μπορεί να
συμβάλλει στην πρόληψη της υποτροπής, την κοινωνική ενσωμάτωση και την άρση
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η συμβολή της μάθησης εξαρτάται από το εκπαιδευτικό πλαίσιο, τη στοχοθεσία και τη φιλοσοφία του, αλλά και από τον εκπαιδευόμενο
κατά πόσο ο ίδιος είναι ανοιχτός σε μία μετασχηματιστική εμπειρία. Ειδικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων που εφαρμόζεται η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Jack Mezirow, όπως τα ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια μέσα στα θεραπευτικά προγράμματα, διαπιστώθηκε μέσα από την έρευνα ότι η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει διαδικασία προσωπικού μετασχηματισμού, ως συνέχεια της θεραπείας απεξάρτησης.
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cOrrElAtiOns BEtwEEn viOlEncE & AddictiOn: cAsEs Of ABusEd
wOMEn
MAriA PEtAliA1

summary
female abuse is a critical social problem, which is the embodiment of gendered violence. the
substance use and the addictive behaviours, on the other hand, are considered to be
a difficulty to both the lives of the addicts and their families and the rest of the society.
As the use of psychotropic substances affects the thymic, an attempt is made in order
to investigate its connection with abuse.
the assumption that there is a correlation between the physical abuse and the substance use,
as well as an attempt to understand this phenomenon, is embarked upon a qualitative
research, in particular, a cases study. specifically, an analysis is made of cases drawn
from the archive material of the consultative center of the General secretariat for Gender Equality at sintagma, Athens, which includes cases of female victims of violence,
who have contacted the consultative center seeking for help, the perpetrators of
whom have a direct or indirect relationship with the use of psychotropic substances.
the conclusion is that the substance use, whether it is regarding drugs or alcohol,
may, potentially, contribute to violent behaviours.
Keywords: (female) abuse, violence, addiction, psychotropic substances, drugs, alcohol, gambling

1 sociologist, Msc criminal law and Addictions, social scientist at the Programme “Accommodation and
services to Asylum seekers in Greece” of nGO Praksis. contact details: email: marianpetalia@gmail.com
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ΣυΣΧΕτιΣμοι βιΑΣ & ΕΞΑρτΗΣΗΣ: πΕριπτώΣΕιΣ ΚΑΚοποιΗμΕΝώΝ
ΓυΝΑιΚώΝ
μΑριΑ πΕτΑλιΑ1

περίληψη
Η γυναικεία κακοποίηση αποτελεί σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και ενσάρκωση της έμφυλης
βίας. Η χρήση ουσιών και οι εξαρτητικές συμπεριφορές δυσχεραίνουν επίσης τις ζωές των εξαρτημένων και των οικογενειών τους. Η υπόθεση ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κακοποίησης και της χρήσης ουσιών, καθώς και η προσπάθεια κατανόησης
του εν λόγω φαινομένου επιχειρείται μέσω μελέτης περιπτώσεων αρχειακού υλικού
του Συμβουλευτικού Κέντρου Συντάγματος της Γενικής Γραμματείας ισότητας των
φύλων και περιλαμβάνει περιπτώσεις θυμάτων βίας γένους θηλυκού, οι θύτες των
οποίων έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η χρήση ουσιών, είτε αυτές είναι ναρκωτικές ουσίες, είτε
αλκοόλ, μπορεί εν δυνάμει να συμβάλλει στην εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς.
λέξεις - κλειδιά: (γυναικεία) κακοποίηση, βία, εξάρτηση, ψυχοτρόπες ουσίες, ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγος

ΕιΣΑΓώΓΗ

με τον όρο βία νοούνται οι συμπεριφορές που έχουν ως σκοπό «την επιβολή της θελήσεως
και τον καταναγκασμό από τα ισχυρά προς τα αδύναμα μέλη της κοινωνίας» (βλάχου,
2005). οι Archer και Browne (1989) ορίζουν τη βία ως «άσκηση φυσικής πίεσης» που
έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή τον περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας
ενός ατόμου. Η βία χαρακτηρίζεται ως έγκλημα, σε οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίζεται, σε οποιαδήποτε τοποθεσία και αν ασκείται, προς οποιονδήποτε και αν προορίζεται, για την οποία η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ποινές (Αδαμάκη, 2001). Η βία
και, συνεπώς, η κακοποίηση, χωρίζεται σε τέσσερις κυρίως τύπους: την ψυχολογική,
τη σεξουαλική, τη σωματική, οι οποίες, συνήθως, συνδυάζονται μαζί με την οικονομική βία ή/και την εκμετάλλευση.
Η ψυχολογική βία αναφέρεται σε συμπεριφορές που προκαλούν τα αισθήματα της υποτίμησης,
της απόρριψης, του εκφοβισμού, της εκμετάλλευσης και της απομόνωσης. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις όταν ο άντρας παίρνει μόνος του
σημαντικές αποφάσεις που αφορούν και τη γυναίκα, όπως λόγου χάριν, μία έκτρωση.
μέρος της ψυχολογικής βίας αποτελεί και η λεκτική βία (united nations, 2006).

1 Κοινωνιολόγος, Msc ποινικό δίκαιο και Εξαρτήσεις, φορέας εργασίας: Κοινωνικός Επιστήμονας στο
πρόγραμμα «Accommodation and services to Asylum seekers in Greece” της μ.Κ.ο. Praksis. Στοιχεία
επικοινωνίας: email: marianpetalia@gmail.com
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ώς σεξουαλική βία ορίζεται, από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, η ακούσια συμμετοχή σε
σεξουαλικές πράξεις. Στα φαινόμενα σεξουαλικής βίας συμπεριλαμβάνεται και η αιμομιξία, η οποία χρησιμοποιείται για περιπτώσεις όπου ένα μέλος της οικογένειας κακοποιείται σεξουαλικά από ένα συγγενή του. Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι η δυσκολότερη ως προς τη διερεύνηση της, καθώς η σχέση εξάρτησης, ο φόβος ή η ντροπή
αποθαρρύνουν το θύμα από την αποκάλυψη και καταγγελία της εν λόγω κακοποίησης
(Αθανασοπούλου, 2013).
Η σωματική βία χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από τη χρήση σωματικής δύναμης, εκ προθέσεως, η οποία περιλαμβάνει από χαστούκια, σπρωξίματα, γρονθοκοπήματα, χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, είτε με τα χέρια, είτε με τη χρήση διαφόρων αντικειμένων,
τη χρήση όπλων που φτάνουν ακόμη και σε απόπειρες πνιγμού και στραγγαλισμού
(united nations, 2006).
οι προαναφερόμενες μορφές βίας κατά κύριο λόγο συνδυάζονται με την οικονομική βία η
οποία αφορά ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα την εξ’ ολοκλήρου οικονομική
εξάρτηση του θύματος από τον θύτη. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά οδηγεί στην απομόνωση και την απομάκρυνση του θύματος από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον (Κουτσιάνου & τσιλίκη, 2002).
μία ακόμη κατηγορία σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι η σωματεμπορία ή, αλλιώς, trafficking,
η οποία αφορά τη μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Θύματα του
trafficking είναι συνήθως γυναίκες και παιδιά με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση
και δουλεία. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται η απειλή φυσικής ή ψυχικής
βίας, η αποπλάνηση, η απαγωγή, παράλληλα με τον ξυλοδαρμό και τον βιασμό που
στοχεύουν στη μείωση των αντιστάσεων του θύματος («τι είναι το trafficking», 2017).

ΘΕώρΗτιΚΕΣ προΣΕΓΓιΣΕιΣ

Κακοποίηση χαρακτηρίζεται κάθε μορφή επίθεσης που καταλήγει στο άγγιγμα ή το χτύπημα
του θύματος (βλάχου, 2005). Σύμφωνα με την έρευνα των dobash και dobash (1998),
οι συνηθέστερες μορφές σωματικής κακοποίησης είναι τα επαναλαμβανόμενα γρονθοκοπήματα τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα, συνδυαστικά με κλωτσιές και χτυπήματα στα γόνατα και στο κεφάλι. οι εν λόγω μορφές βίας συνοδεύονται από άσκηση έντονης κριτικής τόσο για το θύμα όσο και τον κοινωνικό του περίγυρο, από τον
οποίον σταδιακά απομακρύνεται, γεγονός που συντείνει στη μείωση της αυτοπεποίθησης του ατόμου και στην απουσία οποιουδήποτε υποστηρικτικού περιβάλλοντος που
θα το βοηθούσε στην αποδέσμευση από την κακοποιητική σχέση. τα προαναφερθέντα φαινόμενα, συνοδεύουν σκηνές ζηλοτυπίας, έλεγχος των οικονομικών και απειλή
για κακοποίηση των παιδιών του θύματος, εφόσον το θύμα έχει τέκνα.
Η επιστημονική κοινότητα επικεντρώνεται στη βία κατά των γυναικών κυρίως γιατί στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, υπερτερούν εκείνα που έχουν θύματα θηλυκού γένους
(Αρτινοπούλου & μαγγανάς, 1996). Ειδικότερα, η συστηματική βία των αντρών στα
πλαίσια της οικογένειας αποκαλείται πατριαρχική τρομοκρατία (Johnson, 1995). δεύτερον, οι περιπτώσεις όπου ο δράστης είναι άνδρας έχουν συνήθως ως συνέπεια την
πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών ή ακόμη και θανάτων, τόσο εξαιτίας της σωματικής διάπλασης των ανδρών, όσο και εξαιτίας της συχνής χρήσης ιδιαιτέρων επιζή-
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μιων όπλων. τέλος, οι κακοποιημένες γυναίκες, ιδίως οι μητέρες, δεν καταγγέλλουν
συχνά τη βία που υφίστανται επειδή εξαρτώνται είτε οικονομικά είτε κοινωνικά από τον
θύτη. Ακόμη, με αυτό τον τρόπο θεωρούν ότι δεν διαταράσσουν την οικογενειακή τους
κατάσταση, δεν υποβάλλουν τα παιδιά τους σε ενδεχόμενο ψυχικό τραυματισμό αλλά
και αποφεύγουν τον «διασυρμό» που θα προέκυπτε από τη δημοσιότητα σε περίπτωση
που η καταγγελία κατέληγε σε ποινική δίκη. το τελευταίο στοιχείο έχει ως αποτέλεσμα
την ύπαρξη μεγάλου σκοτεινού αριθμού θυμάτων (Jasinski & williams, 1998). ο υψηλός αυτός σκοτεινός αριθμός έχει άμεση σχέση με την αντίληψη που υπάρχει στην κοινωνία ότι η οικογένεια διαδραματίζει προστατευτικό ρόλο στη ζωή μια γυναίκας. το γεγονός αυτό ωθεί συχνά το θύμα να δικαιολογεί τη βία που υφίσταται από τον άντρα, ο
οποίος θεωρείται αρχηγός της οικογένειας, ως έναν αποδεκτό τρόπο αντιμετώπισης
των προβλημάτων που δημιουργούνται (Jasinski & williams, 1998).

μορφΕΣ τΗΣ ΓυΝΑιΚΕιΑΣ ΘυμΑτοποιΗΣΗΣ

Η θυματοποίηση των γυναικών χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, την πρωτογενή και τη δευτερογενή θυματοποίηση. Η πρωτογενής θυματοποίηση της γυναίκας είναι η έκβαση μετά
τις σωματικές βλάβες αλλά και οποιεσδήποτε συνέπειες αυτές προξένησαν στην ψυχολογία και τη συναισθηματική κατάσταση της. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει
και αυτό που ονόμασε «σύνδρομο κακοποιημένης γυναίκας» η Pagelow (1984), το
οποίο χαρακτηρίζεται από μειωμένη αυτοεκτίμηση, αίσθημα ταπείνωσης και ανικανότητας αλλά και κατάθλιψη, τα οποία ενδέχεται να συντροφεύουν το θύμα για τα επόμενα έτη. Σε δεύτερο χρόνο, η κακοποιημένη γυναίκα μπορεί να θυματοποιηθεί μέσω
της έλλειψης αποτελεσματικής αντίδρασης από τους φορείς άσκησης του επίσημου
κοινωνικού ελέγχου. Η επιρροή της τυπικής κοινωνικής αντίδρασης στη δευτερογενή
θυματοποίηση μιας κακοποιημένης γυναίκας αφορά στην ελλιπή αντίδραση, μεταξύ
άλλων, του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Από την άλλη, η επιρροή
της άτυπης κοινωνικής αντίδρασης έγκειται μεταξύ άλλων στη συμπεριφορά προσώπων που σχετίζονται με τον δράστη (Karmen, 1996).

Η ΘΕώριΑ του ΚυΚλου τΗΣ βιΑΣ

Η walker (1989) μίλησε και ερεύνησε, πρωτίστως, την θεωρία του κύκλου της βίας. ο κύκλος
της βίας υπάρχει σε όλες τις κακοποιητικές σχέσεις, και χωρίζεται σε τρία στάδια. το
πρώτο στάδιο διαρκεί από λίγες μέρες έως πολλά χρόνια, κατά το οποίο κλιμακώνεται
και συσσωρεύεται τόσο το στρες όσο και η ένταση των συναισθημάτων. Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται εκδήλωση της βίας, καθώς λαμβάνουν χώρα ποικίλες μορφές κακοποιητικών συμπεριφορών. τελικά, ακολουθεί το στάδιο της επανόρθωσης. Σε αυτό
το στάδιο, ο θύτης της κακοποίησης, δείχνει μεταμέλεια και ζητά συγχώρεση από το
θύμα. βέβαια, ως επί το πλείστον, ο κύκλος αυτός θα ξαναρχίσει αργά ή γρήγορα.
Κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου κύκλου, στο θύμα δημιουργούνται αρνητικά
συναισθήματα, όπως αγωνία, άγχος, θυμός και λύπη. το γεγονός, όμως, ότι συνήθως
δεν μπορεί να εκφράσει τα αρνητικά αυτά συναισθήματα, έχει αρνητικές επιπτώσεις
στο θύμα, τόσο ψυχικά όσο σωματικά. πολλάκις, τα συναισθήματα αυτά βρίσκουν διέξοδο μέσω της επιθετικότητας προς άλλα πρόσωπα, συνήθως των παιδιών του θύματος (παπαμιχαήλ, 2005).
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ΕμπΕιριΚΕΣ προΣΕΓΓιΣΕιΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα κάποιας βίαιης συμπεριφοράς από τον σύζυγο ή τον σύντροφό της κάποια στιγμή στη
ζωή της (οργανισμός για τα Θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014).
Η πρόσφατη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ Γυναικών και
Ανδρών στην Ε.Ε. («2018 report on equality between women and men in the E.u.»,
2018) προσκομίζει στοιχεία που δείχνουν ότι 13 εκατομμύρια γυναίκες που ζουν σε
χώρες της Ε.Ε. γίνονται θύματα βίαιων συμπεριφορών. Ειδικότερα, το 85,8% των θυμάτων σεξουαλικής βίας είναι γυναίκες, ενώ το 98,3% των δραστών που έχουν καταδικαστεί είναι άνδρες. ταυτοχρόνως, κατά την περίοδο 2008-2015, οι βιασμοί έχουν
αυξηθεί κατά 47%. ώστόσο, μόνο μια μικρή μερίδα των θυμάτων, της τάξεως του
12%, απευθύνεται στις αστυνομικές αρχές με σκοπό την καταγγελία του περιστατικού, ενώ μόνο το 7% απευθύνεται στις υπηρεσίες υγείας (Κωνσταντάτου, 2018).
ΣυΝδΕΣΗ βιΑΣ ΚΑι ΧρΗΣΗΣ ΨυΧοτροπώΝ ουΣιώΝ

Κατά τα λεγόμενα του Bhatt (1998), «Η συχνότητα εμφάνισης της βίας είναι κατά πολύ υψηλότερη στα άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών παρά στα υπόλοιπα». Θεμελιακά συναισθήματα στη βίαιη συμπεριφορά ενός ατόμου είναι η ζήλια και ο φόβος να μην χάσει
το θύμα από κοντά του. βέβαια, όταν ο δράστης κάνει χρήση ουσιών, τότε οι αντιδράσεις του γίνονται πιο έντονες (μάτσα, 2001).
οι κακοποιητικές συμπεριφορές έχουν συχνά τις ρίζες τους στην εξάρτηση στο αλκοόλ και τα
ναρκωτικά (harway, 1993). Ειδικότερα, η σωματική ή/και η σεξουαλική κακοποίηση
συνδέεται με την κατάχρηση ουσιών με πολύπλοκους τρόπους. Σύμφωνα με μελέτες,
η εν λόγω σχέση μπορεί να εξηγηθεί το λιγότερο με τρεις τρόπους. ο πρώτος τρόπος
ισχυρίζεται ότι η χρήση ουσιών έχει ως έκβαση την κακοποίηση. Από την άλλη, υποστηρίζεται πως η κακοποίηση έχει ως συνέπεια την χρήση ουσιών. τέλος, η τρίτη ερμηνεία υποστηρίζει πως «η χρήση ουσιών και η κακοποίηση διέπονται από μια αμφίδρομη σχέση» (Στρατίκη, 2006).
ΚΑΚοποιΗΣΗ ΚΑι ΧρΗΣΗ ουΣιώΝ

Η πλειονότητα των κακοποιημένων γυναικών δεν είχαν προϊστορία βίας στην οικογένειά τους,
ενώ, αντιθέτως, οι δράστες ήταν συχνά μέλη βίαιων οικογενειών. Ειδικότερα, αρκετοί
κακοποιούνταν όταν ήταν παιδιά ή ήταν μάρτυρες κακοποίησης της μητέρας τους
από τον πάτερα τους, γεγονός που τους είχε κάνει να μεγαλώσουν μέσα σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον και να τους έχουν αποτυπωθεί εικόνες υποβιβασμού των γυναικών (μάτσα, 2001). οι γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία έχουν αυξημένες πιθανότητες να ξεκινήσουν την χρήση ουσιών (national institute on drug Abuse,
2017). τα παιδιά που είναι μάρτυρες βίας στην οικογένεια τους είναι πιο πιθανό, να
κακοποιηθούν και τα ίδια στην παιδική τους ηλικία, ενώ στην ενήλικη ζωή να ξεκινήσουν το κάπνισμα και να στραφούν στην υπερκατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών (παγκόσμιoς οργανισμός υγείας, 2018a).
ο herbert (1998) διατύπωσε την άποψη πως παιδιά που μεγάλωσαν με απουσία συναισθήματος, εξαιτίας ψυχρών ή αδιάφορων γονέων, τείνουν να εκδηλώνουν επιθετική και βίαιη
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συμπεριφορά. οι ενήλικες που έχουν μεγαλώσει στο πλαίσιο βίαιων οικογενειών
έχουν αυξημένες πιθανότητες να διαπράξουν ή να βιώσουν βία από τον σύντροφό
τους (παγκόσμιoς οργανισμός υγείας, 2018b).
Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης έχει χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει τη σχέση τόσο ανάμεσα στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς, όσο και
μεταξύ των βίαιων παιδικών βιωμάτων του θύτη και της εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς που, ενίοτε, μπορεί να εκδηλώσει ως ενήλικας. ο Albert Bandura (1977) συμμερίζεται την άποψη ότι η βία και η επιθετικότητα αποτελούν αποτέλεσμα μάθησης μέσω
μιας «διαδικασίας προτυποποίησης συμπεριφορών». Σύμφωνα με τους dobash και
dobash (1998), το αλκοόλ και οι ναρκωτικές ουσίες επιδρούν στην ψυχολογία του θύτη, καθώς αίρονται οι αναστολές. Επίσης, βάσει των στατιστικών του υπουργείου δικαιοσύνης των Ηνωμένων πολιτειών, το 38% των ατόμων που ενεπλάκησαν σε βίαια
περιστατικά, βρίσκονταν «υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του περιστατικού». Ακόμη,
το 1997, το 40% όσων διέπραξαν σεξουαλικά αδικήματα στις Η.π.Α. ήταν μεθυσμένοι
(Giesbrecht, cukier & steeves, 2010).
Η επίδραση που μπορεί να έχουν οι ψυχοτρόπες ουσίες στην εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς
είναι έμμεση και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως η βασική της αιτία (Gelles, 1997). οι
πατέρες, γυναικών που κάνουν χρήση ουσιών, συχνά εμφανίζονται σεξουαλικά επιθετικοί και η πιθανότητα αιμομιξίας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ιδιαιτέρως αυξημένη
(stanton, 1989). Σύμφωνα, με τους Johnsen και harlow (1996), οι γυναίκες που είχαν
υπάρξει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης σε νεαρή ηλικία και έκαναν χρήση «σκληρών» ναρκωτικών ως ενήλικες ήταν σημαντικά περισσότερες από εκείνες που δεν είχαν
βιώσει κακοποίηση. οι Jarvis και copeland (1997) παρουσιάζουν ευρήματα που δείχνουν ότι το 74% των γυναικών που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα με σκοπό την απεξάρτηση του από ψυχοτρόπες ουσίες και αλκοόλ, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. ο γυναικείος εθισμός περιλαμβάνεται σε μια ξεχωριστή κατηγορία κακοποίησης,
καθώς ο σύντροφος είναι ελεύθερος να την εκμεταλλευτεί κατά τη διάρκεια της επήρειας της από ουσίες αλλά και να την εκβιάσει με την στέρηση της ουσίας από την
οποία έχει εξαρτηθεί ώστε να συμφωνήσει μαζί του ή να κάνει κάτι (swan, farber &
campbell, 2000). παράλληλα, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι εργάζονται
σε προγράμματα σχετικά με την εξάρτηση, δεν ενημερώνονται σχετικά με τη σύνδεση
μεταξύ της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες και την ενδοοικογενειακή βία. Από το
γεγονός αυτό απορρέει η πιθανή παράβλεψη της κακοποίησης και οι συνέπειες που
αυτή μπορεί να έχει τόσο στη θεραπεία των γυναικών, όσο και στη γενικότερη υγεία
και ασφάλεια των ίδιων αλλά και των παιδιών τους (Galvani, 2006). Συνοψίζοντας, η
χρήση ουσιών από τους θύτες μπορεί να συμβάλλει στην κακοποίηση των γυναικών.
Στόχος, λοιπόν, είναι η διασαφήνιση και η τεκμηρίωση της εν λόγω άποψης.

μΕΘοδολοΓιΑ ΕρΕυΝΑΣ

Η παρούσα μελέτη αξιοποιεί την ποιοτική έρευνα, αντλώντας υλικό από το αρχείο του Συμβουλευτικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας ισότητας φύλων, στο Σύνταγμα. Επιλέχθηκε, η μελέτη περίπτωσης μέσω της έρευνας αρχείου για ποικίλους λόγους.
οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται χαρακτηρίζονται από μια εξαρτημένη βιογραφική τροχιά,
η οποία κατατάσσεται στις τυπικές θεωρίες. Όταν το υποκείμενο κληθεί να εξιστορή-
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σει και να νοηματοδοτήσει αυτή την κατάσταση, την λεγόμενη εξαρτημένη βιογραφική
τροχιά, καλείται ταυτόχρονα να αιτιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε εκεί
αλλά και να ερμηνεύσει το πως έχει επηρεαστεί αρνητικά η ζωή του μέχρι την δεδομένη στιγμή αλλά και να προβλέψει την επικείμενη πορεία της ζωής του (τσιώλης,
2006). Άλλωστε, όπως αναφέρουν και οι Gergen και Gergen (1997, όπ. αναφ. στο παπακίτσου, 2011), τα άτομα που εξιστορούν προσωπικές τους εμπειρίες, συγχρόνως,
προσπαθούν να νοηματοδοτήσουν και να βρουν σχέσεις μεταξύ των γεγονότων και
καταστάσεων που αφηγούνται, άρα ίσως, με αυτό τον τρόπο, προκύψουν και βαθύτερα νοήματα και περαιτέρω ερμηνείες στις υπό συζήτηση καταστάσεις.
το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν κλήθηκαν να απαντήσουν σε δομημένες ερωτήσεις για τον
σκοπό της έρευνας δεν τις περιόρισε, ενδεχομένως, στις απαντήσεις τους. Αξίζει να
σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις, οι γυναίκες αποτράπηκαν αρχικά από το να κινηθούν νομικά κατά του δράστη, διότι είχαν αρνητική πρώτη επαφή με δικηγόρο που
ανέφερε ακόμα και ότι «δεν θα τις πιστέψουν». οπότε, αυτό το στοιχείο πιθανόν να
απέτρεπε τις γυναίκες που είχαν αντίστοιχα βιώματα από το να απαντήσουν σε ερωτήσεις, αφού θα πίστευαν ότι και πάλι δεν θα υπήρχε αξιοπιστία ως προς τα λεγόμενα
τους. Η μελέτη ενός τόσο ευαίσθητου θέματος δυσκολεύει την πρόσβαση στον πληθυσμό, μιας και δύσκολα θα συμφωνούσαν οι ίδιες οι γυναίκες να δώσουν απαντήσεις
σε δια ζώσης συνεντεύξεις αλλά ακόμη και να δεχόντουσαν, ίσως οι απαντήσεις τους
να ήταν επηρεασμένες από αισθήματα όπως φόβος, αμηχανία ή ακόμα και ντροπή.
τέλος, όπως αναφέρει και ο schütze (1983, όπ. αναφ. στο τσιώλης, 2006) ένα κείμενο, στο
οποίο γίνεται αφηγηματική ανάλυση, αναδεικνύει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο
εμπλέκεται αφηγηματικά στα καταγεγραμμένα γεγονότα, το άτομο που τα εξιστορεί,
και, πέρα από την «εξωτερική εξέλιξη των γεγονότων», διαφαίνεται και το πως βιώνει
και ερμηνεύει τις εν λόγω καταστάσεις, δηλαδή οι «εσωτερικές αντιδράσεις» του. ο
πρωταγωνιστής και αφηγητής αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους έχει επηρεαστεί και αλλάξει τόσο η ζωή του όσο και η ταυτότητα του αλλά και το πως ο ίδιος
ορίζει «τον εαυτό του μέσα στον κόσμο».

ΕρΕυΝΗτιΚο ΕρώτΗμΑ

Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώνεται στη γυναικεία κακοποίηση και τη σύνδεση που αυτή
έχει με τη χρήση ουσιών. Ειδικότερα, επιχειρείται να απαντηθεί η υπόθεση πως η χρήση ουσιών και οι συμπεριφορές εξάρτησης, ενδέχεται να έχουν ως άμεση συνέπεια
την εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών.

ΕπιλοΓΗ ΣυμμΕτΕΧοΝτώΝ

ο πληθυσμός που επιλέχθηκε να μελετηθεί είναι οι γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί
κακοποίηση από θύτες αρσενικού γένους, διότι οι γυναίκες, συγκριτικά, είναι αυτές
που έχουν υποστεί την μεγαλύτερη κακοποίηση (Brink, Bitch, Petersen & charles,
2002). Συγχρόνως, η κακοποίηση των γυναικών συμβαίνει, συχνά, στα πλαίσια της οικογένειας, γεγονός που συμβάλλει στην αποσιώπηση των περιστατικών και την ύπαρξη υψηλού σκοτεινού αριθμού.
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ΑΝΑλυΣΗ

Σχέση θύτη – θύματος
Στις 9 από τις 10 περιπτώσεις το άτομο που κακοποιεί το θύμα είναι σύντροφος ή πρώην σύντροφος. μόνο η μία περίπτωση αφορά κακοποίηση κόρης από πατέρα. Όσον αφορά
τις μορφές της βίας που συναντώνται, είναι η ψυχολογική, η σεξουαλική και η σωματική βία. Ειδικότερα, σε 7 περιπτώσεις γίνεται λόγος για ψυχολογική βία, η οποία συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από απειλές και εκβιασμούς, σε 2 περιπτώσεις αναφέρεται
σεξουαλική βία και σε 9 περιπτώσεις αναφέρεται σωματική βία, σε μία εκ των οποίων
υπάρχει και απειλή με όπλο (περίπτωση 8). Σε 6 από τις περιπτώσεις συνυπάρχει η
ψυχολογική με την σωματική βία, ενώ σε 2 περιπτώσεις συναντώνται και οι τρεις μορφές κακοποίησης, η ψυχολογική, η σωματική και η σεξουαλική βία.
Αναφορικά με την περίοδο εκδήλωσης της βίας, παρατηρείται ότι σε 6 περιπτώσεις οι πρώτες
βίαιες συμπεριφορές διαδραματίστηκαν στην αρχή της σχέσης, ενώ στην περίπτωση
που ο θύτης ήταν ο πατέρας του θύματος, η κακοποίηση ξεκίνησε από μικρή ηλικία.
Συνεπώς, η κακοποίηση σε πρώιμο στάδιο μιας σχέσης απαντάται σε συνολικά 7 περιπτώσεις.
Εξετάζοντας τη χρονική σχέση μεταξύ του γάμου και την εκδήλωση βίας παρατηρείται ότι μια
είναι η περίπτωση κατά την οποία, το βίαιο περιστατικό προηγήθηκε του γάμου (περίπτωση 1). Εντύπωση μπορεί να προκαλέσει το γεγονός ότι παρά την ύπαρξη βίαιου
περιστατικού πολλές γυναίκες επέλεξαν να συνεχίσουν την σχέση τους με τον θύτη
και, ακόμη, να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά μαζί του. Αυτό ίσως μπορεί να εξηγηθεί, όσον αφορά όσες έμειναν έγκυες και όσες είχαν παιδιά, εξαιτίας του αισθήματος καθήκοντος που είχαν για να μην χαλάσουν την οικογενειακή τους ζωή.
παράλληλα, χαρακτηριστική είναι η δέκατη περίπτωση όπου αναφέρεται ότι το θύμα «δέθηκε
μαζί του ελπίζοντας ότι θα αλλάξει», στοιχείο που μπορεί να ισχύσει σε πολλές περιπτώσεις. Επιπλέον, βρισκόμενες μέσα στην κακοποιητική κατάσταση, τα θύματα πιθανόν να συνηθίζουν την ρουτίνα της βίας και να επηρεάζονται πιστεύοντας ότι φταίνε
και οι ίδιες, καθώς προκαλούν. Αυτή την άποψη την συναντάμε στην τρίτη περίπτωση
όπου το υποκείμενο «θεωρεί ότι έχει ευθύνη για τη βία διότι τον προκαλεί και τον
φτάνει στα όρια του». Ειδικά, εάν ληφθούν υπόψιν η έκτη και η όγδοη περίπτωση, τα
θύματα είχαν και στο παρελθόν σχέση με σύντροφο που τις κακοποιούσε, οπότε πολύ
πιθανόν να συνέβαλε αυτό στην άποψη ότι έχουν και αυτές μερίδιο ευθύνης για την
κακοποίηση και στην «αποδοχή της μοίρας τους».
Όσον αφορά τη χρονική σχέση μεταξύ της εγκυμοσύνης και της εκδήλωσης βίας παρατηρούνται τα εξής. Στην περίπτωση 5 τα προβλήματα ξεκίνησαν στην διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ στην έκτη και έβδομη περίπτωση, η βία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης.
Αυτό πιθανόν να συμβαίνει, επειδή ο σύντροφος νιώθει ότι αρχίζει να χάνει τον έλεγχο του θύματος και του σώματός του, καθώς και την προσοχή του, οπότε αντιδρά σπασμωδικά
και επιθετικά, προσπαθώντας να θέσει ξανά το θύμα υπό τον έλεγχό του. Στην πέμπτη
περίπτωση αναφέρεται ότι ο σύντροφος, πρώην χρήστης, νευρίαζε, αρχικώς γιατί το
θύμα φρόντιζε τους άρρωστους γονείς του και δεν έδινε όλη την προσοχή πάνω του,
γεγονός που αυξήθηκε όταν γεννήθηκε το παιδί τους «καθώς ήθελε να έχει αυτός όλη
τη φροντίδα».
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Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, πέρα από τη συμβολή της ίδιας της ψυχότροπης ουσίας στην
επιθετικότητα ενός ατόμου, οι χρήστες ή και οι πρώην χρήστες έχουν συνηθίσει ένα
εξαρτητικό μοντέλο με την ουσία, το οποίο μετατοπίζεται εν καιρώ και στις σχέσεις
τους. Χαρακτηριστική είναι η πέμπτη περίπτωση όπου ο σύντροφος «ήταν πρώην χρήστης και εντελώς γαντζωμένος πάνω της». Έχει ειπωθεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις,
ο σύντροφος γίνεται επιθετικός, καθώς φοβάται ότι η σύντροφος του θα τον εγκαταλείψει και θα χάσει την νέα του «εξάρτηση». το εν λόγω γεγονός ίσως ξεκαθαρίζεται
καλύτερα από τις περιπτώσεις που η βία ξεκινά ή αυξάνεται κατά την περίοδο της
εγκυμοσύνης. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι σε 3 περιπτώσεις η κακοποίηση ξεκίνησε
κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει, επειδή ο σύντροφος
νιώθει ότι αρχίζει να χάνει τον έλεγχο του θύματος και του σώματος του, καθώς και
την προσοχή του, οπότε αντιδρά σπασμωδικά και επιθετικά, προσπαθώντας να αναθέσει το θύμα υπό τον έλεγχο του.
Στην προσπάθεια συσχέτισης των βίαιων περιστατικών με τη χρήση ουσιών ή εξάρτησης υποδεικνύονται τα παρακάτω. Σε 6 περιπτώσεις οι θύτες είναι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών,
σε 3 περιπτώσεις ο θύτης είναι πρώην χρήστης, στην πρώτη περίπτωση ο θύτης καταναλώνει αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες και προκαλείται μέθη, στην τέταρτη περίπτωση
γίνεται λόγος για τον τζόγο, ενώ στην τρίτη περίπτωση γίνεται λόγος χαρτοπαιξίας μαζί
με την χρήση ουσιών. Άμεση συσχέτιση με τη χρήση ουσιών και της εκδήλωση βίαιης
συμπεριφοράς παρατηρείται, ξεκάθαρα, τόσο στην πρώτη περίπτωση όπου την πρώτη
φορά που χτύπησε το θύμα ο σύντροφος της ήταν μεθυσμένος αλλά και τα επόμενα 10
χρόνια που τη χτύπαγε ήταν κάθε φορά μεθυσμένος, όσο και στην τρίτη περίπτωση που
η έναρξη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών είχε άμεση επιρροή στον θύτη και στην συμπεριφορά του προς το θύμα, καθώς η χρήση προηγείται χρονικά την εκδήλωση βίαιης
συμπεριφοράς. Σε τρεις περιπτώσεις οι θύτες είναι πρώην χρήστες.
Η ύπαρξη χρήσης στους θύτες και η ανάπτυξη βιαιότητας εξηγείται, άλλωστε, και από την
μάτσα (2001) στις περιπτώσεις που οι θύτες υπήρξαν μέλη βίαιων οικογενειών. οι εικόνες κακοποίησης στην καθημερινότητα τους ή η κακοποίηση των ίδιων από το οικογενειακό τους περιβάλλον, πιθανόν να τους οδήγησε στην λεγόμενη «χημική αποφυγή», όπως αναφέρει και ο Briere (Στρατίκη, 2006), με σκοπό την καταπράυνση των
τραυματικών εμπειριών τους.
Κάνοντας λόγο για τα θύματα και τη σχέση τους με τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, αναφέρεται ένα περιστατικό που το θύμα είναι χρήστρια (περίπτωση 4) και ένα που το θύμα
είναι πρώην χρήστρια (περίπτωση 6). βέβαια, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό ισχύει, διότι στο Συμβουλευτικό Κέντρο δεν αναλαμβάνουν κακοποιημένες γυναίκες που είναι
χρήστριες ουσιών.
Η ύπαρξη χρήσης στα θύματα μπορεί να εξηγηθεί, επίσης, από τη θεωρία της χημικής αποφυγής, η οποία έχει σκοπό την ανακούφιση από τα βίαια βιώματα. Αυτό ίσως ισχύει και
στην τέταρτη περίπτωση, καθώς το θύμα, που κάνει χρήση, κακοποιείται από παιδί.
Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ίδια περίπτωση, ο πατέρας είναι βίαιος μαζί με την
κόρη του με σκοπό την απόσπαση χρημάτων διότι ο ίδιος έχει σχέση με τον τζόγο.
παράλληλα, εξετάζοντας την δεύτερη περίπτωση σχολιάζεται από το ίδιο το υποκείμενο ότι ο
θύτης, επειδή την ζηλεύει, χρησιμοποιεί «μεθόδους ανάκρισης αντιτρομοκρατικής για
να μαθαίνει πληροφορίες για όλους τους ερωτικούς της συντρόφους». Καθώς, ο θύτης
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εργάζεται ως αστυνομικός, ίσως υπάρχει κάποια σύνδεση των τρόπων βιαιότητας με
το εργασιακό του status.
Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των θυμάτων, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. ώστόσο,
μελετώντας τα καταγεγραμμένα δεδομένα, γίνεται αναφορά για ένα μόνο θύμα που
έχει τελειώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, βλ. περίπτωση 9, η οποία σπούδασε ψυχολογία αλλά δεν εξάσκησε το επάγγελμα. Γίνεται λόγος για δυο γυναίκες που έχουν
αποφοιτήσει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (περίπτωση 2 & 7). Στις υπόλοιπες
περιπτώσεις δεν γνωστοποιείται το επίπεδο των σπουδών, αλλά το γεγονός ότι στην
τρίτη περίπτωση, η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα με σκοπό να δουλέψει ως οικιακή βοηθός λογικά δηλώνει την έλλειψη περαιτέρω εκπαίδευσης.
μελετώντας τους δράστες και το επίπεδο εκπαίδευσής τους, επίσης δεν υπάρχουν επαρκή
δεδομένα. παρόλα αυτά, ως απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζεται μονάχα ο δράστης στην έβδομη περίπτωση που είναι δάσκαλος και ο δράστης της δεύτερης περίπτωσης που έχει αποφοιτήσει από τη διετή σχολή αστυνομίας.
Σχετικά με την ύπαρξη ψυχικής ασθένειας τόσο στον δράστη όσο και στο θύμα παρατηρούνται
τα εξής. Όσον αφορά τον δράστη, σε δυο περιπτώσεις, στην περίπτωση 1 και 6, γίνεται λόγος για ψυχική ασθένεια αλλά και αυτοκτονικό ιδεασμό. Η απειλή αυτοκτονίας
μπορεί να έγινε για χειριστικούς λόγους ώστε το θύμα να μην εγκαταλείψει τον θύτη ή
μπορεί όντως ο θύτης να ήταν τόσο εξαρτημένος από το θύμα που να ένιωθε ότι δεν
μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή του δίχως την σχέση επιβολής με αυτό. παρόλα αυτά,
και οι δυο πιθανότητες υποδηλώνουν κάτι για την ψυχική κατάσταση του θύτη.
Από την άλλη, κοιτώντας τα άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση, γίνεται αναφορά στις παρακάτω μορφές ψυχικών προβλημάτων σε 4 περιπτώσεις. Ειδικότερα, υπάρχει αναφορά για μια κρίση πανικού που οδήγησε σε νοσηλεία (περίπτωση 1), κατάθλιψη (περιπτώσεις 3 & 6), και ένα θύμα που απέκτησε βουλιμία, στην οποία η παιδοψυχίατρος
των παιδιών της είπε ότι συναισθηματικά είναι ακόμα παιδί (περίπτωση 7).
δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ύπαρξης ψυχικών προβλημάτων σε ένα άτομο που καταπιέζεται και κακοποιείται καθημερινώς από κάποιον άλλον σε μια κατάσταση που μπορεί να διαρκεί και αρκετά χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πολλές γυναίκες συχνά προκαλούν την έκρηξη του άλλου, καθώς το άγχος και η αγωνία που έχουν
κάθε λεπτό δίπλα του σχετικά με το τι θα αποτελέσει έναυσμα για το επόμενο βίαιο
επεισόδιο καταντάει πιο ψυχοφθόρο από την ίδια την κακοποίηση.
ταυτοχρόνως, αναφορικά με το θέμα της ψυχικής υγείας, κοιτάζοντας τις οικογένειες των θυμάτων, σε μία περίπτωση συναντάται η ύπαρξη ψυχικής ασθένειας. Ειδικότερα, στην τρίτη
περίπτωση, η μητέρα της είχε επιλόχειο κατάθλιψη που δεν ξεπεράστηκε ποτέ και μετατράπηκε σε χρόνια σοβαρή κατάθλιψη. βέβαια, και στην έκτη περίπτωση βλέπουμε ότι
όταν ο πατέρας του θύματος ανακάλυψε ότι η σύζυγος του τον απατούσε δεν αντέδρασε ψύχραιμα, καθώς την κυνήγησε με καραμπίνα. Ακόμη, ο ίδιος ήταν αλκοολικός και
μονίμως απών, σωματικά και ψυχικά, ενώ, μετά τον θάνατο του συζύγου της, η μητέρα
της ξεκίνησε να πίνει σε καθημερινή βάση. παρά το γεγονός ότι στην έκτη περίπτωση
δεν εμφανίζεται ξεκάθαρα η ύπαρξη κάποιου ψυχικού θέματος, το γεγονός ότι και οι
δυο γονείς του θύματος ήταν αλκοολικοί είναι άξιο αναφοράς αναμφίβολα.
Σχετικά με την προϊστορία βίας τόσο στην οικογένεια του δράστη όσο και του θύματος παρατηρούνται τα εξής. οι δράστες βίαιων συμπεριφορών στην έκτη και στην ένατη περί-

exartiseis_31Ν.qxp_99.qxd 23/05/2019 15:48 Page 38

38

Εξαρτήσεις

πτωση μεγάλωσαν σε οικογένειες που υπήρχε βία. Επίσης, στην δέκατη περίπτωση
εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο πεθερός έπιασε από τον λαιμό και πήγε να χτυπήσει το θύμα, όταν εκείνη πήγε να πάρει τα παιδιά της μετά την έκδοση προσωρινών
ασφαλιστικών μέτρων υπέρ της, γεγονός που ενδέχεται να υποδεικνύει την βιαιότητα
γενικότερα στη συμπεριφορά του πατέρα του θύτη.
οι περιπτώσεις που οι θύτες υπήρξαν μέλη βίαιων οικογενειών δημιουργούν ένα κύκλο βίας
που επεκτείνεται και σε άλλες γενιές. Ειδικότερα, το γεγονός ότι κάποια παιδιά υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες κακοποίησης της μητέρας τους από τον πάτερα τους, μπορεί
να συνέβαλε στη δημιουργία προτύπων υποβιβασμού για τις γυναίκες.
Επιπλέον, η σύνδεση βίαιης συμπεριφοράς των θυτών με την προϊστορία ύπαρξης βίας στο οικογενειακό τους περιβάλλον μπορεί να ερμηνευτεί με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης. Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, η κακοποίηση είναι απόρροια μάθησης. ο θύτης, όντας θύμα ή μάρτυρας ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια που μεγάλωσε,
θεωρεί αποδεκτή τη χρήση βίας και δικαιολογήσιμη τόσο κοινωνικά όσο και ηθικά.
Από την άλλη, οι φεμινιστικές προσεγγίσεις θεωρούν ότι η γυναικεία κακοποίηση αποτελεί συνέπεια της πατριαρχικής κοινωνικής δομής. Η θεωρία της κοινωνικοποίησης
των ρόλων των δύο φύλων αναλύει τη διαδικασία κοινωνικοποίησης των ατόμων, η
οποία ενθαρρύνει το ανδρικό φύλο να είναι πιο επιθετικό και να εκφράζει τα συναισθήματα του μέσω αρρενωπών συμπεριφορών που συχνά είναι βίαιες, ενώ το γυναικείο φύλο να είναι παθητικό σε αυτές τις συμπεριφορές (Καλούδη, Ψαρρά, Καλέμη,
δουζένη & δουζένης, 2017).
Όσον αφορά τα θύματα και τις οικογένειές τους, αναφέρεται προϊστορία βίας σε 6 περιπτώσεις. Στην προσπάθεια εξέτασης των προηγούμενων σχέσεων των γυναικών που
έχουν πέσει θύματα βίας, φαίνεται ότι σε 3 περιπτώσεις (περιπτώσεις 6, 8 & 9), τα
άτομα αυτά είχαν υποστεί κακοποίηση και κατά το παρελθόν από σύντροφό τους.
οι περιπτώσεις ομαδοποιούνται με σκοπό την παρουσίαση του ενδεχόμενου ρόλου της προϊστορίας βίας στην οικογένεια του θύματος, στην μελλοντική του κακοποίηση από τον
σύντροφό του. προϊστορία βίας στην οικογένεια του θύματος εμφανίζεται στις περιπτώσεις 3, 4, 6, 7 και 10. ώστόσο, η περίπτωση 4 θα εξαιρεθεί από την κωδικοποίηση,
καθώς θα εξεταστούν οι περιπτώσεις που ο παρών θύτης είναι σύντροφος του θύματος, ενώ η περίπτωση 3 δεν θα συμπεριληφθεί καθώς δεν έχει τόσα κοινά με τις υπόλοιπες περιπτώσεις και θα παρουσιαστεί μεμονωμένα, όπως και η περίπτωση 6, συμπληρωματικά.
Αδιαμφισβήτητα, η κακοποίηση δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο του ατόμου που την βιώνει άμεσα αλλά και εκείνων που πλήττονται έμμεσα, όπως τα παιδιά, είτε είναι αυτόπτες μάρτυρες στις βίαιες συμπεριφορές είτε βλέπουν εκ των υστέρων τα σημάδια της βίας
στο θύμα. βία με μάρτυρες τα παιδιά, λοιπόν, διαπιστώνεται σε συνολικά 7 περιπτώσεις (περιπτώσεις 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10). ώστόσο, στην δεύτερη περίπτωση δεν αναφέρεται εάν τα παιδιά έχουν δει να χτυπούν τη μητέρα τους αλλά όμως, την έχουν δει
χτυπημένη.
Έχει ειπωθεί ότι η οικονομική εξάρτηση που έχουν συχνά τα θύματα βίας από τους θύτες
(Κουτσιάνου & τσιλίκη, 2002) συμβάλλει στην παραμονή του θύματος στην κακοποιητική σχέση. Εντούτοις, στις υπό ανάλυση περιπτώσεις η υπόθεση αυτή αφορά μόνο
τρεις περιπτώσεις (περιπτώσεις 6, 9, 10), καθώς στις υπόλοιπες δεν υπάρχει οικονο-
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μική εξάρτηση από τον θύτη, καθώς τα θύματα εργάζονται, είτε έχουν έσοδα. Χαρακτηριστική είναι η τρίτη περίπτωση, στην οποία το θύμα εργαζόταν και ο θύτης «άρχισε να ξοδεύει τα χρήματα της για δικά του πράγματα δίχως να της το λέει». βέβαια,
υπάρχουν περιπτώσεις όπως η τέταρτη, στην οποία, παρότι το θύμα λαμβάνει μηνιαίο
επίδομα, δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι μέχρι να βρει άλλη στέγη, καθώς δεν φτάνουν τα χρήματα.
Συγχρόνως, παρατηρείται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο σύντροφος δεν επιθυμεί να εργάζεται
η σύντροφος του για ποικίλους λόγους. Αρχικά, μπορεί να τον κυριεύει το αίσθημα
της ζήλιας και να φοβάται ότι μπορεί να γνωρίσει κάποιον άλλον το θύμα και να τον
αφήσει. Επίσης, η εργασία του θύματος ίσως εκλαμβάνεται από τον θύτη ως απειλή
προς την εξ’ ολοκλήρου φροντίδα και προσοχή που ο δεύτερος αποζητά. Χαρακτηριστική είναι η ένατη περίπτωση που ο θύτης «από την αρχή της σχέσης, της έλεγε να
σταματήσει την δουλειά γιατί του έλειπε». Ακόμη, ίσως τον αγχώνει και δεν του αρέσει το γεγονός ότι δεν μπορεί να ελέγξει το θύμα όταν αυτό λείπει.
Όσον αφορά την ύπαρξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος ως προς τα άτομα που υφίστανται
κακοποίηση, παρατηρήθηκε ότι τέσσερις γυναίκες ανέφεραν ότι δεν υπάρχει κάποιο
άτομο που να γνωρίζει ή να τις υποστηρίζει στην παρούσα κατάσταση (περιπτώσεις 3,
6, 8, 10). Εντούτοις, και οι υπόλοιπες που αναφέρουν κάποιο κοντινό τους άτομο, τα
άτομα αυτά είτε βρίσκονται μακριά είτε δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν ουσιαστικά ή
δεν έχουν αντίληψη της κατάστασης. λόγου χάριν, στην πρώτη περίπτωση ο ένας
αδερφός της που βρίσκεται ακόμα στην Ελλάδα μένει μακριά της, στην πέμπτη περίπτωση η οικογένεια της είναι οι «γέροι και ανήμποροι γονείς» της, στην ένατη περίπτωση η μητέρα του θύματος άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον στην κατάσταση που βιώνει η κόρη της, αφότου έγινε μάρτυρας της κακοποίησης.
Αδιαμφισβήτητα, η ύπαρξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος μπορεί να έχει θετική επίδραση σε
ένα άτομο τόσο ψυχολογικά ώστε να μην θεωρεί ότι δεν έχει άλλη επιλογή όντας παγιδευμένο σε μια κακοποιητική σχέση, όσο και να συνδράμει στην υλοποίηση της απόφασης να απομακρυνθεί από την κακοποιητική σχέση. βέβαια, ακόμα και σε περιπτώσεις που το άτομο έχει άτομα που το στηρίζουν, η απόφαση απομάκρυνσης από μια
δεδομένη κατάσταση δεν είναι εύκολη, ειδικά αν εμπλέκονται και παιδιά.
οι λόγοι που ένα κακοποιημένο άτομο δεν εγκαταλείπει το κακοποιητικό περιβάλλον ποικίλουν. Αρχικά, το θύμα μπορεί να αισθάνεται φόβο, τόσο για την ίδια όσο και για τα
παιδιά της (περιπτώσεις 1 & 2). Ενδιαφέρουσα είναι και η πρώτη περίπτωση, στην
οποία το θύμα αναφέρει ότι παρέμενε με τον σύντροφο της για χάρη της οικογένειας
και λόγω μιας αίσθησης καθήκοντος καθώς τον έβλεπε σαν μωρό παιδί αλλά και η πέμπτη περίπτωση που το θύμα αντιμετώπιζε τον θύτη σαν άτομο με ειδικές ανάγκες.
δεύτερον, η ύπαρξη ενοχών σε συνδυασμό με την αγωνία για τα παιδιά δυσχεραίνει
την απομάκρυνση από την προβληματική κατάσταση. παραδείγματος χάριν, στην τρίτη περίπτωση το θύμα νιώθει ενοχές και ότι ευθύνεται η ίδια για την κατάσταση του
συντρόφου της, καθώς «έχει ευθύνη για τη βία διότι τον προκαλεί και τον φτάνει στα
όριά του», ενώ, συγχρόνως, δεν θέλει να μείνει σε ξενώνα λόγω της κόρης της που είναι ήδη καταθλιπτική. Επίσης, το θύμα ενδέχεται να παραμένει σε αυτή την κατάσταση, καθώς δεν υπάρχει άλλη στέγαση ως εναλλακτική (περίπτωση 4) ή δεν υπάρχει
υποστηρικτικό περιβάλλον (περίπτωση 9).
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Από την άλλη, αρκετές γυναίκες που έχουν υποστεί βία έχουν εγκαταλείψει τον θύτη αλλά,
ωστόσο, ο φόβος δεν παύει να κυριαρχεί. λόγου χάριν, στην όγδοη περίπτωση, παρά
το γεγονός ότι το θύμα εγκατέλειψε τον θύτη, εκείνος «την παραμόνευε και την χτύπησε πολύ». οι γυναίκες στο πέμπτο και έβδομο περιστατικό φοβούνται για τις επαφές που έχουν τα παιδιά τους με τον πατέρα τους και την αρνητική επιρροή που έχει
προς αυτά. Επιπλέον, το αίσθημα του φόβου ότι ο δράστης ίσως βλάψει το ίδιο το θύμα ή τα παιδιά (περιπτώσεις 6 & 10) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δράστη χειριστικά ως προς το θύμα.
παράλληλα, σε δυο περιπτώσεις υποδηλώνεται μια σαδομαζοχιστική σχέση. Ειδικότερα, στην
έκτη περίπτωση το θύμα παραδέχεται ότι όταν ο σύντροφος της της επέβαλε τις σεξουαλικές του διαθέσεις, εκείνη, παρά τον θυμό της, ένιωθε στοργή και έλξη για εκείνον. Επίσης, στην όγδοη περίπτωση, ενώ είχαν χωρίσει για 2 χρόνια, εκείνη ενέδωσε
αφού «τον ήθελε».
Εξετάζοντας τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω γυναίκες αποφάσισαν να ζητήσουν
βοήθεια, κυριαρχεί η αγωνία τους για τα παιδιά τους, ακολουθούμενες από εκείνες
που επικοινώνησαν για νομικούς ή οικονομικούς λόγους και εκείνες που βρίσκονται
προς αναζήτηση στέγασης. Συγκεκριμένα, οι 7 γυναίκες αναφέρουν ότι στράφηκαν
προς το Συμβουλευτικό Κέντρο εξαιτίας των παιδιών τους. Από αυτές τις περιπτώσεις, οι δυο αναφέρουν φόβο τόσο για τις ίδιες όσο για τα παιδιά τους (περιπτώσεις
7 & 10), ενώ η γυναίκα στην δεύτερη περίπτωση αγωνιά για τις πιθανές νομικές συνεπείς εξαιτίας του πρώην συντρόφου της. προς αναζήτηση νομικής συμβουλευτικής
βρίσκονται οι γυναίκες σε δυο περιπτώσεις (περιπτώσεις 2 & 3), εκ των οποίων στην
μια περίπτωση συνδέονται και οικονομικοί λόγοι (περίπτωση 3). Επίσης, η ανάγκη για
εύρεση εναλλακτικής στέγασης με σκοπό την απομάκρυνση από το κακοποιητικό περιβάλλον συναντάται στην τέταρτη και την έκτη περίπτωση.
οπότε όσον αφορά τα αιτήματα που έχουν οι κακοποιημένες γυναίκες του Συμβουλευτικού
Κέντρου είναι τα εξής: στις δυο περιπτώσεις επιθυμούν νομική συμβουλευτική, 4 περιπτώσεις ζήτησαν ψυχολόγο, 3 ζήτησαν δικηγόρο και ψυχολόγο, μια εκ των οποίων
επιθυμεί και επαγγελματική συμβουλευτική και, υπήρχαν, ακόμη, 2 αιτήματα για στέγαση σε ξενώνα.
τέλος, η επαφή που είχαν οι γυναίκες αυτές με δικηγόρους ή τις αρχές και το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης είναι βοηθητική στην κατανόηση των δυσκολιών των οποίων
αντιμετωπίζουν, οι οποίες συμβάλλουν στην παραμονή τους στο κακοποιητικό περιβάλλον. τα εμπόδια αυτά επεξηγούν και τα προβλήματα συνεχίζουν να έχουν σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και μετά την απόκτηση της ανεξαρτησίας τους.
πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη περίπτωση αποτυπώνεται πως έχει γίνει μήνυση από το θύμα το
2010 αλλά ακόμα δεν έχει εκδικαστεί. Η γυναίκα στην τέταρτη περίπτωση δεν μπορεί
να καταγγείλει το περιστατικό διότι στο αστυνομικό τμήμα την αντιμετωπίζουν σαν
«πρεζόνι», όπως η ίδια αναφέρει. Στην πέμπτη περίπτωση καταγράφεται η απογοήτευση από την πρώτη επαφή με δικηγόρο, αφού, παρά τη βία, της συνέστησε συναινετικό
διαζύγιο, ενώ ταυτοχρόνως, δεν την ενημέρωσε για το δικαίωμα υποβολής μήνυσης.
οπότε, μετά το συναινετικό διαζύγιο απευθύνθηκε σε άλλη δικηγόρο, η οποία την
βοήθησε στα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα. Στην έκτη περίπτωση αποτυπώνεται το
κενό που υπάρχει στο σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, καθώς το θύμα
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αναγκαζόταν να πληρώσει πολλά χρήματα στις μηνύσεις προς τον δράστη, αφού δεν
συμβίωναν και δεν θεωρείτο ενδοοικογενειακή βία. Στην έβδομη περίπτωση παρουσιάζεται ένας σύζυγος, ο οποίος συνέχισε τον εκβιασμό με το να απειλεί το θύμα ότι
δεν θα πληρώσει το ενοίκιο και τον «ψυχολογικό πόλεμο». ώστόσο, μετά την παραπομπή του θύματος στον εισαγγελέα, του έκαναν συστάσεις και εκείνος συμμαζεύτηκε.
Στην επόμενη περίπτωση αναφέρεται ότι το θύμα πήγε στο νοσοκομείο και στο αστυνομικό τμήμα, όπου της ζήτησαν χρήματα για παράβολο και την απέτρεψαν από το να
κάνει μήνυση. το γεγονός αυτό, προφανώς, την κατέστησε απρόθυμη να προχωρήσει
την υπόθεση διά της νομικής οδού, καθώς θεωρεί ότι δεν θα δικαιωθεί (περίπτωση 8).
Στην τελευταία περίπτωση (περίπτωση 10) βλέπουμε τις δυσκολίες που συνάντησε το θύμα
όταν προσπάθησε να απομακρυνθεί με τα παιδιά της από τον σύντροφο που την κακοποιούσε. Στην πρώτη προσπάθεια να τον αφήσει, πήρε μαζί τα παιδιά της, αλλά στο
ΚτΕλ την περίμενε η αστυνομία με κατηγορία την εγκατάλειψη συζυγικής στέγης. τελικώς, όταν βγαίνουν τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα και, αφού έχει κερδίσει την
επιμέλεια των τριών παιδιών της, πάει να τα παραλάβει αλλά στο αστυνομικό τμήμα
δεν την βοηθούν να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου, γεγονός για το οποίο
κατηγορεί τον ξάδερφο του πρώην συντρόφου της που είναι αστυνομικός στο τοπικό
Αστυνομικό τμήμα.

ΣυζΗτΗΣΗ

Η θέση της έρευνας είναι ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και της
γυναικείας κακοποίησης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών μπορεί εν δυνάμει να συμβάλλει στην εκδήλωση της βίας. πρέπει να σημειωθεί
ότι η έρευνα αυτή δεν είναι σε θέση γενίκευσης όσον αφορά τα περιστατικά κακοποίησης και τη σύνδεση που αυτά έχουν με τη χρήση ουσιών, αφού οι συμμετέχουσες
περιπτώσεις ήταν δέκα. οπότε σκοπός δεν είναι η διατύπωση γενικεύσεων αλλά η κατανόηση του φαινομένου της συσχέτισης της βίας κατά των γυναικών και της χρήσης
ουσιών από τους θύτες. Η έρευνα αυτή δεν συνεπάγεται, λοιπόν, ότι όλοι οι δράστες
κακοποίησης των συντρόφων τους είναι τωρινοί, ή πρώην, χρήστες ουσιών. δηλαδή,
δεν σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν παραπεμφθεί στο Συμβουλευτικό
Κέντρο της Γ.Γ.ι.φ. υπάρχει σύνδεση της βίας με τη χρήση ουσιών. Άλλωστε, όπως
προαναφέρθηκε, ο σκοπός της εν λόγω ανάλυσης είναι η διατύπωση ποιοτικών συμπερασμάτων και όχι ποσοτικών.
Αξίζει να σημειωθεί πως η στροφή της προσοχής των ανθρωπιστικών επιστημών στην κακοποιημένη γυναίκα είχε, αδιαμφισβήτητα, θετική επίδραση στην κατανόηση και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. ώστόσο, η εν λόγω εστίαση είχε ως αποτέλεσμα την παραμέληση των περιστατικών βίας που έχουν ως θύτη μια γυναίκα αλλά και περιπτώσεις
βίας που διαδραματίζονται μεταξύ ομοφυλοφιλικών ζευγαριών και των δυο φύλων
(βλάχου, 2005).
Από την μελέτη των περιπτώσεων προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ
της γυναικείας κακοποίησης και της χρήσης ουσιών από τους θύτες. Η χρήση ουσιών,
είτε αυτές είναι ναρκωτικές ουσίες, είτε αλκοόλ, μπορεί δυνητικά να επηρεάσει την
εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς. Από τις υπό ανάλυση περιπτώσεις διαφαίνεται ότι,
όσον αφορά τις ναρκωτικές ουσίες, το στερητικό σύνδρομο φαίνεται να έχει ως άμε-
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ση συνέπεια τη βία, ενώ, όσον αφορά το αλκοόλ, η κατάσταση μέθης ευνοεί τέτοιου
είδους συμπεριφορές.
Αυτή η συσχέτιση αποτυπώθηκε σε έκθεση των στατιστικών του υπουργείου δικαιοσύνης των
Η.π.Α., όπου το 38% των ατόμων που ενεπλάκησαν σε βίαια περιστατικά, βρίσκονταν
«υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια διάπραξης της πράξης. την άποψη της
Σπανού (2005) ότι τα μισά περιστατικά κακοποίησης διαπράττονται από δράστες που
βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ψυχοτρόπων ουσιών, συμμερίζεται η μελέτη
των Giesbrecht, cukier & steeves (2010) που δείχνει ότι το 40% όσων διέπραξαν σεξουαλικά αδικήματα στις Ηνωμένες πολιτείες κατά το 1997 ήταν μεθυσμένοι.
Όσον αφορά τον δράστη της κακοποίησης, πρόκειται, ως επί το πλείστον, για σύντροφο ή
πρώην σύντροφο. Η μία μονάχα περίπτωση αφορά κακοποίηση της κόρης από τον πατέρα της. το γεγονός αυτό υποστηρίζεται από την Εθνική Έρευνα Εγκληματικής Θυματοποίησης των Η.πΑ., η οποία έδειξε ότι οι γυναίκες έχουν κατά 10% περισσότερες
πιθανότητες από τους άντρες-θύματα να κακοποιηθούν από κάποιον με τον οποίο
έχουν πολύ στενή σχέση (Bachman, 1994).
Κατά την προσπάθεια συσχέτισης των βίαιων περιστατικών με τη χρήση ουσιών ή εξάρτησης
φαίνεται ότι οι περισσότεροι θύτες είναι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι πρώην χρήστες. βέβαια, συναντώνται εξαρτήσεις διαφόρων τύπων, όπως ο τζόγος. Έχει αναφερθεί ότι η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών αφορά το 40%
- 60% των περιπτώσεων κακοποίησης από τον σύντροφο. Επίσης, υπάρχουν πολλές
ενδείξεις ότι η χρήση ουσιών διευκολύνει την διάπραξη ή ενίσχυση της κακοποίησης
μεταξύ συντρόφων (Easton, 2006).
Σχετικά με τα θύματα και την σχέση τους με την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, αναφέρεται μόνο
ένα περιστατικό χρήσης του θύματος και ένα που το θύμα είναι πρώην χρήστρια.
οι μορφές της βίας, συνήθως, συνυπάρχουν. Κατά κύριο λόγο η σωματική βία συνυπάρχει με
την ψυχολογική. βέβαια, εύλογα, η ψυχολογική βία συνυπάρχει με όλες τις υπόλοιπες
μορφές, τη σωματική και τη σεξουαλική. Η οικονομική εξάρτηση των θυμάτων βίας
από τους θύτες δεν ισχύει στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
Αυτό το συμπέρασμα έρχεται σε αντίθεση με έρευνες που υποδηλώνουν ότι ένας από τους
κυριότερους λόγους που οι περισσότερες γυναίκες παραμένουν σε μία κακοποιητική
σχέση είναι η οικονομική εξάρτηση (Adams, sullivan, Bybee & Greeson, 2008). βέβαια, δεν αναιρείται η κατανόηση ότι οι κακοποιημένες γυναίκες ίσως δεν νιώθουν αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να συντηρήσουν μόνες τους τα παιδιά τους ή έστω τον
εαυτό τους, εξαιτίας ποικίλων λόγων, όπως η κυριαρχία και εσωτερίκευση πατριαρχικών προτύπων (Barnett, 2000) που υποστηρίζουν ότι ο άντρας είναι ο αρχηγός της οικογένειας και υπεύθυνος για την ευημερία της.
Η βία σε μια σχέση εκδηλώνεται, κυρίως, στην αρχή μιας σχέσης. παρατηρείται ότι πολλές
γυναίκες επέλεξαν να συνεχίσουν τη σχέση τους με τον θύτη, παρά την εμφάνιση ήδη
βίαιης συμπεριφοράς, ακόμη και να παντρευτούν και να κάνουν δημιουργήσουν οικογένεια μαζί του. Συχνά, η εγκυμοσύνη αποτελεί έναυσμα της κακοποίησης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η βία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκειά της.
Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των θυμάτων, γίνεται αναφορά για μια μόνο γυναίκα
που έχει τελειώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και για δυο γυναίκες που έχουν απο-
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φοιτήσει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη, όσων αφορά τους δράστες και το επίπεδο εκπαίδευσης τους, καταγράφεται μόνο ένας ως απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δυο που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αναφορικά με την ψυχική ασθένεια στον δράστη, αναφέρονται δυο άτομα που έχουν
ψυχιατρικά προβλήματα, αλλά και αυτοκτονικό ιδεασμό.
Ένας θύτης με τον αυτοκτονικό ιδεασμό είναι ενεργός χρήστης, ενώ ένας άλλος είναι χρόνιος
χρήστης αλκοόλ, οπότε ίσως μπορεί να γίνει λόγος για διπλή διάγνωση. Άξια αναφοράς είναι μια έρευνα στην βραζιλία, στην οποία διαφάνηκαν υψηλά ποσοστά ύπαρξης
αυτοκτονικού ιδεασμού στους χρήστες ουσιών και των δυο φύλων και τις αλκοολικές
γυναίκες (Zilberman et., 2003). Από την άλλη, κοιτώντας τα θύματα κακοποίησης, από
ψυχολογική άποψη, κυριαρχεί η κατάθλιψη. Επιπλέον, γίνεται αναφορά για μια κρίση
πανικού που οδήγησε σε νοσηλεία και ένα θύμα που οδηγήθηκε στην βουλιμία. Σχετικά με το θέμα της ψυχικής υγείας στις οικογένειες των θυμάτων συναντάται η ύπαρξη
κατάθλιψης σε μια περίπτωση.
παρατηρείται ότι η προϊστορία βίας στις οικογένειες των δραστών, μπορεί να επηρεάσει την
μετέπειτα πορεία τους. Άλλωστε, σύμφωνα με την μάτσα (2001), παρατηρείται ότι
ένα μεγάλο ποσοστό των αντρών που μεγάλωσε μέσα σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, είτε βίωναν οι ίδιοι την κακοποίηση ή ήταν μάρτυρες κακοποίησης της μητέρας
τους από τον πατέρα τους, έχοντας αποτυπωμένες εικόνες υποβιβασμού των γυναικών, θα αναπαράγει στην μετέπειτα ζωή του το ίδιο την κακοποίηση που υπέστη.
Επίσης, η ύπαρξη βίας στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και η κακοποίηση από πρώην συντρόφους τους κατά το παρελθόν φαίνεται να επηρεάζει την παραμονή τους σε μια
κακοποιητική σχέση. ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (2018b) επιβεβαιώνει πως τα
άτομα που μεγάλωσαν στα πλαίσια βίαιων οικογενειών είναι πιο πιθανό τόσο να διαπράξουν όσο να βιώσουν βία από τον σύντροφο τους. Επιπλέον, η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος φαίνεται να δυσχεραίνει ένα θύμα να απομακρυνθεί από τον θύτη του, είτε για πρακτικούς, είτε συναισθηματικούς λόγους. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η βία δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο του θύματος, καθώς τα παιδιά είναι
συνήθως αυτόπτες μάρτυρες της κακοποίησης που συμβαίνει. παράλληλα, υπάρχει
περίπτωση το θύμα να εξωτερικεύει τα συσσωρευμένα αρνητικά συναισθήματα επιθετικότητας προς άλλα πρόσωπα, όπως τα παιδιά (παπαμιχαήλ, 2005).
Στους λόγους παραμονής στο κακοποιητικό περιβάλλον, ξεχωρίζουν, κυρίως, τα αισθήματα
φόβου, τόσο για το θύμα όσο για τα παιδιά του, το αίσθημα καθήκοντος για χάρη της
οικογένειας αλλά και η ύπαρξη ενοχών. Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, ελλοχεύει
και μια σαδομαζοχιστική σχέση μεταξύ θύτη και θύματος. Από πρακτικής άποψης, τα
θύματα δεν φεύγουν συνήθως, ακόμα και να έχουν πάρει την απόφαση, ένεκα της έλλειψης εναλλακτικής στέγασης. τα αιτήματα που έχουν οι κακοποιημένες γυναίκες
κατά την επίσκεψη τους στο Συμβουλευτικού κέντρου συνοψίζονται στην νομική συμβουλευτική, στην ψυχολογική στήριξη, την επαγγελματική συμβουλευτική και την στέγαση τους σε ξενώνα. τέλος, η επαφή που είχαν οι γυναίκες αυτές με δικηγόρους ή
τις αρχές και το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης ήταν, κυρίως, απογοητευτική,
γεγονός που συμβάλλει στην παραμονή τους στο κακοποιητικό περιβάλλον. Ακόμη, τα
εν λόγω εμπόδια συνεχίζουν να υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και μετά την
απόκτηση της ανεξαρτησίας τους.

exartiseis_31Ν.qxp_99.qxd 23/05/2019 15:48 Page 44

44

Εξαρτήσεις

Η αποθαρρυντική εμπειρία σε συνδυασμό με την αντίληψη που κυριαρχεί στην κοινωνία σχετικά με τον προστατευτικό ρόλο της οικογένειας στη ζωή μια γυναίκας και γενικότερα
τις πατριαρχικές αντιλήψεις (Jasinski & williams, 1998) περί του «άβατου» της οικογένειας συμβάλλουν στην ύπαρξη του υψηλού σκοτεινού αριθμού.
Η γυναικεία κακοποίηση αποτελεί ιδιαιτέρως πολύπλοκο και δυσχερές θέμα ως προς την μελέτη του, γεγονός που το έχει περιορίσει στο να γίνει αντικείμενο μελέτης στον βαθμό που θα μπορούσε. το βάρος της περαιτέρω διερεύνησης του συγκεκριμένου θέματος και της επιβεβαίωσης των παραπάνω ευρημάτων έγκειται, κυρίως, στους επαγγελματίες που έχουν άμεση πρόσβαση στον διερευνώμενο πληθυσμό, ίσως με την διεξαγωγή συνεντεύξεων.
Συγχρόνως, οι πιθανές συνεντεύξεις από θύματα κακοποίησης, συνδυαστικά με έρευνες θυματοποίησης που μπορούν να μοιραστούν σε πιο ευρύ κοινό, με την διασφάλιση της
ανωνυμίας ακόμα και κατά την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, θα μπορούσαν να
αυξήσουν την θεατότητα του συγκεκριμένου κοινωνικού προβλήματος και να μειώσουν τον σκοτεινό του αριθμό. Αδιαμφισβήτητα, το πλάνο αυτό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσω ερευνών αυτοομολογούμενης ενοχής. Ειδικότερα, παρά την απαιτητικότητα τους, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί συμπλήρωση ερωτηματολογίων αυτοομολογούμενης ενοχής ή ακόμη και διεξαγωγή συνεντεύξεων σε τροφίμους σωφρονιστικών καταστημάτων.
ώστόσο, πρέπει να τονιστεί η ανάγκη μελέτης της γυναικείας κακοποίησης, εκτενέστερα, όχι μόνο από συντρόφους. Συγκεκριμένα, θα ήταν ιδιαιτέρως σημαντικές οι έρευνες που δείχνουν τις συνέπειες που έχει η κακοποίηση στη χρήση ουσιών από τις ίδιες τις γυναίκες
που έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης ή ξεκινάνε την χρήση με σκοπό την ανακούφιση της καθημερινότητας τους, όπως π.χ. εκείνων που ασχολούνται με την πορνεία, στην
Ελλάδα. Έρευνες τέτοιου είδους θα μπορούσαν να συγκριθούν και να εμπλουτίσουν
παλαιότερες αντίστοιχες μελέτες, όπως το “narrow door” (Poulopoulos κ.ά., 2001).
Όσον αφορά τη μεταχείριση των εν λόγω περιστατικών από τις αστυνομικές και δικαστικές
αρχές, καθώς παρά την ενημέρωση φαίνεται ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν δρουν πάντα
αποτελεσματικά και βοηθητικά ως προς το θύμα, φαίνεται επιτακτική η αύξηση της
ενημέρωσης των αρχών. παράλληλα, θα ήταν σημαντική αρωγή τόσο για τα θύματα
όσο και για τους θύτες και την κοινωνία γενικότερα, η σταδιακή ένταξη στρατηγικών
επανορθωτικής δικαιοσύνης στο ποινικό σύστημα.
παράλληλα, η απουσία επαρκών δομών φιλοξενίας, όπως ξενώνων, για τις κακοποιημένες γυναίκες που θέλουν να φύγουν από ένα κακοποιητικό περιβάλλον οδηγεί στην πρόταση
δημιουργίας περισσότερων δομών, ανάλογα των πραγματικών αναγκών. Αναμφίβολα,
η Γενική Γραμματεία ισότητας φύλων που έχει αναπτύξει το δίκτυο της με Συμβουλευτικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την εικοσιτετράωρη τηλεφωνική γραμμή sOs,
15900, είναι σημαντικός αρωγός στις κακοποιημένες γυναίκες. ώστόσο, για να εξαλειφθεί το πρόβλημα της κακοποίησης, ειδικά στις πιο κλειστές κοινωνίες, που το θύμα
μπορεί ακόμα ευκολότερα να εγκλωβιστεί, πρέπει να συνεχίσει να επεκτείνεται και
στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, έστω με την άμεση συνεργασία με την εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση.
τέλος, παρατηρώντας την περίπτωση όπου οι τρόποι εκδήλωσης της βίας ίσως συνδέονται με
την εργασία του θύτη, αποτελεί τροφή για σκέψη για το κατά πόσο η βία μπορεί να
συνδεθεί με το εργασιακό status του δράστη.
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Εν κατακλείδι, η γυναικεία κακοποίηση αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο, δυστυχώς, όντας περίπλοκο παρουσιάζει ποικίλες δυσχέρειες στην επίλυση του. παρουσιάζεται, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη οι ήδη υπάρχουσες μελέτες να εμπλουτιστούν,
ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν πέρα από την ολοκληρωμένη κατανόηση του και
αποτελεσματικές λύσεις για την εξάλειψη του. οι λύσεις όμως δεν μπορούν να δοθούν μόνο από την επιστημονική κοινότητα, καθώς πρέπει να κινητοποιηθεί και η πολιτεία ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των οποιονδήποτε προτάσεων. βέβαια, καθοριστική συμβολή στην μείωση των καθημερινών περιστατικών βίας φέρουμε όλοι μας
ως πολίτες. πρακτικά, αυτό σημαίνει, ότι κατά την καθημερινότητα εξαρτάται από τον
οποιονδήποτε, στον οποίον υποπέσει στην αντίληψη του κάποιο περιστατικό κακοποίησης να επιχειρήσει να δράσει βοηθητικά ως προς την εξάλειψη του και να μην μείνει
αμέτοχος.
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PErcEPtiOns Of PArEnts, JuvEnilE druG OffEndErs, ABOut thE
invOlvEMEnt Of MinOrs in thE criMinAl JusticE systEM, As A
MEAns Of MOtivAtiOn fOr thE trEAtMEnt Of suBstAncE usE
disOrdEr
GEOrGiA EfstAthiAdOu1

Αbstract
the paper at hand aims at exploring whether engagement with the penal judicial system can affect drug using adolescents’ decision to seek treatment, by studying the relative views
and beliefs of their parents. the main research questions are concerned with the parents’ beliefs about the effect of the judicial institutions (e.g. police, district attorneys,
judges, juvenile court bailiffs) and the enforcement of reformative – treatment measures
on motivating youths.
this study is theoretically grounded on the classification, analysis and critical synthesis of the
existing relative literature. the multifaceted phenomenon of addiction is therefore thoroughly described, as well as the motivation process towards rehabilitation and the
most common approaches in addiction treatment. in addition, the management of juvenile addicted offenders is studied from its legal aspect.
A likert-based scale was used as the main data collection tool, as it was considered most suitable with respect to the study’s aims, research questions and theoretical grounding. its
sample consists of 81 parents of juvenile addicted offenders that addressed or were already receiving support by the treatment program “AnAdysi”, held by the therapy
centre for dependent individuals (KEthEA) in thessaloniki, Greece, in september till
October 2017. data were descriptively analysed using the sPss software, looking into
the frequency distributions and the correlation matrices of the variables of interest.
results show that all parents consider the effect of the judicial institutions’ involvement on the
motivation of the juvenile addicted offenders as very significant. According to the participants’ responses, intense policing, the involvement of the juvenile district attorneys
and court bailiffs, the application of a personalized intervention model, the enforcement of reformative measures and the referral - by the judicial authorities - to a rehabilitation program, can all have a decisive effect on an adolescent’s decision to discontinue drug use.
Keywords: juveniles, addiction, rehabilitation, motivation, juvenile law

1 social worker – systemic therapist, Msc “criminal law & Addictions”, therapeutic staff in KEthEA,
e-mail: gkefstat@yahoo.com
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ΑΝτιλΗΨΕιΣ ΓοΝΕώΝ, ΑΝΗλιΚώΝ ΕΞΑρτΗμΕΝώΝ πΑρΑβΑτώΝ, ΓιΑ τΗΝ
ΕμπλοΚΗ τώΝ ΑΝΗλιΚώΝ μΕ το ποιΝιΚο ΣυΣτΗμΑ διΚΑιοΣυΝΗΣ, ώΣ
μΕΣο ΚιΝΗτοποιΗΣΗΣ ΓιΑ ΑπΕΞΑρτΗΣΗ
ΓΕώρΓiΑ ΕυΣτΑΘιAδου1

περίληψη
Η παρούσα εργασία στοχεύει να διερευνήσει αν η εμπλοκή με το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων μπορεί να αποτελέσει παράγοντα που θα επηρεάσει την απόφαση του
έφηβου χρήστη ουσιών για απεξάρτηση, μελετώντας τις απόψεις των γονέων. τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα αφορούν τις αντιλήψεις των γονέων για τον ρόλο των θεσμών του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης (αστυνομία, εισαγγελέας, δικαστής, επιμελητής ανηλίκων) και την επιβολή αναμορφωτικών – θεραπευτικών μέτρων στην κινητοποίηση των ανηλίκων.
με βάση το θεωρητικό πλαίσιο, τον σκοπό και παράλληλα τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν η χρήση ερωτηματολογίου, κλίμακας likert, κρίθηκε ως το καταλληλότερο
ερευνητικό εργαλείο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)-ΑΝΑδυΣΗ. το δείγμα αποτελείται από 81 γονείς ανήλικων εξαρτημένων παραβατών, που απευθύνθηκαν, ή δέχονταν ήδη, υπηρεσίες από το ΚΕΘΕΑ-ΑΝΑδυΣΗ τον Σεπτέμβριο-οκτώβριο 2017. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με περιγραφική ανάλυση, μέσω του sPss, μελετώντας την κατανομή συχνότητας των μεταβλητών και τους πίνακες συνάφειας μεταξύ
των ερωτήσεων.
τα ευρήματα από την έρευνα καταλήγουν στο ότι όλοι γονείς θεωρούν σημαντική την παρέμβαση των θεσμών ποινικής δικαιοσύνης στην κινητοποίηση των ανήλικων εξαρτημένων
παραβατών. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της έρευνας η έντονη αστυνόμευση, η
επαφή με τον Εισαγγελέα και τους Επιμελητές ανηλίκων, η εξατομικευμένη παρέμβαση, η επιβολή αναμορφωτικών μέτρων που στοχεύουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ανήλικου και η παραπομπή, από τις δικαστικές αρχές, σε Θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την απόφαση του έφηβου
να εγκαταλείψει τη χρήση ουσιών.
Λέξεις κλειδιά: ανήλικοι, εξάρτηση, απεξάρτηση, κινητοποίηση, δίκαιο ανηλίκων.

1 Κοινωνική λειτουργός – Συστημική θεραπεύτρια, μsc «ποινικό δίκαιο και Εξαρτήσεις», Θεραπευτικό
προσωπικό στο ΚΕΘΕΑ, e-mail: gkefstat@yahoo.com
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το φαινόμενο της ουσιοεξάρτησης είναι ένα πολυπαραγοντικό κοινωνικό πρόβλημα, καθώς πέρα από τις επιβλαβείς επιδράσεις για τον ίδιο τον χρήστη, έχει σοβαρές επιπτώσεις
στο περιβάλλον του και στο κοινωνικό σύνολο. Η χρήση των ψυχοδραστικών ουσιών
με την παραβατικότητα έχει σχέση αλληλεπίδρασης δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. πολλές μελέτες καταγράφουν τον συσχετισμό της χρήσης ουσιών με
την παραβατικότητα, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της εφηβείας, προκειμένου να εξετάσουν και να αντιμετωπίσουν το θέμα. ο προσδιορισμός των αιτιών που
οδηγεί έναν ανήλικο στην εξάρτηση, δεν περιορίζεται στην ανάγνωση του προβλήματος, αλλά δημιουργεί δυνατότητες αλλαγής και ένταξής των νέων στην κοινωνική ζωή.
Στην Ελλάδα έγιναν μεταρρυθμίσεις που επηρεάστηκαν από τις διεθνείς Συμβάσεις και τη διεθνή κουλτούρα, μεταβάλλοντας την αντιμετώπιση των ανήλικων εξαρτημένων. τα προβλήματα της χρήσης ουσιών δεν περιορίζονται σε μια κοινωνική μειονότητα και ο ανήλικος δεν θεωρείται πλέον εγκληματίας. παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ
των ενηλίκων και των ανηλίκων, αλλά και στα όρια ποινικής ευθύνης, όπου κρίνεται
απαραίτητο να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν αλλαγές στοχευμένες στα χαρακτηριστικά της κάθε ηλικίας.
το σύστημα δικαιοσύνης καλείται να αντιμετωπίσει και τον ενήλικο, αλλά πολύ περισσότερο
τον ανήλικο εξαρτημένο, ως ένα άτομο που χρήζει θεραπείας. Νομοθετούνται ρυθμίσεις που ορίζουν μέτρα κυρίως εξωιδρυματικού χαρακτήρα, αποφεύγοντας τον στιγματισμό και δίνοντας έμφαση στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση, παρέχοντας δυνατότητες διαπαιδαγώγησης και εξέλιξης.
Αρωγοί σ’ αυτή τη διάθεση του νομοθέτη αποτελούν οι θεσμοί του συστήματος δικαιοσύνης
ανηλίκων που διαχειρίζονται ποινικά, τον ανήλικο εξαρτημένο, ορίζοντας μέτρα πατερναλιστικού χαρακτήρα. Αυτή η «πατρική παρουσία» είναι το περιεχόμενο του πατερναλισμού αφού τον γονεϊκό ρόλο αναλαμβάνει το κράτος, όταν οι γονείς έχουν
προσπαθήσει να απαντήσουν στο πρόβλημα της εξάρτησης χωρίς τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Η πολιτεία παρεμβαίνει, ορίζοντας το πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών, ως εξωτερικός παράγοντας, στην απόφαση του ανήλικου χρήστη για απεξάρτηση προσπαθώντας να επηρεάσει την κινητοποίησή του. Άλλωστε, οι πιο πρόσφατες
θεραπευτικές προσεγγίσεις δεν θεωρούν την ύπαρξη κινήτρου αμετάβλητο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, αλλά δυναμική κατάσταση που μπορεί να επηρεαστεί
(Miller & rollnick, 1991).
το κίνητρο ως δυναμικός παράγοντας, ο οποίος διεγείρει, καθορίζει και κατευθύνει τη συμπεριφορά του ατόμου προς ένα σκοπό είναι πάντα πεδίο συζήτησης και διερεύνησης
στον χώρο της απεξάρτησης. Έναυσμα για την παρούσα εργασία ήταν η εργασιακή
εμπειρία με ανήλικους εξαρτημένους και τους γονείς τους και η ανταπόκρισή τους σε
μια ευρεία γκάμα επιρροών και παρεμβάσεων.
βασικός στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί, μελετώντας τις απόψεις των γονέων, αν η
εμπλοκή με το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης κινητοποιεί τους ανήλικους για απεξάρτηση. Κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθούν οι αντιλήψεις των γονέων, καθώς οι γονείς βιώνουν την εξάρτηση του παιδιού τους είτε ως θύματα με εστίαση στις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί, είτε ως δυσλειτουργικό σύστημα το οποίο συντελεί στην ανάπτυξη και συντήρηση του προβλήματος, είτε ως πλαίσιο βοήθειας για την επίλυση του
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προβλήματος γεγονός που επηρεάζει την οπτική τους σκοπιά για την αντιμετώπιση
της εξάρτησης. τις περισσότερες φορές, οι γονείς προσπαθούν να απαντήσουν στο
πρόβλημα στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις και όταν δεν υπάρχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα προσδοκούν ότι η εμπλοκή του παιδιού τους με τις δικαστικές
αρχές θα αποτελέσει μοχλό πίεσης για απεξάρτηση. μέσα από την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της έρευνας επιχειρείται η συσχέτιση της επίδρασης των αρχών κοινωνικού ελέγχου στην απόφαση του έφηβου για αλλαγή και απεξάρτηση.
μΕΘοδολοΓιΑ

Στόχος και ερευνητικά ερωτήματα:
βασικός στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί, μελετώντας τις απόψεις των γονέων, αν η
εμπλοκή με το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης κινητοποιεί τους ανήλικους για απεξάρτηση. Κρίθηκε σκόπιμο να ζητηθούν οι αντιλήψεις των γονέων, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς βιώνουν τον απόηχο της εξάρτησης και από την ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας παρατηρήθηκε ότι είναι ένα στοιχείο που δεν έχει διερευνηθεί.
Η επιλογή του θέματος βασίζεται σε προσωπική περιέργεια και συστηματική εμβάθυνση στο
θέμα ως συνέπεια άμεσης επαφής στον χώρο εργασίας. οι συστηματικές συζητήσεις,
των γονέων, στον χώρο απεξάρτησης ανηλίκων ως προς τα κίνητρά τους ήταν η
αφορμή για συστηματική εμβάθυνση στο θέμα. οι θεωρήσεις των γονέων και οι προσδοκίες που έχουν από το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης λειτούργησαν ως έμπνευση με
αποτέλεσμα η ακατέργαστη εμπειρία τους να γίνει ευκαιρία για έρευνα.
τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:
• ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να κινητοποιήσουν τον ανήλικο από την
εμπλοκή με το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης;
• ποιος ο ρόλος της αστυνομίας στην κινητοποίηση των ανηλίκων;
• ποιος ο ρόλος του Εισαγγελέα, δικαστή, Επιμελητή ανηλίκων στην κινητοποίηση
ανηλίκων;
• Η επιβολή αναμορφωτικών-θεραπευτικών μέτρων κινητοποιεί τους ανήλικους;
Μέθοδος συλλογής δεδομένων:
Η επιλογή του ερευνητικού εργαλείου πραγματοποιήθηκε μετά από συνεκτίμηση των εξής παραγόντων: τον στόχο και τα ερευνητικά ερωτήματα, την εγκυρότητα (η οποία αναφέρεται στον βαθμό κατά τον οποίο ένα εργαλείο μετρά ή περιγράφει αυτό για το οποίο
φτιάχτηκε να μετρά ή να περιγράφει), την αξιοπιστία (η οποία ορίζεται ως ο βαθμός
στον οποίο μια μέθοδος παράγει τα ίδια αποτελέσματα κάτω από σταθερές συνθήκες
σε περισσότερες από μία περιπτώσεις), την ακρίβεια στη συλλογή δεδομένων και τον
απαιτούμενο χρόνο διεξαγωγής της έρευνας (φίλιας, 2000).
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο κλίμακας likert, η
οποία αποτελεί μια κλίμακα εκτίμησης–μέτρησης απόψεων, στάσεων ή συμπεριφοράς
και δεν καταγράφει μόνον τη γενική συμφωνία ή ασυμφωνία με μια πρόταση αλλά και
τον βαθμό συμφωνίας, αφού η ερώτηση συνοδεύεται από το «πόσο» ή «σε ποιο βαθμό» (ζαφειρόπουλος, 2005).
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Στην κλίμακα likert ο αξιολογητής έχει μια λίστα με προτάσεις (καταφατικές ή ερωτηματικές),
ο αριθμός των οποίων συνήθως ποικίλλει από έξι ως τριάντα. οι προτάσεις συνοδεύονται από κλειστές απαντήσεις, οι οποίες συνήθως δίνονται με τη μορφή κλίμακας
από 3 ως 7 βαθμίδες και υποδηλώνουν διαφορετικό βαθμό συμφωνίας ή ικανοποίησης. Στη διαβάθμιση της κλίμακας χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω ομάδα επιλογών: (α)
«διαφωνώ πλήρως», «διαφωνώ», «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «Συμφωνώ», «Συμφωνώ πλήρως». ο συμμετέχων/αξιολογητής καλείται να σημειώσει τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με την εκάστοτε πρόταση (παπαδημητρίου, φλώρου & Αναστασιάδου, 2001).
Ιστορικό της έρευνας:
Στο αρχικό στάδιο της έρευνας καθορίστηκαν οι πτυχές της θεωρητικής έννοιας και το επόμενο βήμα για τη σύσταση κλίμακας likert ήταν να διατυπωθούν ερωτήσεις που θα αντιστοιχούν στις πτυχές αυτές. διατυπώθηκαν πολλές και διαφορετικές ερωτήσεις οι
οποίες διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε συστατικό μέρος της γενικότερης έννοιας (Κυριαζή, 2002).
Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται
κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία: φύλλο, εθνικότητα, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση. το δεύτερο μέρος απαριθμεί δεκαεννιά προτάσεις που αναφέρονται
στον ρόλο της αστυνομίας, του εισαγγελέα, του δικαστή και του επιμελητή ανηλίκων
και τη στάση τους απέναντι στους ανήλικους χρήστες. Επιπλέον υπάρχουν ερωτήσεις
που αφορούν τα αναμορφωτικά, θεραπευτικά μέτρα, που επιβάλλονται από τις δικαστικές αρχές, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. οι συμμετέχοντες καταγράφουν τον βαθμό που συμφωνούν ή διαφωνούν με κάθε μία από τις προτάσεις.
Η κατασκευή των ερωτήσεων περιλάμβανε απλή και σαφή διατύπωση, θετική (συμφωνώ/συμφωνώ πλήρως) και αρνητική (διαφωνώ/διαφωνώ πλήρως) τοποθέτηση, ως προς την
άποψη που εκφράζεται με στόχο να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της έρευνας. ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της έρευνας ακολούθησε τις αρχές δεοντολογίας όπου
υπήρξε κατάλληλη πληροφόρηση για τους σκοπούς της έρευνας, η συμμετοχή ήταν
εθελοντική και διασφαλίστηκε η ανωνυμία και ο εμπιστευτικός χαρακτήρας κατά τη
διάρκεια συλλογής, καταγραφής και παρουσίασης των στοιχείων.
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε, με περιγραφική ανάλυση, μέσω του sPss μελετώντας την
κατανομή συχνότητας των μεταβλητών και τους πίνακες συνάφειας μεταξύ των ερωτήσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ-ΑΝΑδυΣΗ που είναι το μοναδικό πρόγραμμα απεξάρτησης για έφηβους
στη β. Ελλάδα. προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα στο Θεραπευτικό πρόγραμμα του
ΚΕΘΕΑ έγινε επικοινωνία με τον τομέα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ όπου παρουσιάστηκε το
σχέδιο έρευνας και υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας για τη διεξαγωγή της.

πλΗΘυΣμοΣ–δΕιΓμΑ

πληθυσμός είναι το σύνολο των υπό μελέτη στοιχείων. Συνήθως οι προς διερεύνηση πληθυσμοί είναι πολύ μεγάλοι για να μελετηθούν ολόκληροι και θα είχε μεγάλο κόστος σε
χρήμα, χρόνο, ανθρώπινους πόρους κ.ά. Για τον παραπάνω λόγο επιλέγεται από τον
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ερευνητή ένα δείγμα, το οποίο είναι μια αντιπροσωπευτική υποομάδα του πληθυσμού
που έχει οριστεί προς ανάλυση. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 81 γονείς,
ανήλικων εξαρτημένων παραβατών, που απευθύνθηκαν στο ΚΕΘΕΑ-ΑΝΑδυΣΗ τα χαρακτηριστικά των οποίων διαφαίνονται στα παρακάτω γραφήματα.
Από τα 81 υποκείμενα που συμμετείχαν στην έρευνα οι 34 είναι άνδρες και οι 47 γυναίκες.
ΓΡΑφΗΜΑ 1: φυλο
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Όσον αφορά την εθνικότητά τους, το 92,6% είναι ελληνικής εθνικότητας και το 7,4% άλλης
εθνικότητας.
ΓΡΑφΗΜΑ 2: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
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ώς προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, η πλειοψηφία αυτών είναι απόφοιτοι λυκείου ή με ημιτελείς
σπουδές σε Ανώτερα-Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και απόφοιτοι Ανώτερων-Ανώτατων Σχολών. οι υπόλοιπες κατηγορίες σπουδών αντιπροσωπεύονται σε μικρότερα ποσοστά.
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ΓΡΑφΗΜΑ 3: ΕΚπΑιδΕυτιΚο ΕπιπΕδο
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τέλος, σύμφωνα με τα δεδομένα του γραφήματος που ακολουθεί, η συντριπτική πλειοψηφία
είναι έγγαμοι ή σε συμβίωση, 77,8%, ακολουθεί ένα μικρότερο ποσοστό, 21%, οι οποίοι είναι διαζευγμένοι και μόνο το 1,2% είναι χήροι-ες.

ΓΡΑφΗΜΑ 4: οιΚοΓΕΝΕιΑΚΗ ΚΑτΑΣτΑΣΗ
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Κατανομή συχνότητας απαντήσεων – Δείκτες κεντρικής τάσης.
Για την ανάγνωση των αποτελεσμάτων παράχθηκαν πίνακες συχνοτήτων όπου συνοψίζονται
και περιγράφονται οι μεταβλητές. πραγματοποιήθηκε σχετική αθροιστική συχνότητα
καθώς οι απαντήσεις «διαφωνώ και διαφωνώ πλήρως» έχουν αρνητική χροιά στο ερωτηματολόγιο (π.χ. δεν βοηθάει η σύλληψη στην κινητοποίηση των ανηλίκων) και οι
ερωτήσεις «συμφωνώ και συμφωνώ πλήρως» έχουν θετική χροιά. παρ’ όλα αυτά τα
πέντε σημεία των απαντήσεων μας δείχνουν τις ακραίες διαφωνίες-συμφωνίες οι
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οποίες σχολιάζονται στα ευρήματα. τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται ανά
θεματικό άξονα, με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας.
Ο ρόλος της αστυνομίας:
Η πλειοψηφία των γονέων, σε ποσοστό 74%, θεωρούν ότι ο έλεγχος για κατοχή ναρκωτικών
από την αστυνομία θα βοηθήσει τα παιδιά τους να συνειδητοποιήσουν ότι η χρήση
ναρκωτικών είναι σοβαρό πρόβλημα στη ζωή τους. Σχεδόν οι μισοί (51,8%) κρίνουν
ότι η σύλληψη θα κινητοποιήσει το παιδί τους, ενώ το 35,8% διαφωνεί.
ΓΡΑφΗΜΑ 5: ρολοΣ ΑΣτυΝομιΑΣ
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το 53% πιστεύει ότι η παραμονή στο αστυνομικό τμήμα είναι λόγος για να ζητήσει το παιδί
τους βοήθεια για απεξάρτηση σε αντίθεση με το 34,6% όπου διαφωνεί. Η ενημέρωση
από την αστυνομία ότι το παιδί τους συνελήφθη, για το 59,4%, φαίνεται ότι δεν είναι
αρκετή για να προβληματίσει και να απομακρύνει το παιδί τους από τη χρήση. Επίσης
και στις δύο ερωτήσεις υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 15% όπου κρατάει ουδέτερη
θέση γι’ αυτούς τους παράγοντες κινητοποίησης.
ΓΡΑφΗΜΑ 6: ρολοΣ ΑΣτυΝομιΑΣ
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exartiseis_31Ν.qxp_99.qxd 23/05/2019 15:49 Page 57

Εξαρτήσεις

57

Ο ρόλος του Δικαστή, του Εισαγγελέα, του Επιμελητή ανηλίκων:
Σύμφωνα με τα γραφήματα που ακολουθούν, οι γονείς θεωρούν ότι η επαφή με τον Εισαγγελέα και με τους Επιμελητές ανηλίκων είναι καθοριστική για την αλλαγή στη ζωή του
παιδιού τους. Έτσι το 69,1% πιστεύει ότι η καθοδήγηση του Εισαγγελέα είναι καθοριστική, για να αποφασίσει το παιδί τους να εγκαταλείψει τη χρήση, και το 77,7% θεωρεί ότι η καθοδήγηση των Επιμελητών διαμορφώνει κίνητρα για αλλαγή.
ΓΡΑφΗΜΑ 7: ΕπΑφΗ μΕ ΕιΣΑΓΓΕλΕΑ
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ΓΡΑφΗΜΑ 8: ΚΑΘοδΗΓΗΣΗ ΚΑι πΑρΑΚολουΘΗΣΗ Απο ΕπιμΕλΗτΕΣ
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το 51,8% του δείγματος αναμένει ότι η εφαρμογή του νόμου και η επιβολή μέτρων από τον δικαστή θα επηρεάσει την απόφαση των ανηλίκων για διακοπή της χρήσης, το 29,6%
έχει αντίθετη άποψη και το 18,5% κρατάει ουδέτερη στάση.
Η αυστηρότητα του δικαστή ή του εισαγγελέα, ως προς την απόφαση που θα πάρει για τους
έφηβους χρήστες, βρίσκει σύμφωνους το 54,3% των γονέων, ενώ το 34,6% διαφωνεί
με αυτή τη στάση.
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ΓΡΑφΗΜΑ 9: ΑυΣτΗροτΗτΑ διΚΑΣτΗ Ή ΕιΣΑΓΓΕλΕΑ
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Από την άλλη μεριά οι μισοί περίπου γονείς, 40,7%, θεωρούν ότι ο δικαστής ή ο Εισαγγελέας
πρέπει να είναι επιεικής με το παιδί τους, σε αντίθεση με τους άλλους μισούς, 44,7%,
όπου διαφωνούν με αυτή τη στάση. Επιπλέον το 14,8% απάντησε ουδέτερα σ’ αυτή
την ερώτηση.
τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων (91,3%) κρίνει ότι η εξατομικευμένη παρέμβαση
(διερευνώντας την προσωπικότητα του κάθε ανήλικου, τους λόγους που κάνει χρήση,
το οικογενειακό περιβάλλον) από τα δικαστήρια, μπορεί να βοηθήσει τον έφηβο για
να κάνει θεραπεία απεξάρτησης. ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι
δεν υπάρχει γονιός που εκφράζει ακραία διαφωνία.
ΓΡΑφΗΜΑ 10: ΕΞΑτομιΚΕυμΕΝΗ πΑρΕμβΑΣΗ Απο τΑ διΚΑΣτΗριΑ
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Επιβολή αναμορφωτικών – θεραπευτικών μέτρων:
Η διαδικασία της δίκης, ως λόγος για να αναζητήσει ο ανήλικος θεραπεία απεξάρτησης, διχάζει τις απόψεις των γονέων καθώς το 42% συμφωνεί και το 44,5% διαφωνεί. Αντίστοι-
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χα υπάρχει και ένα ποσοστό 13,6% όπου εκφράζει ουδέτερη στάση ως προς αυτή την
ερώτηση.
Η επιβολή μέτρων που αφορούν τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, για το 81,5% των γονέων, είναι λόγος που θα βοηθήσει το παιδί τους να σταματήσει τη χρήση. το 8,6% πιστεύει ότι δεν είναι βοηθητικό, χωρίς να υπάρχει πλήρης διαφωνία, και το 9,9% απαντάει ουδέτερα.
ΓΡΑφΗΜΑ 11: ΕπιβολΗ μΕτρώΝ που ΑφορουΝ τΗ διΑΧΕιριΣΗ ΕλΕυΘΕρου ΧροΝου
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το επόμενο γράφημα απεικονίζει ότι οι μισοί, περίπου, γονείς πιστεύουν ότι τα συγκεκριμένα
όρια (π.χ. ωράριο επιστροφής στο σπίτι, απαγορεύσεις σε συγκεκριμένες τοποθεσίες)
που θα τεθούν από τις δικαστικές αρχές θα κινητοποιήσουν το παιδί τους γι’ απεξάρτηση, το 1/3 διαφωνεί ενώ οι υπόλοιποι (16,3%) εκφράζουν ουδέτερη άποψη.

ΓΡΑφΗΜΑ 12: ΣυΓΚΕΚριμΕΝΑ οριΑ Απο διΚΑΣτιΚΕΣ ΑρΧΕΣ
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Ένα σημαντικό ποσοστό, 61,6% των γονέων, πιστεύει ότι ο ανήλικος θα απομακρυνόταν από
τη χρήση, εάν του δινόντουσαν επαγγελματικά εφόδια ως μέτρο από τις δικαστικές
αρχές. Αντιθέτως το 14,8% δεν συμμερίζεται την ίδια άποψη και το 13,6% εκφράζει
ουδέτερη στάση.
Σχεδόν καθολική είναι η συμφωνία του δείγματος, σε ποσοστό 95%, πως τα μέτρα που στοχεύουν στη διαπαιδαγώγηση – διαμόρφωση του χαρακτήρα, θα βοηθούσαν τα παιδιά
τους να σταματήσουν τη χρήση, ενώ δεν υπάρχει συμμετέχων που διαφωνεί πλήρως.
υψηλό ποσοστό συμφωνίας υπάρχει και στην ερώτηση που αφορά τη διάγνωση και γνωμοδότηση της εξάρτησης από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. το 88,9% των γονέων πιστεύει ότι η πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς βοηθάει στο να αναγνωρίσει ο ανήλικος χρήστης το πρόβλημα που έχει με τη χρήση ουσιών, το 6,2% διαφωνεί, χωρίς να υπάρχει κάποιος που διαφωνεί πλήρως, και το 4,9%
απαντάει ουδέτερα.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του επόμενου γραφήματος, το 12,3% πιστεύει ότι η ανάθεση της
επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε ιδρύματα ανηλίκων, είναι
βασικός λόγος για να διακόψει τη χρήση το παιδί τους. υψηλότερο ποσοστό, 65,4%,
διαφωνεί με αυτή την άποψη και 22,2% έχει ουδέτερη γνώμη.

ΓΡΑφΗΜΑ 13: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕπιμΕλΕιΑΣ ΣΕ προΣτΑτΕυτιΚΕΣ ΕτΑιρΕιΕΣ Ή ιδρυμΑτΑ ΑΝΗλιΚώΝ
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το 91,4% εκτιμάει ότι η παραπομπή από τις δικαστικές αρχές, για παρακολούθηση Συμβουλευτικού προγράμματος απεξάρτησης του ανήλικου, βοηθάει στη διακοπή της χρήσης. Επίσης δεν παρατηρείται ακραία διαφωνία.
Από την άλλη μεριά, η παραπομπή του παιδιού σε κλειστό Θεραπευτικό πρόγραμμα διχάζει
τις απόψεις των γονέων καθώς το 32,1% διαφωνεί έναντι του 35,8% όπου συμφωνεί,
και του 32,1% όπου εκφράζει ουδέτερη άποψη.
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ΓΡΑφΗΜΑ 14: πΑρΑπομπΗ ΓιΑ πΑρΑΚολουΘΗΣΗ ΚλΕιΣτου ΘΕρΑπΕυτιΚου προΓρΑμμΑτοΣ
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Ανάλυση πολλαπλών απαντήσεων – Συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών.
το επόμενο βήμα μετά την ολοκλήρωση της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης ήταν να βρεθεί συνάφεια ανάμεσα σε δύο μεταβλητές. Η διασταυρωμένη ή συνδυαστική πινακοποίηση (crosstabs), είναι η κατασκευή ενός πίνακα διπλής εισόδου, για να μπορεί να
εξεταστεί με ποιον τρόπο απάντησαν σε κάποιες μεταβλητές οι ερωτώμενοι που απάντησαν κάποια συγκεκριμένη κατηγορία σε άλλη μεταβλητή (Γναρδέλλης, 2013). οι
ερωτήσεις που διασταυρώθηκαν επιλέχθηκαν με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και
το θεωρητικό πλαίσιο του δικαίου ανηλίκων.
Έλεγχος της αστυνομίας (1η ερώτηση) – Σύλληψη (3η ερώτηση):
Σχετίζοντας την 1η ερώτηση με την 3η φαίνεται ότι, το 13,5% πιστεύει ότι ο έλεγχος της αστυνομίας και η σύλληψη δεν θα βοηθήσει το παιδί τους να κινητοποιηθεί για απεξάρτηση. Αντιθέτως το 48,15% θεωρεί ότι η σύλληψη/έλεγχος αστυνομίας είναι λόγος για
αναζητήσει ο ανήλικος θεραπεία απεξάρτησης. Επίσης το 16% παρ’ όλο που πιστεύει
ότι ο έλεγχος της αστυνομίας θα βοηθήσει στη διακοπή της χρήσης, έχει εκ διαμέτρου αντίθετη γνώμη για τη σύλληψη.
Σύλληψη (2η ερώτηση) – Επαφή με εισαγγελέα (5η ερώτηση):
Συνδυάζοντας την 2η με την 5η ερώτηση, το 43,2% κρίνει ότι τόσο η σύλληψη όσο και η επαφή με τον Εισαγγελέα θα επηρεάσει το παιδί τους στην απόφασή του να εγκαταλείψει
τη χρήση. το 12,3% πιστεύει ότι τίποτα από τα δύο μπορεί να επηρεάσει τον ανήλικο
στην απόφασή του. Επιπλέον, παρατηρείται ότι το 19,75% των γονέων εκτιμούν ότι η
Επαφή με τον Εισαγγελέα θα κινητοποιήσει το παιδί τους, ενώ η σύλληψη όχι.
Σύλληψη (2η ερώτηση) – Παραμονή στο αστυνομικό τμήμα (3η ερώτηση):
Σχετίζοντας την 2η ερώτηση με την 3η φαίνεται ότι το υψηλότερο ποσοστό (40,7%) εμφανίζεται στην άποψη ότι, τόσο η σύλληψη όσο και η παραμονή στο αστυνομικό τμήμα, λειτουργούν καταλυτικά στην απόφαση του ανήλικου να εγκαταλείψει την χρήση. Σημαντικό ποσοστό, 27,16%, παρατηρείται και στην άποψη ότι κανένα από τα δύο μπορεί
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να λειτουργήσει στην απόφαση του έφηβου. οι υπόλοιποι συνδυασμοί έχουν πολύ μικρά ποσοστά.
Διαδικασία δίκης (7η ερώτηση) – Εφαρμογή νόμου και επιβολή μέτρων από τον Δικαστή (8η
ερώτηση):
Στον συνδυασμό της 7ης και 8ης ερώτησης, το 32,1% των γονέων θεωρεί ότι και οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην απομάκρυνση του ανήλικου από τη χρήση. Αντίθετη άποψη
έχει το 27,2%, ενώ το 14,8% βρίσκει βοηθητική την εφαρμογή νόμου από τον δικαστή
αλλά όχι τη διαδικασία της δίκης.
Εφαρμογή νόμου και επιβολή μέτρων από τον Δικαστή (8η ερώτηση) – Εξατομικευμένη παρέμβαση από δικαστικές αρχές (11η ερώτηση):
Σχετίζοντας την 8η ερώτηση με την 11η διαπιστώνεται ότι οι μισοί γονείς, 50%, πιστεύουν ότι
τόσο η εφαρμογή του νόμου όσο και η εξατομικευμένη παρέμβαση μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους για να κάνει θεραπεία απεξάρτησης. το 26,3% κρίνει ότι η εξατομικευμένη παρέμβαση λειτουργεί βοηθητικά για την διακοπή της χρήσης αλλά όχι η
εφαρμογή του νόμου και η επιβολή μέτρων από τον δικαστή. τέλος, το 14,3% που
εξέφρασε ουδέτερη άποψη στην εφαρμογή νόμου θεωρεί βοηθητική στην κινητοποίηση, την εξατομικευμένη παρέμβαση.
Επαφή με εισαγγελέα (5η ερώτηση) – Καθοδήγηση και παρακολούθηση από Επιμελητές ανηλίκων (6η ερώτηση):
ο συνδυασμός της 5ης και της 6ης ερώτησης δείχνει ότι παραπάνω από το μισό δείγμα,
56,8%, τοποθετείται θετικά για τον ρόλο του Εισαγγελέα και των Επιμελητών στην κινητοποίηση των ανηλίκων. Επιπλέον το 8,6% των γονέων που είχαν ουδέτερη στάση
για την επαφή με τον Εισαγγελέα, εκφράζει θετική άποψη για τους Επιμελητές, ενώ
όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί έχουν μηδαμινά ποσοστά.
Εξατομικευμένη παρέμβαση από δικαστικές αρχές (11η ερώτηση) – Μέτρα που στοχεύουν στη
διαπαιδαγώγηση/διαμόρφωση του χαρακτήρα (16η ερώτηση):
Σχετίζοντας την 11η με την 16η ερώτηση καταλήγουμε στο υψηλό ποσοστό του 86,3% του
δείγματος, όπου πιστεύει ότι οι δύο αυτοί παράγοντες βοηθούν τους έφηβους να σταματήσουν τη χρήση.
Επιβολή μέτρων που αφορούν την διαχείριση ελεύθερου χρόνου (12η ερώτηση) – Επαγγελματικά εφόδια ως μέτρο (14η ερώτηση):
Η 12η ερώτηση σε συνδυασμό με την 14η μας δείχνει ότι το 59,3% θεωρεί τόσο την διαχείριση
του ελεύθερου χρόνου όσο και τα επαγγελματικά εφόδια, μέτρα που θα απομακρύνουν το παιδί τους από τη χρήση. το 11,1% πιστεύει ότι η διαχείριση του ελευθέρου
χρόνου μπορεί να βοηθήσει το παιδί τους σε αντίθεση με τα επαγγελματικά εφόδια.
Επιβολή μέτρων που αφορούν την διαχείριση ελεύθερου χρόνου (12η ερώτηση) – Συγκεκριμένα
όρια από δικαστικές αρχές (13η ερώτηση):
Σχετίζοντας την 12η με την 13η ερώτηση παρατηρείται ότι το 40% των γονέων πιστεύει ότι και
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τα δύο μέτρα είναι εξίσου σημαντικά στην κινητοποίηση του παιδιού τους. το 27,5%
κρίνει ότι η διαχείριση ελεύθερου χρόνου θα βοηθήσει τον ανήλικο να σταματήσει τη
χρήση ενώ τα συγκεκριμένα όρια από τις δικαστικές αρχές όχι.
Αυστηρότητα Δικαστή ή Εισαγγελέα (9η ερώτηση) – Εφαρμογή νόμου και επιβολή μέτρων από
τον Δικαστή (8η ερώτηση):
Συνδυάζοντας την 9η με την 8η ερώτηση φαίνεται ότι το 37% κρίνει ότι τόσο η αυστηρή στάση
του δικαστή ή του Εισαγγελέα όσο και η επιβολή μέτρων επηρεάζει καθοριστικά την
απόφαση του παιδιού τους για διακοπή της χρήσης. Αντιθέτως το 22,2% τοποθετείται
αρνητικά εκφράζοντας ότι οι δύο αυτοί παράγοντες δεν μπορούν να κινητοποιήσουν
το παιδί τους.
Καθοδήγηση και παρακολούθηση από Επιμελητές ανηλίκων (6η ερώτηση) – Εξατομικευμένη παρέμβαση από δικαστικές αρχές (11η ερώτηση):
ο συσχετισμός της 6ης και της 11ης ερώτησης παρουσιάζει τους παραπάνω δύο παράγοντες
που μπορούν να βοηθήσουν στην κινητοποίηση των ανηλίκων σύμφωνα με το 73,8%
του δείγματος.
Πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς (15η ερώτηση) – Παραπομπή για παρακολούθηση Συμβουλευτικού Προγράμματος απεξάρτησης (18η ερώτηση):
μελετώντας τον συνδυασμό 15ης και 18ης φανερώνεται ένα υψηλό ποσοστό, 82,7%, των γονέων το οποίο κρίνει ότι οι δύο αυτές μεταβλητές είναι εξίσου σημαντικές στην αναγνώριση του προβλήματος και στη διακοπή της χρήσης.
Πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς (15η ερώτηση) – Παραπομπή για παρακολούθηση κλειστού
Θεραπευτικού Προγράμματος (19η ερώτηση):
Σχετίζοντας την 15η με την 19η ερώτηση παρατηρείται ότι το 30,9% των γονέων θεωρεί ότι,
τόσο η πραγματογνωμοσύνη όσο και η παραπομπή σε κλειστό Θεραπευτικό πρόγραμμα θα κινητοποιήσει το παιδί τους για απεξάρτηση. Αντίστοιχο ποσοστό, 30,9%, πιστεύει ότι η πραγματογνωμοσύνη μπορεί να κινητοποιήσει τον έφηβο αλλά η παραπομπή σε κλειστό πρόγραμμα όχι.
Ανάθεση επιμέλειας σε Προστατευτικές Εταιρείες ή Ιδρύματα ανηλίκων (19η ερώτηση) – Παραπομπή για παρακολούθηση κλειστού Θεραπευτικού Προγράμματος (17η ερώτηση):
ο συνδυασμός της 17ης ερώτησης με την 19η παρουσιάζει ότι το 26% του δείγματος κρίνει
πως οι δύο παραπάνω παράγοντες δεν θα βοηθήσουν το παιδί τους να σταματήσει τη
χρήση. Από την άλλη μεριά, το 21% πιστεύει ότι η παραπομπή σε κλειστό πρόγραμμα
θα απομακρύνει τον ανήλικο από τη χρήση, ενώ έχουν εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη
με την ανάθεση της επιμέλειας.
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ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ

Επιχειρώντας μια γενική αποτίμηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων παρατηρείται ότι οι
παράγοντες που μπορούν να κινητοποιήσουν τους ανήλικους είναι:
Ο ρόλος της αστυνομίας
τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι ο έλεγχος της αστυνομίας για κατοχή ναρκωτικών βοηθάει τους ανήλικους να συνειδητοποιήσουν ότι η χρήση ουσιών είναι σοβαρό πρόβλημα στη ζωή τους. οι γονείς περιμένουν έντονη αστυνόμευση, μέσω του
ελέγχου και της δίωξης για κατοχή, η οποία θα λειτουργήσει προληπτικά και κατασταλτικά στους έφηβους χρήστες. Η εντατική αστυνόμευση αναμένεται να παρέμβει
στη μεταβολή των στάσεων των ίδιων των χρηστών απέναντι στις ουσίες και στον τρόπο ζωής που συνδέεται με αυτές. Η διωκτική δράση της δημιουργεί φόβο σύλληψης
και καταδίκης, για μικροαδικήματα χρήσης, γεγονός που μπορεί να αποτρέψει τον
ανήλικο να έρθει σε επαφή με τις ουσίες και να ενταχθεί σε Θεραπευτικό πρόγραμμα
για να μειώσει την εμπλοκή του με το ποινικό σύστημα.
Η σύλληψη και η παραμονή στο αστυνομικό τμήμα φαίνεται να ακολουθούν, ως οι αμέσως
επόμενοι παράγοντες, που κινητοποιούν τους ανήλικους και ο συνδυασμός τους με
τον έλεγχο ενισχύει τις παραπάνω αντιλήψεις. Η αποκάλυψη της πράξης μπορεί να
επιδράσει παιδαγωγικά με αποτέλεσμα να μην είναι αναγκαία καμία άλλη κύρωση πέρα από τις μη κρατικές κοινωνικές παρεμβάσεις (πιτσελά, 2008).
Η κοινοποίηση της κράτησης του ανήλικου στους κηδεμόνες του, από την αστυνομία, δεν φαίνεται ισχυρός λόγος να προβληματίσει και να απομακρύνει τον έφηβο από τη χρήση.
Ο ρόλος του εισαγγελέα
οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αποτυπώνουν κοινή στάση σύμφωνα με την οποία η καθοδήγηση που θα δώσει ο Εισαγγελέας ανηλίκων επηρεάζει καθοριστικά την απόφαση
του έφηβου να εγκαταλείψει τη χρήση ουσιών. Σε πλαίσιο κοινωνικής και οικονομικής
κρίσης όπου οι θεσμοί δυσλειτουργούν και οι άτυπες μορφές κοινωνικού ελέγχου (οικογένεια, σχολείο, κοινότητα κτλ) αδυνατούν να ανταποκριθούν στον κοινωνικοποιητικό τους ρόλο, η προσφυγή στην εισαγγελική αρχή παρουσιάζει ανοδική τάση (υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, 2010-2011). Η επικοινωνιακή του προσέγγιση και η ανάπτυξη στρατηγικών για την ολιστική προσέγγιση του ανήλικου διασφαλίζει την κινητοποίηση των εξαρτημένων.
Η προληπτική παρέμβαση του εισαγγελέα, και η αποχή από την ποινική δίωξη του ανηλίκου,
συντελεί στην αποτροπή της δημιουργίας φοβικών συνδρόμων του ανηλίκου και την
ανάπτυξη τραυματικών εμπειριών που δημιουργεί το δικαστήριο (πανταζή-μελίστα,
2007).
Ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό της στάσης του, αφορά την αυστηρή απόφαση που πρέπει να
πάρει απέναντι στον έφηβο χρήστη, (ως μέσο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ανηλίκων παραβατών) καθώς οι γονείς θεωρούν, ότι θα κινητοποιήσει το παιδί
τους για απεξάρτηση.
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Ο ρόλος του Δικαστή
Ενδιαφέρουσες αντιλήψεις παρατηρούνται για τον ρόλο του δικαστή, καθώς οι γονείς πιστεύουν ότι, η αυστηρή στάση του δικαστή και η επιβολή μέτρων μπορεί να εμφυσήσει κίνητρα ή να επιβάλει κίνητρα για θεραπεία στον ανήλικο χρήστη.
Η κοινωνική αντίληψη του ρόλου του, που διαπνέεται και διακατέχεται από κίνητρα πατερναλιστικά, δημιουργεί προσδοκίες περιμένοντας από τον δικαστή ανηλίκων να ενεργήσει
ως το γονεϊκό υποκατάστατο, αυτό που αδράνησε ή αποδείχθηκε ανεπαρκές στο να
ασκήσει τον ρόλο του αυστηρού – οριοθέτη γονέα (Γαλανού, 2017).
οι συμμετέχοντας πιστεύουν ότι ο δικαστής θα επιβάλει μέτρα, παρεμβαίνοντας συμβουλευτικά, μέσα από την αφετηρία του καταναγκασμού, ορίζοντας τις γραμμές που δεν πρέπει να διαπερνώνται για να μην υπάρξουν συνέπειες. Εφόσον ο έφηβος δεν είναι σε
θέση να προστατεύσει τον εαυτό του, λόγω της εξάρτησης του, ο δικαστής θα επιβάλει κανόνες, θα διδάξει τη διάκριση σωστού – λάθους, προάγοντας την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την αυτονομία μέσω της εφαρμογής του νόμου.
Ο ρόλος του Επιμελητή Ανηλίκων
ο ρόλος του Επιμελητή ανηλίκων θεωρήθηκε καθοριστικός για την κινητοποίηση των εξαρτημένων εφήβων σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων. ο Επιμελητής ανηλίκων καλείται
να μεριμνήσει για την κοινωνική φροντίδα και προστασία του έφηβου χρήστη, στην
κρίσιμη αυτή στιγμή της ζωής του, κατά έναν τρόπο που κινείται εκτός του ποινικού
συστήματος όντας εκπρόσωπός αυτού. μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει ως μοχλός
πίεσης και διαμόρφωσης κινήτρου για τον ανήλικο χρήστη, κίνητρο που στην αρχική
του μορφή δεν αποτελεί αίτημα θεραπείας για τον έφηβο, αλλά στην πορεία της θεραπείας μπορεί να μετασχηματισθεί σε προσωπικούς λόγους αλλαγών και απαλλαγής
από τη χρήση (Γαλανού, 2017).
Ειδικότερα, η επαφή με τον Εισαγγελέα σε συνδυασμό με την παρακολούθηση και καθοδήγηση από τον Επιμελητή ανηλίκων συμβάλει, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της έρευνας, στη διακοπή της χρήσης και στην αλλαγή της ζωής των εφήβων. Η επίβλεψη των
ανηλίκων, από τα θεσμικά όργανα δικαιοσύνης, έχει την έννοια της συμπαράστασης
και καθοδήγησης, της παρακολούθησης της εξέλιξης του έφηβου, του εντοπισμού
των αναγκών του, της θέσπισης στόχων, της διαμόρφωσης κινήτρων για αλλαγές στη
ζωή και αναπροσαρμογής του στο κοινωνικό του πλαίσιο.
Η στάση του Εισαγγελέα με τη δυναμική συμμετοχή της υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων δύναται να κινητοποιήσει τον έφηβο, αποφεύγοντας την τυπική ποινική διαδικασία και
επιβάλλοντας παιδαγωγικά μέτρα, εφόσον κρίνεται ότι η άσκηση ποινικής δίωξης δεν
είναι αναγκαία για να συγκρατηθεί ο ανήλικος από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων (πιτσελά, 2008).
Διαδικασία δίκης
Η διαδικασία της δίκης δεν διαφαίνεται ως κοινά αποδεκτός παράγοντας κινητοποίησης γα
τους ανήλικους. οι ισόποσες απαντήσεις επιβεβαιώνουν την εξατομικευμένη παρέμβαση, καθώς για μια μερίδα εφήβων η δίκη είναι μια διαδικασία που μπορεί να επηρεάσει
τη στάση τους και την απόφασή τους να σταματήσουν την χρήση, ενώ από την άλλη,
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λόγω των παρεπόμενων αρνητικών συνεπειών στην ψυχική τους διάθεση, πιθανά να
στιγματίσει και να προκαλέσει έντονα συναισθήματα που θα δυσκολέψουν τον ανήλικο.
το γεγονός ότι η διαδικασία της δίκης διχάζει τις απόψεις των γονέων αλλά η εφαρμογή μέτρων υπερισχύει από την πλειοψηφία τους δείγματος, έρχεται να ενθαρρύνει την άποψη για αποχή από την ποινική δίωξη και την επιβολή μέτρων εξωδικαστικά.
Εξατομικευμένη παρέμβαση
οι απαντήσεις αποτυπώνουν κοινή στάση για εξατομικευμένη παρέμβαση από τους εκπροσώπους του ποινικού συστήματος δικαιοσύνης. τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνουν
την αρχή της εξατομικευμένης μεταχείρισης όπου η επιβαλλόμενη κύρωση πρέπει να
προσιδιάζει κυρίως στις ανάγκες του ανήλικου δράστη, δευτερευόντως στην πράξη
του, και να αποβλέπει πρωταρχικά στη διαπαιδαγώγηση του (πανταζή-μελίστα, 2013).
οι ενέργειες και στάσεις, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες της
ηλικίας και της προσωπικότητας των ανηλίκων, συνιστούν έναν ποιοτικό παράγοντα
εξαιρετικής σημασίας για την κινητοποίηση των νέων.
Η διερεύνηση των αναγκών και της προσωπικότητας του ανήλικου, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντός του τη δεδομένη χρονική
στιγμή, διεγείρει προσδοκίες για την κατάλληλη αναμορφωτική μεταχείριση των ανηλίκων, προτείνοντας και επαναπροσδιορίζοντας επιβαλλόμενα μέτρα, με σκοπό την
απεξάρτηση και την κοινωνική ένταξη.
Αναμορφωτικά μέτρα
Ενδιαφέρουσες αντιλήψεις παρατηρούνται στο θέμα των εννόμων συνεπειών για τους ανήλικους, όπου οι απόψεις των γονέων, συνάδουν με τον βασικό σκοπό του δικαίου ανηλίκων. προσβλέπουν, λοιπόν, στην εφαρμογή αποκαταστατικών – επανορθωτικών
πρακτικών που στοχεύουν στη διαπαιδαγώγηση του έφηβου. Η ομάδα μέτρων που
έχει το προβάδισμα είναι η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και η επαγγελματική κατάρτιση, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, βγάζοντας τους
ανήλικους από το περιθώριο της εξάρτησης.
Καθολική συμφωνία υπάρχει σε οποιοδήποτε μέτρο στοχεύει στη διαπαιδαγώγηση – διαμόρφωση του χαρακτήρα. με τέτοιου είδους μέτρα, αντισταθμίζονται οι επιβαρυντικοί
παράγοντες της εξάρτησης, δίνονται εφόδια, δυνατότητες απομάκρυνσης από τη
χρήση και δεξιότητες για ομαλή ψυχοκοινωνική ανέλιξη των νέων.
τα συγκεκριμένα όρια, ως μέτρο από τις δικαστικές αρχές, εκπροσωπείται από κάποιους συμμετέχοντες αλλά σε αντιδιαστολή με την καθολική συμφωνία για τα μέτρα διαπαιδαγώγησης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, οι ανήλικοι κινητοποιούνται με μέτρα που στοχεύουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους (που είναι και το ζητούμενο στην
εφηβεία) και όχι απαραίτητα με μέτρα ελέγχου.
Πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς
το υψηλό ποσοστό συμφωνίας των γονέων, για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς, αναφορικά με την κατάφαση της εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες, προ-
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τάσσει την ανάγκη για θεραπευτική παρακολούθηση του ανήλικου χρήστη και όχι μόνο την ποινική αντιμετώπιση.
Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης θα βοηθούσε τον ανήλικο, δίνοντάς του πληροφορίες επιστημονικής ή τεχνικής φύσεως, να αναγνωρίσει το πρόβλημα που έχει με τη χρήση ουσιών, γεγονός που αδυνατεί να συνειδητοποιήσει μόνος του λόγω της εξάρτησής του.
Παρακολούθηση Θεραπευτικού Προγράμματος απεξάρτησης
οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η παρακολούθηση Συμβουλευτικού προγράμματος απεξάρτησης θα βοηθήσει τον έφηβο να κόψει τη χρήση. το Συμβουλευτικό πρόγραμμα
περιλαμβάνει υπηρεσίες ενημέρωσης, μείωσης της βλάβης, συμβουλευτικής υποστήριξης, φροντίδας της υγείας και εκπαίδευσης, με τελικό στόχο την πλήρη και σταθερή
αποχή από τη χρήση ουσιών και την παραβατικότητα. μέσω αυτών των υπηρεσιών ο
έφηβος μπορεί να δει τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης και να μάθει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες του χωρίς χρήση.
Ειδικότερα ο συνδυασμός πραγματογνωμοσύνης και παρακολούθησης Συμβουλευτικού προγράμματος απεξάρτησης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, είναι ικανός να βοηθήσει
τον ανήλικο να συνειδητοποιήσει ότι η χρήση είναι σοβαρό πρόβλημα στη ζωή του.
Αντιθέτως, η παραπομπή του έφηβου σε κλειστό Θεραπευτικό πρόγραμμα ή σε άλλο κατάστημα, θεωρείται από τους γονείς, ότι δεν αρκεί για να κινητοποιήσει τον ανήλικο για
απεξάρτηση. φαίνεται ότι η αναγκαστική εισαγωγή σε κλειστό θεραπευτικό πλαίσιο
και η απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες
του ανήλικου έχοντας αμφίβολη αποτελεσματικότητα.
παρ’ όλο που αναγνωρίζεται καθοριστικός ο ρόλος ενός Θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης παρατηρείται ότι ζητούμενο είναι να γίνεται σε ανοιχτά προγράμματα απεξάρτησης και όχι σε διαμονής. με αυτό τον τρόπο παρέχονται όλες οι υπηρεσίες
ενός δομημένου, ασφαλούς και υποστηρικτικού πλαισίου χωρίς ο έφηβος να αποκόπτεται από τον οικογενειακό και κοινωνικό του περίγυρο.
Η παραπάνω άποψη ενισχύεται και από τις αντιλήψεις τον γονέων για τις Εταιρίες προστασίας
ανηλίκων ή τα ιδρύματα ανηλίκων, που τους βρίσκει αντίθετους στα μέτρα στέρησης
της ελευθερίας. Επιβεβαιώνεται, επομένως, το θεωρητικό πλαίσιο του δικαίου ανηλίκων όπου δείχνει ότι οι επιπτώσεις (ακατάλληλες συνθήκες, περιθωριοποίηση, στιγματισμός κ.α.) σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία συνηγορούν στο να είναι το έσχατο μέτρο
για τους έφηβους. Η στέρηση της ελευθερίας αποδεικνύεται περισσότερο βλαπτική
για τον ανήλικο, απ’ ότι κινητοποιητική, και συνήθως αυξάνει τη χρήση.

ΕιΣΗΓΗΣΕιΣ

το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων επιδιώκει να διασφαλίσει τον επίσημο κοινωνικό
έλεγχο ως αντίδραση των αρχών στις αξιόποινες πράξεις των ανηλίκων, από τη μία,
και τη διαπαιδαγώγηση τους από την άλλη. Η ποινική νομοθεσία και η εφαρμογής της
καθορίζει τις δυνατότητες της περαιτέρω εξέλιξής των ανηλίκων, τον ρόλο που θα
έχουν στη μελλοντική, κοινωνική ζωή και την αποτροπή τέλεσης νέων εγκλημάτων. τα
ευρήματα από την έρευνα καταλήγουν στο ότι όλοι γονείς θεωρούν σημαντική την πα-
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ρέμβαση των θεσμών ποινικής δικαιοσύνης στην κινητοποίηση των ανήλικων εξαρτημένων παραβατών. Συνοψίζοντας, δύναται να συμπεράνουμε τα εξής:
• Η έντονη αστυνόμευση φαίνεται να προσφέρει ασφάλεια στους γονείς και μέσω
του κατασταλτικού μηχανισμού αναμένεται μείωση της προσφοράς και της ζήτησης των ναρκωτικών. Η αστυνομία καλείται να ενεργεί προ-δραστικά στο «πρόβλημα» και όχι αντι-δραστικά στην παραβατικότητα. Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι
γονείς στην αστυνομία ενισχύει την ανάγκη για επιμόρφωση των αστυνομικών στις
ιδιαιτερότητες της εφηβικής ηλικίας, της χρήσης και της εξάρτησης. οι αστυνομικές τακτικές προκειμένου να λειτουργήσουν χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα δεοντολογίας, δεξιότητες επικοινωνίας και προσέγγισης των ανηλίκων χρηστών. Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και η δημιουργία αστυνομίας
ανηλίκων με εξειδικευμένο προσωπικό σε όλες τις πόλεις θα ήταν αρωγός στην
προάσπιση του δικαίου ανηλίκων. Επιπλέον οι αστυνομικοί καλούνται να ενημερώσουν τους συλληφθέντες ανηλίκους χρήστες για τις υπάρχουσες Θεραπευτικές
δομές απεξάρτησης καθώς η επιτυχία των παρεμβάσεων κινητοποίησης (EMcddA,
2005) στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην από κοινού δράση των δυο φορέων κατά
τη διάρκεια της κρίσιμης στιγμής της σύλληψης.
• ο ρόλος τους εισαγγελέα είναι καθοριστικός και πρωταγωνιστικός στο πεδίο παράκαμψης της ποινικής διαδικασίας ανηλίκων. Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του
παιδιού καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να θεσπίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση
κατηγορούμενων παιδιών χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη. το χρονικό διάστημα
από την αρχική σύλληψη μέχρι την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία του ανηλίκου σχετικά με την εμπλοκή του στη χρήση ουσιών. Η αποχή από την ποινική διαδικασία και η άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα θα προσφέρει άμεσες εναλλακτικές λύσεις στον ανήλικο και κίνητρο για
να τις επιλέξει. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η αποχή από την ποινική δίωξη θα αποφορτίσει το ήδη επιβαρυμένο δικαστικό σύστημα, θα αποφευχθεί ο στιγματισμός των
εφήβων και τα αιτήματα θα κατευθύνονται άμεσα σε εξωδικαστικούς φορείς κοινωνικής προστασίας.
• Η συμβολή των Επιμελητών ανηλίκων, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και ισόρροπη προσέγγιση, φέρει το κύριο βάρος της μεταχείρισης των ανηλίκων μιας και αποτελεί τον μοναδικό πάγιο δημόσιο θεσμό εξωιδρυματικής αντιμετώπισης της ανήλικης παραβατικότητας. Η άμεση διενέργεια κοινωνικής έρευνας,
η τυχόν εφαρμογή αναμορφωτικού μέτρου και η συνεργασία με τον Εισαγγελέα
για την πορεία της κάθε υπόθεσης αποτελούν το έδαφος ώστε να απόσχει οριστικά ο ανήλικος από την ποινική δίωξη. Η έγκαιρη καταγραφή αναγκών, η ψυχοκοινωνική παρέμβαση, η διασύνδεση του ανηλίκου και της οικογένειάς του με φορείς
κοινωνικής προστασίας και η άμεση κινητοποίηση του προκειμένου να επιφέρει
βελτιωτικές αλλαγές στη ζωή του, διευκολύνει την κοινωνική του ένταξη και την
ανάληψη από τον ανήλικο ενός δυναμικού και ισότιμου ρόλου στις διαδικασίες κοινωνικοποίησης. τα στοιχεία της έρευνας ενισχύουν τις παραπάνω προτάσεις καθώς η εφαρμογή των αναμορφωτικών μέτρων εξωδικαστικά με τη συνεργασία Επιμελητών και Εισαγγελέα εκφράζει την πλειοψηφία του δείγματος. Η ενίσχυση της
υπηρεσίας Επιμελητών με προσωπικό κρίνεται ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
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• Η εξατομικευμένη παρέμβαση και η ιδέα της διαπαιδαγώγησης, που διατρέχει το
ποινικό δίκαιο, επισημαίνεται και στην παρούσα έρευνα. Η επιβολή μέτρων που θα
στοχεύουν στην αλλαγή της προσωπικότητας, σε κοινωνικές δεξιότητες και σε
επαγγελματικά εφόδια προτείνονται ως κινητήριοι μοχλοί αλλαγής που θα αποσυνδέσουν τον ανήλικο από το αντικείμενο της εξάρτησής του.
• Η διάγνωση της κατάστασης κάθε ανηλίκου (είδος, έκταση και βαρύτητα της εξάρτησης) είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας
της ψυχικής και της σωματικής του υγείας (Σκανδάλη κ.ά., 2015). Εφ’ όσον οι ανήλικοι εξαρτημένοι συνιστούν μία ομάδα ατόμων, η οποία δε διαθέτει μηχανισμούς
διασφάλισης και προστασίας της υγείας τους, τον ρόλο αυτό πρέπει να αναλάβουν
οι ενήλικοι. Η εφηβεία είναι μια περίοδος πολύ ευάλωτη στις εξαρτήσεις και συχνά
οι έφηβοι δεν συνειδητοποιούν την έκταση που έχει λάβει η χρήση στη ζωή τους.
Η διάγνωση από ειδικούς είναι μια εστιασμένη παρέμβαση, με εξατομικευμένη
αξιολόγηση, που θα δώσει το έναυσμα στον ανήλικο να ανακόψει την πορεία της
χρήσης και να παραπεμφθεί σε προγράμματα απεξάρτησης.
• Η παραπομπή από τις δικαστικές αρχές σε προγράμματα απεξάρτησης αποτελεί
μέτρο αλλαγής και επιδιώκει την πλήρη αποχή, από τη χρήση ουσιών και την παραβατικότητα. παρουσιάζεται, λοιπόν επιβεβλημένο να ενισχύονται οι παραπομπές
σε Θεραπευτικά προγράμματα καθώς οι έφηβοι θα επιτύχουν το χτίσιμο ενός νέου
τρόπου ζωής με ισότιμη και δημιουργική ένταξη στην κοινωνία.
• τέλος, η φροντίδα των ανήλικων εξαρτημένων θα επιτευχθεί με τη δημιουργία και
εφαρμογή πρωτοκόλλων συνεργασίας ή με τη λειτουργία μιας διεπιστημονικής
υπηρεσίας διασύνδεσης που θα απαντά τόσο στις άμεσες όσο και στις μεσο/μακροπρόθεσμες ανάγκες των εξυπηρετουμένων. Ένα επιπρόσθετο όφελος είναι η
επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών υγείας και του συστήματος δικαιοσύνης, με στόχο την παροχή ολιστικής φροντίδας, καθώς και τη διευκόλυνση της
πρόσβασης σε αυτές.
Απ’ όσα έχουν προαναφερθεί μπορούμε να αναλογιστούμε ότι η ποινική αντιμετώπισή των
ανήλικων εξαρτημένων καθορίζει τις δυνατότητες της περαιτέρω εξέλιξής τους, τον
ρόλο που θα έχουν στη μελλοντική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική, πολιτιστική ζωή
καθώς και στην αποτροπή τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων εκ μέρους τους. το δίκαιο ανηλίκων είναι δίκαιο αυξημένης προστασίας και πρόληψης που καλείται να δημιουργήσει μηχανισμούς βελτίωσης της προσωπικότητας των ανηλίκων.
Η φροντίδα του εξαρτημένου έφηβου αποτελεί κοινό τόπο τόσο των δικαστικών αρχών όσο
και των Θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης. Απαιτείται, λοιπόν, συλλογική
δράση για την επιτυχή θεραπεία της εξάρτησης ώστε να επιτευχθούν συνολικές αλλαγές, πέρα από τη διακοπή της χρήσης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας
του πρώην εξαρτημένου στο σύνολο της κοινωνικής του ζωής. Η θεραπευτική παρέμβαση είναι ανάγκη να οργανωθεί έτσι που να στοχεύει στο σύνολο των προβλημάτων
που συνδέονται με την εξάρτηση, απεγκλωβιζόμενη από μια αντίληψη που εστιάζει
στην ουσία κατάχρησης, και απαντώντας σε συγκεκριμένες ανάγκες των εξυπηρετουμένων που πολύ συχνά υποτιμόνται ή δεν αξιολογούνται. με τον τρόπο αυτό το δίκτυο υπηρεσιών θα λειτουργεί συνθετικά και συμπληρωματικά δίνοντας λύση στην πολυπλοκότητα του θέματος που χρίζει εμπεριστατωμένη και εξειδικευμένη προσέγγιση
για την επίλυσή του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ

βασικός στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί αν εσείς, ως γονιός, πιστεύετε ότι η εμπλοκή
του παιδιού σας με το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης (αστυνομία, επιμελητές ανηλίκων, εισαγγελέας, δικαστής, αναμορφωτικά – θεραπευτικά μέτρα) τον/την κινητοποιεί για απεξάρτηση.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι εθελοντική και οι
απαντήσεις σας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της ερευνητικής δραστηριότητας, θα
αξιοποιηθούν με τρόπο που εξασφαλίζει το απόρρητο, την εμπιστευτικότητα και την ανωνυμία.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΔΗΜΟΓΡΑφΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(παρακαλώ κυκλώστε την απάντηση που σας ταιριάζει)
φΥΛΟ:

1. Άντρας

2. Γυναίκα

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:

1. Ελληνική

2. Άλλο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

1. δεν έχω πάει στο σχολείο / λίγες τάξεις δημοτικού
2. Απόφοιτος-η δημοτικού / λίγες τάξεις Γυμνασίου
3. Απόφοιτος-η Γυμνασίου / λίγες τάξεις λυκείου
4. Απόφοιτος-η λυκείου / Ημιτελείς σπουδές στην Ανώτερη –Ανώτατη εκπαίδευση
5. Ανώτερες – Ανώτατες σπουδές
6. μεταπτυχιακές σπουδές
7. Άλλο (παρακαλώ σημειώστε) ………………................……………………………………….
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

1. Άγαμος –η

2. Έγγαμος-η / ή σε συμβίωση

3. Χήρος – α

3. διαζευγμένος – η

5. Άλλο (παρακαλώ σημειώστε) …………………......................……………………………….
Στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου της έρευνας η άποψή σας είναι πολύτιμη και θα ήθελα να διαβάσετε προσεκτικά τις ερωτήσεις που ακολουθούν και να απαντήσετε σε ποιο βαθμό
αυτές περιγράφουν δικές σας σκέψεις και απόψεις.
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παρακαλώ σημειώστε με ένα «✓» έναν αριθμό που περιγράφει καλύτερα τη γνώμη σας σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα.
(1)
διαφωνώ
πλήρως

(2)
διαφωνώ

(3)
δεν διαφωνώ
ούτε συμφωνώ

(4)
Συμφωνώ

(5)
Συμφωνώ
πλήρως

1.

Θεωρώ ότι αν σταματήσει η αστυνομία το παιδί μου και
του/της κάνουν έλεγχο για κατοχή ναρκωτικών, θα συνειδητοποιήσει ότι η χρήση ουσιών είναι σοβαρό πρόβλημα
στη ζωή του/της.

1

2

3

4

5

2

Είμαι σίγουρος ότι αν συλλάβουν τον γιο/την κόρη μου, θα
κινητοποιηθεί να αναζητήσει θεραπεία απεξάρτησης.

1

2

3

4

5

3.

Η παραμονή στο αστυνομικό τμήμα, μετά τη σύλληψη, είναι λόγος για να αποφασίσει ο γιος/η κόρη μου να ζητήσει
βοήθεια για απεξάρτηση.

1

2

3

4

5

4.

Η ενημέρωση από την αστυνομία ότι ο γιος/η κόρη μου συνελήφθη για χρήση ουσιών, θα προβληματίσει το παιδί μου
και θα τον/την κάνει να απομακρυνθεί από τη χρήση.

1

2

3

4

5

5.

πιστεύω ότι η επαφή με τον Εισαγγελέα ανηλίκων και η καθοδήγηση που θα δώσει στον γιο/κόρη μου, είναι καθοριστική για την απόφασή του/της να εγκαταλείψει τη χρήση
ουσιών.

1

2

3

4

5

6.

Θεωρώ ότι η καθοδήγηση και η παρακολούθηση της εξέλιξης του γιου/της κόρης μου, από Επιμελητές ανηλίκων,
διαμορφώνει κίνητρα για αλλαγή στη ζωή του παιδιού μου.

1

2

3

4

5

7.

πιστεύω ότι η διαδικασία της δίκης είναι λόγος για να αναζητήσει ο γιος/η κόρη μου θεραπεία απεξάρτησης.

1

2

3

4

5

8.

Η εφαρμογή του νόμου και η επιβολή μέτρων, από τον δικαστή ανηλίκων, επηρεάζει καθοριστικά την απόφαση του
γιου/της κόρης μου για διακοπή της χρήσης.

1

2

3

4

5

9.

ο δικαστής ή ο Εισαγγελέας ανηλίκων, πρέπει να είναι αυστηρός στην απόφαση που θα πάρει για το παιδί μου, γιατί
μόνο έτσι θα κινητοποιηθεί ο γιος/η κόρη μου να σταματήσει τη χρήση.

1

2

3

4

5
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10.

Θεωρώ ότι ο δικαστής ή ο Εισαγγελέας ανηλίκων, πρέπει
να είναι επιεικής με το παιδί μου, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβει ο γιος/η κόρη μου ότι χρειάζεται βοήθεια για να κόψει τη χρήση.

11.

πιστεύω ότι η εξατομικευμένη παρέμβαση (διερευνώντας
την προσωπικότητα του κάθε ανήλικου, τους λόγους που
κάνει χρήση, το οικογενειακό περιβάλλον) από τα δικαστήρια, μπορεί να βοηθήσει τον γιο/την κόρη μου για να κάνει
θεραπεία απεξάρτησης.

12.

73

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Για να σταματήσει τη χρήση ο γιος/η κόρη μου, χρειάζεται
να του/της επιβληθούν μέτρα που αφορούν τη διαχείριση
του ελεύθερου χρόνου (π.χ. δραστηριότητες).

1

2

3

4

5

13.

Είμαι σίγουρος ότι ο γιος/η κόρη μου θα κινητοποιηθεί για
απεξάρτηση, αν του/της τεθούν συγκεκριμένα όρια (π.χ.
ωράριο επιστροφής στο σπίτι, απαγορεύσεις για συγκεκριμένες τοποθεσίες) από τις δικαστικές αρχές.

1

2

3

4

5

14.

ο γιος /η κόρη μου θα απομακρυνόταν από τη χρήση, εάν
του δινόντουσαν επαγγελματικά εφόδια ως μέτρο από τις
δικαστικές αρχές.

1

2

3

4

5

15.

Η πραγματογνωμοσύνη (διάγνωση) από ειδικούς για το αν
το παιδί μου είναι εξαρτημένος ή όχι από τα ναρκωτικά,
βοηθάει στο να αναγνωρίσει ο γιος/η κόρη μου το πρόβλημα που έχει με τη χρήση ουσιών.

1

2

3

4

5

16.

πιστεύω ότι τα μέτρα που στοχεύουν στη διαπαιδαγώγηση
- διαμόρφωση του χαρακτήρα, θα βοηθήσουν τον γιο/την
κόρη μου να σταματήσει τη χρήση.

1

2

3

4

5

17.

Η ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε ιδρύματα ανηλίκων, είναι βασικός λόγος
για να διακόψει τη χρήση ο γιος/η κόρη μου.

1

2

3

4

5

18.

Είμαι σίγουρος ότι η παραπομπή για παρακολούθηση Συμβουλευτικού προγράμματος απεξάρτησης από τον ανήλικο, θα τον/τη βοηθήσει να κόψει τη χρήση ουσιών.

1

2

3

4

5

19.

πιστεύω ότι η παραπομπή του παιδιού μου σε κλειστό Θεραπευτικό ή άλλο κατάστημα, θα κινητοποιήσει το παιδί
μου να απεξαρτηθεί.

1

2

3

4

5
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H θΕΡΑπΕΙΑ ΣΤο ΣΤοχΑΣΤΡο
ΤREATmENT pERspECTIvEs
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Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 31, 2018

προλΗΨΗ ΕΞΑρτΗΣιοΓοΝώΝ ουΣιώΝ: ΕΚπΑιδΕυτιΚο ΣΕ μΑΘΗτΕΣ
ΓυμΝΑΣιου βΑΣιΣμΕΝο ΣτΗ διδΑΚτιΚΗ μΕΘοδο «μΕτΑΣΧΗμΑτιΣμοΣ
δυΣλΕιτουρΓιΚώΝ ΑΝτιλΗΨΕώΝ»
πΑππA ΕλΕυΘΕρiΑ1

περίληψη
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να περιγράψει την εφαρμογή διδακτικής μεθόδου σε μαθητές γυμνασίου στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα που αφορούν στις εξαρτήσεις. Η παρέμβαση βασίστηκε στη διδακτική μέθοδο που έχει αναπτύξει ο Αλέξης Κόκκος «μετασχηματισμός δυσλειτουργικών Αντιλήψεων», η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση με στόχο τον μετασχηματισμό στερεοτυπικών πεποιθήσεων των εκπαιδευόμενων. Στόχος του εκπαιδευτικού ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να εντοπίσουν και στη συνέχεια να επεξεργαστούν απόψεις που έχουν σε σχέση με τα αίτια της χρήσης ναρκωτικών και να κατανοήσουν τη σημασία των προστατευτικών και επιβαρυντικών παραγόντων που μπορεί
να οδηγήσουν κάποιον έφηβο στη χρήση. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου
κρίνεται αποτελεσματική καθώς βοηθά τους έφηβους μαθητές να αναπτύξουν κριτική
σκέψη γύρω από θέματα που άπτονται των εξαρτήσεων, να τους οδηγήσει σε ενέργειες σχεδιασμού και βημάτων μετασχηματισμού πεποιθήσεων που μπορεί να λειτουργούν αναποτελεσματικά στη ζωή τους και τελικά να μπορούν να ενισχύσουν αυτούς
τους παράγοντες που θα τους θωρακίσουν απέναντι στη χρήση ναρκωτικών. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο στα χέρια των εκπαιδευτικών αλλά και των ειδικών που ασχολούνται με το
πεδίο της πρόληψης χρήσης ουσιών.
Λέξεις-κλειδιά: προγράμματα πρόληψης, ναρκωτικά, μετασχηματισμός, δυσλειτουργικές αντιλήψεις, τέχνη στην εκπαίδευση

ΕιΣΑΓώΓΗ

με βάση την εγκύκλιο φ20.1/220482/δ2/23-12-2016 (ΑδΑ:7ΑΑΕ4653πΣ-Α0υ) του υπουργείου
παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θεσπίστηκε στα Γυμνάσια της χώρας η θεματική εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για διάφορα θέματα ένα εκ των
οποίων είναι και οι εξαρτήσεις.
Η ευαισθητοποίηση των εφήβων σε θέματα χρήσης ναρκωτικών ουσιών στις μέρες μας κρίνεται απαραίτητη και πολύ σημαντική καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως 1 στους 10 έφηβους στην Ελλάδα έχουν κάνει χρήση κάποιας ναρκωτικής ουσίας και πως ο μέσος
1 διεύθυνση: Χείλωνος πατρέως 44, 26224, πάτρα, τηλέφωνο: 6930737670, 2610343400,
Email: pappael@yahoo.gr
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όρος ηλικίας ενός νέου που θα δοκιμάσει πρώτη φορά κάποιο ναρκωτικό είναι τα 15
έτη (ΕπιΨυ, 2017).
οι μακροπρόθεσμες τάσεις δείχνουν αύξηση της χρήσης κάνναβης από μαθητές, από το 2007
(ΕπιΨυ, 2017). Στην περίπτωση χρήσης παράνομων ναρκωτικών πέραν της κάνναβης,
των ηρεμιστικών ή των ηρεμιστικών χωρίς συνταγή και των νέων ψυχοτρόπων ουσιών
(nPs), τα ελληνικά αποτελέσματα ήταν παρόμοια με τον μέσο όρο EsPAd. περίπου
το 3% των Ελλήνων μαθητών ανέφεραν τη χρήση συνθετικών κανναβινοειδών καθ’
όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η χρήση τσιγάρων τις τελευταίες 30 ημέρες ήταν παρόμοια με τον μέσο όρο του EsPAd. Αντίθετα, η χρήση εισπνεόμενων ουσιών ήταν
πιο συχνή στους Έλληνες μαθητές.
Σε ό,τι αφορά το αλκοόλ, περίπου τα τρία τέταρτα των μαθητών ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει αλκοόλ τις τελευταίες 30 ημέρες, κάτι που δείχνει αρκετά μεγαλύτερη συχνότητα από τον μέσο όρο για όλες τις χώρες. τέλος, ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό
από τον μέσο όρο EsPAd ανέφερε ότι κατά την ίδια περίοδο προχώρησε σε «βαριά»
κατανάλωση αλκοόλ.
το σχολείο μπορεί να αποτελέσει ισχυρό προστατευτικό παράγοντα στη ζωή ενός εφήβου που
όντας έτσι κι αλλιώς σε μια δύσκολη μεταβατική φάση, χρειάζεται ενδυνάμωση και
υποστήριξη σε όλους τους τομείς της ζωής τους ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις που θα τον φέρουν αντιμέτωπο με τη χρήση ναρκωτικών.
Η διδακτική ενότητα που παρουσιάζεται αποτελεί την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε μαθητές Γυμνασίου στην περιοχή της Ναυπακτίας με θέμα την πρόληψη Εξαρτησιογόνων ουσιών, βασισμένο στη διδακτική μέθοδο «μετασχηματισμός Στερεοτυπικών Αντιλήψεων».
Η παρέμβαση που υλοποιήθηκε έχει ως στόχο την ανάδειξη των προστατευτικών εκείνων παραγόντων που θα βοηθήσουν έναν έφηβο να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που θα
λειτουργήσουν ως ασπίδα απέναντι στη χρήση ναρκωτικών. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων
όπως προσωπικές (αυτοπεποίθηση-αυτοεκτίμηση, αυτοέλεγχος, αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση έντονων συναισθημάτων, στοχοθέτηση), κοινωνικές (επικοινωνία,
συνεργασία, αντίσταση, υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων, κοινωνική ευαισθησία), η ύπαρξη υποστηρικτικών δικτύων γύρω από
το άτομο, η συναισθηματική και φυσική ασφάλεια αποτελούν βασικούς στόχους του
εκπαιδευτικού.
το εκπαιδευτικό βασίζεται στη διδακτική μέθοδο «μετασχηματισμός δυσλειτουργικών Αντιλήψεων» που έχει ως στόχο οι μαθητές να καταφέρουν να μπουν σε μία διαδικασία μετασχηματισμού στερεοτυπικών αντιλήψεων που έχουν υιοθετήσει από το οικογενειακό
και κοινωνικό περιβάλλον που ζουν, να αναπτύξουν κριτική σκέψη με αποτέλεσμα να
διαμορφώσουν έναν νέο τρόπο σκέψης λειτουργικό και δημιουργικό (Κόκκος, 2017).

ΘΕώρΗτιΚΗ ΕπιΣΚοπΗΣΗ

Μάθηση και κοινωνική δραστηριοποίηση
Στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας βρισκόμαστε συνεχώς σε κίνδυνο να
διαμορφώσουμε αντιλήψεις και ιδεολογίες που όχι απλά είναι αβάσιμες αλλά μπορεί
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να μας κρατάνε εγκλωβισμένους σε καταστάσεις που μας οδηγούν σε δυσλειτουργικό
τρόπο ζωής.
Η αλλοτρίωση, ο εκφοβισμός, η καταπίεση, η αδιαφορία χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας. Έτσι ο μετασχηματισμός δυσλειτουργικών αντιλήψεων ίσως είναι πιο
απαραίτητος από ποτέ.
το σχολείο μπορεί να υπάρξει καταλυτικός παράγοντας στην υποστήριξη αυτής της μετασχηματιστικής διαδικασίας. πολλοί θεωρητικοί της εκπαίδευσης έχουν διατυπώσει τις
απόψεις τους σχετικά με το πώς το σχολείο μπορεί να αποτελέσει χώρο ανάπτυξης
κριτικής και δημιουργικής σκέψης για τον μαθητή.
Για τον μεγάλο θεωρητικό John dewey η παιδεία αποτελεί μια κοινωνική διαδικασία.
Καθώς η εκπαίδευση είναι μια κοινωνική διαδικασία, το σχολείο είναι απλώς εκείνη η μορφή της
κοινοτικής ζωής στην οποία όλες οι ενέργειες είναι συγκεντρωμένες, ώστε να οδηγούν
πιο αποτελεσματικά το παιδί να συμμετέχει στα κληροδοτημένα πολιτισμικά αγαθά του
ανθρώπινου είδους και στη χρήση των δυνάμεων του για την επίτευξη των κοινωνικών
σκοπών (Dewey στο Μυλωνάκου-Κεκκέ, 2007:330).
Η εκπαίδευση δεν είναι απλά μια διαδικασία, είναι η ίδια η ζωή για αυτό και υπάρχει άρρηκτη
σχέση ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία. ο dewey επίσης ανέδειξε τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της εμπειρίας και τον στοχασμό πάνω σε αυτή την εμπειρία, που
έρχεται να τη μετατρέψει σε διαδικασία μετασχηματισμού και δράσης.
O Jarvis (Σχήμα 1) μας δίνει τη δική του θεωρία για τον ρόλο της μάθησης και πώς μέσα από
αυτή βιώνουμε τη διεργασία του γίγνεσθαι. Η μάθηση εμπλέκει τρεις μετασχηματισμούς: της αίσθησης, του ατόμου και της κοινωνικής κατάστασης (Jarvis, 2009).
ΣΧHMA 1: ο μΕτΑΣΧΗμΑτιΣμοΣ του Ατομου μΕΣώ τΗΣ μΑΘΗΣΗΣ (JArvis, 2009)

Το άτομο ως όλον:
Σώμα- Νους- ΕγώΒιογραφία

Χρόνος

Μια εμπειρία
(επεισόδιο) κοινωνικά
δομημένη

Σκέψη /
Στοχασμός

Συναίσθημα

Δράση
Το άτομο στον κόσμο
(σώμα-νους-Εγώ)
αλλαγμένο. Οι αλλαγές
απομνημονεύονται. Πιο
έμπειρο άτομο

Το αλλαγμένο
όλον άτομο.
Σώμα-Νους-ΕγώΒιογραφία
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ο illeris καθορίζει τη μάθηση ως «οποιαδήποτε διεργασία που στους ζωντανούς οργανισμούς
οδηγεί σε μόνιμη αλλαγή της αντίληψης, η οποία δεν οφείλεται αποκλειστικά στη βιολογική ωρίμανση ή στη γήρανση» (2016:21). ο θεωρητικός αντιλαμβάνεται τη διεργασία της μάθησης ως μία οντότητα που ενώνει το άτομο και το κοινωνικό περιβάλλον.
Η μάθηση γίνεται σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο ταυτόχρονα με τα αποτελέσματά
της να έχουν χαρακτήρα ατομικού φαινομένου που επηρεάζεται από την κοινωνία.
Από τα παραπάνω βλέπουμε την σημασία που δίνουν οι θεωρητικοί στην απαραίτητη σύνδεση
της εκπαιδευτικής διεργασίας με την προσωπική και κοινωνική αλλαγή, με τον μετασχηματισμό αντιλήψεων μέσα από τη μάθηση. ο Mezirow διατύπωσε με ακόμα πιο
έντονο τρόπο την ανάγκη για τον μετασχηματισμό στερεοτυπικών αντιλήψεων μέσα
από τη θεωρία του για τη μετασχηματίζουσα μάθηση. Η μετασχηματίζουσα μάθηση
αναφέρεται «στη διαδικασία κατά την οποία μετασχηματίζουμε προβληματικά πλαίσια
αναφοράς (νοητικές συνήθειες, νοηματοδοτικές προοπτικές, νοητικά σύνολα) – σύνολα πεποιθήσεων και προσδοκιών- έτσι ώστε αυτά να γίνουν ακόμα πιο περιεκτικά, πολυσχιδή, ανοιχτά, στοχαστικά και συναισθηματικά έτοιμα για αλλαγή» (2009:129).
Στόχος της εκπαίδευσης δεν θα πρέπει να είναι η στείρα μετάδοση γνώσεων αλλά και η προσπάθεια για αναθεώρηση των αντιλήψεων και των πεποιθήσεων που μας εμποδίζουν
να δούμε την πραγματικότητα με έναν λειτουργικό τρόπο (Mezirow, 2009).
Έτσι, οι εκπαιδευτικοί μέσα από την παραπάνω διαδικασία μπορούν να είναι σε θέση να βοηθούν τους μαθητές όχι απλά να μαθαίνουν τις νέες πληροφορίες και να αφομοιώνουν
τη νέα γνώση, αλλά να είναι και σε θέση μέσα από την κριτική σκέψη και τον στοχαστικό διάλογο να προχωρούν σε βήματα μετασχηματισμού μιας προβληματικής νοητικής συνήθειας.
φυσικά, ένα σημείο που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι πως τα παιδιά και οι νέοι μέχρι και το
τέλος της εφηβείας δεν έχουν αναπτύξει πλήρως την ικανότητα για αφαιρετική και
κριτική σκέψη, ούτε και έχουν αυτές τις εμπειρίες που θα χρησιμοποιήσουν ως βάση
προκειμένου να διαμορφώσουν σταθερά πλαίσια αναφοράς. παρ’ όλα αυτά φαίνεται
(illeris, στο Κόκκος, 2017) πως οι έφηβοι είναι σε θέση να μπορούν να μπαίνουν σε
διαδικασίες κριτικού αναστοχασμού των εμπειριών τους. Σύμφωνα με τον ίδιο θεωρητικό (ό.π.) οι έφηβοι βρίσκουν την εκπαίδευση ανούσια και βαρετή αν αυτή δεν ασχολείται με σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη ζωή τους.
Σχολείο και Πρόληψη Εξαρτησιογόνων ουσιών
Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία
και ιδιαίτερα τους νέους. Αναφέρθηκαν νωρίτερα στοιχεία για το ποσοστό των μαθητών στην Ελλάδα που έχουν κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας.
τα αίτια τα οποία ωθούν έναν νέο στη χρήση ναρκωτικών έχουν απασχολήσει τη διεθνή βιβλιογραφία εδώ και χρόνια. το πρόβλημα φαίνεται πως είναι πολυπαραγοντικό. οι
Jessor & Jessor (όπ. αναφ. στην Κυρίτση, 2013) εστιάζουν στην ισχυρή σχέση ανάμεσα στην προσωπικότητα του ατόμου και το περιβάλλον του. μάλιστα υποστηρίζουν
πως με την ύπαρξη πολλών και ισχυρών προστατευτικών παραγόντων στη ζωή του
ατόμου μειώνονται αισθητά οι πιθανότητες για χρήση ναρκωτικών. Αντίστοιχα η
Becona (ό.π.) με το μοντέλο της βιοψυχοκοινωνικής θεωρίας υποστηρίζει πως το
άτομο διέπεται από βιοψυχοκοινωνικές λειτουργίες και για τη χρήση ουσιών υπάρ-
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χουν ευθύνες τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη θεωρία
επιβαρυντικών και προστατευτικών παραγόντων (clayton, 1992) υπάρχουν διάφοροι
παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση και την κατάχρηση ουσιών. Σύμφωνα με τον clayton (1992) προστατευτικός παράγοντας είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό, μια συγκυρία ή ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο το οποίο εμποδίζει, μειώνει ή
αποδυναμώνει την πιθανότητα χρήσης ή αύξησης της εμπλοκής με τη χρήση. Αντίστοιχα επιβαρυντικός παράγοντας είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό, μια συγκυρία ή
ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο το οποίο αυξάνει την πιθανότητα χρήσης ή αύξησης της
εμπλοκής με τη χρήση.
υπάρχουν διάφοροι παράγοντες κινδύνου που μπορεί να ωθήσουν έναν έφηβο να εμπλακεί
με τη χρήση ουσιών. Κάποιοι από αυτούς σύμφωνα με τον newcomb (1994) είναι οι
παρακάτω:
Πολιτισμικοί και κοινωνικοί
• Νόμοι που προάγουν τη χρήση
• Κοινωνικά κριτήρια που προάγουν τη χρήση
• Διαθεσιμότητα
• Ασυνήθιστα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες
Διαπροσωπικοί
• Χρήση από τους γονείς και την οικογένεια
• Ευνοϊκή στάση ως προς τη χρήση από την άμεση/ευρύτερη οικογένεια
• Κακές/μειονεκτικές οικογενειακές συνθήκες
• Εντάσεις από οικογένεια
• Απόρριψη από φίλους
• Σχέση με φίλους που κάνουν χρήση
Ψυχοκοινωνικοί
• Πρώιμη και προβληματική συμπεριφορά
• Αποτυχία στο σχολείο και στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες
• Κακές σχέσεις με το σχολείο
• Ευνοϊκή στάση προς τη χρήση
Όπως είδαμε παράγοντες που αφορούν στο σχολείο μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση ουσιών. οι newcomb & felix-Ortiz (όπ. αναφ. στην Κυρίτση, 2013) μετά από πολυετή
έρευνα με μια ομάδα νέων διαπίστωσαν πως οι χαμηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες
και η χαμηλή βαθμολογία αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες στη χρήση ναρκωτικών. Αντίστοιχα, οι hawkins et al. (ό.π.) επισημαίνουν τη σχέση ανάμεσα στη σχολική
αποτυχία και τη χρήση ουσιών. Έρευνα του Κουράκη (2004) δείχνει πως η παραβατική συμπεριφορά σχετίζεται με τη σχολική επίδοση. δηλαδή οι παραβατικοί έφηβοι
έχουν σε διπλάσιο ποσοστό καθόλου καλές σχολικές επιδόσεις.

exartiseis_31Ν.qxp_99.qxd 23/05/2019 15:49 Page 82

82

Εξαρτήσεις

Σύμφωνα με την έρευνα του Κούτρα (1990) οι μαθητές που κάνουν χρήση ναρκωτικών φαίνεται να αμφισβητούν τη δομή της εκπαίδευσης και τον τρόπο ζωής μέσα στο σχολείο.
Η μη σχολική προσαρμογή και η αποτυχία που ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει στη
χρήση ναρκωτικών μπορεί να οφείλονται σε χαρακτηριστικά που διέπουν το σχολείο,
όπως ο αυταρχισμός, η έλλειψη συμμετοχής των μαθητών στις διαδικασίες, η έλλειψη
σύνδεσης του σχολείου με την κοινότητα και την οικογένεια (Γεωργούλας, 2000).
το σχολείο ως ένας πολύ ισχυρός κοινωνικός θεσμός είναι πομπός αξιών και αρχών που μπορούν να διαμορφώσουν ή να επηρεάσουν τους μαθητές. τους βοηθά να ενταχθούν
στο κοινωνικό γίγνεσθαι, να συμμετέχουν στο πολιτικό σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας (φραγκουδάκη, 1985).
Έρευνα του Κουτρουβίδη (2010) με έφηβους χρήστες ουσιών δείχνει πως υπάρχει από τη μεριά τους απαξίωση της σχολικής δομής και των απαιτήσεών της, των μεθόδων διδασκαλίας, των γνωστικών αντικειμένων, των περισσότερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης και του συνολικού κλίματος του σχολείου.
Έτσι φαίνεται πως η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης μέσα στα σχολεία μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικό δίχτυ για τους έφηβους και ως μέσο αναχαίτισης της
φθίνουσας πορείας τους σε όλα τα επίπεδα (Κουτρουβίδης, 2010).
Σκοπός των προγραμμάτων πρόληψης είναι η βελτίωση της δημόσιας και ψυχικής υγείας. με
τον όρο πρωτογενής πρόληψη εννοούμε την «παρέμβαση πριν την εκδήλωση ενός
προβλήματος υγείας, που σημαίνει διάσπαση του δικτύου αιτιωδών σχέσεων που περιβάλλουν ένα πρόβλημα υγείας με την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων κρίκων της
αλυσίδας» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 1999:41).
Αρχικά τα προγράμματα πρόληψης για τη χρήση ναρκωτικών περιορίζονταν κυρίως σε απλή
ενημέρωση του κοινού για το πρόβλημα, νομοθετικές διατάξεις και προσπάθεια μείωσης της διαθεσιμότητας μέσα από κατασταλτικά μέσα. Σύντομα όμως φάνηκε πως αυτό δεν είναι αρκετό ούτε αποτελεσματικό (Κούτρας, 1990).
Ήταν σαφές πως η πρόληψη θα πρέπει να έχει στόχο όχι την καταστολή αλλά την ενίσχυση
δεξιοτήτων που θα αυξήσουν την ανθεκτικότητα των εφήβων και τη μείωση των παραγόντων επικινδυνότητας (Botvin & Griffin, 2007). Η ενίσχυση των συναισθηματικών δεξιοτήτων (ικανότητα διαχείρισης, αναγνώρισης, έκφρασης των συναισθημάτων), γνωστικών δεξιοτήτων (παρατήρηση-ερμηνεία κοινωνικών ενδείξεων, υλοποίηση βημάτων
για επίλυση προβλημάτων, θετική αντίληψη για τη ζωή, κατανόηση για τις απόψεις
των άλλων) και δεξιοτήτων συμπεριφοράς (ικανότητα μη λεκτικής επικοινωνίας, δημιουργική αξιοποίηση της κριτικής, αντίσταση στις επιρροές) θα πρέπει να είναι τα
ενεργά συστατικά ενός αποτελεσματικού προγράμματος πρόληψης.
το σχολείο μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών.
Αποτελεί το βασικότερο περιβάλλον για δράσεις πρόληψης και πιθανά έναν από τους
καλύτερους τρόπους προσέγγισης της πλειοψηφίας των μαθητών (EMcddA, 2012).
βασιζόμενοι στις προηγούμενες απόψεις των θεωρητικών της εκπαίδευσης μπορούμε
να επισημάνουμε την ουσιαστική σημασία της υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης
μέσα στη σχολική ζωή καθώς εκεί μπορεί να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον υποστηρικτικό και προστατευτικό για τον έφηβο, που θα του δώσει τον χώρο να κατανοήσει
πραγματικά, να μπει σε διαδικασία κριτικού στοχασμού σε σχέση με τις εμπειρίες και

exartiseis_31Ν.qxp_99.qxd 23/05/2019 15:49 Page 83

Εξαρτήσεις

83

τα βιώματά του και να μετασχηματίζει δυσλειτουργικές νοητικές συνήθειες που έχει
και ίσως τον οδηγήσουν στη χρήση ναρκωτικών. το σχολείο θα πρέπει να εντάξει μέσα στο αναλυτικό του πρόγραμμα δράσεις πρόληψης τέτοιες που θα βοηθούν τους
μαθητές να αναπτύξουν βασικές προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες με έμφαση
στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της προσωπικής ευθύνης, της ικανότητας να μπορεί να απαντήσεις στις πιέσεις και τις κοινωνικές απαιτήσεις που προηγούνται της
χρήσης ναρκωτικών (Botvin et al., 1984).
Πρόληψη και Μετασχηματισμός Στερεοτυπικών Παραδοχών
Στον χώρο της μάθησης έχουν εκφραστεί αρκετές θεωρίες ως προς το πώς η εκπαίδευση και
η διαδικασία της μάθησης μπορεί να βοηθήσει το άτομο να απελευθερωθεί από αλλοτριωτικές αξίες και πεποιθήσεις και να γίνει ένα αυτόνομο και κοινωνικό ον μετασχηματίζοντας στερεοτυπικές αντιλήψεις που έχει διαμορφώσει.
τις τελευταίες δεκαετίες ο όρος «μετασχηματίζουσα μάθηση» έχει υιοθετηθεί από πολλούς
θεωρητικούς. ο robert Kegan αναφέρεται στη μετασχηματίζουσα μάθηση εννοώντας
τη «διεργασία με την οποία ο μανθάνων αποστασιοποιείται σταδιακά από την άκριτη
ταύτιση με τις αξίες και τις προσδοκίες των άλλων και γίνεται ο ίδιος υπεύθυνος των
σκέψεων και των πράξεων του» (Κόκκος,2017:12). με τη σειρά του ο Knud illeris κατανοεί τη μετασχηματίζουσα μάθηση «ως βαθιά αλλαγή τόσο σε σύνολα αντιλήψεων
όσο και στην κοινωνική δράση του μανθάνοντος» (ό.π.).
Για τον Mezirow (2002) η μετασχηματίζουσα μάθηση περιλαμβάνει τη διαδικασία του κριτικού
στοχασμού επάνω στο πεδίο αναφοράς κάποιου. δίνει έμφαση στη διαδικασία του
πώς μαθαίνουμε να διαπραγματευόμαστε και να ενεργούμε με βάση δικές μας αξίες
και πεποιθήσεις που έχουν διαμορφωθεί μέσα από τον κριτικό στοχασμό της πραγματικότητας (ό.π.).
οι προέφηβοι και οι έφηβοι, αν και δεν έχουν αναπτύξει πλήρως την κριτική ικανότητα καθώς
δεν έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένα τις νοητικές δομές ούτε έχουν μεγάλο εύρος
εμπειριών, είναι σε θέση να εμπλέκονται σε νοητικές διεργασίες, να αξιολογούν τις
εμπειρίες τους και να μπαίνουν σε διαδικασίες κριτικού στοχασμού και μετασχηματισμού δυσλειτουργικών αντιλήψεων που μπορεί να στέκονται εμπόδιο στην προσωπική
και κοινωνική τους εξέλιξη (Κόκκος, 2017).
Όπως είδαμε το πρόβλημα της χρήσης ουσιών είναι πολυπαραγοντικό και εντάσσεται μέσα σε
όλο το φάσμα της ζωής του ατόμου. Για αυτό τον λόγο και τα προγράμματα πρόληψης δίνουν έμφαση στην ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο
την ενδυνάμωση του ατόμου και την απελευθέρωσή του από δυσλειτουργικές πεποιθήσεις. το σχολείο σαν θεσμός που μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για τους
μαθητές χρειάζεται να εφαρμόζει τέτοιες δράσεις που να προάγουν τη διαδικασία του
κριτικού στοχασμού και οι έφηβοι να ενσωματώσουν στο αντιληπτικό τους σύστημα
κριτικά ερωτήματα, εναλλακτικές οπτικές και τρόπους να διαχειρίζονται την πραγματικότητα με δημιουργικό και λειτουργικό τρόπο.
Η haynes (2009) εκπροσωπώντας το φιλοσοφικό-παιδαγωγικό κίνημα Φιλοσοφία για παιδιά
υποστηρίζει πως είναι απαραίτητο τα σχολικά προγράμματα να ασχολούνται με προβληματικές καταστάσεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις πάνω σε θέματα που αφορούν
στη διαφορετικότητα, τη βία, τις σχέσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό, εικόνα για τον
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εαυτό. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να εντάσσει στις δομές της τα κοινωνικά
προβλήματα χωρίς να αποστασιοποιείται από αυτά και να βοηθά τους μαθητές να τα
επεξεργάζονται κριτικά ώστε όταν πια φτάσουν στο τέλος της εφηβείας να είναι σε
θέση να σκέφτονται μετασχηματιστικά σε σχέση με τις εμπειρίες τους. Αυτή η διεργασία μετασχηματισμού θα βοηθήσει σε επίπεδο πρόληψης τους έφηβους να μειώσουν
τον κίνδυνο εμπλοκής τους με τα ναρκωτικά.
Αξιοποιώντας την τέχνη στην εκπαίδευση σαν εργαλείο πρόληψης
Η συμβολή της τέχνης ως στοιχείο προώθησης της κριτικής σκέψης έχει αναδειχθεί από πολλούς θεωρητικούς. οι στοχαστές του Palo Alto της Καλιφόρνια (Κόκκος, 2017) μελετώντας την ανθρώπινη επικοινωνία και μελετώντας έρευνες νευροφυσιολογίας σχετικά με τη λειτουργία του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, επεσήμαναν πως η επαφή με έργα τέχνης μπορεί να ενεργοποιήσει το άτομο και να ενδυναμώσει τη δυνατότητας της κριτικής σκέψης. Αντίστοιχα, οι εκπρόσωποι της σχολής της φρανκφούρτης
(ό.π.) υποστηρίζουν πως η τέχνη μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να καλλιεργήσουν
έναν τρόπο σκέψης που εναντιώνεται σε αλλοτριωτικές απαιτήσεις της καθημερινής
ζωής και να τα οδηγήσει στην αμφισβήτηση και τελικά στην απελευθέρωση από παραδοχές που έχουν εγκαθιδρυθεί και λειτουργούν εις βάρος τους.
ο Αμερικανός φιλόσοφος και παιδαγωγός John dewey (1934) ανέδειξε τον τρόπο που η επαφή με έργα τέχνης αποτελεί σημαντική πρόκληση για σκέψη καθώς αποτελεί το κύριο
εργαλείο για την ανάπτυξη της φαντασίας, την οποία τη θεωρεί ως το βασικό συστατικό της μάθησης. ο Mezirow με τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης επεσήμανε και αυτός με τη σειρά του τη σημασία της τέχνης σαν εργαλείο που θα οδηγήσει
στον μετασχηματισμό στερεοτυπικών αντιλήψεων.
φαίνεται λοιπόν πως η αισθητική εμπειρία μπορεί να βοηθήσει τους έφηβους να αναπτύξουν
δεξιότητες κριτικής σκέψης, να ενισχύσουν τη φαντασία τους, να εμπλουτίσουν τους
προστατευτικούς παράγοντες εκείνους που θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν να
αποφύγουν την εμπλοκή τους με τη χρήση ναρκωτικών.
Διδακτική Μέθοδος: Μετασχηματισμός Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων
O ρόλος του εκπαιδευτή σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι καταλυτικός καθώς με τις ενέργειες
του μπορεί να υποστηρίξει τη μετασχηματιστική πορεία του εκπαιδευόμενου. Στόχος
του μετασχηματιστικού εκπαιδευτή είναι μεταξύ άλλων (Mezirow, 1991):
• Να βοηθά τους εκπαιδευόμενους να οργανώνει αυτά που θέλει να μάθει σχετικά
με τα τρέχοντα προβλήματά τους και τις ανησυχίες τους.
• Να ενισχύει τις δεξιότητες για χρήση κριτηρίων αξιολόγησης των καταστάσεων,
τα οποία θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερο από περιορισμούς και
να προκαλούν τη διαφοροποίηση που αφορά στη συνειδητοποίηση, στην αυτοστοχαστικότητα και την ενσωμάτωση της εμπειρίας.
• Να δίνει έμφαση στις ενεργητικές τεχνικές και στις βιωματικές διδακτικές μεθόδους.
• Να διευκολύνει την επικέντρωση σε προβλήματα και την επίλυσή τους.
Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής να δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να εξετάζουν προ υπάρχουσες νοητικές συνήθειες και πώς αυτές διαμορφώθηκαν, να εξετά-
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ζουν εναλλακτικές οπτικές και να ελέγχουν και να εφαρμόζουν νέες προσεγγίσεις
(McGonigal, 2005).
ο Αλέξης Κόκκος (2017) μέσα από την πολυετή εμπειρία του στην εκπαίδευση και μελετώντας
τους μεγάλους θεωρητικούς του πεδίου ανέπτυξε τη διδακτική μέθοδο «μετασχηματισμός δυσλειτουργικών Αντιλήψεων». Στόχος της μεθόδου είναι να βοηθηθούν οι εκπαιδευόμενοι ώστε να αναπτύξουν κριτικό στοχασμό πάνω σε στερεοτυπικές παραδοχές που έχουν εγκαθιδρυθεί, έτσι ώστε να μάθουν να διαμορφώσουν έναν λειτουργικό
και δημιουργικό τρόπο σκέψης και ζωής. διαπιστώνει πως η μετασχηματίζουσα μάθηση είναι στις μέρες μας πιο σημαντική από ποτέ καθώς κοινωνικά φαινόμενα όπως
της καταπίεσης, του εκφοβισμού, της αλλοτρίωσης διογκώνονται.
Έτσι, προτείνει τη μέθοδο σαν ένα εργαλείο που θα ενδυναμώσει τις δεξιότητες εκείνες που
χρειάζονται οι εκπαιδευόμενοι για να μπορούν να διαμορφώνουν λειτουργικά την πορεία της ζωής τους (Κόκκος, 2017).
Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε μαθητές Γυμνασίου βασισμένο στη μέθοδο «Μετασχηματισμός Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων»
το εκπαιδευτικό σεμινάριο υλοποιήθηκε σε Γυμνάσιο στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας
που διαπραγματεύονται θέματα γύρω από τις εξαρτήσεις και βασίστηκε στη μέθοδο
του Αλέξη Κόκκου (2017) «μετασχηματισμός δυσλειτουργικών Αντιλήψεων». Στόχος
του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν
σε προστατευτικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες για την πρόληψη των ναρκωτικών, την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων εκείνων που θα ενισχύσουν τα θετικά στοιχεία
της προσωπικότητας του εφήβου καθώς και την ανάδειξη δυσλειτουργικών αντιλήψεων σε σχέση με τη χρήση ναρκωτικών, έτσι ώστε να γίνουν ενέργειες μετασχηματισμού αυτών.
Συμμετείχαν μαθητές από τη β’ και Γ’ Γυμνασίου. Ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας που
ακολουθήθηκε.

1ο ΣτΑδιο: ΕΝτοπιΣμοΣ ΣτΕρΕοτυπιΚώΝ ΑΝτιλΗΨΕώΝ (30’)

Σύμφωνα με τη θεωρία του Mezirow (1991) βασικό σημείο έναρξης της μετασχηματίζουσας
μάθησης είναι το σημείο εκείνο που ονομάζει «αποπροσανατολιστικό δίλλημα». οι
εκπαιδευόμενοι καταλαβαίνουν, νιώθουν πως υπάρχουν σκέψεις, ιδεολογίες, τρόποι
νοηματοδότησης των καταστάσεων που τους εμποδίζουν να δουν ανοιχτά τη ζωή
και τους οδηγούν σε δυσλειτουργικότητα, καθώς επηρεάζονται από στερεοτυπικές
αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει στο πέρασμα των χρόνων μέσα από τα βιώματά
τους.
ο εντοπισμός αυτών των δυσλειτουργικών αντιλήψεων μπορεί να γίνει είτε μέσα από συστηματική διερεύνηση των προβλημάτων που εμφανίζουν αυτές οι αντιλήψεις των μαθητών είτε τυχαία μέσα από την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία (Κόκκος, 2017).
βέβαια, ειδικότερα στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο
εκπαιδευτικός μπορεί να μην έχει εντοπίσει συμπτώματα δυσλειτουργικών πεποιθήσεων αλλά μπορεί να εφαρμόσει τη μέθοδο σαν εργαλείο πρόληψης.
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Εφαρμογή Σταδίου
• Σύντομη γνωριμία με τους μαθητές
• Εισαγωγή στο θέμα για το οποίο είμαστε εκεί.
• Χωρισμός σε ομάδες. Brainstorming για τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον στη χρήση. Κάθε παιδί διάβασε την ανάθεση του στην ομάδα και στη συνέχεια εκπρόσωπος της ομάδας είπε τα συμπεράσματα σε όλη την τάξη. τα σημειώσαμε στον πίνακα ανά κατηγορία.
• Στη συνέχεια δώσαμε στους μαθητές να κάνουν μια γραπτή ανάθεση με θέμα: Τι κάνω καλά; Πώς έφτασα να το κάνω καλά; Κάθε μαθητής διάβασε την ανάθεσή του
σε όλη την τάξη. Στόχος αυτής της άσκησης είναι να μπουν οι μαθητές στη σημασία
των προστατευτικών παραγόντων, των θετικών πραγμάτων που κάνουν ως εργαλεία
πρόληψης για τα ναρκωτικά. μάλιστα είδαμε πως κάποια παιδιά πολύ πρόθυμα σηκώθηκαν και μίλησαν για όσα έγραψαν και κάποια δυσκολεύτηκαν. Εκεί υπήρξε παρακίνηση τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους συμμαθητές τους.

2ο ΣτΑδιο: ΝοΗμΑτοδοτΗΣΗ ΚΑι ιΕρΑρΧΗΣΗ τώΝ ΑΝτιΚΕιμΕΝώΝ του μΕτΑΣΧΗμΑτιΣμου (15’)

Στο σημείο αυτό γίνεται εντοπισμός και ιεράρχηση των απόψεων που έχουν οι μαθητές σε
σχέση με τα αίτια που οδηγούν κάποιον στα ναρκωτικά. Στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα αντικείμενα μετασχηματισμού τα σημεία αυτά δηλαδή που λειτουργούν ως στερεοτυπικές αντιλήψεις μέσα σε μια ευρύτερη νοητική συνήθεια.
Εφαρμογή Σταδίου
Καταγράψαμε στον πίνακα τα αίτια χρήσης ναρκωτικών όπως τις αντιλαμβάνονται οι μαθητές.
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες απαντήσεις:
• οι κακές παρέες
• Η πίεση από τους γονείς
• Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να οδηγήσει κάποιο παιδί στη χρήση ναρκωτικών
ιεραρχήσαμε τις απόψεις και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε κυρίως με ζητήματα που αφορούν στον «εαυτό» ως προστατευτικό παράγοντα για την πρόληψη χρήσης ναρκωτικών και η επεξεργασία των οποίων θα βοηθήσουν τους μαθητές να μπουν σε μια διαδικασία βημάτων μετασχηματισμού στερεοτυπικών αντιλήψεων σε σχέση με τη χρήση
ναρκωτικών.

3ο ΣτΑδιο: ΕφΑρμοΓΗ διδΑΚτιΚΗΣ δρΑΣτΗριοτΗτΑΣ (45’)

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του εκπαιδευτικού σχεδιάστηκε μια βιωματική διδακτική παρέμβαση αξιοποιώντας τη χρήση της τέχνης και συγκεκριμένα την προβολή
αποσπασμάτων δύο ταινιών που σχετίζονται με το θέμα που πραγματευόμαστε.
Η εισαγωγή της τέχνης του κινηματογράφου στο σχολείο έχει ως στόχο την αξιοποίηση αυτού
του σύγχρονου και σύνθετου μέσου ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές να επεξεργαστούν κριτικά την πληθώρα των πληροφοριών που δέχονται καθημερινά (Αθανασάτου,
Καλαμπάκας, παραδείση, 2011).
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οι μαθητές μέσα από την επαφή τους με τον κινηματογράφο μπορούν να κινητοποιηθούν
ώστε από παθητικοί δέκτες μηνυμάτων να γίνουν ενεργοί θεατές και να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό ως μέσο κατανόησης, συσχετισμού και κριτικής σκέψης που
θα ενεργοποιήσει τη φαντασία και θα ενθαρρύνει τον διάλογο και τη δημιουργική
συμμετοχή (ό.π.).
Εφαρμογή Σταδίου
Στο στάδιο αυτό επιλέχθηκε να προβληθούν αποσπάσματα από δύο ταινίες που θεματικά είναι
συναφή με τα ζητήματα που εξετάζουμε με τους μαθητές. Σημαντικό επίσης κριτήριο
για την επιλογή των ταινιών αποτέλεσαν και τα δομικά χαρακτηριστικά τους.
Έχοντας υπόψη μας ότι δεν είναι δυνατό να προβληθούν ολόκληρες οι ταινίες, επιλέχθηκαν
αποσπάσματα τέτοια που συσχετίζονται άμεσα με τα κριτικά υπό εξέταση θέματα. το
ιδανικό φυσικά θα ήταν να προβληθούν ολόκληρες οι ταινίες για αυτό και παροτρύνουμε τους μαθητές να τις δουν σε χρόνο εκτός σχολείου.
Στάδια επεξεργασίας ταινίας
Α. προβολή αποσπασμάτων
β. Ερωτηματολόγιο επεξεργασίας
1η Φάση
ο εκπαιδευτής παρουσιάζει σύντομα την πλοκή και το ύφος του έργου, το ιστορικό και το
καλλιτεχνικό πλαίσιο που γυρίστηκε η ταινία.
1Η ΤΑΙΝΙΑ

πρωτότυπος τίτλος

Κάντο όπως ο μπέκαμ (Bend it like Beckham)

Σκηνοθέτης

Γκούτιντερ τσάντα

διάρκεια

104’

Έτος

2001

μια νεαρή ινδή που ζει στο λονδίνο κι έχει ως ίνδαλμά της τον μπέκαμ, προπονείται κρυφά
από τους γονείς της σε τοπική ομάδα γυναικείου ποδοσφαίρου, κάτι ανεπίτρεπτο για
τα παραδοσιακά ινδικά ήθη.
2Η ΤΑΙΝΙΑ

πρωτότυπος τίτλος

Ανάμεσα στους τοίχους (Entre les murs)

Σκηνοθέτης

λοράν Καντέ

διάρκεια

128’

Έτος

2008

Σε μια υποβαθμισμένη συνοικία του παρισιού, ένας νεαρός καθηγητής και οι 25 μαθητές μιας
τάξης του λυκείου ξεκινούν μια σχολική χρονιά η οποία θα βάλει σε δοκιμασία τις
αξίες και τα πιστεύω τους.
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2η Φάση
παρουσιάζονται τα αποσπάσματα που έχουν επιλεχθεί με μια σύντομη περιγραφή, χωρίς διακοπές.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ

[00:00:38-00:02:35]
Η τζες ονειρεύεται πως παίζει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
[00:25:00-00:27:10]
Η τζες παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της προπονείται σκληρά.
[00:46:00 – 00:53:55]
Στην τάξη διαβάζουν τις γραπτές αναθέσεις που τους έβαλε ο καθηγητής σε σχέση με τον
εαυτό τους.
[01:03:40-01:07:55]
ο Σουλεϊμάν βρίσκει τρόπο να μιλήσει για τον εαυτό του.
3η Φάση
Γίνεται συζήτηση των αποσπασμάτων με τη βοήθεια ερωτηματολογίου ώστε οι μαθητές να
βοηθηθούν ώστε να αναπτύξουν κριτική σκέψη.
α. Ερωτήσεις παρατήρησης
• ποιο είναι το θέμα των ταινιών;
• τι εντύπωση σας προκάλεσε;
• υπάρχει κάτι που σας ενόχλησε ή σας εξέπληξε σε όσα είδατε;
• Σε τι αναφερόταν ο τίτλος των ταινιών;
β. Αναλυτικές Ερωτήσεις
• με ποιο πρόσωπο συμπάσχετε πιο πολύ και γιατί;
• προτείνει η ταινία κάποια λύση στο πρόβλημα;
γ. δημιουργικές ερωτήσεις
• Αν θα αλλάζατε κάτι στις ιστορίες τι θα ήταν αυτό;
4η Φάση
οι μαθητές παίρνουν κάποιο χρόνο και στοχάζονται την ταινία ως σύνολο. μπορούν να κρατούν σημειώσεις ατομικά και στη συνέχεια τα μοιράζονται με την ομάδα.
5η Φάση
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η επεξεργασία της ταινίας με τη σύνδεσή της με τα κριτικά
ερωτήματα που έχουν τεθεί στην αρχή του σεμιναρίου. Εκπρόσωπος της ομάδας διάβασε όσα έχουν συζητηθεί στην ομάδα του. Ανταλλάσσονται απόψεις και νέες ιδέες.
μέσα από τη συζήτηση συνδέθηκαν τα νοήματα και τα συμπεράσματα με όσα συζητούσαμε από την αρχή του εκπαιδευτικού.
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4ο ΣτΑδιο: ΑποτιμΗΣΗ τΗΣ μΕτΑΣΧΗμΑτιΣτιΚΗΣ διΑδιΚΑΣιΑΣ (30’)

Στο τέλος της διαδικασίας ζητήσαμε από τους μαθητές να ξανασκεφτούν σε ομάδες τα αίτια
που οδηγούν έναν έφηβο στη χρήση ναρκωτικών σε συνδυασμό με όσα δουλέψαμε
προηγουμένως.
Κάναμε ανοιχτή συζήτηση μαζί τους για το πώς συνδέονται όσα είδαμε και είπαμε για τις ταινίες με τη χρήση ναρκωτικών και τι κρατάνε από όσα κάναμε μαζί τους.
προσπαθήσαμε να βγάλουμε μαζί τους συμπεράσματα σε σχέση με τα κριτικά ερωτήματα που
θέσαμε στην αρχή. Γίνεται δηλαδή μια ποιοτική αποτίμηση του βαθμού που πραγματοποιήθηκε κάποια αλλαγή ορισμένων απόψεων που έχουν οι μαθητές σε σχέση με τα
αίτια της χρήσης ναρκωτικών.
Επίσης συζητήσαμε μαζί τους στα πλαίσια της αξιολόγησης του προγράμματος κατά πόσο η
χρήση του κινηματογράφου τους βοήθησε να δουν και να σκεφτούν αυτά που συζητούσαμε πιο ανοιχτά και κριτικά. Η πλειοψηφία των μαθητών ανταποκρίθηκε θετικά
στην εφαρμογή της μεθόδου καθώς όπως είπαν η συνήθης μεθοδολογία για να επεξεργαστούν τέτοια ζητήματα είναι η εισήγηση ή η διδασκαλία και η σημερινή δράση
τους φάνηκε διαφορετική. Η χρήση του κινηματογράφου τους έκανε να κινητοποιηθούν συναισθηματικά καθώς είδαμε πως ήταν πολύ συμμετοχικοί στη διαδικασία, ταυτίζονταν με τους ήρωες και εξέφραζαν πιο άνετα τη γνώμη τους στηριζόμενοι στα
αποσπάσματα των ταινιών.

ΣτΑδιο 5ο: προΣδιοριΣμοΣ ΕπομΕΝώΝ βΗμΑτώΝ ΚΑι ΣυΝΕρΓΕιώΝ

Από την παραπάνω διαδικασία, μας είναι σαφές πως μια διδακτική παρέμβαση διάρκειας δύο
ωρών με θέμα την πρόληψη των ναρκωτικών και την κατανόηση των προστατευτικών
και επιβαρυντικών παραγόντων δεν είναι αρκετή. Έτσι κι αλλιώς η μετασχηματιστική
διεργασία είναι μακρόχρονη και διαρκής. Χρειάζεται λοιπόν ως εκπαιδευτές που έχουμε σκοπό την υποστήριξη των μαθητών σε θέματα πρόληψης να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε διδακτικές δράσεις με διάρκεια που θα αποβλέπουν στη συνέχιση του στόχου (Κόκκος, 2017).

ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ–προτΑΣΕιΣ

Η χρήση ναρκωτικών στις μέρες μας αποτελεί ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα που έχει πολυπαραγοντικές διαστάσεις. οι έφηβοι χρειάζεται να ενισχυθούν με δεξιότητες κοινωνικές
και προσωπικές ώστε να είναι δυνατοί απέναντι στις δυσκολίες και στους παράγοντες
εκείνους που μπορεί να τους οδηγήσουν στη χρήση ναρκωτικών.
Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας αλλά και από τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου φάνηκε πως ακόμα και στην εφηβική ηλικία μπορεί να εγκαθιδρυθούν στερεοτυπικές αντιλήψεις για θέματα που αφορούν στη ζωή του ατόμου. Είδαμε πως μετά από
ερώτηση στους μαθητές για τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον στη χρήση
ναρκωτικών ανέφεραν αντιλήψεις που έχουν υιοθετήσει από τις μέχρι τώρα εμπειρίες
τους και από αυτά που έχουν εισπράξει από το περιβάλλον τους όπως: οι κακές παρέες, η πίεση από τους γονείς, η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να οδηγήσουν κάποιο παι-
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δί στη χρήση ναρκωτικών. οι έφηβοι δεν φαίνεται να συνδέουν άμεσα, και σε ένα βαθμό είναι λογικό, παράγοντες που αφορούν στον εαυτό τους, τα θετικά στοιχεία της ζωής τους με την πιθανότητα απομάκρυνσης από τη χρήση ναρκωτικών.
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης μπορούν να βοηθήσουν
τους έφηβους να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. το σχολείο αποτελεί έναν χώρο
που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους νέους, να δώσει κίνητρα για την
ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων και να ενισχύσει την κριτική σκέψη των
μαθητών μέσα από τον δημιουργικό και στοχαστικό διάλογο.
Η επαφή με την αισθητική εμπειρία μπορεί να προάγει τον στοχασμό επί ουσιαστικών θεμάτων
στη ζωή του εφήβου και να τον βοηθήσει να δει ολιστικά και κριτικά το πλαίσιο αναφοράς του. Επί της ουσίας η τέχνη μπορεί να βοηθήσει το άτομο να καλλιεργήσει
έναν τρόπο σκέψης απελευθερωμένο από αλλοτριωτικές απαιτήσεις της καθημερινότητας και να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας.
ο Αλέξης Κόκκος προτείνει τη διδακτική μέθοδο «μετασχηματισμός Στερεοτυπικών Αντιλήψεων» η οποία μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα σε προγράμματα πρόληψης σε έφηβους μαθητές. Στόχος της μεθόδου είναι η ανάπτυξη της δυναμικής, στο
μέτρο του δυνατού, ώστε οι μελλοντικοί ενήλικες να μπορούν να συγκροτούν λειτουργικά νοητικά σχήματα και συνήθειες στην πορεία της ζωής τους (Κόκκος, 2017). Η
αξιοποίηση του εργαλείου αυτού επιτρέπει την κριτική προσέγγιση των ζητημάτων που
απασχολούν τους μαθητές σε βάθος μέσα από την επαφή με σπουδαία έργα τέχνης.
οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι ειδικοί σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης θα
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των μαθητών για ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων και να σχεδιάζουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις που θα είναι
βοηθητικές και αποτελεσματικές ως προς τον αρχικό στόχο των προγραμμάτων.
Όπως αναφέρει ο Κόκκος (2001) το σχολείο μέσα από τις διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής
φιλοσοφίας, τις ειδικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις ή και τα συγκεκριμένα περιεχόμενα μάθησης μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του στοχασμού του έφηβου μαθητή
και να τον βοηθήσει να σκεφτεί κριτικά πάνω σε σοβαρά κοινωνικά και προσωπικά ζητήματα όπως είναι η χρήση ναρκωτικών. Είναι όμως απαραίτητο για να είναι ουσιαστική η επιρροή του σχολείου σε αυτή την κατεύθυνση να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες, όπως είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε θέματα στοχαστικής ενεργοποίησης και η συστηματική χρήση μεθοδολογικών παρεμβάσεων που προωθούν τη στοχαστική σκέψη των μαθητών (ό.π.). Η καθημερινή χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων που
προωθούν τον κριτικό στοχασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικής σκέψης, ενισχύουν την ικανότητα του εφήβου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής μας, να
ενεργοποιείται με στόχο την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν και να προβάλει
τις ιδέες του και τους προβληματισμούς του πάνω σε θέματα που τον αφορούν. Έτσι,
όντας σε συχνή επαφή με τέτοιες τεχνικές ο έφηβος θα εκπαιδεύεται στη στοχαστική
δράση ως μέρος της καθημερινότητάς του και όχι ως ειδική περίπτωση κάποιου εκπαιδευτικού που απλά τυχαίνει να ασχολείται περισσότερο με τέτοιες παρεμβάσεις
που μένουν ως ανάμνηση.
το ΚΕΘΕΑ ως φορέας που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων
πρόληψης σε σχολεία σε επίπεδο ενημέρωσης και εκπαίδευσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, μπορεί να προχωρήσει στον σχεδιασμό παρεμβάσεων,
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στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέα εργαλεία αλλά και στη συνεργασία με
τους διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο την υποστήριξη των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν κριτική σκέψη πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών.
Κάποια επόμενα βήματα που μπορεί να γίνουν είναι:
• Η δήλωση της διαθεσιμότητας του ΚΕΘΕΑ στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να συνεχίσει να υποστηρίζει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τα
αντικείμενα του μετασχηματισμού, στην προκειμένη περίπτωση την πρόληψη της
χρήσης ναρκωτικών.
• διαμόρφωση συνεργειών μέσα στον φορέα για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών
δράσεων σε σχέση με τον στόχο. Εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με
την πρόληψη στην εφαρμογή νέων εργαλείων όπως αυτό που περιγράφουμε. διάδοση καλών πρακτικών σε όλους τους συναδέλφους μέσα από το τμήμα εκπαίδευσης.
• Συνδιαμόρφωση παρεμβάσεων και δράσεων μαζί με τους εκπαιδευόμενους αξιολογώντας τις ανάγκες τους.
• Συγκεκριμένες προτάσεις προς την κεντρική διοίκηση και τους φορείς που είναι
υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής.
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ΝΕΑ ΚΑι ΓΕΓοΝοτΑ - nEws And nOtEs

EvErythinG flOws: chAnGE in thE thErAPEutic cOMMunitiEs fOr AddictiOn,
ΣυΝΕδριο Eftc 19 - 20 ΣΕπτΕμβριου 2019

Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (Eftc), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και το πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων «ΑρΓώ», σε συνεργασία με τα Κέντρα πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας «ΣΕιριοΣ» του δήμου Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν το 17ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (EFTC) με τον τίτλο ‘Everything Flows:
Change in the Therapeutic Communities for Addiction’, στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
από τις 19 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
ο σκοπός του 17ου συνεδρίου του Eftc είναι να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση της
διαδικασίας της απεξάρτησης, δίνοντας έμφαση στις αλλαγές που χρειάζεται να συντελεστούν στις Θεραπευτικές Κοινότητες, βασιζόμενες σε σύγχρονες έρευνες και
πρακτικές, με στόχο την προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα και τη δυνατότητα να
ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες του εξαρτημένου ανθρώπου. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική στην Εποχή της Λιτότητας, όπου καλούμαστε «να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους». Αναλυτικότερα, οι θεματικές του συνεδρίου εστιάζουν στην προσωπική αλλαγή/ανάπτυξη στις Θεραπευτικές Κοινότητες, σε
οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές στις Θεραπευτικές Κοινότητες, σε καινοτόμες
υπηρεσίες, καθώς και σε νέες υπηρεσίες στο πεδίο της πρόληψης. προσκεκλημένες
ομιλίες, μεμονωμένες παρουσιάσεις, αναρτημένες παρουσιάσεις και πολλές παράλληλες αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις θα οργανωθούν σε επιλεγμένα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, θα διευρύνουν τους ορίζοντες της αλλαγής εντός των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και θα ενισχύσουν τους δεσμούς διεθνούς συνεργασίας.
μια μοναδική ευκαιρία απορρέει από τη συνδιοργάνωση του 17ου Συνεδρίου Eftc με το 6ο
Ινστιτούτο WFTC που θα διεξαχθεί επίσης στη Θεσσαλονίκη στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2019 στο Κέντρο διάδοσης Ερευνών του Αριστοτελείου πανεπιστημίου
(ΚΕδΕΑ). μια πραγματοποίηση δύο σημαντικών γεγονότων για το κίνημα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων που συμβαίνει συγχρόνως και στην ίδια πόλη για πρώτη φορά.
Διακεκριμένοι επιστήμονες θα διεξάγουν πολύ ενδιαφέροντα εργαστήρια κατά τη
διάρκεια του 6ου Ινστιτούτου WFTC παρουσιάζοντας συνεχιζόμενες εξελίξεις, αντιμετωπίζοντας ανεπίλυτα ζητήματα και προβάλλοντας ιδέες για το μέλλον.
πΕριΣΣοτΕρΕΣ πλΗροφοριΕΣ www.eftc2019thessaloniki.com

https://www.facebook.com/17Eftc2019/?modal=admin_todo_tour

stAy tunEd/”μΕιΝΕ ΣυΝτοΝιΣμΕΝοΣ”

Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και διά βίου μάθησης (ιΝΕδιβιμ) η πρόταση με τίτλο
STAY TUNED/”Μείνε Συντονισμένος” Μέσω Εστιασμένων Δράσεων Δικτύωσης στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία. το ΚΕΘΕΑ θα έχει
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το ρόλο του συντονιστή εταίρου στο σχέδιο και θα αναλάβει τη διαχείριση και την οργάνωση των δράσεων για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου, ενώ εταίρος στο συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας νέων είναι ο centro di solidarietà di reggio Emilia
Onlus, Θεραπευτικός οργανισμός με έδρα την ιταλία.
Συγκεκριμένα το εγκεκριμένο σχέδιο stAy tunEd, δωδεκάμηνης διάρκειας, προβλέπει ένα
πρόγραμμα εργασιών και δράσεων & αφορά την από κοινού αλληλεπίδραση, διάδραση και εκπαίδευση είκοσι έξι (26) νέων, 12 νέων από την Ελλάδα και 14 από την ιταλία
(υπό απεξάρτηση ή απεξαρτημένα άτομα, νέοι σε κίνδυνο, φοιτητές, εθελοντές) σε
εκπαιδευτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε δομές του δικτύου του centro di
solidarietà di reggio Emilia Onlus.
οι δύο βασικοί πυλώνες του σχεδίου είναι το ραδιόφωνο και η μουσική ως ενδεδειγμένες μορφές εκπαίδευσης και επιμορφωτικής δράσης, προκειμένου οι συμμετέχοντες νέοι να
εμπλουτίσουν γνώσεις και δεξιότητες μέσω της βιωματικής τους συμμετοχής σε παρεμβάσεις μη τυπικής μάθησης, να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν και να συζητήσουν με νέους από ένα διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, να ισχυροποιήσουν αξίες, να μετασχηματίσουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και να αναπτύξουν
κριτική σκέψη και στοχασμό σχετικά με την ισότητα και δίκαιη μεταχείριση όλων των
ατόμων και ανάγκης άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού. τέλος έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία σχετικά με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων με
ανοικτές εκδηλώσεις και συνεργασίες με τοπικούς φορείς και μμΕ.
το αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση από εξειδικευμένο
εκπαιδευτικό προσωπικό και εθελοντών των δύο εταίρων πάνω στα αντικείμενα μάθησης μουσικής και ραδιοφώνου αλλά και πρακτική άσκηση μέσω των βιωματικών εργαστηρίων και επιτόπιας παρακολούθησης ραδιοφωνικών εκπομπών (Blended learning).
Όλες οι δραστηριότητες και τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μη
τυπικής και άτυπης μάθησης. Επιπρόσθετα, θα ενθαρρυνθεί και η ανάληψη δράσης
από πλευράς των νέων τόσο για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων
όσο και για τη συλλογή συνεντεύξεων με άτομα και τοπικούς φορείς και για τη συλλογή οπτικοακουστικού υλικού. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθούν και υπαίθριες
δραστηριότητες.

ΕυρώπΑϊΚο προΓρΑμμΑ rEintEGrAtiOn thrOuGh sPOrt

το σχέδιο reintegration through sport (r.t.s) χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus+ sport όπου το ΚΕΘΕΑ έχει τον ρόλο του συντονιστή φορέα. το σχέδιο
r.t.s. αποσκοπεί να αναδείξει τα οφέλη των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων
στην πρόληψη και τη θεραπεία των εξαρτήσεων έχοντας ως κύριος στόχος την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου που θα αξιοποιεί
τη μεθοδολογία «Θεραπείας μέσω της περιπέτειας» (Adventure therapy) και τις υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες.
Στις 10-16 μαΐου 2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου reintegration through sport θα
πραγματοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού εργαλείου με τη συμμετοχή
μελών των Θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ καθώς και επαγγελματιών υγείας από τον χώρο της απεξάρτησης από την Ελλάδα και τη Νορβηγία.
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Επίσης, στις 21 ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ανοικτή ημερίδα με στόχο την
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

ΕυρώπΑϊΚο προΓρΑμμΑ PrEvEntiOn, AddictiOns And thErAPy (P.A.th)

h Εθνική μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας / ι.ΝΕ.δι.βι.μ. με
γνώμονα την πολύ καλή διαχείριση του σχεδίου P.A.th. το επέλεξε να το χαρακτηρίσει ως καλή πρακτική, αναγνωρίζοντας το ως μια καινοτόμα προσέγγιση στον δύσκολο χώρο της απεξάρτησης. Ευελπιστώντας ότι αυτή η προσπάθεια να αποτελέσει
έμπνευση για μελλοντικά σχέδια θα το συμπεριλάβει στην ηλεκτρονικής έκδοσης (ebooklet) καλών πρακτικών με σκοπό την έμπνευση και την κινητοποίηση αντίστοιχων
προσπαθειών.
Επίσης, το ι.ΝΕ.δι.βι.μ. επέλεξε το σχέδιο P.A.th. καθώς και το ΚΕΘΕΑ ως συντονιστή φορέα
του σχεδίου, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην καμπάνια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας της Νεολαίας μεταξύ 29-30 Απριλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις βρυξέλλες, όπου και θα παρουσιάσουν το σχέδιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας της Νεολαίας.

ΕυρώπΑϊΚο προΓρΑμμΑ ErAsMus+ ΚιΝΗτιΚοτΗτΑΣ ΣτΕλΕΧώΝ ΚΕΘΕΑ

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του σχεδίου κινητικότητας προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων στη
βασική δράση KA1: «μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων» / Erasmus+, με τίτλο: «Εξαρτήσεις και κινητικότητα στελεχών», ο τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ θα διοργανώσει
την παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, ημερίδα κατά την οποία στελέχη του ΚΕΘΕΑ θα
παρουσιάσουν καλές πρακτικές και εμπειρίες από την επίσκεψή τους στους οργανισμούς απεξάρτησης:
PhOEniX hAGA (ΝορβΗΓιΑ)
MAGdAlEnA O.P.s. (τΣΕΧιΑ)
trEMPOlinE (βΕλΓιο)
cOOlMinE tc (ιρλΑΝδιΑ)
cEid AddictiOns (ΓΑλλιΑ)
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tO τριΑΚοΣτο πρώτο τΕυΧοΣ
του ΕπιΣτΗμοΝιΚου πΕριοδιΚου
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
τυπώΘΗΚΕ τοΝ δΕΚΕμβριο 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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