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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 υπο-
χρεωτικά 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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Ε κ δ ο τ ι κ ό  Σ η μ ε ί ω μ α

μΕ ΣΚλΗρΗ δουλΕιΑ ΕτώΝ, δυΝΑμΗ ΚΑι ΑιΣιοδοξιΑ φτάσαμε στο σημερινό
τεύχος των Εξαρτήσεων που από το 2002 φιλοξενεί, σε συνεργασία με το
διεθνές περιοδικό AddictiOn, μεταφράσεις από τις πλέον αξιόπιστες μελέ-
τες στον κόσμο αλλά κυρίως άρθρα Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονται
χρόνια στο πεδίο ως θεραπευτές, εκπαιδευτές, ερευνητές και έχουν άμεση
επαφή με τους ανθρώπους που ζητούν θεραπεία και υποστήριξη για την
αντιμετώπιση όχι απλώς των εξαρτήσεων αλλά του ψυχικού πόνου και της
μοναξιάς.

ο ψυχικός πόνος δε θεραπεύεται με φάρμακα, υποκατάστατα και ‘μαγικά χά-
πια’. οι ρίζες του είναι βαθιές και τα τραύματα συσσωρευμένα στις ψυχές
των παιδιών που έγιναν ενήλικες χωρίς να καταφέρουν να βρουν ένα διευκο-
λυντικό, κατά τον winnicott- για αυτονόμηση και χειραφέτηση- περιβάλλον,
μακριά από κάθε είδους εξάρτηση. οι έννοιες αυτές δεν είναι νέες: από τις
θεωρίες του John Bowlby, για την σημασία της δημιουργίας συναισθηματικού
δεσμού έως την ‘εσωτερικευμένη καταπίεση’ του freire, παραμένουν κεντρικές
για όσους ασχολούνται με τον άνθρωπο και το νόημα της ανθρώπινης φύσης
και ζωής. φυσικά, παραμένουν ξένες για όσους περιορίζουν το πρόβλημα της
εξάρτησης, στηριγμένοι σε στρεβλές κοινωνικές και επιστημολογικές παραδο-
χές, κατά Mezirow, σε ένα αποκλειστικά ιατρικό ζήτημα όπου το σώμα κατα-
κερματίζεται από την ψυχή και η εξάρτηση αντιμετωπίζεται μόνο φαρμακευτι-
κά ωσάν αυτή να είναι και η μοναδική ‘λύση θεραπείας’. Η άγνοια των βαθύ-
τερων αιτιών της εξάρτησης, στηριγμένη σε στρεβλές κοινωνικές, πολιτικές,
οικονομικές και επιστημολογικές παραδοχές, διαιωνίζει τον φαύλο κύκλο,
αποδίδοντας μαγικές ιδιότητες σε νόμιμα φαρμακευτικά σκευάσματα με τον
ίδιο τρόπο που στην έναρξη της χρήσης ορισμένοι άνθρωποι αναζητούν την
ανακούφιση του ψυχικού πόνου μέσα από παράνομες ‘μαγικές ουσίες’. 

Στο σημερινό τεύχος εστιάζουμε για μία ακόμη φορά στα προβλήματα που
κατά τις έρευνες σχετίζονται με τις εξαρτήσεις: στην κακοποίηση στη παιδι-
κή ηλικία, στον εγκλεισμό, στις επιπτώσεις της κρίσης. οι απαντήσεις ποτέ
δεν ήταν εύκολες. Όμως μόνο μέσα από την κατανόηση των αφηγήσεων ζω-
ής των ίδιων των ανθρώπων και μέσα από την ανάδειξη της δικής τους
εμπειρίας και των βιωμάτων τους και της δικής τους προσπάθειας για απε-
ξάρτηση και κοινωνική ένταξη, ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να έρθουμε
πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες και στους δρόμους που οδηγούν στην
αυτάρκεια, στην αυτονομία και στη χειραφέτηση.

Άννα Τσιμπουκλή
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Έκδοσης

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς 5
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E d i t o r i a l

yEArs Of hArd wOrK, strEnGth And OPtiMisM, have helped us reach the
32nd issue of EXArtisEis. A journal that, since 2002 has been hosting, trans-
lations of the most reliable studies from around the world, in collaboration
with the international journal AddictiOn. Equally important is the contribution
of Greek scientists who work for years as therapists, trainers, researchers and
are in direct contact with people seeking treatment and support in order to
address, not just their addictions but mental pain and loneliness, as well.

Mental pain cannot be treated with drugs, substitutes and “magic pills”. its
roots go deep, and are linked with the accumulated traumas in the souls of
children who become adults without being able to find winnicott’s holding  en-
vironment to help them become autonomous and emancipated individuals free
from any type of dependency. these concepts are not new: from John Bowl-
by’s theories on the importance of ‘emotional bonding’ to freire’s ‘internalized
oppression’, they still remain central for those working with people, with the
human nature and the meaning of life itself. Of course, they remain unknown
for those who limit the problem of addiction, based on distorted social and
epistemological assumptions, according to Mezirow, as an exclusively medical
issue where the body is cut off of the soul, and addiction is only treated
medicinally as if this is the only ‘treatment solution’. ignorance of the deeper
causes of addiction, based on distorted social, political, economic, and episte-
mological assumptions, perpetuates the vicious cycle, attributing magical
properties to legitimate pharmaceuticals in the same way that at the beginning
of use some people seek to alleviate mental pain via ‘magic substances’.

in the current issue, we focus once again on the problems that according to
addiction research are related to: childhood abuse, incarceration, and the
consequences of the financial crisis. the answers have never been easy. Only
by understanding people’s personal narrations and by revealing their experi-
ences, what they have gone through, and understanding their struggles for a
drug free life, and social rehabilitation, do we hope to be able to come closer
to the real needs and paths that lead to self-sufficiency, autonomy and eman-
cipation.

Anna Tsiboukli
Co Editor

6 Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς
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childhOOd ABusE Of druG usinG wOMEn in druG frEE trEAtMEnt
And its cOnsEQuEncEs

MOrOu vAsiliKi1, POulOPOulOs chArAlAMPOs2

the present paper tries to understand the interaction between the abuse of women, who cur-
rently attend a drug–free rehabilitation programme, during childhood with psychologi-
cal and behavioural consequences later in life. the study also focuses on the relation-
ship between abuse in childhood, addiction and delinquency. 

the burden of such an experience, that the child carries within for many years, often remains
undisclosed. feeling helpless and weak follows children in adolescence or even adult-
hood, creating a deep trauma and fear for human relations. in depth interviews took
place in the context of this study with women drug users who were abused as children.
the qualitative study allows for their stories to be heard and offers important data for
the prevention and treatment of the phenomenon.

Key-words: abuse, consequences, drug dependence, delinquency, incarceration, therapy,
women

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 32, 2019

1  Morou v. Msc, Psychologist, KEthEA, contact details email: vickymorou@gmail.com
2  Poulopoulos, ch. Professor of social work, democritus university Of thrace, email: chpoulo@sw.duth.gr
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Η ΚΑΚοποιΗΣΗ ΣτΗΝ πΑιδιΚΗ ΗλιΚιΑ ΓυΝΑιΚώΝ που ΣυμμΕτΕΧουΝ ΣΕ
ΘΕρΑπΕυτιΚο προΓρΑμμΑ ΑπΕξΑρτΗΣΗΣ ΚΑι οι ΕπιπτώΣΕιΣ τΗΣ

μώρου βΑΣιλιΚΗ1, πουλοπουλοΣ ΧΑρΑλΑμποΣ2

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του ιστορικού της κακοποίησης γυναικών στην παιδική
ηλικία, οι ψυχολογικές και συμπεριφορικές επιπτώσεις και η σύνδεση της κακοποίη-
σης με την εξάρτηση και την παραβατικότητα.

το επώδυνο βάρος αυτή της εμπειρίας, φέρει το παιδί μαζί του για πολλά χρόνια, χωρίς ίσως
να αποκαλύψει ποτέ τι έγινε. Η αίσθηση της αδυναμίας και του αβοήθητου θα ακο-
λουθεί το παιδί, στα χρόνια της εφηβείας και της ενηλικίωσης, δημιουργώντας ένα
βαθύ τραύμα και φόβο για τις ανθρώπινες σχέσεις. οι σε βάθος συνεντεύξεις που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της μελέτης με γυναίκες που είχαν κακοποιη-
θεί στη παιδική ηλικία και αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης και παραβατικότη-
τας, δίνουν τη δυνατότητα να αναδειχθεί ο λόγος τους και προσφέρουν σημαντικά δε-
δομένα για την πρόληψη και τη θεραπεία του φαινομένου.

Λέξεις-κλειδιά: κακοποίηση, επιπτώσεις, εξάρτηση, παραβατικότητα, εγκλεισμός, θεραπεία,
γυναίκες.

ΕιΣΑΓώΓΗ

το φαινόμενο της κακοποίησης απασχολεί σε σημαντικό βαθμό τις υπηρεσίες υγείας, πρόνοι-
ας και την επιστημονική κοινότητα. πολυάριθμες μελέτες, έχουν πραγματοποιηθεί και
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι μορφές της
κακοποίησης, τα κριτήρια της διάγνωσης, το προφίλ του θύματος και του θύτη, και οι
πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες. Η ελληνική βιβλιογραφία ωστόσο, παρουσιάζει λίγες
και αποσπασματικές μελέτες, καθώς και μικρό αριθμό ερευνών. περιορίζεται σε γενι-
κά ευρήματα και λιγότερο στην ενδελεχή κατανόηση του φαινομένου και των επιπτώ-
σεων της κακοποίησης.

Η κακοποίηση παιδιών περιγράφεται ως ένα φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο ένας ή περισσό-
τεροι ενήλικες που έχουν την ευθύνη και τη φροντίδα ενός παιδιού, προκαλούν ή επι-
τρέπουν να προκληθούν στο παιδί σωματικές κακώσεις ή συνθήκες στέρησης σε τέ-
τοιο βαθμό σοβαρότητας, ώστε συχνά να επιφέρουν σοβαρές διαταραχές σωματικής,
νοητικής, συναισθηματικής ή κοινωνικής μορφής, ακόμα και τον θάνατο (herman,
1997, 22-29).

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 32, 2019

1  μώρου, β, Msc, Ψυχολόγος, ΚΕΘΕΑ. Στοιχεία επικοινωνίας: vickymorou@gmail.com
2  πουλόπουλος, Χ, Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης,

email: chpoulo@sw.duth.gr
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τα τραυματικά γεγονότα καθορίζουν το είδος της κακοποίησης. ώς τραύμα ορίζεται το βίωμα,
η μαρτυρία ή η απειλή ενός γεγονότος/γεγονότων που σχετίζεται με την απειλή της
σωματικής ακεραιότητας, την ύπαρξη βλάβης (σωματικής ή/και ψυχικής) και τον θά-
νατο. το τραύμα είναι ένα γεγονός και μία ιδιαίτερη απάντηση σε ένα γεγονός που
προκαλεί συναισθήματα φόβου, ανικανότητας, ή φρίκης. το ψυχικό τραύμα μπορεί να
περιλαμβάνει σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση, παραμέληση,
ύπαρξη ψυχιατρικών διαταραχών, φυλάκιση ή θάνατο του γονέα και ύπαρξη χρόνιων
και σοβαρών προβλημάτων υγείας (van dam et al., 2013, 32-48). tο τραύμα δεν πε-
ριορίζεται στη βία και το βίωμά της. περιλαμβάνει μάρτυρες βίας καθώς και στιγματι-
σμού λόγω φύλου, φυλής, φτώχειας, φυλάκισης ή γενετήσιου προσανατολισμού. το
τραύμα αυξάνει επίσης την πιθανότητα αλληλεπίδρασης με το σύστημα ποινικής δι-
καιοσύνης (covington 1998b, 167-182).

οι ψυχό-συναισθηματικές και συμπεριφορικές επιπτώσεις στο άτομο αξιολογούνται ως στρα-
τηγική επιβίωσης του τραύματος, είτε για να επικοινωνηθεί ο πόνος, είτε ως μία προ-
σπάθεια διαχείρισης του βαθύτερου ριζωμένου πόνου (Bagley, King, 1990, 127). οι
βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις περιλαμβάνουν φυγή από το σπίτι, απομόνωση και δυ-
σκολία στη σύναψη σχέσεων, επιθετικότητα, αυτοκτονικές σκέψεις, απόσυρση από
συνηθισμένες δραστηριότητες, χαμηλή αυτοεκτίμηση κα αυτοαξία, διασπαστική και
παρορμητική συμπεριφορά, ενοχή, ντροπή, αγχώδεις διαταραχές, προβλήματα συ-
μπεριφοράς και παραβατικότητα, σωματικά συμπτώματα, διαταραχές ύπνου, εφιάλ-
τες, παρορμητικά αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, κατάθλιψη, διαταραχές διατρο-
φής (Bagley, King, 1990, 150-151).

ώς προς τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, η συμπτωματολογία αφορά σεξουαλική δυσλει-
τουργία και αποφυγή, πορνεία, επιθετικότητα ή φόβο στη συντροφική σχέση, κοινωνι-
κή απομόνωση ή δυσκολία στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων, χαμηλή αυτοεκτίμη-
ση και αυτοαξία, χρόνιο αίσθημα αβοηθητότητας, χρόνια κατάθλιψη, διαταραχές προ-
σωπικότητας, αυτοκτονικές σκέψεις, απόπειρες αυτοκτονίας, διατροφικές διαταραχές
(Bagley, King, 1990, 150-151).

Η μετα-τραυματική διαταραχή Άγχους είναι ένα είδος διαταραχής που προκύπτει από το
τραύμα. υπάρχουν δύο μορφές μετα-τραυματικού άγχους: η απλή και η περίπλοκη. Η
περίπλοκη συνήθως προκύπτει από πολλαπλά περιστατικά κακοποίησης και βίας
(όπως η παιδική σεξουαλική κακοποίηση και η ενδοοικογενειακή βία). Ένα μόνο τραυ-
ματικό περιστατικό στην ενηλικίωση μπορεί να οδηγήσει σε απλό μετα-τραυματικό
άγχος (van dam et al., 2013, 32-48).

Η ύπαρξη μετα-τραυματικής διαταραχής Άγχους συναντάται συχνά σε άτομα με κατάχρηση
ουσιών, καθώς η χρήση ουσιών μεταβάλλει τα συναισθήματα και περιορίζει το άγχος
και τον φόβο. Η εμφάνισή μετα-τραυματικού Άγχους είναι 2 με 3 φορές υψηλότερη
στις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, απ’ ότι στους άνδρες (πουλόπουλος, 2009, 54).

ΚΑτΑΝοώΝτΑΣ τΗΝ ΕξΑρτΗΣΗ

Η εξάρτηση είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα το οποίο εμπλέκει ατομικούς, κοινωνικούς και
βιολογικούς παράγοντες. πλήττει εκατομμύρια άτομα κάθε μέρα.

Η εξάρτηση ερμηνεύεται ως σύμπτωμα, και αποτέλεσμα ατομικών, διαπροσωπικών, οικογενει-
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ακών, κοινωνικών παραγόντων, και όχι ως ασθένεια καθώς κατά τον Olievenstein, η
χρήση ναρκωτικών ουσιών οφείλεται σε ταυτόχρονη συμπλοκή τριών παραμέτρων:
μιας συγκεκριμένης προσωπικότητας, με μια συγκεκριμένη ουσία, σε μια δεδομένη
κοινωνικο-πολιτιστική στιγμή (van dam et al., 2013, 18). τα ναρκωτικά γίνονται το επί-
κεντρο στη ζωή του εξαρτημένου ατόμου. Η εξάρτηση οδηγεί σε κλινικά σημαντική
δυσλειτουργία, όπως αποτυχία στην εκπλήρωση βασικών ευθυνών, χρήση παρά τους
κινδύνους για τη σωματική υγεία, όπως και διαπροσωπικά, κοινωνικά, νομικά προβλή-
ματα (van dam et al., 2013, 18). 

οι norman et al. (2010) θεωρούν ότι η εξάρτηση από ουσίες έχει τις ρίζες της στα παιδικά
τραύματα, και αναφέρονται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου το παιδί εκτίθεται σε
ασυνήθιστες νοσηρές καταστάσεις βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, εγκατάλειψης,
ψεύδους και σκληρότητας, γεγονός που συνδέεται με πολλά ευρήματα μελετών τα
οποία παρουσιάζονται, αναλυτικά, παρακάτω.

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας η εξάρτηση ορίζεται ως μια κατάσταση ψυχική
και μερικές φορές σωματική, που προκύπτει ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ
ενός ζώντος οργανισμού και ενός ναρκωτικού, η οποία χαρακτηρίζεται από επιδρά-
σεις στη συμπεριφορά ή άλλες που περιλαμβάνουν πάντοτε μία εσωτερική ώθηση για
τη λήψη του ναρκωτικού σε περιοδική ή διαρκή βάση με σκοπό τη βίωση ψυχικών
εμπειριών και σε ορισμένες περιπτώσεις την αποφυγή των ενοχλήσεων που προκα-
λούνται από την έλλειψή τους. Συγγενείς έννοιες που αφορούν στην εξάρτηση είναι η
έννοια της ανοχής, δηλαδή η σταδιακά αυξανόμενη δόση της ουσίας για να επιτευ-
χθεί το επιθυμητό ή αναμενόμενο αποτέλεσμα από τη χρήσης της στον οργανισμό,
καθώς και το σύνδρομο στέρησης, μία σειρά ψυχολογικών και σωματικών συμπτωμά-
των που παρουσιάζονται εξαιτίας της μείωσης ή διακοπής της χρήσης της ουσίας
(whO, 1964, 273). 

οι ΘΕώριΕΣ τΗΣ ΣυΝδΕΣΗΣ

πλήθος θεωριών προσπαθούν να ερμηνεύσουν την εξάρτηση με βάση το τραύμα και έχουν
αναπτυχθεί αντίστοιχα μοντέλα και υποθέσεις. 

το Μοντέλο Αυτοΐασης υποστηρίζει ότι η μετα-τραυματική διαταραχή Άγχους οδηγεί στη χρή-
ση ουσιών (ford & russo, 2006; driessen et al., 2008). Από αναπτυξιακή σκοπιά, το
στρες που προέρχεται από τραυματικά γεγονότα της παιδικής ηλικίας, διέπει τους
αυτορυθμιστικούς μηχανισμούς ωρίμανσης τόσο σε νευροβιολογικό, όσο και σε συ-
μπεριφορικό επίπεδο, αυξάνοντας τις πιθανότητες για κατάχρηση ουσιών (ford &
russo, 2006; schäfer & najavits, 2007; van dam et al., 2013). Έτσι, η χρήση μειώνει,
ανακουφίζει και καταστέλλει, τα αρνητικά συμπτώματα της διαταραχής, τα οποία με
τη σειρά τους μπορεί να πυροδοτήσουν την ακαταμάχητη επιθυμία για λήψη της ου-
σίας (craving) και κατ’ επέκταση και την υποτροπή (cohen et al., 2003; norman, et al.,
2010; van dam et al., 2013; driessen et al., 2008; ford & russo, 2006).

Η Υπόθεση Αυξημένου Ρίσκου (high-risk hypothesis) υποστηρίζει ότι η κατάχρηση ουσιών επι-
τείνει την πιθανότητα (επανα-)τραυματισμού και κατ’ επέκταση και τον κίνδυνο εμφά-
νισης μετα-τραυματικής διαταραχής Άγχους. Ενίοτε, συμβαίνει και το αντίστροφο. Η
κατάχρηση ουσιών μπορεί να εμπλέκεται στην εγκαθίδρυση τραυματικών μνημονικών
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ιχνών και η αποχή από τη χρήση μπορεί να «ξυπνήσει» τραυματικές μνήμες και να
πυροδοτήσει την εμφάνιση συμπτωμάτων μετα-τραυματικής διαταραχής Άγχους, κα-
θώς το σύνδρομο στέρησης, από νευροβιολογική και ψυχολογική σκοπιά, προσομοι-
άζει τις φυσιολογικές εμπειρίες που σχετίζονται με το τραύμα (schäfer & najavits,
2007, 182-203).

Η Υπόθεση Ευαλωτότητας (the Susceptibility Hypothesis) υποστηρίζει ότι η κατάχρηση ουσιών
αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης μετα-τραυματικής διαταραχής Άγχους έπειτα από
έκθεση σε τραυματικό γεγονός, λόγω υψηλότερης ψυχολογικής και βιολογικής ευα-
λωτότητας στη διαταραχή, ατόμων που κάνουν χρόνια κατάχρηση (schäfer & najavits,
2007, 182-203).

το Μοντέλο Αυτo-ρύθμισης (Self-Regulation Model) θεωρεί ότι το τραύμα διαταράσσει τον δε-
σμό, την προσκόλληση του ατόμου με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του
οδηγώντας σε μια περιορισμένη ικανότητα αυτο-ρύθμισης. Η χρήση της ουσίας δεν
είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια του ατόμου να αυτo-ρυθμίσει τον εαυτό του στo
πλαίσιo της προσαρμογής (Padykula & conklin, 2010, 57-72). 

Η ύπαρξη τραύματος αποτελεί έναν αρκετά ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση
εξάρτησης, αποτελεί, όμως και παράγοντα κινδύνου καθώς η ταυτόχρονη χρήση πολ-
λών ουσιών φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με τη σοβαρότητα της κακοποίησης (van
dam et al., 2013, 82-97). οι παράγοντες της κακοποίησης που επηρεάζουν την κατά-
χρηση ουσιών είναι η ηλικία (μέσος όρος 10 ετών), η βιαιότητα και η διάρκεια της σε-
ξουαλικής κακοποίησης, καθώς όσο σοβαρότερο είναι το περιστατικό και όσο μεγαλύ-
τερη η διάρκεια, τόσο πιθανότερη είναι η κατάχρηση ουσιών, η ταυτότητα του θύτη
καθώς η κακοποίηση μπορεί να προέρχεται από πατρική φιγούρα ή άτομο του οικογε-
νειακού περιβάλλοντος. Επίσης, σημαντική είναι η αυτοεκτίμηση, καθώς όσο πιο χα-
μηλή είναι, τόσο η χρήση βρίσκει γόνιμο έδαφος, και οδηγεί περαιτέρω σε στιγματι-
σμό και περιθωριοποίηση. Σημαντική επίσης είναι η επαναλαμβανόμενη κακοποίηση,
δηλαδή το ιστορικό πολλαπλής θυματοποίησης (π.χ. βία από γονείς, σεξουαλική κα-
κοποίηση). Η αποκάλυψη της κακοποίησης, όταν δεν γίνεται το άτομο πιστευτό, κατη-
γορείται και δεν λαμβάνει βοήθεια, επίσης αποτελεί σημαντικό λόγο. Όλα τα παραπά-
νω, μέσα από την πορεία τους στην εξάρτηση, φαίνεται να διογκώνονται, καθιστώντας
τις ανάγκες των ατόμων ως προς τη θεραπεία ιδιαίτερα αυξημένες και εξειδικευμένες
(πουλόπουλος, 2009, 55-56).

οι πΑρΑΓοΝτΕΣ που ΣυΝδΕουΝ τΗΝ ΕξΑρτΗΣΗ μΕ τΗΝ ΚΑΚοποιΗΣΗ

οι εμπειρίες κακοποίησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου που συνδέεται με την
εξάρτηση και ορισμένα ευρήματα υπογραμμίζουν την ισχυρή σύνδεση του ιστορικού
κακοποίησης με την εγκατάσταση της εξάρτησης (fernadez - Montalvo et al., 2015,
33-35). Συγκεκριμένα, το 46% ατόμων που ήταν εξαρτημένοι στα ναρκωτικά ήταν θύ-
ματα κακοποίησης με στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ποσοστών κακοποίη-
σης των ανδρών (37,8%) και των γυναικών (79,6%). τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα
άτομα με ιστορικό χρόνιας κακοποίησης, έχουν σοβαρότερο βαθμό εξάρτησης καθώς
και αυξημένα ποσοστά συν-νοσηρότητας (fernadez - Montalvo et al., 2015, 33-35), με
τα ποσοστά να κυμαίνονται από το 30% έως το 90% (carruth, & Burke, 2006; cuomo
et al., 2008; driessen et al., 2008; McGovern, et al., 2009; norman, et al., 2010; van
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dam et al., 2013). οι άνδρες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σωματικής κακοποί-
ησης και εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες, αντίθετα με τις γυναίκες οι οποίες πα-
ρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά σεξουαλικής κακοποίησης και κατάχρησης νόμιμων
ουσιών, όπως αλκοόλ και αντικαταθλιπτικών (cohen et al., 2003, 87-158).

Στα ελληνικά δεδομένα, τα αποτελέσματα ερευνών του ΚΕΘΕΑ, παρουσιάζουν το 40% των γυ-
ναικών που παρακολουθούν τα προγράμματα του να έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά,
ενώ, αντίστοιχα στους άνδρες το ποσοστό είναι 8,9%. Όσον αφορά στη σωματική κα-
κοποίηση, για τις γυναίκες το ποσοστό ανέρχεται σε 53,3%, και για τους άνδρες, αντί-
στοιχα σε 20,1%. Σε μελέτη του 2002, οι 6 στις 10 γυναίκες είχαν υποστεί σωματική
κακοποίηση, ποσοστό διπλάσιο από αυτό των ανδρών (31%), ενώ 3 στις 10 είχαν υπο-
στεί σεξουαλική κακοποίηση, ποσοστό έξι φορές μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών
(5,4%) (πουλόπουλος, 2009, 55).

Η πλειονότητα των γυναικών που είναι εξαρτημένες από ουσίες, έχουν κακοποιηθεί στο πα-
ρελθόν. Εξ αυτών, το 74% έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, το 52% σωματικά και το 72%
συναισθηματικά (covington, 2008; driessen et al., 2008).

οι γυναίκες που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες ξεκινούν σε μικρότερη ηλικία τη χρήση
ουσιών και εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κατάχρησης, δυσκολεύονται να αρνηθούν
ανεπιθύμητες σεξουαλικές δραστηριότητες και να προστατεύσουν τον εαυτό τους
από τον κίνδυνο λοιμώξεων και hiv. Η επανάληψη του βιώματος της κακοποίησης, μέ-
σα από τον τρόπο ζωής στη χρήση, προκαλεί περαιτέρω βλάβη στη σωματική κα στη
ψυχική υγεία (πουλόπουλος, 2009, 57). οι γυναίκες αυτές έχουν 3 φορές περισσότε-
ρες πιθανότητες να κάνουν χρήση μαριχουάνας, 6 φορές περισσότερες πιθανότητες
για χρήση κοκαΐνης, και 14 φορές περισσότερες πιθανότητες για χρήση άλλων ου-
σιών, ηρωίνης και αμφεταμινών (πουλόπουλος, 2009, 54).

Η ΕξΑρτΗΣΗ ώΣ διΕξοδοΣ

το υψηλό ποσοστό των κακοποιημένων ατόμων που είναι εξαρτημένα υποδηλώνει την τάση
της εξάρτησης στις ουσίες ως «διέξοδο» από τα παραπάνω βιώματα και συναισθήμα-
τα που προκαλούνται. οι γυναίκες παρουσιάζονται πολλαπλά επιβαρυμένες με όλα τα
είδη κακοποίησης, συγκριτικά με τους άνδρες (fernadez-Montalvo et al., 2015, 88).

τα άτομα που έχουν υποστεί κακοποίηση, χρησιμοποιούν τις ουσίες, για να «παγώσουν» τον
πόνο και τη συναισθηματική φόρτιση που προέρχεται από τραυματικά βιώματα που
έχουν υποστεί. οι γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί στιγματίζονται, ενοχοποιούνται και
περιθωριοποιούνται περισσότερο απ’ ό,τι οι άνδρες (covington, 2007, 2-11). 

Η συναισθηματική αποσύνδεση είναι εξίσου χαρακτηριστική σε άτομα που έχουν κακοποιηθεί
σεξουαλικά, ως μηχανισμός άμυνας. Η αποσύνδεση έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο στις
σχέσεις και στην ικανότητα κάποιου για οικειότητα, επειδή, όταν ένα πρόσωπο απο-
συνδέεται συναισθηματικά, ουσιαστικά δεν είναι παρόν στη σχέση, ούτε είναι ικανό
για βαθιά σύνδεση (fernadez-Montalvo et al., 2015, 92).

οι fernadez-Montalvo et al. (2015), όπως και ο schimmenti (2012) διαπίστωσαν ότι το ιστορικό
κακοποίησης στην παιδική ηλικία ήταν σημαντικά συνδεδεμένο με το ιστορικό εξαρτη-
μένων ατόμων που παρουσίαζαν βίαιες και παραβατικές συμπεριφορές. Αυτά τα άτο-
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μα, ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να ελέγξουν τη βίαιη συμπεριφορά τους είτε με την
οικογένεια, είτε με τους φίλους, είτε με άλλους χρήστες. Επιπλέον, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, η βία αποτελούσε μέρος των παραβατικών συμπεριφορών (π.χ. κλοπές, λη-
στείες, εμπόριο ναρκωτικών κ.ά.).

Συνεπώς, η χρήση αποτελεί διέξοδο, διαφυγή ώστε να καλυφθεί η ανάγκη να ανακουφίσουν,
να διαχειριστούν τα επώδυνα συναισθήματα και οι μνήμες των τραυματικών βιωμάτων
να περάσουν στη λήθη. το κόστος, ωστόσο, παραμένει επιζήμιο, καθώς τα άτομα
αποσυνδέονται από τον βαθύτερο εαυτό τους και από τις σχέσεις με τους άλλους. 

Η μΕΘοδολοΓιΑ τΗΣ μΕλΕτΗΣ

το εργαλείο της ποιοτικής μεθόδου που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης
είναι η σε βάθος συνέντευξη, καθώς θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη για να αναδειχθεί
ο λόγος των συμμετεχουσών. Είναι ένα αποκαλυπτικό εργαλείο, ιδιαίτερα όταν η
έρευνα αποσκοπεί στην σε βάθος μελέτη και στην κατανόηση συγκεκριμένων ευαί-
σθητων θεμάτων (Καλλινικάκη, 2010, 88).

οι πέντε (5) γυναίκες που δέχθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα πληρούσαν τα κριτήρια της
εξάρτησης, είχαν έντονη παραβατική συμπεριφορά, εμπειρία εγκλεισμού, και σύμφω-
να με το ιστορικό τους είχαν κακοποιηθεί στη παιδική ηλικία. τηρήθηκαν, σε όλη τη
διαδικασία της μελέτης, τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, όπως το
ζήτημα της ασφάλειας και της προστασίας των συμμετεχουσών, τόσο από την πλευρά
της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών τους δεδομένων, όσο και
της συναισθηματικής τους ασφάλειας και προστασίας (traianou, 2013).

Για την πραγματοποίηση της συνέντευξης αξιοποιήθηκαν οι άξονες που προέκυψαν από τη με-
λέτη της βιβλιογραφίας και οι ερωτήσεις ήταν περιορισμένες σε απλή και κατανοητή
γλώσσα, «οικεία» προς τις συμμετέχουσες και όλες «ανοιχτού τύπου», ώστε να μπορέ-
σουν με τον δικό τους προσωπικό τρόπο, να εκφράσουν τα βιώματα και τις απόψεις
τους. τα δεδομένα της έρευνας αποτελούν τα αυθεντικά αποσπάσματα από τις απο-
μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, καθώς οι συγγραφείς θεωρούν ότι μέσω της έρευ-
νας, οι προσπάθειες για πρόληψη, ενημέρωση, έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία μπο-
ρούν να ενισχυθούν όταν οι ‘επιζήσασες’ μιλούν για τις προσωπικές τους ιστορίες και
επιχειρείται να γίνει κατανοητός ο λόγος τους. 

Η ΑΝΑλυΣΗ πΕριΕΧομΕΝου

Η ανάλυση του υλικού που προέκυψε από τις απομαγνητοφωνήσεις πραγματοποιήθηκε σύμ-
φωνα με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου που δίνει τη δυνατότητα εστίασης
κυρίως στις εκφραζόμενες ιδέες παρά στο ύφος του κειμένου. οι έννοιες που προ-
κύπτουν μέσω της ανάλυσης μπορούν να βοηθήσουν στη βαθύτερη κατανόηση του
φαινομένου και να οδηγήσουν στη διαμόρφωση μίας θεωρίας (strauss & corbin,
1998, 57-63).

Στη διερεύνηση της βιβλιογραφίας και σχετικών μελετών, δεν βρέθηκε αντίστοιχη μελέτη με
τους συγκεκριμένους άξονες της παρούσας έρευνας. τόσο για τον σχεδιασμό των
αξόνων, όσο και της ανάλυσής τους, αξιοποιήθηκαν οι θεματικές που προκύπτουν
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από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, καθώς και η κλινική εμπειρία των
συγγραφέων.

Η τεχνική της ανάλυσης του περιεχομένου αφορά στη συστηματική κωδικοποίηση του
γραπτού και προφορικού λόγου και στη μετατροπή του κειμένου σε κατηγορίες που
εκφράζουν ένα συγκεκριμένο σύστημα κωδικοποίησης με βάση τους ερευνητικούς
άξονες.

πΑρουΣιΑΣΗ τώΝ δΕδομΕΝώΝ

οι αφηγήσεις των γυναικών σε αρκετά σημεία, είναι έντονα φορτισμένες και με παύσεις. ιδιαί-
τερα, τις στιγμές που ανακαλούν και περιγράφουν τα τραυματικά γεγονότα, φαίνεται
να αναβιώνουν το τραυματικό περιστατικό και να μιλάνε σε ενεστώτα χρόνο. Συσχετί-
ζοντας τα ευρήματα, από τα στοιχεία αυτής της έρευνας, αλλά και προηγούμενες
έρευνες, συνάδουν με την εξαιρετικά επιβαρυμένη εικόνα των γυναικών σε όλες τις
μορφές κακοποίησης. 

με τη σωματική βία, οι γυναίκες δείχνουν να είναι «εξοικειωμένες». ώς άμυνα επιχειρούν να
αποσυνδέσουν το βίωμα από το συναίσθημα. Εξίσου, αποσύνδεση, υπάρχει και στην
αφήγηση της σεξουαλικής κακοποίησης. Στην αναφορά της συναισθηματικής κακο-
ποίησης, υπάρχει, είτε υπερ-τονισμός και έντονη συναισθηματική έκφραση, είτε άρνη-
ση ή και υποτίμησή της, αρχικά, μέχρι να συνδεθεί μέσα στην αφήγηση. Και όταν συν-
δέεται, και στη δεύτερη περίπτωση, παρατηρείται έντονα φορτισμένη έκφραση. Χαρα-
κτηριστικό, είναι το Σύνδρομο του αμέτοχου θεατή, που παρατηρείται όταν υπάρχει
βία μεταξύ των συζύγων αλλά και κακοποίηση σωματική ή σεξουαλική άλλου αδελφού
μέσα στην οικογένεια. Η λεκτική βία (βρισιές, απειλές) είναι από τις πιο χαρακτηριστι-
κές μορφές του συνδρόμου του αμέτοχου θεατή (de Zulueta, 2008, 56-68).

Σύμφωνα με μελέτες, η εμπειρία των παιδιών να βλέπουν τις επιθέσεις εναντίον της μητέρας
τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαταραχών της συμπεριφοράς
και της προσωπικότητας τους. Επιπλέον συχνά η μητέρα που κακοποιείται, μπροστά
στην απειλή χτυπήματος, από ένστικτο αυτοσυντήρησης, χρησιμοποιεί το παιδί ως
ασπίδα με αποτέλεσμα πολλές φορές να κακοποιείται το παιδί, χωρίς αυτό να είναι
το ίδιο αντικείμενο οργής του πατέρα (de Zulueta, 2008, 56-68.) το σύνδρομο του
αμέτοχου θεατή προκύπτει, μέσα από την ανάκληση των βιωμάτων τους. Στο παρόν,
συνδέεται, ό,τι στο παρελθόν ήταν απωθημένο ή αποσυνδεδεμένο, γεγονός που λει-
τουργεί ως «κάθαρση».

οι μορφΕΣ τΗΣ ΚΑΚοποιΗΣΗΣ

Η σωματική κακοποίηση

«ο μπαμπάς να έρχεται και σε εμάς να χτυπάει… έτσι το ζούσα… πάρα πολλά, έντονα
περιστατικά… Ο μπαμπάς πάντα γυρνούσε μεθυσμένος, πάντα έψαχνε για κάποιο πρό-
βλημα, πάντα το έβρισκε, κάπως έτσι, γινόντουσαν οι τσακωμοί, έπαιρνε τη μπάλα η
μαμά, μετά εμείς και μετά ήτανε ένας πανικός στο σπίτι, δηλαδή, αίματα, νοσοκομεία,
εντάξει.»

16 Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς

exartiseis_32Ν_corr.qxp_99.qxd  27/01/2020  17:38  Page 16



«Θεωρώ ότι έτρωγα αρκετό ξύλο από τη μητέρα μου, τις φορές που δεν ήμουν καλό
παιδί, κατά τα δικά της κριτήρια… την εκνεύριζα ή ήταν κουρασμένη, δεν είχε τρόπο να
μου το πει αλλιώς, ή ζητούσα κάτι παράλογο για εκείνη έτρωγα ξύλο. Μάλλον το μετά-
νιωνε στο τέλος και πάντα το κουκούλωνε αγοράζοντάς μου πράγματα… Για να θυμά-
μαι ήταν έντονο και πολύ βίαιο το ξέσπασμα, βίαιο. Ήταν έντονο το ξέσπασμα… αλλά
σίγουρα για ένα παιδί, στο δημοτικό, είναι τραυματικό, ήταν τραυματικό αυτό.»

«το ξύλο που έτρωγα από τον αδελφό μου… θυμάμαι πολύ έντονα ότι έτρωγα πολύ ξύ-
λο, γινόταν επί καθημερινής βάσης, ήξερα ότι θα φάω ξύλο, δεν υπήρχε περίπτωση…
Εντάξει, με χτύπαγε με κάτι καλώδια… είχε φτιάξει ένα καμτσίκι… με δύο κόμπους
στην άκρη και πέντε σχοινιά, καμτσίκι δερμάτινο… Αυτό το θυμάμαι πολύ έντονα το
καμτσίκι.»

«Έπειτα ήταν σωματική βία… ήτανε βαρύ, έπαιρναν ξύλα, από τα δέντρα, είχανε τους
χάρακες που μας χτυπάγανε στα χέρια… νομίζω ότι όλο αυτό… ήτανε αυτό που μου
δημιούργησε τον χαρακτήρα.»

Η σεξουαλική κακοποίηση

«Είχα σεξουαλική κακοποίηση, δεν μου είναι ξεκάθαρο αν είναι βιασμός, δεν μπορώ να
δώσω μία ταμπέλα σε αυτό. Αυτό που μου είναι σίγουρο είναι ότι με παρενοχλούσε σε-
ξουαλικά ο παππούς μου, ο πατέρας της μητέρας μου, στο σπίτι μας… μπορεί να κοι-
μόμουν και στο κρεβάτι των παππούδων, γιατί μέναμε μαζί με παππού και γιαγιά, …
έτσι, αποσπασματικά κομμάτια που έχω, είχε αρχίσει να με χαϊδεύει, σε σημεία που
δεν έπρεπε, να χρησιμοποιεί το δάχτυλο του. Αυτή τη μορφή βιασμού, αν λέγεται έτσι,
ή παρενόχληση, οκ.»

«Αλλά αυτό που μου έρχεται πιο έντονα στο μυαλό είναι ο βιασμός, γιατί το βίωσα πο-
λύ μικρή και πολύ πριν τη χρήση, όχι μέσα από το σπίτι, ήταν ένας άλλος άνθρωπος,
φίλος του παππού μου ήταν. Ήταν πολύ μεγάλος άνθρωπος αυτός, εγώ ήμουνα γύρω
9, 10 χρονών, όταν είχε γίνει αυτό… εντάξει, σαν βιασμός υπήρξε μία μόνο φορά. Πριν
υπήρχε, όμως και προεργασία. Δηλαδή με φώναζε εκεί και μου έδινε λεφτά, ή κάτι
έτσι… ήτανε οικογενειακός φίλος, φίλος του παππού, μου έλεγε να πηγαίνω εκεί, να
μου δίνει χαρτζιλίκια ή κάτι παιχνίδια και τέτοια. Αυτός με ακουμπούσε, μου έκανε διά-
φορες χειρονομίες, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα γιατί… ήμουνα πολύ μικρή, μου έλεγε
ιστορίες και κάποια στιγμή έγινε και αυτό… μετά από αυτό, όμως, τελείωσαν όλα… δεν
υπήρξε, δηλαδή άλλη φορά… είχε γίνει μόνο μία φορά.»

«Σεξουαλική κακοποίηση… είναι από, σε εισαγωγικά, από συγγενικό μου πρόσωπο…
μία γυναίκα, γυναίκα ήταν, που με κρατούσε η μαμά της, από μικρή πριν πάω στο ίδρυ-
μα, η μαμά μου δούλευε και με κρατούσε αυτή. Είχαμε κρατήσει σχέσεις, την έλεγα
«αδελφή», τη μάνα της την έλεγα «μαμά» και με είχε πάρει να κοιμηθώ από τη μαμά
στο δικό της σπίτι. Και είχε φέρει ένα φίλο, και με είχανε βάλει στη μέση… και κάνανε
αυτά που κάνανε… πρέπει να ήμουν γύρω στα 10, 11…» 
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Η συναισθηματική κακοποίηση

«τότε που ήμουνα μικρό παιδάκι, εντάξει, από πάντα θυμάμαι ότι υπήρχε βία μέσα στο
σπίτι μου, ήτανε κάτι λογικό, τέλος πάντων, έτσι έχω μεγαλώσει, είχα τέτοιο κλίμα μέ-
σα στο σπίτι, μεταξύ των γονιών… η μαμά να κρύβεται πίσω από εμάς, για τη δική της
ασφάλεια, δηλαδή μας χρησιμοποιούσε, κατά κάποιο τρόπο, … έτσι το ζούσα.»

«Εντάξει, εγώ, να σου πω την αλήθεια δεν είπα, ποτέ τίποτα, γιατί πίστευα ότι θα δημι-
ουργούσα πρόβλημα μέσα στο σπίτι, ότι θα μάθαινε ο πατριός μου ότι η μάνα μου με
έστελνε εκεί και θα είχε πρόβλημα η μάνα μου, γιατί υπήρχε κακοποίηση μέσα στο σπί-
τι, ο πατριός μου βάραγε τη μάνα μου, τότε. Το έβλεπα… σε εμάς, δεν είχε κάνει ποτέ
τίποτα, αλλά έβλεπα αυτό να συμβαίνει συνέχεια, και δεν ήθελα, γι’ αυτό. Και το άλλο,
ότι δεν ήθελα να μάθω, σε καμία περίπτωση, ότι η μάνα μου μπορεί και να ήξερε κάτι
για όλο αυτό, οπότε, άθελα, κάτι μπορεί, κάτι να μάθαινα που δεν θα μου άρεσε και θα
ήτανε χειρότερο από αυτό που πέρασα. Θα με πλήγωνε πολύ περισσότερο… και νόμιζα
ότι δεν θα μπορούσα να το αντέξω αυτό.»

«Για έμενα είναι η μεγαλύτερη η συναισθηματική. Το κύριο πράγμα που αισθάνεται ένα
παιδί όταν το εγκαταλείπουν οι γονείς του και το αφήνουν σε ένα ίδρυμα, είναι η κακο-
ποίηση που νιώθει η ψυχή του… είναι ο πόνος της απόρριψης, ο πόνος ότι δεν σε θέ-
λουν, συν όλη την κακοποίηση και σωματική που βίωσα εγώ εκεί… ψυχολογική είναι
εκτός από την απόρριψη του γονιού, είναι το θέμα της τιμωρίας… με πονάει… Είναι
όταν γύρισα από διακοπές, γιατί εκεί στο ίδρυμα, βγαίναμε έξω τις διακοπές. Στο ίδρυ-
μα πήγα 7 χρονών. Και όταν γύρισα από τις διακοπές… έκλαιγα το βράδυ στο κρεβάτι
μου, γιατί ήθελα τη μαμά μου, ήθελα να πάω σπίτι μου… Και, ναι, το τρομερότερο που
έχω ζήσει… το προσωπικό μου είπε ότι στην έξοδο που είχα, πήγα και ήπια πορτοκα-
λάδα και κάτι μου ρίξανε μέσα στο ποτό… φέρανε ένα γιατρό και μου έκανε ηρεμιστική
ένεση και το κυριότερο ήταν, ότι μετά με πήγαν σε ένα δωμάτιο, σαν απομόνωση, και
με αφήσανε εκεί, και ήτανε ηλικία 8 χρονών, και νομίζω όλο αυτό είναι αυτό που δια-
μόρφωσε τον χαρακτήρα μου, τη συμπεριφορά μου που έχω εδώ… Στην απομόνωση
έμεινα μιάμιση μέρα… γενικά, αυτό το δωμάτιο ήταν ο ‘εφιάλτης μου’… Όχι, μόνο για
εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, γιατί ό,τι αταξία έκανα, είτε ψείρες είχες που κολλάγαμε,
είτε οτιδήποτε, ήταν το δωμάτιο της ‘απομόνωσης’ αυτό. Και γενικά, από τα 7 μου, μέ-
χρι τα 13 μου, εγώ ζούσα μέσα σε αυτή την ‘απομόνωση’».

οι ΕπιπτώΣΕιΣ τΗΣ πΑιδιΚΗΣ ΚΑΚοποιΗΣΗΣ

οι επιπτώσεις είναι άμεσες, έντονες και διαβρωτικές ως προς την ανάπτυξη και της προσωπι-
κότητας και της συναισθηματικής ωρίμανσης του ατόμου. τα ψυχολογικά χαρακτηρι-
στικά του κακοποιημένου παιδιού, πολλά εκ των οποίων συνάδουν με τα ευρήματα
της ανάλυσης είναι: η εκδήλωση έντονων συναισθηματικών αντιδράσεων, η μειωμένη
αυτοεκτίμηση, το συναίσθημα κατωτερότητας, τα προβλήματα συμπεριφοράς (επιθε-
τικότητα, εναντιωματική συμπεριφορά, απόσυρση, απομόνωση), το «παγωμένο βλέμ-
μα», η καχυποψία, η ψευδοενήλικη συμπεριφορά, οι ασταθείς αντιδράσεις, η δυσκο-
λία ανοχής στη ματαίωση, οι εφιάλτες, η ανικανότητα να εμπιστευτούν, οι αυτοκατα-
στροφικές συμπεριφορές και οι σημαντικές δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις. το
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τραύμα είναι αποτέλεσμα της μυστικότητας και της ντροπής που τροφοδοτείται
(Bagley, King, 1990, 51).

Η αποστασιοποίηση, η αποσύνδεση από το συναίσθημα, παρουσιάζεται ως κυρίαρχη άμυνα
διαχείρισης του τραύματος και των επώδυνων συναισθημάτων που εκλύονται, κυρίως
στις γυναίκες. οι γυναίκες δίνουν έμφαση στην έλλειψη εμπιστοσύνης και προδοσίας
που βίωσαν ως παιδιά. ιδιαίτερα, σε ότι αφορά στη σεξουαλική κακοποίηση, η έλλει-
ψη εμπιστοσύνης και προδοσίας έχει να κάνει με την ενοχοποίηση, την αμφισβήτηση,
το αίσθημα εκμετάλλευσης, της μη προστασίας, της «θυσίας», είτε το αποκάλυψαν εί-
τε όχι. Από την παιδική ηλικία, φαίνεται να ενοχοποιούνται και να υιοθετούν, κυρίως,
εσωστρεφή συμπεριφορά. Χαρακτηριστικά αναφέρουν:

Αποσύνδεση από το συναίσθημα

«Είχα παγώσει τόσο πολύ που δεν με ένοιαζε τίποτα… δεν ήθελα κανείς να με νιώθει…»

«Νομίζω δε θυμάμαι να ένιωθα… νομίζω κάπως, κάτι είχα κάνει και δεν… για να μην
πονάω, τα είχα κλειδώσει όλα αυτά, χωρίς τη χρήση.»

«Δεν άφηνα να το αισθανθώ, έτσι, όπως το ζω στην πραγματικότητα.»

Απομόνωση και μοναξιά 

«Με επηρέασε να μη μιλάω με κανέναν… και το πιο σημαντικό ότι δε μίλαγα με κανέ-
ναν, δεν έλεγα δηλαδή πώς είμαι, αν είμαι στεναχωρημένη ή χαρούμενη».

«Όλος αυτός ο συνδυασμός, με έμαθε ότι είμαι μόνη μου, τα μπορώ όλα μεν, αλλά τα
μπορώ μόνη μου.»

«Ήμουνα, γενικά, πάρα πολύ κλειστή… μοναξιά.»

Έλλειψη εμπιστοσύνης και προδοσία

«Εμένα μου έχει κάνει πιο πολύ το ότι με έστελνε η μάνα μου να πάρω χρήματα από
αυτόν τον άνθρωπο (παύση). Αυτό μου έχει μείνει περισσότερο από τον βιασμό, το
ότι πίστευα ότι κάτι μπορεί να ήξερε και ότι με έστελνε γιατί φοβότανε να μη συμβεί
σε εκείνη… αλλά αυτό με βασάνιζε για πάρα πολλά χρόνια… αυτό, ήταν πολύ τρομα-
κτικό και νομίζω ότι είναι κάτι που με στιγμάτισε γενικά.»

«Το είπα στη μαμά μου και μου είπε ότι είναι ψέματα, και να μην το πω παραέξω, και
δεν το ξέρει κανένας, ούτε οι αδελφές μου.»
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«Πρώτα από όλα θυμάμαι ότι το επικοινώνησα με τη μητέρα μου, ότι της το είπα ‘ξέ-
ρεις κάτι, έτσι και έτσι ο παππούς’, δεν με πίστεψε ποτέ… Και ήταν και ο λόγος που
σταμάτησα να πιστεύω και να εμπιστεύομαι τη μητέρα μου …από τότε άρχισε να είναι
ουσιαστικά επιφανειακή η σχέση μας, τυπική, τι κάνω, που πάω, χωρίς να υπάρχει συ-
ναίσθημα, χωρίς να υπάρχει ουσία. Αυτό συνδυάστηκε και με τα στερεότυπα που μία
ζωή, με ‘βύζαινε’ η μάνα μου, με γαλουχούσε ότι όλοι οι άντρες είναι μ… επειδή είχε
χωρίσει, ‘ότι είναι γουρούνια, όλοι θέλουν να σε εκμεταλλευτούν οι άντρες, έτσι, καλό
μην περιμένεις, καλύτερα να μένεις μόνη σου, μη παντρευτείς ποτέ, οι άντρες. Οι γυ-
ναίκες, όλες θέλουν να σου κλέψουν τον άντρα, δεν υπάρχουν αληθινές φιλίες’. Με
άντρες δε μπορούσα να είμαι, με γυναίκες δε μπορούσα να είμαι, ε… είμαι μόνη μου …
ποτέ δεν ήμουν ειλικρινής, πάντα είχα τον φόβο ότι θα μου την κάνουν, και κράταγα
άμυνα, έβαζα τοίχο, δεν μπορούσα να δοθώ, να νιώσω φιλία αληθινή.»

Απόρριψη

«Το κύριο πράγμα που αισθάνεται ένα παιδί όταν το εγκαταλείπουν οι γονείς του και το
αφήνουν σε ένα ίδρυμα, είναι η κακοποίηση που νιώθει η ψυχή του… είναι ο πόνος της
απόρριψης, ο πόνος ότι δεν σε θέλουν …ήταν ένα πράγμα που το ένιωθα συνέχεια, την
απόρριψη.»

Έντονα συναισθήματα

«Τα συναισθήματα, σίγουρα, ήτανε πόνος, ήτανε θυμός.»

«Ήμουνα πολύ θυμωμένο παιδί.»

Οι ενοχές

«Δεν μου φαινόταν ότι ήταν κάτι κακό σαν παιδί… Στο Γυμνάσιο, όταν είδα και αυτή η
πληροφορία να έρχεται κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να γίνεται έτσι …δεν ήταν normal όλο
αυτό που γινόταν και άρχισα να νιώθω ενοχές.»

Επιθετική συμπεριφορά 

«Δηλαδή όλο αυτό που περνούσα σπίτι από τον αδελφό μου, εγώ το έκανα σε άλλα
παιδιά έξω… αλλά εγώ έκανα το δικό μου.»

«Να βγάζω ένα είδος μαγκιάς, να φοράω προκλητικά ρούχα, γιατί ήθελα να το φέρω
εγώ, να μη συμβεί μόνο του, δηλαδή ό,τι και αν συμβεί μετά, άμα ήτανε να ξαναγίνει
να το είχα προκαλέσει εγώ, να μη γίνει από μόνο του αυτό… είχα γίνει αγοροκόριτσο
πολύ, έκανα φασαρίες, τσακωνόμουνα συνέχεια…»
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Η ΣυΝδΕΣΗ μΕ τΗ ΧρΗΣΗ ΚΑι τΗΝ πΑρΑβΑτιΚοτΗτΑ

h ανάγκη για διέξοδο και ανακούφιση από επώδυνα συναισθήματα που συνοδεύουν την κακο-
ποίηση στην παιδική ηλικία, είναι ο ισχυρότερος παράγοντας της σύνδεσης με τη
χρήση. Η χρήση είναι η «φυγή», το «πάγωμα» των μη διαχειρίσιμων συναισθημάτων
πόνου, θυμού, μοναξιάς, απόρριψης, προδοσίας. Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών
«βοηθά» σημαντικά στην άμυνα αυτή, καθώς «παγώνει» τα επώδυνα συναισθήματα
που δεν μπορεί να εμπεριέξει και να διαχειριστεί. Η διασπαστική διαδικασία αρχίζει
συχνά ως αποτέλεσμα της εμπειρίας κατάχρησης, κατόπιν, γίνεται μέρος της τρέχου-
σας αμυντικής δομής. τα ναρκωτικά μπορούν να αναδημιουργήσουν τη διασπαστική
εμπειρία (covington, 2007, 53).

Εξίσου, σημαντικός παράγοντας φαίνεται να είναι και η ανάγκη για δύναμη και έλεγχο, ως
αντιστάθμισμα στο έντονο αίσθημα αβοήθητου, αδυναμίας, απελπισίας και ανημπο-
ριάς, τα οποία είναι απόρροια της κακοποίησης. Η παραβατικότητα μοιάζει να καλύ-
πτει αυτό το «κενό». Η ανάγκη αποδοχής, το αίσθημα του «ανήκειν», σε συνδυασμό με
τα αρνητικά γονεϊκά πρότυπα και τις κακοποιητικές σχέσεις στην οικογένεια, εντάσ-
σουν τους εφήβους σε κύκλους χρήσης και παραβατικότητας.

Διέξοδος και ανακούφιση

«Είτε είναι αυτό μοναξιά, ή απόρριψη, ακόμη και με τη βία, με τα χτυπήματα όλα αυτά,
με τον πόνο που ένιωθα, μπορώ να πω ότι η χρήση, τότε μου τα κάλυπτε, όπως πρέπει,
…με ανακούφιζε, σαν διέξοδο… να μη σκέφτομαι, να ξεχνιέμαι, αυτά…»

«Υπήρχε πάρα πολύς πόνος,… και τα ναρκωτικά μετά ήρθαν σαν βάλσαμο, ανακουφί-
σανε, ξεχάσανε…»

«Πιστεύω ότι έψαχνα τρόπους για να ξεχάσω αυτό που είχε γίνει, οπότε έπρεπε να έχω
κάτι πιο δυνατό…»

«Και έχω την τάση να θέλω να φύγω, να φύγω…. Και το μόνο που ήξερα ήταν ότι για
να απαλύνω τον πόνο μου, να κρύψω τον θυμό μου, ήταν η λύση μου… το να ‘πιώ’»

Αποδοχή

«Τον ρόλο μου τον βρήκα σε μια παρέα που ‘έπινε’, γιατί εκεί έγινα αποδεκτή, γιατί
εκεί ήμουν πολύ έξυπνη, γιατί μπορούσα να εξασφαλίζω χρήματα με διάφορους τρό-
πους, εδώ, έρχεται και η παραβατικότητα, …ήμουν πάρα πολύ καλή στα λόγια, οπότε
και στις ‘άκρες’ μπορούσα να πάω και να ‘παίρνω’, χωρίς λεφτά… έγινα πολύ top, ξαφ-
νικά, λέω αμάν, εδώ είμαι, το ‘χω, είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό, δεν τους νοιάζει ούτε
πώς είμαι, άσε που άρχισα να χάνω κιλά, είμαι αρεστή, είμαι αποδεκτή, ακόμη και ερω-
τικά είμαι αποδεκτή…»
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Δύναμη και έλεγχος

«Γιατί ό,τι μάθαινα μέσα στο σπίτι από τον αδελφό μου, το έφτιαχνα επί εκατό… με
σκλήρυνε πάρα πολύ, αυτό μου έδινε και την τροφή και επιβίωνα, η σκληράδα, ό,τι
έπαιρνα από το σπίτι, αυτό το βάναυσο, βάρβαρο, το έβγαζα έξω.»

«Πέρασα στην πορνεία, γιατί είχα μισήσει τους άντρες και ήθελα να το κάνω εγώ, δη-
λαδή να είμαι εγώ αυτή που το κάνω και όχι οι άλλοι σε εμένα.»

ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ-προτΑΣΕιΣ

Στην παρούσα έρευνα φαίνεται ότι οι εμπειρίες κακοποίησης στην παιδική ηλικία, και οι ισχυ-
ρές επιπτώσεις της, σε επίπεδο ατομικό και διαπροσωπικό συνδέονται, σε σημαντικό
βαθμό, με την εξάρτηση και την παραβατικότητα, όπως υποστηρίζεται και από αντί-
στοιχες έρευνες. Στην κλινική πρακτική, υπάρχει η παραδοχή ότι ο παράγοντας της
σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία, συμ-
βαίνει σε μεγάλο ποσοστό στο ιστορικό εξαρτημένων ατόμων και πιθανόν αποτελεί
έναν από τους βασικότερους αιτιολογικούς παράγοντες που τα άτομα αυτά οδηγού-
νται στην εξάρτηση ώστε να ανακουφίσουν τα συναισθήματα που προκαλούνται από
τα επώδυνα βιώματα της κακοποίησης (young, 1990, 20-32).

Αξιολογώντας τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, όσο και παρόμοιων ερευνών, ο πληθυ-
σμός των εξαρτημένων γυναικών, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επιβαρυ-
μένος, τόσο ως προς την εξάρτηση και την παραβατικότητα, τα βιώματα του εγκλει-
σμού, όσο και ως προς την ύπαρξη, σε ικανά μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων, ιστορι-
κού κακοποίησης στην παιδική ηλικία. οι γυναίκες, στην παρούσα μελέτη, όπως και
σε άλλες έρευνες, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες, ως προς την κακοποίη-
ση, σε όλες τις μορφές, σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική.

οι εξαρτημένες γυναίκες αισθάνονται πολύ συχνά αβοήθητες στην προσπάθεια να αλλάξουν
τις συνθήκες ζωής τους ενώ συχνά εξαρτώνται από άλλους για να επιβιώσουν, να πά-
ρουν αποφάσεις και να σχεδιάσουν το μέλλον τους. τα τραύματα που έχουν βιώσει
είναι δυσανάλογα με αυτά των αντρών και συνοδεύονται από αισθήματα ενοχής, κα-
τάθλιψης και άγχους.

Η σεξουαλική κακοποίηση στις γυναίκες συνδέεται ισχυρά με προβλήματα εξάρτησης, σύμφω-
να με τους Peltan & cellucci, 2011. Αναλυτικότερα, σε δείγμα 105 έγκλειστών γυναι-
κών, το 78% ανέφερε συναισθηματική κακοποίηση, το 59% σεξουαλική κακοποίηση
και το 38% σωματική παραμέληση (Peltan & cellucci, 2011, 215-224).

φαίνεται λοιπόν, ότι οι εξαρτημένες από παράνομες ουσίες γυναίκες έχουν αρχίσει τη χρήση
ουσιών εξαιτίας τραυματικών εμπειριών όπως η σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.
Άλλες αναφέρουν προβλήματα σωματικής υγείας, ατυχήματα και διαταραγμένες οικο-
γενειακές σχέσεις ως αίτια της έναρξης της χρήσης αλλά και διαταραχή μετα-τραυ-
ματικού άγχους.

Από την παιδική ηλικία, οι επιπτώσεις της κακοποίησης έχουν δημιουργήσει βαθύ τραύμα και
σαθρό υπόβαθρο στην υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου. οδηγούν, συ-
χνά σε κατακερματισμό της εικόνας εαυτού, με έντονη την αποσύνδεση από τα επώ-
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δυνα συναισθήματα που προκαλεί η κακοποίηση, και ιδιαίτερα, για τις γυναίκες που
έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά. 

Η εμπιστοσύνη στην οικογένεια και στους σημαντικούς άλλους, διαρρηγνύεται και τα άτομα
βυθίζονται σε μοναξιά και απομόνωση. Χάνουν την πίστη στον εαυτό τους, την πίστη
στους άλλους. οι διαπροσωπικές δεξιότητες, που συμβάλλουν στην ψυχοσυναισθημα-
τική ωρίμανση ενός παιδιού, είναι ελλειμματικές. ο πόνος, ο φόβος, ο θυμός οι ενο-
χές, η απόρριψη που βιώνουν, κατακλύζουν τον εσωτερικό τους κόσμο, σε βαθμό που
δεν το αντέχουν και δυσκολεύονται να το διαχειριστούν. 

Αρχικά, προσπαθούν απεγνωσμένα να ανακουφιστούν από τα παραπάνω συναισθήματα, μέσω
της επιθετικότητας, ως άμυνα αναπλήρωσης της αδυναμίας, της απώλειας ελέγχου,
του αισθήματος αδυναμίας που βιώνουν εξαιτίας της κακοποίησης. Η μοναξιά αποτε-
λεί μια κυρίαρχη κατάσταση που κατακλύζει το άτομο.

Στην συνέχεια, η χρήση και η ένταξη στην παραβατικότητα, αποτελεί διέξοδο στα παραπάνω
βιώματα και συναισθήματα (μοντέλο Αυτο-ίασης), σε συνδυασμό και με τα ψυχικά και
διαπροσωπικά ελλείμματα, που ήδη υπάρχουν. Η χρήση είναι η «φυγή», το «πάγωμα»
των μη διαχειρίσιμων συναισθημάτων πόνου, θυμού, μοναξιάς, απόρριψης, προδοσίας.
Στρέφονται, στις ουσίες για να τους παρέχουν αυτό που οι πραγματικές σχέσεις τους
δεν παρέχουν. Αποτελεί μία απελπισμένη προσπάθεια να αντιδράσουν απέναντι στα
κακοποιητικά πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, αυτοκαταστρέφοντας,
στην ουσία, τον εαυτό τους, περαιτέρω. οι γυναίκες χρησιμοποιούν τις ουσίες για να
διατηρήσουν τις σχέσεις με τους συντρόφους τους, οι οποίοι τις εισαγάγουν στον κό-
σμο της χρήσης. Άλλες για να καλύψουν το συναισθηματικό κενό από την απουσία συ-
ναισθηματικής ανταλλαγής και στήριξης, και άλλες για να ανακουφίσουν τον πόνο από
τραυματικά και επώδυνα βιώματα του παρελθόντος και του παρόντος. Η τάση αυτή αυ-
ξάνεται με τον βαθμό της απόρριψης, των βιωμάτων και των προτύπων από την πατρι-
κή τους οικογένεια, στα παιδικά τους χρόνια. Αλλάζουν οι ίδιες για να διατηρήσουν τις
σχέσεις, για να ευχαριστήσουν τους άνδρες συντρόφους τους (covington 2007, 2-11).

Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει πολύπλευρα το ζήτημα της κακοποίησης, ως προς την εκτίμη-
ση και την αξιολόγησή του, με προεκτάσεις για την πρόληψη και τη θεραπεία των
εξαρτήσεων. Αναλύει τις επιπτώσεις που έχει στην υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυ-
ξη του παιδιού, και αναδεικνύει τους παράγοντες εκείνους που αποτελούν ισχυρό
υπόβαθρο για την ανάπτυξη των εξαρτήσεων. Σε συνδυασμό και με περαιτέρω μελέ-
τες, θα μπορούσε να αποτελέσει γνώση για τον σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης
σε άτομα υψηλού κινδύνου, ως προς την κακοποίηση, είτε ως προς την έγκαιρη αντι-
μετώπιση του προβλήματος. 

τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι εξαρτημένες γυναίκες που έχουν επιβιώσει από μία σημαντική
κρίση και έχουν ζήσει τραυματικές καταστάσεις κακοποίησης, μέσω της θεραπείας
έχουν παράλληλα αναπτύξει ιδιαίτερες δεξιότητες γιατί καθώς αφηγούνται τις ιστο-
ρίες της ζωής τους, ταυτόχρονα μετασχηματίζουν τις αρνητικές εμπειρίες σε γνώσεις
και επιχειρούν να αναπτύξουν σχέσεις φιλίας, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ
τους. μέσα από αυτή τη διεργασία καθώς κατανοούν τα αίτια της εξάρτησής τους,
αλλά και τις δυνάμεις που αξιοποίησαν στη θεραπεία μετακινούνται προς μία πιο σύν-
θετη κριτική εξέταση των γεγονότων και των καταστάσεων που έχουν διαμορφώσει
τις συνθήκες της εξάρτησης και του κοινωνικού τους αποκλεισμού.
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ΑξιοποιΗΣΗ τΗΣ ΑΝΑλυΣΗΣ του βιώμΕΝου ΚοΣμου
ΣτοΝ ΣυΝ-ΣΧΕδιΑΣμο ΕΝοΣ ΝΕου ρολου ΣτΗ δουλΕιΑ μΕ ΝΕουΣ 

JOE cullEn1 & ΑΝΝΑ τΣιμπουΚλΗ2

π ε ρ ί λ η ψ η
το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας ποιοτικής μελέτης που στοχεύει να κατα-

νοήσει τις βιωμένες εμπειρίες των νέων που ‘ανήκουν’ σε περιθωριοποιημένες ομά-
δας. Σε αυτή τη μελέτη αξιοποιείται η ανάλυση του βιωμένου κόσμου (lifeworld) ως
μια βασική τεχνική σε ένα πρόγραμμα έρευνας δράσης που έχει ως στόχο να σχεδιά-
σει, να εφαρμόσει και να αξιολογήσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την
ανάπτυξη ενός νέου ρόλου –του Εμψυχωτή Κοινότητας. Η έρευνα δράσης μελετά τη
συνεισφορά νέων που βρίσκονται στο περιθώριο στην ενδυνάμωση του κοινωνικού
τους κεφαλαίου καθώς και της κοινότητας στην οποία ανήκουν και εν δυνάμει τη συ-
νεισφορά τους στην υποστήριξη των κοινωνικο-οικολογικών μετασχηματισμών που
συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη.
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έρευνα δράσης, κοινοτική ανάπτυξη

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 32, 2019

1  διευθυντής του ArcOlA research, Ερευνητής tavistock institute of human relations
2  υπεύθυνη του τομέα Εκπαίδευσης Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας: 6 Alvington crescent, london E82nw, email: jcullen@arcola-research.co.uk or
j.cullen@tavinstitute.org

exartiseis_32Ν_corr.qxp_99.qxd  27/01/2020  17:38  Page 26



usinG lifEwOrld AnAlysis tO cO-dEsiGn A nEw rOlE in yOuth
wOrK

JOE cullEn1 And AnnA tsiBOuKli2

A b s t r a c t
this paper presents the results of research using lifeworld analysis to capture the lived experi-

ence of young people ‘on the margins’. in this research, lifeworld analysis is applied as
a grounding technique in an action research project aimed at designing, implementing
and evaluating a novel training programme to develop a new role in youth work - the
‘comunity Animateur’. More broadly, the action research explores the contribution
marginalised young people could potentially make to enhancing the social capital of
their communities and, ultimately, the contribution they could make to supporting so-
cio-ecological transformations in Europe.

Keywords: lifeworld analysis, marginalised young people, action research, community development

intrOductiOn - BAcKGrOund And cOntEXt

it was suggested some time ago that young people everywhere, from whatever their back-
ground, are arguably facing more problems and challenges than the post-war genera-
tions that came before them. As the old institutions of industrial society - family, com-
munity, social class - are undermined by globalization, economic instability, cuts in ed-
ucation and welfare budgets and withdrawal of support for transitions from school to
higher education and to work - young people must learn to ‘navigate the risk society’
for themselves (Beck, Giddens and lash, 1994). 

for young people from disadvantaged backgrounds, these risks are amplified. social class,
gender, ethnicity and geography heavily prescribe the career choices and aspirations
of young people. young people from family backgrounds with a history of parental un-
employment, low levels of education, low income and health issues are more likely
themselves to under-achieve in education; become unemployed or get low-paid, pre-
carious jobs (Pantazis et al., 2006). young people from communities with high levels of
poverty, poor housing, high levels of deprivation, health issues and crime are more
likely to become not in Employment, Education or training (nEEt) and long term un-
employed in later life, because more affluent communities enjoy greater access to and
monopolisation of resources. inequalities are therefore reproduced through everyday
life. young people may regard themselves as free agents making their own, individual
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ways in the world, but they continue to derive from their family and class backgrounds,
particular sorts of social and cultural capital rooted in local economic history and con-
ditions that may inhibit their opportunities and life-chances (Bourdieu, 1986).

Other evidence suggests that these structural problems faced by disadvantaged young people
are reinforced by other factors like monetary poverty, insufficiently incentive-driven so-
cial protection, a low investment in education and lifelong learning, a lack of public
services that allow (re-)integration into the labour market and the political under-repre-
sentation of young people (reuter, 2012). in addition, a number of studies have shown
that a significant proportion of young people from disadvantaged backgrounds are al-
so ‘digitally excluded’ with limited access to advanced digital technologies and poorly-
developed digital and media competences. (redeker et al., 2008; cullen et al., 2014). 

Against this background, youth services throughout Europe are currently experiencing demand
to provide support for increasing numbers of young people who are presenting with in-
creasingly more complex issues, shaped by rising youth unemployment, increased ed-
ucational drop-out rates, the demise of ‘community’ and its replacement by precarious
on-line relationships; loss of faith in mainstream institutions and a large increase in the
influx of young migrants into Eu countries. in 2015, there were 8.7 million young Euro-
peans who could not find work; 13.7 million classified as nEEt and 27 million who were
at risk of poverty or social exclusion (Eurostat, 2015). Poverty rates are higher for
young people than for the overall population and involuntary part-time work or pro-
tracted temporary positions expose this generation to a risk of long-term poverty.
young people with a migrant background, low educational achievers or young people
with health issues are more likely to become nEEt. unemployment among native-born
youth with immigrant parents is almost 50% higher than among other young people in
the Eu (OEcd, 2015).

the problem is, youth services have been cut across the board as governments have reduced
expenditure on health, welfare and social services in response to the economic crisis,
the financial ‘crash’ and the subsequent imposition of ‘austerity policies’. for example,
in the uK, recent research found that overall spending on youth services in England
has fallen by £737m (62%) between 2010 and 2018 (yMcA, 2018). 

in this context, youth services can only succeed by increasing their efficiency and effectiveness
and by increasing their intake of volunteers. however, they face big problems in these
two areas. first, austerity measures have led to an exodus of trained youth workers
from the sector, because both wages and jobs have been cut, leading to a significant
loss in capacity, skills and know-how (Bradford and cullen, 2014). 

second, youth services and third sector organisations struggle to attract volunteers in those ar-
eas where service demand is highest –in ‘disadvantaged’ communities. this is because
marginalised young people don’t trust mainstream youth services. they don’t volunteer
because they don’t have time, money or motivation (GhK, 2010). set against this, afflu-
ent young people are always more likely to volunteer than disadvantaged young people.
research in the uK, done in 2011, showed that 8% of the population –a ‘civic core’ of
well-educated, religious, owner-occupying section of the British middle-class– provide
49% of the total hours volunteered. the core group is over-represented in wealthier ar-
eas –over 50%– and under-represented in poorer areas –under 25% (Mohan, 2011). 

28 Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς

exartiseis_32Ν_corr.qxp_99.qxd  27/01/2020  17:38  Page 28



third, youth services and third sector organisations tend to avoid trying to recruit volunteers
from ‘difficult’ neighbourhoods. they know they can rely on affluent communities for
volunteers, so they take this easier option. young people from ‘advantaged’ back-
grounds are the ones most likely to receive support from parents and families to take
part in volunteering activities. youth workers therefore often make the rational decision
not to invest time and resources in less reliable young people from ‘hard to reach’
backgrounds and communities (dean, 2016). But affluent volunteers don’t have the
skills to engage with marginalized young people either (Eliasoph, 2013). 

to address these issues, the ‘cOMAnity’ project is a European transnational project, funded
under the ‘Erasmus+’ programme, that aims to develop a new role in youth work –the
‘community Animateur’. the ‘Animateur’ can be thought of as a ‘social Mediator’ who
makes a bridge between young people on the margins and other community actors
and institutions. Animateurs are intended to act as a point of mediation between so-
called ‘hard to reach’ young people and ‘the system’. they bridge disconnected ser-
vice and stakeholder organisations. they valorize and build on the resources of the
community to develop, in collaboration with young people, social innovations aimed at
solving problems in the community. the Animateur would typically be a professional
youth worker, or volunteer, working with young people. however, the vision of cOMAnity
is that, in time, as a result of the collaborative work that takes place between the com-
munity Animateur and young people on the margins, more ‘marginalised’ young peo-
ple who would not normally get involved in social and civic participation –including vol-
unteering– will be encouraged to do so, and may even become community Animateurs
themselves.

the vision and design of cOMAnity is based on ‘co-production’. traditional interventions with
youth ‘on the margins’ tend to be designed ‘top-down’, with young people centralised
as ‘the problem’ (williamson, 2007). interventions are often constructed from the narra-
tives of researchers, policy-makers and experts, not from the narratives of the young
people who participate in them (Parr, 2009). in contrast, cOMAnity uses participatory
action research (Kemmis and Mctaggart, 2008; reason and Bradbury, 2001) to sup-
port young people as ‘co-producers of knowledge’, actively working in collaboration
with the research team in creating ‘developmental’ interventions, rather than applying
traditional ‘transmissive’ behaviour change models. the approach draws on practices
from radical pedagogy to support marginalised young people to become architects of
their own future (freire, 1972; vygotsky, 1978).

in order to ensure that the voice of young people on the margins was fully represented in the
design of the project, cOMAnity’s starting point was to work with marginalised young
people in four different cities in the four European countries in which the community
Animateur project is being delivered to capture their ‘lived experience’ to feed into the
design of the community Animateur training Programme.

rEsEArch MEthOdOlOGy

following Patton (1990) the main objective of the lifeworld analysis carried out in cOMAnity
was to deliver a phenomenological study ‘that is focused on descriptions of what peo-
ple experience and how it is that they experience what they experience’. the study
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aimed to answer the following questions: what does it feel like to be young and ‘on the
margins’ at this time and place? what are the most difficult issues and problems
marginalised young people face in their community? what best describes marginalised
young people’s attitudes to civic participation and particularly volunteering? what are
the main factors that shape these attitudes? would a ‘community Animateur’ give
marginalised young people more voice and more power to solve some of the problems
and issues in their community?

the methodology used combined two phenomenological approaches: ‘lifeworld analysis’ (Ash-
worth, 2003; dahlberg et al, 2008), and ‘relational research’ (finlay and Evans, 2009).
it was implemented through interactive group interviews with young people in london
(uK), Athens (Greece), Perugia (italy) and santander (spain). Each group interview
used a standardised interview Guideline to provide empirical data to explore and anal-
yse their lived experience. the Guideline was structured to incorporate the five ‘life-
world constructs’ typically used in lifeworld analysis: 

L i f e - w o r l d . this focused on young people’s lived experience of social exclusion.

T e m p o r a l i t y . this focused on how young people experience time, both in terms of their
broader historical position (for example how does being young in the 21st century af-
fect young people’s attitudes to volunteering?) and in an everyday sense, as part of
their experience of ‘lifeworld’ (for example what events are important in developing so-
cial relationships?).

S p a t i a l i t y . this focused on how young people make sense of the world through geographi-
cal structures and boundaries (for example, how does the way the neighbourhood is
constructed shape a sense of territoriality, and identification with gangs?).

E m b o d i m e n t . this focused on the body and the physical space in which the body operates.
On the one hand, it refers to the capacities of the human body –for example how
young people experience ‘body image’. On the other, it refers to how young people ac-
quire ‘embodied skills’ –for example how young people acquire ‘participation skills’ by
dealing with challenging situations.

I n t e r - s u b j e c t i v i t y . this focused on how the everyday, inter-subjective world is constitut-
ed –for example how living in ‘crisis Europe’ affects young people’s social and civic
participation.

Post-interview analysis of the collected group interview data followed ‘classical’ phenomenolog-
ical content analysis procedures through retrospective interrogation of the interview
data, covering: transcription of the interview narrative; bracketing and the phenomeno-
logical reduction; identifying ‘units of general meaning’ and then ‘units of meaning rel-
evant to the research question’; clustering units of relevant meaning; determining
themes from clusters of meaning (Giorgi, 2003; Pattton, 1990).

A coding frame was applied in the ex-post analysis (stemler, 2001; neuendorf, 2002). it cate-
gorised the group interview data within four main thematic dimensions, reflecting the
key literature themes and research questions of the project, set against the five ‘life-
world constructs’ used in the group interview Guideline, as shown in table 1.
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PArticiPAnts

Overall, 37 young people aged between 16-25 years, participated in the group interviews. in
Greece six (6) males and one (1) female, aged 18-25 years old took part in the study,
all of them having past convictions for youth offending; one of them was a former heroin
user and the rest heavy cannabis users. three also reported parental heavy alcohol
or/and drug use. in spain, the group comprised of eight (8) individuals from various
backgrounds, aged between 18-25 years. the group consisted of four (4) men and four
(4) women where the risk of exclusion was related to their ethnic origin (roma popula-
tion), migration, situations of material deprivation and addictions. in italy, the group in-
terview participants were ten (10) young people, mainly second generation migrants,
aged 16-25 years old, of whom six (6) were male and four (4) female from varied ethnic
and religious backgrounds. in the uK, twelve young people took part in the group inter-
view. seven (7) were female and five (5) male, between 17-22 years old, All were British
Bangladeshi, apart from one British Asian, one Mixed heritage and one British white.
five were not in education, employment or training (nEEt), had left school with poor re-
sults, and reported being involved in antisocial behaviour including substance / alcohol
misuse. seven were at sixth form college, and reported they were ‘doing well’.

rEsults

table 2 presents a summary of the ‘clusters of meaning’ identified by the content analysis, bro-
ken down for each of the four themes and five lifeworld constructs. 

the following sections present the detailed results of the analysis for each of the four main
themes shown in the table.

lifE POlitics

this theme considered how young peoples’ lifestyle and lifestyle choices are shaped; how
young people bring into discourse ideas about progress using framing strategies and
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TAbLE 1: cOdinG frAME usEd fOr EX-POst AnAlysis Of GrOuP intErviEw dAtA

Themes

Life Politics - how young peoples’ lifestyle and lifestyle choices are shaped;
how young people bring into discourse ideas about progress using framing
strategies and local performed action; how globalising influences intrude into
self-actualisation and vice versa

Life Problematics - issues and/or crises that happen to young people living
normal lives

Civic participation - how young people create discourses and actions around
public values and making changes in their communities

Community Animateur - how young people interpret the role of the communi-
ty Animateur and reflect on its relevance in their everyday life

Constructs

life-world

temporality

spatiality

Embodiment

inter-subjectivity
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local performed action and how globalising influences intrude into self-actualisation
and vice versa. the key thematic cluster identified by the analysis for this theme focus-
es on how employment is framed and engaged with. Employment is articulated with
reference to the five lifeworld constructs as follows:

L i f e w o r l d - the dominance of the ‘black economy’, long working hours, low payment, no in-
surance, pressure to do well in education in order to improve your prospects, no guar-
antee of a job in the face of increased competition, lack of qualifications leading to lim-
ited opportunities and low payment, mental health issues.

T e m p o r a l i t y - long working hours, no time for leisure, working to live, pressure to do more
things, employment trumps all.

S p a t i a l i t y - low quality of life, misery everywhere, air pollution, broken playgrounds, people
gather all in the same place for entertainment missing the beauty in hidden streets,
overcrowded living conditions, lack of personal space, hanging out outside, exposure
and involvement in crime and antisocial behaviour.

E m b o d i m e n t - fear of being targeted beacuse of appearance, lack of skills to escape.

I n t e r - s u b j e c t i v i t y - the impact globalisation and austerity have had on personal relation-
ships, leading to individualism and self-absorption, broken relationships and reduced
social solidarity.

Employment-related constructions focused on long-term unemployment; the precariousness of
employment opportunities available to young people; the erosion of leisure time as a
result of working long hours and the issue of ‘brain waste’ –young people being unable
to apply their intellect, creativity and skills in mundane, low-paid jobs. Most partici-
pants reported long working hours at low payment –especially in Greece, where the
‘black market economy’ is seen as pervasive. As one young male in Greece said in re-
lation to his employee: 

“He is asking you to work and he does not respect you, he makes you work 14 hours in
a row, you have no contact with your family ... they are there 12 hours out of 24, they
just go to bed and then to work again, I mean we are in a position where we live only
to work, we don’t work to earn a living”. 
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TAbLE 2: lifEwOrld AnAlysis suMMAry

Theme/construct           Life-world              Temporality           Spatiality              Embodiment        Inter-subjectivity

Life Politics                   Insecurity and       Time                     Environmental      Inadequate           Social
                                     impermanence       slavery                  decay                  skills                    fragmentation

Life Problematics          Poverty                 Depersonalised      Housing               De-activism          Social
                                     pressure                time                      poverty                                            conflict

Civic Participation         Praxis                    Embedding            Gentrification        Role models        De-othering
                                                                  activism                

CA Construction            Cultural                 Progression           Multi-                   Lifeworld              Owning
                                     construction                                       communities        mapping              

exartiseis_32Ν_corr.qxp_99.qxd  27/01/2020  17:38  Page 32



A key feature of the lifeworld of marginalised young people is the impact that globalisation of
work has had on interpersonal relationships and the quality of life. As one participant
described Athens city centre: 

“It drives me crazy to run around all day, one thing after the other with no point at the
end … I feel tense all the time … I am never relaxed. Never calm, I always think what
to do next, what is the next thing that I have to do … I feel too much pressure from the
environment”. 

this combination of precarious employment, low salaries and long hours, poorly mitigated by
leisure time, contributes to the construction of a sense of powerlessness among
marginalised young people. this is reinforced by the sense that ‘agents of the system’
often describe young people’s situation as an inevitability –part of a ‘natural order of
things’ that is driven by structures that are outside of human contro– like the so-called
‘financial crisis’:

“I have the feeling that I work to support my employer working long hours with no insur-
ance and he says that … you know how things are ... the crisis”.

in spain and italy, the concerns around labour market conditions identified in the Greek lifeworld
analysis are amplified by perceptions of inadequate training. several participants felt
that educational institutions are out of step with the lifeworld of young people. they de-
liver very theoretical knowledge that is not seen as useful for real life. some participants
referenced the importance of ‘transition management’ in navigating their way through
the lifeworld, but felt that they’d made ‘bad decisions’ in managing transitions from
school to employment, because they were not supported in their decision-making:

“We spent most of our time alone at home [my brother and I], on the street with friends
or at home. School was a waste of time, all the day doing nothing ... I took courses in
an employment programme, but after the internship I’m on the streets”. 

As in the Greek case, young peoples’ discourses around employment in spain and italy res-
onate with a sense of powerlessness. As one participant put it:

“If you get a full-time job, the salary is very low. You kill yourself working and it’s not
enough to live independently. You lose your life and life is not only work … I felt like a
slave. You do not count as individual”.

in the uK, education was seen as a key tool in the aspirational pursuit of improved living con-
ditions and future wealth. however, young people also referred to the negative impacts
of aspiration. several felt that the pressure to do well from their families and ‘the sys-
tem’ often left them with low mood, depression and anxiety issues which in turn had a
negative impact on their studies. they also felt that they did not have enough leisure
time to ‘just enjoy life’. there was a strong sense in the group interview that no support
services were available to help them work with these issues:

“All you do is go to college, go home, study and stay in your room. Then you have to
help out at home ... there is no space to just be yourself, you share your room with
brothers, there’s nowhere to think. They are always telling you to do well, so you can get
a good job. What jobs? After college you have to go to university. These days even with
very good marks you won’t be able get into good ones. You keep needing to do more”.
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the young people participating in the uK group interview made a clear correlation between
these unrelenting pressures and what they saw as a steady increase in psycho-social
pathologies. A number of participants cited references they had seen in both traditional
and social media to increases in mental health issues reported by young people. how-
ever, they also communicated a strong perception –shared by their peers in the other
three cities– that, in the face of these presenting issues, mental health services for
young people are continually being cut. in turn, they felt that other key services –such
as support for re-entering education, and support for vocational training, have also
been significantly reduced.

those who were identified as ‘nEEt’ felt that the education and training system was not geared
up for their needs. they felt employment agencies don’t understand their needs; are
set up more for those who left school with GcsEs, A levels or have an undergraduate
degree, and provide courses that do not lead to anything. As a result, they pursued al-
ternative activities such as smoking cannabis, hanging out with ‘the wrong’ peer
groups, getting involved in anti-social behaviour and sometimes criminal activities. this
ranged from selling drugs, through motor vehicle crimes, robberies and getting in-
volved in territorial conflict. some participants said that the temptation for ‘easy money’
remains constant. 

“All the apprenticeships are crap, they pay you shit … can’t even get a proper job after-
wards we have to keep applying for them though … it’s depressing to keep applying for
jobs that pay you nothing. You can make more money by doing something else”. 

Although london’s main financial centre at canary wharf is ten minutes away from where most
of the group interview participants live, they see this area as belonging to the business
class. it’s a space when they visit they are made to feel different: 

“We can’t even go to Canary Wharf, the security eye us up all the time”.

lifE PrOBlEMAtics 

this theme explored issues and crises that happen to young people, people living on the mar-
gins, how these are shaped and how these affect life chances. three main discourses
were highlighted by the analysis: relationships, community life, and criminality. these
were expressed in terms of the five lifeworld constructs as follows.

L i f e - w o r l d - time waste and brain waste, lack of support and opportunities, constant pressure
to do well, education as way out of poverty, pressure to apply for jobs that are not
available.

T e m p o r a l i t y - lack of personal time, pressure of work, pressure to succeed in a short time.

S p a t i a l i t y - lack of personal space, restricted outside space, rich and poor distinctions, lack
of housing, and poor housing conditions.

E m b o d i m e n t - the barriers to acting to change your lifeworld.

I n t e r - s u b j e c t i v i t y - friends vs. gangs, support networks, social media and the erosion of
‘real relationships’.
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rElAtiOnshiPs And cOMMunity lifE

One of the main issues that surfaced in the analysis concerns the overuse of social media and
its destructive effect on what young people see as ‘real life’ social relationships. some
members of the group interviews referred to the impact of social media on the lifeworld
as ‘de-socialization’: 

“They all sit together at a table and don’t talk to each other … they are absorbed with
their cell-phones all the time … I see that happening from kids four years old up to very
old people … you ‘de-socialize’ doing that”.

this process of de-socialisation was seen as part of a more general shift towards a culture of
‘self-absorption’ and hence disconnection with social life. in Greece, this sense of dis-
connection is exacerbated by the effects of the ‘fiscal crisis’ in that country. some par-
ticipants suggested that the unique feeling of small community life and ‘neighbour-
hoods’ that was common in pre-crisis Athens has now given way to a prevailing, amor-
phous indifference: 

“The next door neighbour was the god father of my uncle … now he is just a neighbour
… again … there are no relationships anymore … you will not say good morning … you
will not ask him … how does he feel”.

Personal relationships continue to be very important to marginalised young people - because
‘friends support you’ but most young people in the group interviews felt that the broad-
er fabric of social cohesion and social solidarity has now become damaged through a
combination of the effects of globalisation, austerity, a climate of precarious employ-
ment and the isolating effects of social media:

“You feel isolated, if you want to be different you feel like an idiot, good people are per-
ceived as idiots … everybody is looking only after themselves … that makes you feel
that you also have to look only after yourself … some will step on you just to move on
… to gain something … neighbours won’t even say hello ... if you are all alone in a city
like Athens you feel like you are choking”.

unlike the young people participating in the Group interviews in Greece, italy and spain, the
london Group interview participants all lived with their parents. this reflects a growing
trend in that country generally and in the capital in particular, where steep rises in prop-
erty values have made home ownership or rental almost impossible for most young
people. in the area in which the Group interview was carried out –the ‘most deprived’ in
london3, overcrowding, homelessness and a high level of youth unemployment remain
key problems. Many young people ‘hang out’ on streets as a way of escaping over-
crowding at home and to gain personal space and autonomy. the resultant street cul-
ture leaves young people exposed to risk-taking activities. One of the main concerns
around young people is the increase in drug use/binge drinking and the subsequent
poor heath associated with it, along with becoming involved in criminal activity: 

“We like to hang out in streets or park with our friends. We get into trouble for it though.
Where else can we go, no room for us at home”.

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς 35

3  https://www.gov.uk/government/statistics/english-indices-of-deprivation-2015

exartiseis_32Ν_corr.qxp_99.qxd  27/01/2020  17:38  Page 35



yet, although young people in the london group interview shared common perceptions with
their counterparts in Athens, santander and Perugia around the erosion of community
life in the current globalised economy, most of the group still felt connected to their im-
mediate community. they felt that there was a sense of people coming together in
their Estates to put on social events or problem solve. 

“We are lucky, we live on an Estate where people are close to each other. If there is a
problem, people get together and try to make it better. Parents put on get togethers like
birthdays and we celebrate Eid and things”.

Apart from some feeling connected to their immediate community, the rest were not so positive.
they feel there is not much going on for them. Even youth service provisions are not
catered to their needs or it causes tension between different youth cultures. 

“Youth clubs are boring … when you go to them, you do some things that are ok, then
you get into trouble and you get thrown out”.

“You can’t go to some clubs, you get into trouble with other people, it’s not worth it”.

some felt they could travel to different parts of the area as they were not involved in any youth
conf l ic t .  however ,  they were aware of  kn i fe  cr ime,  gang and drugs re la ted
conflict –connected with sporadic ‘Postcode wars’ between young people– and were
careful where they went. the recent ‘acid attacks’ –young people being targeted and
having acid thrown at them– were a concern for all, but they felt this was overplayed
by the media. 

the participants feel that their area is divided into two communities –the rich and the poor.
they view gentrification mainly for the new communities that are moving into the area
and not for them, and feel pushed out of their spaces. 

“All the new houses are for the ‘rich’. There are people begging everywhere, but they
have nowhere to go ... we can’t hang out near the river or the marina, police come and
move us, saying we are making too much noise. We can’t even hang out in our Estates;
our families get in trouble for it”.

despite the above issues and concerns they felt that they all had good relationships with their
friends and peers. they were often together, especially the female participants. Although
it was recognised that social media has had a negative effect on social communication
more broadly, communication via social media has always kept them connected. 

“When we are not together, we are always chatting.”

relationship with parents and family members can be difficult at times for some participants.
they felt that sometimes there was too ‘much tension’ at home, particularly in relation
to cultural and religious pressures. rather than talking to parents, which leads to con-
frontation about their ideas or views, it is easier to escape these situations. As one par-
ticipant said: 

“They don’t listen to you; they think you’re disrespecting them and losing your culture,
but we are not, we just want to be able to do what some of our other friends do”.

this is not to say that the young women felt estranged from their cultural backgrounds. they all
expressed a desire to retain their cultural heritage, but wished to be allowed to let this
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culture evolve in relation to their specific and complex experiences as young people in
london. the older and mostly male participants felt that they needed a space where
they can negotiate their identities; identities which include both traditional values as
well as aspects of the environment that they are growing up in.

these discourses highlight an important finding from the lifeworld analysis –that sense of ‘be-
longing’ is framed by young people on the margins not through a single construct of
‘identity’ or ‘community’ but through a multi-dimensional prism. for most young peo-
ple who took part in the Group interviews, community is a flexible, sometimes fragile,
thing that changes shape from place to place and from time to time. Marginalised
young people are continually called upon to balance identities and allegiances be-
tween different communities –between society ‘at large’ and discrete social media
groups; between family and friends; between mono-culture and multi-culture; between
post-code A and post-code B. this process of community shape-shifting is both atom-
ising and liberating. community is therefore often framed by young people in ‘Janus’
terms –as a thing with multiple beginnings and endings; with many gates, doorways,
passages and transitions; a thing of dualities –often presenting two opposing faces
and choices. 

One participant in the Athens Group interview, for example, described the city as a place with
two facades –one that is familiar to the tourists and another, a miserable one, that in-
habitants experience when they move around it: 

“Athens is a very beautiful city for someone to visit with a lot of variety and things to do
… but when you live here it is a very miserable place … dirt everywhere … anxious peo-
ple everywhere … drug users, homeless everywhere … 45 people sleeping on the
streets … then next door you have the most touristic shops that cost millions”.

criMinAlity

As noted above, crime and anti-social behaviour is a strand that runs through the fabric of the
lifeworld of marginalised young people. One female participant reported ‘hanging out’
with other young people who are often engaging in at risk activities like trading in stolen
goods, binge drinking and hanging out and causing noise pollution on different Estates.
she views this as part of growing up in her neighbourhood and being part of a group:

“It’s fun doing stupid stuff sometimes, your friends are doing it, so why shouldn’t you?” 

in particular, knife crime, gang and drugs related conflict are key factors in shaping the territo-
riality and spatiality of the lifeworld, dictating to some extent where young people feel
they can go in safety and the times they can go there.

however, one important finding from the lifeworld analysis reinforces the conclusions from a
number of studies that gangs provide important social functions and perceived benefits
for young people on the margins. Exclusion from mainstream services - like school and
youth clubs- and estrangement from family create a social vacuum and loss of belong-
ing that gangs can help fill. Perversely, gangs are seen as providing protection from
other gangs. they also provide potential sources of income, due to the close link be-
tween gangs and the drugs economy, for young people who are poverty-pressured
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(rizzo, 2003; Kintrea et al., 2008; ralphs et al., 2009; Alleyne and wood, 2011; Merrin
et al., 2015). As one participant put it:

“It’s a kind of trip, this one will kill me, the other one will steal from me, there are gangs
that people go to for protection ... I have my group in case someone wants to hurt me,
and I have their phone numbers, this how it works”.

young people also expressed their own constructions of the causes of youth crime, referring in
particular to what they see as a lack of positive role models to provide guidance for
young people:

“I believe it is the wrong role models … everybody is trying to find out who has more
power, everybody is trying to have with him a knife, a weapon to protect themselves in
the streets”.

Other participants in the group interviews made a link between youth crime and the combina-
tion of social pathologies they highlighted as key dynamics that chain together to
shape their lifeworld –the globalised economy, leading to precarious employment,
leading to poverty pressure, leading to powerlessness, leading to isolation, alienation
and hard-heartedness:

“I think it’s a chain … someone starts from stealing and then ... you stab a kid who is
below you and it just goes like that … it’s a matter of principle … but is also indifference
… we see so many things that we don’t care about … you see homeless and you say its
ok and eventually you end up accepting this situation and you say its ok to have home-
less and it is not my business … and it is ok to be a criminal and it is ok to live like a
criminal because none one cares for me ... and I kind of reproduce that and it just goes
on and these type of values affect everybody”.

in turn, there was a sense expressed by some participating young people that attitudes of in-
difference, self-absorption and lack of social responsibility have become normalised as
socially acceptable behaviours, for example in the context of drug use:

“Drug use is not a problem anymore … their parents don’t really care and they think
that’s ok, everybody does drugs and stuff like ... many things go unnoticed”.

in the uK most participants felt that crime in parts of their neighbourhood was rising, citing knife
crimes, acid attacks, and an increase in territorial conflict, which they mostly believe is
drug related –as evidence. some male participants felt fear of crime restricted them
moving around freely. if they happen to be in another area they are often anxious: 

“You never know when you might be attacked, they might think you belong with that
group. Lots of kids get attacked by mistake”. 

this in turn has led to increasing numbers of young people forming alliances to protect them-
selves. in some cases, as a result of their gang allegiance, they become involved in
criminal activity. the participants were concerned about how young these young peo-
ple were who were taking this route:

“These young ones, they are about 12, 13, think they are so tough. Riding around on their
bicycles, we know what they’re doing. They’ll be the ones that get caught by the feds”.

they all felt more should be done about educating children and young people about getting in-
volved in gangs and drugs in primary schools, along with information on how to keep
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yourself safe and where to access support. they were also concerned that all young
people were branded together as ‘troublemakers’ by the authorities.

civic PArticiPAtiOn

Participants in the group interviews mainly saw civic participation in terms of life opportunities
and prospects. As noted above, most of the young people participating in the Group
interviews saw their life opportunities as limited, and were pessimistic about their
prospects. this was framed in terms of a combination of their position in life –per-
ceived as socially and economically marginalised– the way the globalised economy
operates –seen as locking them into a cycle of poverty pressure and precarious em-
ployment– their lack of a voice in political institutions and decision-making –seen as
disempowering them– and the steady erosion of social relations –seen as forcing them
into self-absorption and isolation. in this context, young peoples’ perceptions of civic
participation were mainly articulated as a possible way of changing their lifeworld, in
order to improve their prospects. this was expressed in terms of the five lifeworld con-
structs as follows.

L i f e - w o r l d - the tension between fire-fighting and activism, the need for participation to be au-
thentic and meet local needs, participation as problem-solving, participation as radical
action.

T e m p o r a l i t y - the opposition between theory and practice, civic participation as an act of daily life.

s p a t i a l i t y - indifference vs connection, the fluidity of communities, how action changes geo-
graphical boundaries, how territories affect action.

E m b o d i m e n t - civic participation is what young people do in their daily life with their bodies
and their skills.

I n t e r - s u b j e c t i v i t y - working with otherness.

On the whole, participating young people were broadly positive about the idea of getting in-
volved in civic life, though they constructed it in different ways. in one construction,
civic participation is equated with ‘authenticity’, with one participant defining it as ‘be-
ing consistent between what you say and what you do’. A second construction defines
civic participation as the actions needed to reduce fear of the ‘other’ and to combat
tribalism. Another construction defines civic participation as ‘activism’. for example,
young people in Athens who volunteer in a music band that is trying to convey the
message of drug recovery, perceive themselves as: 

“Activists in drug matters’ since we recovered and we now try to give the message from
our concerts and music groups and radio broadcasting to other kids that they can re-
cover from drug use”. 

in contrast, some participants described themselves almost as ‘invisible activists’ –individualists
who are averse to being organised in a group but whose civic participation is embed-
ded in daily life:

“I don’t have to be in a group, I do recycling and take care of abandoned animals 
–nobody knows”.
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in the spanish group interview, one theme that emerged was the sense that ‘the system is cor-
rupt’, that young people should be more engaged to change it, but that they feel power-
less to do so:

“I’m concerned about what happens, the difficulties of young people, but I do not think
we have the power to change it ... the system is corrupt”.

some participants framed civic participation as instrumental –a necessary requirement to get on:

“These days you must volunteer, without it you can’t get anywhere. Even with good
marks, you need experience, you need both, so you must start volunteering. I hope all
this volunteering gets you somewhere”. 

in the uK group interview participants were positive about the concept of civic participation as
a means to engage marginalised young people more actively in their communities, and
three participants reported they volunteered weekly at a homelessness project. 

however, reinforcing the conclusions in the literature, as cited above, uK participants highlight-
ed the difficulties they faced in volunteering, set against other time and resource con-
straints like college, homework, helping at home and social activities. they also felt
that there is pressure to volunteer from school, college and youth organisations:

“People are always trying to sign you up to things, sometimes I feel it’s just so that they
can tick a box”.

One participant reported that the difficulties she faced in trying to volunteer could be caused by
prejudice:

“I’ve tried to volunteer with different organisations, but haven’t heard back from any of
them … it could be to do with my learning disability”.

thE rOlE Of thE cOMMunity AniMAtEur

Across all the Group interviews, participants had difficulty understanding the concept of the
‘community Animateur’. however, the analysis highlighted the following discourses in
terms of the five lifeworld constructs:

L i f e w o r l d - cultural understanding; sensitivity to setting.

T e m p o r a l i t y - understanding of progression and transition routes young people have to navigate.

S p a t i a l i t y - understanding and reflection on how young people view space in their daily life,
how it effects, limits and constrains them; sensitivity to the geography of conflict.

E m b o d i m e n t - supporting young people to acquire the skills to maximise their opportunities;
reconciling the conflict between realising individual talent and applying talent to im-
prove community social capital.

I n t e r - s u b j e c t i v i t y - the need to engineer and valorise partnerships between different stake-
holders and include young people as co-collaborators.

Overall, the young people participating in the Group interviews framed the community Anima-
teur role in terms of community activism rather than in relation to a job or profession:
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“Anyone can be (a Community Animateur) … someone who supports a team to win a
game or even a mayor in a city’ … a role for a leading figure, to help, to push into
something positive”. 

in essence, the participants saw the community Animateur as a role model. its main task, it
was suggested, is to get young people ‘on the margins’ to think about the conse-
quences of behaviour; to provide guidance on ways to realise their talents and to em-
power them to access opportunities. 

Group interview participants highlighted a range of competences community Animateurs would
need to have in order to be effective. these included: understanding of young people’s
mutiple identities and communities; cultural sensitivity; understanding of young peo-
ple’s geographical and social boundaries; how these boundaries affect, limit and con-
strain them, how it can also bring them together; the ability to step into the shoes of
young people on the margins and embody their experiences; the capacity to deliver
partnerships with key professionals and stakeholders who have an interest in and af-
fect on young people’s lives. 

discussiOn

this research used lifeworld analysis to capture the lived experience of marginalised young
people in four European cities. the research demonstrated that it is a powerful tool to
reflect the positions and perspectives of young people whose voices are not often
heard. it also demonstrated that lifeworld analysis can be effective as a grounding
technique to support the engagement of marginalised youth as co-collaborators in ac-
tion research experiments. 

the application of lifeworld analysis provided valuable insights on the ‘life politics’ dynamics
that influence the lifestyle and lifestyle choices of young people on the margins, the
‘life problematics’ that constrain marginalised young people’s access to opportunities
and how these both subsequently frame strategies for self-actualisation and ‘performed
action’. in turn, the lifeworld analysis enabled validation of the concept of a new role in
youth work - the community Animateur, and outlined the direction of travel in which
this new role might be developed.

the analysis showed that the aspirations and life opportunities of young people on the margins
are constrained by structural dynamics. Employment prospects are poor; the economic
situation is precarious; the ‘gig economy’ is taking root. young people in these situa-
tions need better access to more information and more guidance on ‘good practices’
to help them steer a path through life’s transitions.

the analysis showed that young people don’t belong to ‘a community’. they occupy multiple
communities. A community Animateur would need to understand how these multiple
communities work.

these multiple communities sometimes conflict. there are pressures on young people to align
to one over the other. this can be one factor that can contribute to ‘risk-taking be-
haviour’ by young people –for example getting involved in gangs and criminality. in
turn, some young people feel that pressure from family, religious and cultural groups
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they belong to and from peers, makes it harder for them to get involved in social and
civic activities, like volunteering. some are also not interested in taking part in civic ac-
tivities or cultural events as often they feel out of place. A community Animateur would
need to understand these dynamics and provide support to help young people man-
age risk-taking and explore opportunities outside their boundaries.

the analysis revealed the ambivalent relationship young people on the margins have with digi-
tal technologies. On the one hand, digital technologies –particularly social media plat-
forms and tools– are important tools in promoting self-actualisation and social interac-
tion with peers. On the other hand, young people acknowledge the capacity of digital
technologies to destroy social relationships, and contribute to individual self-absorp-
tion and isolation. the community Animateur would therefore need to understand this
duality and support young people in acquiring the digital competences to apply digital
technologies productively.

young people on the margins report that ‘mainstream’ youth services and support –for example
youth clubs– are either ‘off limits’ (young people labelled as ‘difficult’ are often banned
from them) or do not cater for their needs. the lifeworld analysis provided further evi-
dence that disadvantaged youth perceive the youth system as failing them. A commu-
nity Animateur should be able to bridge access to alternatives to these mainstream
services.

young people on the margins have little faith in formal social and civic institutions. they don’t
trust politicians. the community Animateur role could be seen as a bridge to alternative,
more innovative ways of getting young people involved in civil society. A strong theme
highlighted by the lifeworld Analysis was that young people want an alternative to what
they see as the consumerist, selfish, individualistic and profit-chasing societal norm.

young people report they often feel isolated. they perceive a lack of sharing, common interests
and common spaces in their world, and not enough interaction with people outside
their boundaries. A community Animateur could act as a catalyst for a sharing social
economy.

Although the lifeworld analysis did not provide a clear endorsement by the young people who
participated in the research for the concept of the community Animateur –many of
those involved in the research had difficulty in understanding the role of the Animateur
and how it would work in practice– the research results nevertheless confirmed that the
needs the community Animateur is intended to meet are pressing ones. Going for-
ward, the cOMAnity project will build on the foundations established by this research
to develop the community Animateur role, working in collaboration with young people
on the margins.
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fAthErhOOd, AddictiOn And iMPrisOnMEnt*

dAnAi rAfti1 & chArAlAMPOs POulOPOulOs2

A b s t r a c t
the current study investigates the experience of fatherhood in conditions of drug addiction and

imprisonment. it aims to examine the way that imprisoned fathers or ex-prisoners under
addiction treatment describe the experience of fatherhood: how they define it, how they
experience the transition to the paternal function since the pregnancy news, during
pregnancy and how they experience the first contact with their child and the changes
brought about by birth. in addition, this thesis studies how addiction affects and shapes
the paternal function. Paternity is being approached in relation to the past, whereas par-
ticipants are asked to describe the relationship with their father, as well as in relation to
the future, as they are given the opportunity to envisage what legacy they would like
themselves to leave to their children. furthermore, object of the interviews is the way
participants deal with incarceration and drug addiction, as participants describe how
they have explained their absence from the lives of their children during their detention,
how they have incorporated in their biography the experience of substance abuse and
incarceration, what they choose to reveal to their children and how they imagine han-
dling the possibility of substance use by their children. finally, the prospect of connec-
tion between the incarcerated father and his child is being studied, as well as the pos-
sibility of exploitation of paternity parameter in the therapeutic process of rehabilitation.

in order to study the above, qualitative methodology was used and the processing and analysis
of data was done according to the content analysis. A total of 11 in-depth interviews
were carried out with members of the treatment programme KEthEA, 7 of them were
carried out inside the prisons and the 4 with members of the programme who had the
experience of imprisonment.

fatherhood is a central feature of the identity of participants, which they are trying to preserve
in conditions of substance abuse and incarceration. the paternal identity is being re-
constructed in the course of participants treatment and enhances the formation of a
new “clean” identity. responsibility, mental pain, guilt, absence, the need to refill the
gap and the fear of imitation are the main emotions that accompany the experience of
fatherhood. the maternal gatekeeping of the relationship between the imprisoned fa-
ther and his child and the need for child’s protection through the recounting of person-
al experience with substance use and delinquency are highlighted in the discourse of
participants. fatherhood seems to be a driving force for trying to recover, a necessary
but not sufficient condition.

Key words: addiction, fatherhood, fathering, paternal identity, imprisonment

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 32, 2019

*  this paper is part of the master thesis within the Master programme criminal law & Addictions.
1  danai rafti, Msc, Psychologist at KEthEA, e-mail: rafti@kethea-ariadni.gr. 
2  charalampos Poulopoulos, Professor of social work, department of social Administration and Political

science, democritus university of thrace, e-mail: chpoulo@sw.duth.gr

exartiseis_32Ν_corr.qxp_99.qxd  27/01/2020  17:38  Page 45



πΑτροτΗτΑ, ΕξΑρτΗΣΗ ΚΑι ΕΓΚλΕιΣμοΣ*

δΑΝAΗ ρAφτΗ1 & ΧΑρAλΑμποΣ πουλOπουλοΣ2

Η παρούσα μελέτη διερευνά το βίωμα της πατρότητας σε συνθήκες εξάρτησης και εγκλει-
σμού. Στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο κρατούμενοι ή αποφυλακι-
σμένοι πατέρες υπό θεραπεία απεξάρτησης περιγράφουν την εμπειρία της πατρότη-
τας. με ποιον τρόπο την ορίζουν, πώς βιώνουν τη μετάβαση στην πατρική λειτουργία
από τη στιγμή της είδησης της εγκυμοσύνης, κατά τη διάρκεια αυτής και πώς βιώνουν
την πρώτη επαφή με το παιδί τους και τις αλλαγές που επιφέρει η γέννησή του. Επι-
πλέον, διερευνά με ποιον τρόπο η εξάρτηση επηρεάζει και διαμορφώνει την πατρική
λειτουργία. Η πατρότητα προσεγγίζεται με άξονα το παρελθόν, καθώς οι συμμετέχο-
ντες καλούνται να περιγράψουν τη σχέση με το δικό τους πατέρα, και με άξονα το
μέλλον, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να οραματιστούν ποια κληρονομιά θα ήθελαν
οι ίδιοι να αφήσουν στα παιδιά τους. Αντικείμενο επίσης των συνεντεύξεων αποτελεί
και η διαχείριση του εγκλεισμού και της εξάρτησης, καθώς οι συμμετέχοντες περι-
γράφουν με ποιον τρόπο έχουν εξηγήσει την απουσία από τη ζωή των παιδιών τους
κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, πώς έχουν ενσωματώσει στη βιογραφία τους
την εμπειρία της χρήσης ουσιών και του εγκλεισμού και τι επιλέγουν να αποκαλύψουν
στα παιδιά τους και πώς φαντασιώνονται τη διαχείριση της ενδεχόμενης χρήσης ου-
σιών από τα παιδιά τους. τέλος, διερευνάται η προοπτική της σύνδεσης του κρατού-
μενου πατέρα με το παιδί του, καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης της παραμέτρου
της πατρότητας στη θεραπευτική διαδικασία της απεξάρτησης.

Για τη μελέτη των παραπάνω αξιοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία και η επεξεργασία και
ανάλυση των δεδομένων έγινε σύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου. πραγματοποι-
ήθηκαν συνολικά 11 σε βάθος συνεντεύξεις με μέλη του θεραπευτικού προγράμματος
απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ, εκ των οποίων οι 7 πραγματοποιήθηκαν εντός των σωφρονιστι-
κών καταστημάτων και οι 4 με μέλη που είχαν εμπειρία εγκλεισμού.

Η πατρότητα αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό της ταυτότητας των συμμετεχόντων, το οποίο
επιχειρούν να διαφυλάξουν σε συνθήκες εξάρτησης και εγκλεισμού. Η πατρική ταυτό-
τητα ανακατασκευάζεται σε συνάρτηση με τη θεραπευτική πορεία των συμμετεχόντων
και ενισχύει την συγκρότηση της νέας «καθαρής» ταυτότητας. Η ευθύνη, ο ψυχικός
πόνος, η ενοχή, η απουσία, η ανάγκη αναπλήρωσης του κενού και ο φόβος της μίμη-
σης είναι τα κύρια συναισθήματα που συνοδεύουν το βίωμα της πατρότητας. ο καθο-
ριστικός ρόλος της μητέρας στη διατήρηση του δεσμού ανάμεσα στον κρατούμενο
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πατέρα και το παιδί του και η ανάγκη προστασίας του παιδιού μέσα από την εξιστό-
ρηση της προσωπικής εμπειρίας στη χρήση και την παραβατικότητα αναδεικνύονται
στο λόγο των συμμετεχόντων. Η πατρότητα φαίνεται να αποτελεί κινητήρια δύναμη
για την προσπάθεια για απεξάρτηση, μια αναγκαία αλλά όχι επαρκή συνθήκη. 

λέξεις κλειδιά: εξάρτηση, πατρότητα, πατρική λειτουργία, πατρική ταυτότητα, εγκλεισμός

ΕιΣΑΓώΓΗ

Εξάρτηση και παραβατικότητα είναι δυο έννοιες, οι οποίες πολύ συχνά συνυπάρχουν και αλ-
ληλοτροφοδοτούνται. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου δικαιοσύνης (2019) ο
συνολικός αριθμός των κρατουμένων ανέρχεται σε 10.654. Από αυτούς οι 2.372, δη-
λαδή ποσοστό περίπου 22,2%, κρατείται για παραβάσεις του Νόμου περί Ναρκωτικών
ενώ υπάρχουν και άλλα άτομα που είναι εξαρτημένα από ουσίες και βρίσκονται στη
φυλακή με άλλη κατηγορία. Επομένως, ένας χρήστης παράνομων ουσιών έχει αυξημέ-
νες πιθανότητες εμπλοκής με το ποινικό σύστημα.

Η μελέτη της γονεϊκότητας στo πλαίσιo της εξάρτησης και του εγκλεισμού κατά κύριο λόγο
αφορά τις μητέρες εξαρτημένες ή κρατούμενες (collins, Grella & hser, 2003). ο ρό-
λος του πατέρα συχνά παραβλέπεται υπό το καθεστώς της παραδοσιακής αντίληψης
ότι το κύριο πρόσωπο φροντίδας είναι συνήθως η μητέρα (williams, 2014; McBride et
al., 2005). Η συμβατική σύνδεση της πατρικής λειτουργίας αποκλειστικά με τον ρόλο
του «κουβαλητή» και η παράλληλη έλλειψη επαρκών ερευνητικών δεδομένων σχετικά
με τους εξαρτημένους πατέρες γεννούν προκαταλήψεις και στερεότυπα που ταυτί-
ζουν τους εξαρτημένους ή έγκλειστους πατέρες με την αδιαφορία, την παραμέληση
και την ανεπάρκεια (Peled, Gavriel-fried & Katz, 2012; McMahon & rounsaville, 2002).
Επιπλέον, η πατρότητα ως κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας του εξαρτημένου ή του
κρατούμενου άντρα πολύ λίγο λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της θεραπείας
απεξάρτησης ή της εκπαίδευσης και επανένταξης των κρατούμενων και αποφυλακι-
σμένων (Phares, 2002).

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται το υποκειμενικό βίωμα της πατρότητας σε ένα πληθυσμό
που βιώνει έναν διπλό στιγματισμό: αυτόν της εξάρτησης και του εγκλεισμού (πουλό-
πουλος, 2011β, Goffman, 2001). Η κατανόηση και η αξιοποίηση της πατρικής εμπει-
ρίας φαίνεται να έχει θεραπευτικό όφελος, καθώς η πατρότητα φέρει ένα διττό ρόλο
στη διαδικασία της απεξάρτησης: αφενός μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την
αλλαγή τρόπου ζωής για τους συμμετέχοντες, αφετέρου ενισχύει τις γονικές τους δε-
ξιότητες και συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης εξαρτητικών και παραβατικών
συμπεριφορών στα παιδιά τους (Phares, 2002). Σημαντικές επίσης προεκτάσεις έχει
στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε ζητήματα υπεύθυ-
νης πατρότητας (responsible fathering, hairston 2002) για κρατούμενους και αποφυ-
λακισμένους στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα.

πΑτροτΗτΑ ΚΑι ΕξΑρτΗΣΗ

Η πατρική ιδιότητα των εξαρτημένων από ουσίες ανδρών σπάνια λαμβάνεται υπόψη κατά το
σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής, της παροχής υπηρεσιών ή της έρευνας αναφορι-
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κά με τις αρνητικές συνέπειες της κατάχρησης ουσιών και αλκοόλ (McMahon &
rounsaville, 2002).

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη συνύπαρξη πατρότητας και εξάρτησης
προκύπτουν τα ακόλουθα ζητήματα, τα οποία τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της πα-
ρούσας έρευνας. πρώτον, ενώ οι άνδρες αποτελούν την πλειοψηφία των εξυπηρετού-
μενων στα προγράμματα απεξάρτησης και συντήρησης και το αντίστοιχο ποσοστό
των πατέρων υπερέχει αυτού των μητέρων, οι σχετικές έρευνες εστιάζουν κυρίως στη
σύνδεση της μητρότητας με την εξάρτηση και στις συνέπειες αυτής στην ανάπτυξη
των παιδιών (collins, Grella & hser, 2003). δεύτερον, ο παράγοντας της πατρότητας
φαίνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται σχεδόν καθόλου στον κλινικό σχεδιασμό της θε-
ραπείας των εξαρτημένων πατέρων (williams, 2014; Phares, 2002), ενώ τα ερευνητικά
δεδομένα δείχνουν ότι ο βαθμός εμπλοκής των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών
τους σχετίζεται με υψηλότερο αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας και φαίνεται να
έχει θετικό αντίκτυπο στη θεραπευτική τους πορεία (collins et al., 2003). τρίτον, εξαι-
τίας της κυρίαρχης παραδοσιακής αντίληψης που προσδοκά από τον πατέρα να εκ-
πληρώσει πρωτίστως τον ρόλο του «κουβαλητή» μέσα στην οικογένεια και της παράλ-
ληλης έλλειψης ερευνητικών δεδομένων που να αφορούν τους εξαρτημένους πατέ-
ρες, παρατηρείται το φαινόμενο της προκατάληψης απέναντί τους και της a priori κα-
τάταξής τους στην ομάδα των αδιάφορων, ανεπαρκών και ανεύθυνων πατέρων (Peled
et al., 2012; McMahon & rounsaville, 2002). τέταρτον, η ενασχόληση με το ζήτημα
της πατρότητας τόσο σε ερευνητικό όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο, καθώς και η
ενίσχυση της πατρικής (αλλά και μητρικής) λειτουργίας στα υπό θεραπεία άτομα, θα
λειτουργήσει προληπτικά στην εμφάνιση ψυχοπαθολογίας και στα παιδιά αυτών
(Phares, 2002). 

οι άντρες αποτελούν την πλειοψηφία των εξυπηρετούμενων στα προγράμματα απεξάρτησης
(substance Abuse and Mental health services Administration, 2011). 

Σύμφωνα με τους McMahon, winkel, & rounsaville (όπως αναφέρεται στο williams, 2014) ενώ
η γονική κατάσταση των ανδρών και των γυναικών στα προγράμματα θεραπείας απε-
ξάρτησης έχει τεκμηριωθεί εμπειρικά ότι είναι ισότιμης σημασίας, η παράμετρος της
πατρότητας καθώς και οι ιδιαίτερες ανάγκες των ανδρών δεν λαμβάνονται υπόψη
επαρκώς και παραμένουν στο περιθώριο της έρευνας για τη γονεϊκότητα στο πλαίσιο
της θεραπείας.

Επιπλέον, υπάρχουν σαφείς αποδείξεις (McMahon et al., 2005) ότι η χρήση ουσιών του πατέ-
ρα συνδέεται με αναπτυξιακές δυσκολίες των παιδιών και ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο
για διαγενεολογική μετάδοση της κατάχρησης ουσιών (transmission of substance
abuse across generations). παρομοίως, η εξάρτηση του πατέρα έχει συνδεθεί με πλή-
θος άλλων προβλημάτων, όπως διαταραχή της προσωπικότητας, φτωχή επαγγελματι-
κή προσαρμογή, κακές συζυγικές σχέσεις, διαταραχή του οικογενειακού περιβάλλο-
ντος, κακοποίηση της συζύγου και των παιδιών και γονική παραμέληση. παρόλα αυτά,
η παράμετρος της πατρότητας ελάχιστα λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό των
ερευνών που αφορούν τις αρνητικές συνέπειες της μακροχρόνιας χρήσης ουσιών και
αλκοόλ. Ενώ, λοιπόν, οι έρευνες επικεντρώνονται στο θέμα της χρήσης ουσιών από
την πλευρά της μητέρας, της γονεϊκότητας και των συνεπειών στην ανάπτυξη των παι-
διών, πολύ λίγα είναι εν τέλει αυτά που γνωρίζουμε για τη δυναμική της πατρικής λει-
τουργίας σε συνάρτηση με τη χρόνια χρήση ουσιών.
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Αντίστοιχο έλλειμμα εντοπίζεται και στον θεραπευτικό σχεδιασμό των κλινικών παρεμβάσεων
για την ενίσχυση του πατρικού ρόλου στους εξαρτημένους άνδρες (williams, 2014).
ώς απόρροια της παραδοσιακής αντίληψης που ορίζει τον πατέρα πρωτίστως ως
«κουβαλητή», οι εξαρτημένοι πατέρες συχνά θεωρούνται, λόγω της χρήσης, ανεπαρ-
κείς, ακατάλληλοι και ανεύθυνοι, καθώς έχουν εγκαταλείψει τα γονικά τους δικαιώμα-
τα. Κατά συνέπεια, οι ιδιαίτερες ανάγκες των ανδρών αναφορικά με την πατρική τους
λειτουργία μπορεί να αγνοηθούν από το θεραπευτικό προσωπικό των προγραμμάτων
απεξάρτησης και ως εκ τούτου να μην συμπεριληφθούν στον θεραπευτικό σχεδιασμό
που αφορά τη διαταραχή της χρήσης ουσιών. 

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η ενίσχυση της πατρικής ταυτότητας στον υπό θεραπεία εξαρ-
τημένο, ενδυναμώνει την προσπάθειά του να δομήσει μια νέα μη-εξαρτημένη ταυτότη-
τα, το οποίο αποτελεί εν τέλει και τον στόχο της θεραπείας απεξάρτησης (williams,
2014). Η ανάρρωση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία αφηγηματικής (ανα-) κατα-
σκευής της πατρικής ταυτότητας.

οι Mcintosh & McKeganey (2000) περιγράφουν πως η αφήγηση της ανάρρωσης είναι ένας
μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι εξαρτημένοι προκειμένου να καταφέρουν να δομή-
σουν τη νέα τους ταυτότητα. Στην «καριέρα» της χρήσης ενός εξαρτημένου, εντοπί-
ζεται ένα ορόσημο, στο οποίο ο χρήστης λαμβάνει ή/και εδραιώνει την απόφασή του
να εγκαταλείψει τη χρήση. το ορόσημο αυτό συνήθως συνδέεται με εμπειρίες ή γε-
γονότα ικανά να πυροδοτήσουν μια τέτοια απόφαση. τα γεγονότα αυτά μπορεί να εί-
ναι είτε θετικά, όπως η εξασφάλιση σταθερής εργασίας, η έναρξη μιας σχέσης ή η
γέννηση ενός παιδιού, είτε αρνητικά όπως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο θάνατος
ενός κοντινού προσώπου ή η προοπτική του εγκλεισμού. μια σημαντική όψη της
απόπειρας κατασκευής της νέας μη-εξαρτημένης ταυτότητας αφορά τη διαφοροποί-
ηση του ποιοι αληθινά είναι και της εικόνας που έχουν για αυτούς οι σημαντικοί άλ-
λοι. Ανάμεσα στους σημαντικούς άλλους κυρίαρχη θέση έχουν η οικογένεια και τα
παιδιά. Ένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα των Mcintosh & McKeganey
(2000) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά με τράβηξε ήταν
βασικά το να βλέπω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν και τον πόνο στα μάτια της πρώην
γυναίκας μου…» (σ.1506). Η γέννηση ενός παιδιού αναφέρθηκε από τους συμμετέχο-
ντες ως κίνητρο για διακοπή της χρήσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ερευνητικά δε-
δομένα ο μεγαλύτερος βαθμός γονικής εμπλοκής συνδέθηκε με χαμηλότερο δείκτη
σοβαρότητας της εξάρτησης, χαμηλότερα επίπεδα ψυχικού πόνου και με υψηλότερα
επίπεδα αυτοεκτίμησης και αντίληψης για τις γονικές δεξιότητες (collins et al.,
2003). Συνεπώς, ο παράγοντας της πατρότητας μπορεί να αξιοποιηθεί ως κίνητρο
για την αναζήτηση αλλά και την ολοκλήρωση της θεραπείας. Επίσης, σύμφωνα με
τους Parke & clarke-stewart (όπως αναφέρεται στο Parke, 2002) σχετίζεται με μειω-
μένο κίνδυνο υποτροπής.

οι Peled et al. (2012) μελέτησαν 12 πατέρες που συμμετείχαν σε πρόγραμμα υποκατάστασης.
περιγράφουν πώς οι συμμετέχοντες βίωσαν τη διαδικασία της διαμόρφωσης της γο-
νικής τους ταυτότητας, η οποία συντελέστηκε μέσα από τέσσερα ξεχωριστά στάδια:
την απουσία, την αφύπνιση, την ανάληψη ευθύνης και την απόφαση για αλλαγή, κα-
θώς και την αναμορφωμένη/διορθωμένη πατρική λειτουργία. Η μελέτη φωτίζει τον
εξελικτικό χαρακτήρα της εν λόγω διαδικασίας, καθώς και τους τρεις παράγοντες που
διαμορφώνουν την πατρική ταυτότητα: η θεραπεία της εξάρτησης, η νεοσυσταθείσα
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ταυτότητα του ατόμου ως «καθαρού-πρώην εξαρτημένου» και οι κοινωνικές αντιλή-
ψεις περί της πατρότητας και εξάρτησης.

μια ακόμη εξαιρετικά σημαντική παράμετρος, η οποία αξίζει να αναφερθεί είναι η χρησιμότη-
τα της ενασχόλησης με τη γονεϊκότητα στo πλαίσιo της εξάρτησης για την πρόληψη
εμφάνισης ψυχοπαθολογίας και ενδεχόμενης χρήσης ουσιών στα παιδιά των εξαρτη-
μένων (Phares, 2002). Η ενίσχυση της πατρικής λειτουργίας στo πλαίσιo της θεραπεί-
ας θα έχει θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στην προσπάθεια για απεξάρτηση του γονέα αλ-
λά και στην ψυχική υγεία των παιδιών.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι γονικές πρακτικές των εξαρτημένων ατόμων έχουν διερευ-
νηθεί σχεδόν αποκλειστικά με άξονα τη μητρότητα και τη χρήση ουσιών, αφήνοντας του
πατέρες στο περιθώριο (McMahon, winkel, & rounsaville, 2007). Η έλλειψη γνώσης στο
συγκεκριμένο πεδίο οδήγησε σε ένα στιγματισμένο κοινωνικό λόγο (stigmatized social
discourse), ο οποίος σκιαγραφεί τα εξαρτημένα από ουσίες άτομα γενικά είτε ως άρρω-
στα είτε ως προβληματικά. οι δε εξαρτημένοι πατέρες παρουσιάζονται ως ανεύθυνοι,
ακατάλληλοι και επικίνδυνοι. οι λιγοστές έρευνες που έχουν γίνει με πατέρες εξαρτη-
μένους αντλούν το δείγμα τους κυρίως από προγράμματα συντήρησης με μεθαδόνη και
καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα που αποδίδουν στην πατρότητα οι πατέρες. προσπα-
θούν να είναι υπεύθυνοι γονείς απέναντι στα παιδιά τους, ενώ ταυτόχρονα παλεύουν με
την εξάρτησή τους, τους είναι ωστόσο δύσκολο να διατηρήσουν την προσπάθεια αυτή
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Klingemann & Gomez (όπως
αναφέρεται στο Peled et al., 2012) πάνω στην αρρενωπότητα και τις θεραπευτικές ανά-
γκες σε δείγμα διακοσίων εξαρτημένων αντρών από αλκοόλ στην Ελβετία κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι όλοι οι πατέρες είχαν ψηφιακή επικοινωνία με τα παιδιά τους καθ’όλη
τη διάρκεια της θεραπείας, δήλωσαν ότι τα παιδιά τους είναι «σημαντικά» ή «πολύ ση-
μαντικά» για τους ίδιους και αναλογίστηκαν σε ποιο βαθμό τα παιδιά τους θα ήθελαν να
βελτιώσουν τη σχέση τους μαζί τους. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι σε διάφορες
έρευνες οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τους δικούς τους πατέρες ως εξαρτημένους
από ουσίες, συναισθηματικά και φυσικά απόντες και δήλωσαν ότι αυτό δυσχέρανε και
τη δική τους καλή πατρική λειτουργία. Συμπερασματικά, τα ερευνητικά δεδομένα δια-
ψεύδουν την στερεοτυπική εικόνα του αδιάφορου εξαρτημένου πατέρα. οι πατέρες συ-
χνά αναφέρουν αισθήματα ντροπής και ενοχής αναφορικά με την πατρική τους λειτουρ-
γία στο παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον. Επίσης, αναγνωρίζουν τη θεραπεία της
εξάρτησής τους ως προϋπόθεση για την εκ νέου ανάληψη του πατρικού τους ρόλου. Η
επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδουν
οι χρήστες ουσιών στην πατρότητά τους και δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα για περαι-
τέρω έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο. Επιπλέον, διαφωτίζει τον ρόλο του νοήματος που
προσδίδουν στην πατρότητα, η οποία αποδεικνύεται κεντρική στην κατασκευή της πα-
τρικής τους ταυτότητας και υποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να «ακούσουμε» τις αφη-
γήσεις τους για την πατρική τους λειτουργία. Σύμφωνα με τους Peled et al. (2012) δεν
υπάρχουν διαθέσιμες έρευνες που να μελετούν τον τρόπο, με τον οποίο οι εξαρτημένοι
από ουσίες πατέρες αντιλαμβάνονται την πατρική τους ταυτότητα. Κατ’ επέκταση, η πα-
ρούσα έρευνα έρχεται να καλύψει ένα επιπλέον κενό: τη διερεύνηση της αντίληψης και
του βιώματος της πατρότητας στους εξαρτημένους έγκλειστους ή αποφυλακισμένους.
Η πρόκληση της εν λόγω έρευνας είναι ότι καλείται να πραγματευθεί το υποκειμενικό
βίωμα της πατρότητας σε έναν πληθυσμό που βιώνει έναν διπλό στιγματισμό: αυτόν της
εξάρτησης και του εγκλεισμού (πουλόπουλος, 2011β, Goffman, 2001).
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πΑτροτΗτΑ ΚΑι ΕΓΚλΕιΣμοΣ

Ένας πολύ σημαντικός όγκος της διεθνούς έρευνας και βιβλιογραφίας πραγματεύεται το ζή-
τημα της πατρότητας και των επιπτώσεών της στα παιδιά, στην οικογενειακή ζωή και
στην ευρύτερη κοινωνία (rodriguez, 2016; tasca, 2018). ώστόσο, μικρή έμφαση έχει
δοθεί στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η πατρότητα διαπλέκεται με το βίωμα
του εγκλεισμού και των συνεπειών του τελευταίου στην οικογενειακή ζωή των κρατού-
μενων πατέρων (haiston, 2002; chui, 2016). ώς εκ τούτου σημαντικό ερευνητικό έλ-
λειμμα συνεχίζει να υπάρχει στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο η συνθήκη του
εγκλεισμού διαμορφώνει την πατρική ταυτότητα και την άσκηση της πατρικής λει-
τουργίας. οι dyer, Pleck, & McBride (2012) σε μια επισκόπηση περίπου 1000 ερευνών
που αφορούσαν το ζήτημα των πατέρων, της οικογένειας και του σωφρονιστικού συ-
στήματος εντόπισαν ότι μόνο οι 39 από αυτές μελέτησαν τη σχέση του κρατούμενου
άνδρα με την οικογένειά του, ενώ μόλις 19 από αυτές επικεντρώνονταν κυρίως στο
ζήτημα της πατρότητας.

Στις ΗπΑ περισσότερο από ενάμισι εκατομμύρια παιδιά έχουν τον πατέρα τους σε κάποια πο-
λιτειακή ή ομοσπονδιακή φυλακή (Greif, 2014). Εκατομμύρια επιπλέον παιδιά έχουν κά-
ποιον γονιό τους σε κάποια τοπική φυλακή (Makariev & shaver, 2010). Επίσης, περίπου
τα δύο τρίτα των κρατουμένων στις αμερικανικές φυλακές είναι γονείς. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου children of Prisoners (2018) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
περίπου 800.000 παιδιά έχουν κάποιον γονέα τους στη φυλακή, αριθμός που ανεβαίνει
στα 2,1 εκατομμύρια αν συμπεριληφθούν όλες οι χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για την οικογενειακή κατάστα-
ση των κρατουμένων. Σύμφωνα, ωστόσο, με το παραπάνω δίκτυο ο αριθμός των παι-
διών προκύπτει από τον αριθμό των ανδρών κρατουμένων πολλαπλασιαζόμενο επί 1,3.
Στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου δικαιοσύ-
νης (2019) ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων ήταν 10.654, στους οποίους αντι-
στοιχούν 13.850 παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 10.654 συνολικά κρατούμε-
νους, οι 2.372 κατηγορούνται για παραβάσεις του Νόμου περί Ναρκωτικών.

τα παιδιά των κρατουμένων βιώνουν το στίγμα, την κοινωνική απομόνωση, την ντροπή και το
φόβο (children of Prisoners, 2018). Επιπλέον, αντιμετωπίζουν οικονομική ανασφάλεια,
προβλήματα διαμονής και είναι πιο επιρρεπή στην εκδήλωση επιθετικής συμπεριφο-
ράς (Greif, 2014). Επίσης, παρουσιάζουν συχνότερα προβλήματα συμπεριφοράς, ακα-
δημαϊκές δυσκολίες και ψυχολογική δυσφορία (chui, 2016). τέλος, ειδικότερα στις
περιπτώσεις που ο πατέρας ζούσε με τα παιδιά πριν τον εγκλεισμό του και αποτελού-
σε το κύριο πρόσωπο προσκόλλησης και φροντίδας, η φυλάκιση αποκόπτει τα παιδιά
από την ασφαλή τους βάση. Σύμφωνα με τη θεωρία της προσκόλλησης (Bowlby,
όπως αναφέρεται στο Makariev & shaver, 2010) η απομάκρυνση αυτή βιώνεται τραυ-
ματικά και μπορεί να έχει μακροχρόνιες συνέπειες.

ο πατρικός εγκλεισμός επηρεάζει με ποικίλους τρόπους την άσκηση της πατρικής λειτουργίας
και κατά συνέπεια το οικογενειακό σύστημα, την κοινότητα και εν τέλει την ευρύτερη
κοινωνία (rodriguez, 2016). οι συνέπειες αφορούν την εμπλοκή των πατέρων στη ζωή
των παιδιών τους και την αποσταθεροποίηση του συναισθηματικού τους δεσμού, την
οικονομική δυσχέρεια και τη διατάραξη των συζυγικών σχέσεων.

Στην ποιοτική έρευνα που διεξήγαγαν πάνω στο ζήτημα των έγκλειστων πατέρων οι Arditti,
smock & Parkman (2005) οι συμμετέχοντες κατέθεσαν το αίσθημα της «ανημποριάς»
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(helplessness) και της δυσκολίας τους να είναι καλοί πατέρες κατά τη διάρκειά της
κράτησής τους. οι ίδιοι βίωναν το διάστημά της κράτησής τους ως μια «αδρανή» πε-
ρίοδο όσον αφορά την άσκηση του πατρικού τους ρόλου, ενώ αντιλαμβάνονταν την
επάνοδό τους στην κοινωνία και την οικογένειά τους ως μια ευκαιρία «επανεκκίνησης»
της πατρικής τους λειτουργίας. τέλος, καταλυτικό ρόλο στη διευκόλυνση της άσκη-
σης της πατρότητας έπαιζε η μητέρα των παιδιών (maternal gatekeeping). Στις περι-
πτώσεις που η μητέρα απέτρεπε την επαφή πατέρα-παιδιού, οι κρατούμενοι τόνιζαν
το συναίσθημα της «αδυναμίας» τους (powerlessness).

ο Greif (2014) στην έρευνά του παρουσίασε τα κεντρικά θέματα που παραπάνω από 250 πα-
τέρες επεξεργάστηκαν κατά τη διάρκεια ομάδων πατρότητας (τεσσάρων εβδομάδων)
στo πλαίσιo εκπαιδευτικού προγράμματος μέσα σε κατάστημα κράτησης. οι συζητή-
σεις κινήθηκαν γύρω από δυο κεντρικούς άξονες: την αγωνία τους σχετικά με την αλ-
ληλεπίδρασή τους με τα παιδιά τους και την αλληλεπίδρασή τους με τις μητέρες των
παιδιών τους. Στον πρώτο άξονα σχετικά με την ανατροφή των παιδιών τους αναδεί-
χθηκαν τα ακόλουθα επτά κοινά ζητήματα. πρώτον, οι πατέρες αγωνιούσαν για το
πώς θα μπορούσαν να συνεχίσουν την άσκηση της πατρικής του λειτουργίας ενώ βρί-
σκονται έγκλειστοι. ιδιαίτερα οι πατέρες που δεν ήταν ενεργητικοί στο μεγάλωμα των
παιδιών τους και προ εγκλεισμού, βίωναν μια σύγχυση στο πώς θα ανταποκριθούν
στο ρόλο τους. Αισθήματα ενοχής μοιράστηκαν οι πατέρες που είχαν προηγουμένη
εμπειρία κράτησης και απέτυχαν να τηρήσουν την υπόσχεσή τους απέναντι στα παι-
διά τους ότι θα αλλάξουν. Η ενοχή τους αυτή ενισχύεται από την αδυναμία που νιώ-
θουν να σπάσουν τον «διαγενεαλογικό κύκλο των απόντων πατέρων» (intergenera-
tional cycle of absent fathers, Bowen όπως αναφέρεται στο Greif, 2014). δεύτερο ζή-
τημα αποτελούσε το γεγονός ότι τα παιδιά τους δεν γνωρίζουν για ποιο λόγο ο πατέ-
ρας τους είναι στη φυλακή. τρίτο ζήτημα ήταν η δυσκολία διαχείρισης της σχέσης
τους με τις έφηβες κόρες τους. το τέταρτο ζήτημα αφορούσε την αδυναμία τους να
παραστούν σε σημαντικές οικογενειακές εκδηλώσεις, όπως γενέθλια, αποφοιτήσεις,
αθλητικές δραστηριότητες. ώς πέμπτο θέμα αναδείχθηκε η αυτοαντίληψή τους ότι η
αξία τους ως πατέρες περιορίζεται στην υλική υποστήριξη της οικογένειας. Έκτο και
πολύ σημαντικό ζήτημα υπήρξε ο φόβος των πατέρων ότι τα παιδιά τους θα τους μι-
μηθούν υιοθετώντας επικίνδυνη και παραβατική συμπεριφορά. τέλος, ως έβδομο θέ-
μα κατατέθηκε η αγωνία των πατέρων που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια ποινή κάθειρ-
ξης για το πώς θα εξηγήσουν στα παιδιά τούς τους λόγους που τους κρατάνε μακριά
τους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποιοτικές έρευνες όπως η συγκεκριμένη αλλά και η παρούσα διπλωμα-
τική εργασία προσφέρουν στους έγκλειστους πατέρες τη δυνατότητα να ακουστεί η
φωνή τους και μέσα από αυτή τη διαδικασία να γίνει ένα βήμα προς την αποδέσμευση
της κοινής γνώμης από τη στερεοτυπική εικόνα του αδιάφορου, ανεπαρκή και ακα-
τάλληλου κρατούμενου πατέρα. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει το δρόμο της επιστροφής
τους προς το σπίτι τους, προς την κοινωνία, θα συνδράμει στην εκπαίδευση της κοι-
νότητας στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του ευαίσθητου αυτού πληθυ-
σμού και κατά συνέπεια στη μείωση του κινδύνου ποινικής υποτροπής (dyer, 2005;
Parke, 2002; Αλοσκόφης, 2018).

Επιπλέον, καταλυτικό ρόλο παίζει το ίδιο το πλαίσιο της φυλακής (κανονισμοί, εγκαταστάσεις
κτλ), καθώς λειτουργεί εις βάρος της διαφύλαξης της πατρικής ταυτότητας. οι νόμοι
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της επιβίωσης στο περιβάλλον της φυλακής δεν συνάδουν με τις επιθυμητές ιδιότη-
τες ενός πατέρα. Όπως επισημαίνει και η haney (όπως αναφέρεται στο chui, 2016)
«οι κρατούμενοι εμφανίζουν χαρακτηριστικά όπως η ψυχολογική αποστασιοποίηση,
αποξένωση, καχυποψία, κοινωνική απόσυρση και απομόνωση, χαρακτηριστικά τα
οποία όλα δεν προωθούν την αποκατάσταση των οικογενειακών σχέσεων» (σελ.74).
Εξάλλου και ο Goffman (1994) έχει προβεί στην ανάλογη διαπίστωση ότι «τα ολοπαγή
ιδρύματα (όπως η φυλακή ή το ψυχιατρείο) είναι επίσης ασύμβατα και μ’ ένα άλλο
αποφασιστικό στοιχείο της κοινωνίας μας, την οικογένεια» (σελ.30). Σύμφωνα και με
την hairston (2002) ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν την άσκηση της πα-
τρικής λειτουργίας του κρατουμένου συγκαταλέγεται και το ίδιο το περιβάλλον της
φυλακής. οι συμπεριφορές που υπαγορεύουν οι κανόνες της φυλακής και της κουλ-
τούρας των κρατουμένων δεν προάγουν τις πατρικές δεξιότητες. Η προσαρμογή στο
πλαίσιο της φυλακής προϋποθέτει μια «παιδική εξάρτηση», καθώς όλες οι κινήσεις
ενός εγκλείστου (πχ πότε θα πλυθούν, θα φάνε κτλ) διέπονται από τους κανονισμούς
της φυλακής. Η υπευθυνότητα που καλείται να δείξει ο κρατούμενος περιορίζεται
στην τήρηση των κανονισμών. Η κοινωνική επιβίωση στη φυλακή επιβάλλει την ανά-
πτυξη συμπεριφορών εξαπάτησης, καθώς και επιθετικής και υπερβολικά αρρενωπής
στάσης (macho). Η διαγωγή αυτή διασφαλίζει την θεσμική τάξη εντός του σωφρονι-
στικού καταστήματος, αλλά ταυτόχρονα αποθαρρύνει την ανάπτυξη των συμπεριφο-
ρών που χαρακτηρίζουν έναν υπεύθυνο πατέρα. Άλλωστε στο παθολογικό σύστημα
της φυλακής καλλιεργείται «μια κουλτούρα που έχει πολλά παρανοϊκά, καταθλιπτικά
και καταναγκαστικά (compulsive) χαρακτηριστικά» (πουλόπουλος, 2011α, σελ. 267).

οι προαναφερθείσες έρευνες εστίασαν κύρια στο υποκειμενικό βίωμα της πατρότητας σε συν-
θήκες εγκλεισμού. Η διαφύλαξη, ωστόσο, της πατρότητας κατά τη διάρκεια και μετά
τον εγκλεισμό, δεν αποτελεί μόνο μια υπόθεση ατομική του ίδιου του πατέρα ή της οι-
κογένειάς του και της συζύγου του. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από θεσμικούς
παράγοντες, όπως τους κανονισμούς της φυλακής αναφορικά με τα επισκεπτήρια και
την τηλεφωνική επικοινωνία των κρατουμένων με τα παιδιά τους, τις πολιτικές που
αφορούν τη διατροφή των παιδιών (όπως ορίζεται δικαστικά σε διαζευγμένους έγκλει-
στους πατέρες), τις υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας και τις πολιτικές κοινωνικής και
επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων (hairston, 2002). Επομένως, ο
δημόσιος λόγος σχετικά με τον κρατούμενο πατέρα χρειάζεται να αναπλαισιωθεί και
να προχωρήσει πέρα από τις προσωπικές δυσκολίες του ιδίου και στο ρόλο των δια-
φόρων πολιτικών στη διαμόρφωση και την άσκηση της πατρικής λειτουργίας, καθώς
και των επιθυμητών κοινωνικών στόχων.

Από την κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ένα ση-
μαντικό έλλειμμα σε ποιοτικές έρευνες που να εξετάζουν την ταυτόχρονη συνύπαρξη
των τριών συνθηκών: πατρότητα - εξάρτηση - εγκλεισμός. 

Η μΕΘοδολοΓιΑ τΗΣ ΕρΕυΝΑΣ

Σκοπός της έρευνας-ερευνητικοί άξονες
ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τον τρόπο, με τον οποίο οι ταυτότητες

του εξαρτημένου, του έγκλειστου και του πατέρα διαπλέκονται μεταξύ τους. μέσα
από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων επιχειρείται η κατανόηση του τρόπου με τον
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οποίο ένας κρατούμενος πατέρας που βρίσκεται σε θεραπεία απεξάρτησης, ορίζει και
βιώνει την πατρότητα. Επίσης, διερευνάται η ενδεχόμενη διαφοροποίηση του βιώμα-
τος της πατρότητας σε συσχέτιση με τη φάση θεραπείας, στην οποία βρίσκεται ο κά-
θε συμμετέχων. προσεγγίζονται οι στρατηγικές, με τις οποίες προσπαθεί να διαχειρι-
στεί τον εγκλεισμό του και να ασκήσει τον πατρικό του ρόλο. τέλος, επιχειρείται η
διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της πατρότητας και η σύνδεσή της με τη
θεραπευτική διαδικασία.

οι ερευνητικοί άξονες που συμπεριλήφθηκαν είναι οι εξής:

Άξονας 1: ο ορισμός της πατρότητας

Άξονας 2: το βίωμα της πατρότητας:

2.1 Η αντίδραση στην επικείμενη πατρότητα (Η είδηση της εγκυμοσύνης)

2.2 Η περίοδος της εγκυμοσύνης της συντρόφου

2.3 Η πρώτη επαφή με το παιδί τους

2.4 οι αλλαγές που έφερε η πατρότητα στη ζωή τους

Άξονας 3: πατρότητα και εξάρτηση:

3.1 Η εμπειρία της πατρότητας σε περίοδο χρήσης/εξάρτησης

3.2 Η εμπειρία της πατρότητας σε περίοδο αποχής

Άξονας 4: Η πατρότητα με άξονες:

4.1 το παρελθόν (Η σχέση με τον πατέρα τους)

4.2 το μέλλον (Η κληρονομιά προς το παιδί τους)

Άξονας 5: Η διαχείριση του εγκλεισμού και της εξάρτησης:

5.1 Η γνώση των παιδιών τους για τον εγκλεισμό

5.2 Η γνώση των παιδιών τους για την πορεία τους στη χρήση και την απεξάρτηση

5.3 Η διαχείριση της ενδεχόμενη χρήσης του παιδιού τους

Άξονας 6: Η προοπτική:

6.1 Η σύνδεση του κρατούμενου πατέρα με το παιδί του

6.2 Η αξιοποίηση της πατρότητας στη θεραπευτική διαδικασία

Θεωρητική μεθοδολογική προσέγγιση
Για την προσέγγιση του συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος,

καθώς αυτή παρέχει τη δυνατότητα ανάδυσης των προσωπικών «νοηματικών πλαισίων
αναφοράς» μέσα από τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων από τη σκοπιά των ίδιων
των εμπλεκόμενων υποκειμένων (τσιώλης, 2014; flick, Kardoff & steinke, 2004). ο
προσανατολισμός της εν λόγω προσέγγισης στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο
τα υποκείμενα ερμηνεύουν, κατανοούν και βιώνουν τον κοινωνικό κόσμο, πάντα σε συ-
νάρτηση με το κοινωνικό πλαίσιο (Mason, 2011), συνάδει απόλυτα με τον στόχο της
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παρούσας έρευνας να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες ερμηνεύ-
ουν, κατανοούν και βιώνουν την πατρότητα μέσα στο πλαίσιο αναφοράς του εγκλει-
σμού και της εξάρτησης. Άλλωστε, η πατρότητα είναι μια διάσταση της ανδρικής ταυ-
τότητας μη μετρήσιμη και μη ποσοτικοποιημένη που μόνο ποιοτικά μπορεί να διερευ-
νηθεί. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μεθοδολογία δίνει έμφαση στο βάθος της περιγρα-
φής και ερμηνείας του υπό διερεύνηση φαινομένου και εστιάζει στις «διαδικασίες, στη
βιωμένη εμπειρία, στα νοήματα και στις αναπαραστάσεις» (ιωσηφίδης, 2017, σελ. 6).
Όπως υποστηρίζει και ο Geertz (όπως αναφέρεται στο Patenaude, 2004) «Αυτό που
συχνά διαφεύγει σε όσους διεξάγουν ποσοτικές έρευνες –όχι εξαιτίας δικού τους λά-
θους– είναι ο πλούτος του νοήματος, το βάθος της κατανόησης και η ευελιξία, τα
οποία είναι και τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας» (σελ. 70s).

Μεθοδολογία παραγωγής των δεδομένων
Για την παραγωγή3 των δεδομένων αξιοποιήθηκε η συνέντευξη σε βάθος (depth interview), κα-

θώς το εργαλείο αυτό επιτρέπει την πρόσβαση στις βαθύτερες νοηματοδοτήσεις των
υποκειμένων, στην περιγραφή των εμπειριών, ερμηνειών και στάσεών τους αναφορικά
με το υπό μελέτη φαινόμενο (ιωσηφίδης, 2017). Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα
κατανόησης του κοινωνικού κόσμου και των κοινωνικών φαινομένων μέσα από την
οπτική των ίδιων των συμμετεχόντων και ενδείκνυται για τη μελέτη των προσωπικών
αφηγήσεων σχετικά με το πώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται ένα συγκεκριμένο φαινό-
μενο (robson, 2010).

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα
Στo πλαίσιo της ποιοτικής έρευνας οι συμμετέχοντες δεν θεωρούνται απλώς ως η πηγή των

πληροφοριών, τις οποίες ο ερευνητής επιθυμεί να συλλέξει, αλλά αποτελούν τους
ερευνητικούς συνεργάτες, με τους οποίους ο ερευνητής συν-δημιουργεί το επικοινω-
νιακό πλαίσιο, μέσα στο οποίο παράγονται νοήματα και αναπαραστάσεις (ιωσηφίδης,
2017).

Στην παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν βάσει της σκόπιμης δειγματοληψίας
(robson, 2010; τσιώλης, 2014), καθώς ήταν αναγκαίο να πληρούν τις τρεις συνθήκες:
την πατρότητα, την εμπειρία εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες στο παρόν ή το
παρελθόν και την εμπειρία του εγκλεισμού. το δείγμα προσεγγίστηκε μέσα από τις
ομάδες αυτοβοήθειας του ΚΕΘΕΑ που συντονίζει η ερευνήτρια στο Κατάστημα Κρά-
τησης Χανίων και στην Αγροτική φυλακή της Αγυιάς Χανίων και σε θεραπευτικές δο-
μές του ΚΕΘΕΑ στα Χανιά και το Ηράκλειο. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 11 συνε-
ντεύξεις. οι επτά συμμετέχοντες ήταν έγκλειστοι κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενώ
οι υπόλοιποι τέσσερις ήταν αποφυλακισμένοι. Η σύνθεση αυτή του δείγματος προ-
σφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης του πατρικού βιώματος των συμμετεχόντων σε δια-
φορετικές φάσεις θεραπείας. 
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3  Η Mason (2011) χρησιμοποιεί τον όρο «παραγωγή» αντί του όρου «συλλογή» των δεδομένων για να το-
νίσει ότι ο ερευνητής στo πλαίσιo της ποιοτικής μεθοδολογίας δεν μπορεί να είναι ένας ουδέτερος
συλλέκτης πληροφοριών. ο συγκεκριμένος όρος «υποδεικνύει επίσης και μια διαδικασία παραγωγής
δεδομένων η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες διανοητικού, αναλυτικού και ερμηνευτικού χαρακτή-
ρα» (σελ.73)
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Μεθοδολογία ανάλυσης των δεδομένων
το υλικό των συνεντεύξεων απομαγνητοφωνήθηκε πλήρως (robson, 2010) με ακρίβεια και συ-

στηματικότητα (Mason, 2011). μέσα στο κείμενο έγινε προσπάθεια να αποδοθούν και
οι μη λεκτικές εκφράσεις (συγκίνηση, ένταση, θυμός, παύσεις, γέλια κτλ, Kowal & 
O’connell, 2004). Επίσης, κατά την απομαγνητοφώνηση η ερευνήτρια κράτησε σημει-
ώσεις που αφορούσαν αυθόρμητες σκέψεις και συνδέσεις με τη θεωρία και με τα λε-
γόμενα των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Η επεξεργασία του υλικού που προέκυψε από την απομαγνητοφώνηση έγινε με τη μέθοδο της
ανάλυσης περιεχομένου. Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου στοχεύει στη συστηματική
επεξεργασία του υλικού που έχει προκύψει από κάποια μορφή επικοινωνίας (Mayring,
1995). Σύμφωνα με τον robson (2010) πρόκειται για μια «κωδικοποιημένη κοινή λογική»
(σελ. 418), δηλαδή ένα μέσο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι προκειμένου να περιγρά-
ψουν και να εξηγήσουν ένα κοινωνικό φαινόμενο. το κύριο πλεονέκτημα της συγκεκρι-
μένης μεθόδου είναι η δυνατότητα που έχει ο ερευνητής να προβεί σε επαναλαμβανό-
μενες αναλύσεις και έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας, καθώς το ερευνητι-
κό υλικό υπάρχει διαθέσιμο σε μια σταθερή μορφή (ιωσηφίδης, 2017).

Στο πρώτο στάδιο της επεξεργασίας το συνολικό κείμενο της απομαγνητοφώνησης διαβάστη-
κε και οι αποκρίσεις των συμμετεχόντων που αντιστοιχούσαν στον πρώτο ερευνητικό
άξονα ομαδοποιήθηκαν σε ένα έγγραφο (πουλόπουλος, 2010). Στην επόμενη φάση
της κωδικοποίησης σε κάθε απόσπασμα δόθηκε ένας κωδικός που αποτύπωνε συνο-
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ΠΙΝΑκΑΣ 1: δΗμοΓρΑφιΚΑ ΣτοιΧΕιΑ ΣυμμΕτΕΧοΝτώΝ

Ψευδώνυμο           Ηλικία             Οικογενειακή                     Φύλο                           Θεραπευτική            Συνολικός
                                                       κατάσταση                  και ηλικίες                             φάση                     χρόνος
                                                                                             παιδιών                                                           κράτησης

Μπάμπης                 52                    Έγγαμος                    T31,T30,                         Θεραπευτ.
                                                                                           T23,R22                   Πρόγραμμα εντός 
                                                                                                                                  Καταστήματος 
                                                                                                                               Κράτησης (ΘΠΚΚ)         10 χρόνια

Ιάσονας                    64                Διαζευγμένος                     R13                                 ΘΠΚΚ                    3 μήνες

Κώστας                    47                Διαζευγμένος               �T17, R15                            ΘΠΚΚ                   2 χρόνια

Λεωνίδας                 44                Διαζευγμένος                    �R18                                 ΘΠΚΚ                    5 μήνες

Στέλιος                    39                Διαζευγμένος                    �T10                                 ΘΠΚΚ                    4 μήνες

Άγγελος                   28                    Έγγαμος                R3, T9 μηνών                         ΘΠΚΚ                 1,5 χρόνος

Νίκος                       27                     Άγαμος                         �T11                                 ΘΠΚΚ                   7 χρόνια

Βασίλης                   38                Διαζευγμένος                     T15                              Θεραπευτ.
                                                                                                                                Πρόγραμμα στην 
                                                                                                                                 κοινωνία (ΘΠΚ)            6 χρόνια

Χριστόφορος            34                     Άγαμος                           T1                                   ΘΠΚ                     3 μήνες

Παντελής                 42                    Έγγαμος                    �T13, R9                              ΘΠΚ                    6 χρόνια

Τάσος                      43                    Έγγαμος                     R10, T4                              ΘΠΚ                     3 μήνες
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πτικά το νόημα των λεγομένων του κάθε συμμετέχοντος. ο κωδικός προέκυψε από
μια φράση του ίδιου του συμμετέχοντα με στόχο να μείνει όσο το δυνατόν πιο κοντά
στο κείμενο και να «αφήσει τα δεδομένα να μιλήσουν» (Patenaude, 2004). Κάτω από
κάθε κωδικό παρατέθηκε και η ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντα: το αρχικό του ψευ-
δωνύμου του, την ηλικία του, Ε για έγκλειστο ή Α για αποφυλακισμένο και τη θερα-
πευτική φάση: Α για Συμβουλευτική εντός φυλακής, β για Θεραπευτική Κοινότητα, Γ
για Κοινωνική Επανένταξη, δ για μεταθεραπευτική φροντίδα και Ε για Απόφοιτο. Έτσι
για παράδειγμα η ταυτότητα «Χ, 34, Α, Γ» αντιστοιχεί στον Χριστόφορο, 34 ετών, απο-
φυλακισμένο που βρίσκεται στη φάση της Επανένταξης. Στη συνέχεια συγκροτήθηκαν
κατηγορίες στις οποίες υπάγονταν οι όμοιες απαντήσεις (κατηγοριοποίηση). μετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών της κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης, αποτυπώθη-
κε το περιεχόμενο των κωδικών και των κατηγοριών σε συνοπτικούς πίνακες. το επό-
μενο βήμα της ανάλυσης ήταν η ερμηνεία και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων και
η σύνδεσή τους με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. τέλος, προέκυψαν οι προτάσεις
σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας.

Περιορισμοί στην έρευνα
Έναν βασικό περιορισμό της έρευνας συνιστά το γεγονός ότι η ερευνήτρια είχε πρόσβαση μό-

νο στις ερμηνείες και αντιλήψεις που οι ίδιο οι συμμετέχοντες επέλεξαν να αποκαλύ-
ψουν (Mason, 2011). Επιπλέον, ενδεχομένως οι απαντήσεις των συμμετεχόντων να
επηρεάστηκαν και από την ύπαρξη θεραπευτικής σχέσης με την ερευνήτρια. Επίσης,
σύμφωνα με τον Orne (όπως αναφέρεται στο Κοκκίνη & πουλόπουλος, 2015) το βασι-
κό κίνητρο συμμετοχής σε μια έρευνα είναι η πρόθεση των συμμετεχόντων να συνερ-
γαστούν με τον ερευνητή και να βοηθήσουν στη διεξαγωγή της έρευνας, με αποτέλε-
σμα να επιχειρούν να δώσουν τις «σωστές» απαντήσεις που πιστεύουν ότι αναμένο-
νται από τους ερευνητές. Άλλωστε ένα επιπλέον κίνητρο συμμετοχής σε μια έρευνα
εντός φυλακής μπορεί να είναι η διακοπή της καθημερινής ρουτίνας των κρατουμέ-
νων (Patenaude, 2004). Η διαπίστωση αυτή συνδέεται και με την ιδέα του Goffman
(1994) περί των δευτερογενών εναρμονίσεων που αναπτύσσονται στα ολοπαγή ιδρύ-
ματα όπως η φυλακή και οι οποίες αφορούν σε «πρακτικές που δεν προκαλούν ευθέως
το προσωπικό αλλά που επιτρέπουν στους τροφίμους να πετυχαίνουν απαγορευμένες
ικανοποιήσεις ή επιτρεπτές με απαγορευμένα μέσα» (σ.67). Όπως και η συμμετοχή
στις ομάδες αυτοβοήθειας για απεξάρτηση μπορεί να υπάγεται στις παραπάνω δευτε-
ρογενείς εναρμονίσεις (πχ. «πηγαίνω στο ΚΕΘΕΑ για τον καφέ, για να βγω από την
πτέρυγα, να ανταλλάξω τσιγάρα καθ’οδόν κτλ»), με ανάλογο τρόπο μπορεί και η συμ-
μετοχή στην έρευνα να εξυπηρετεί αντίστοιχες λειτουργίες.

περαιτέρω περιορισμοί της παρούσας έρευνας αφορούν το μικρό δείγμα και την περιορισμέ-
νη δυνατότητα γενίκευσης και σύγκρισης των αποτελεσμάτων (ιωσηφίδης, 2017). Επι-
πλέον, η αλληλεπίδραση ερευνήτριας-θεραπεύτριας και συμμετεχόντων μπορεί να με-
ταβάλλει το περιεχόμενο των απαντήσεων και τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας.

ΕυρΗμΑτΑ

Η αποχή από τη χρήση σε συνδυασμό με τον απεριόριστο διαθέσιμο χρόνο, μετατρέπει την
περίοδο κράτησης σε μια ευκαιρία για περισυλλογή για τους συμμετέχοντες της
έρευνας. Είναι μια περίοδος αναστοχασμού και αναθεώρησης της προσωπικής τους
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πορείας στην πατρότητα, τη χρήση, την παραβατικότητα. ώς αποτέλεσμα της περι-
συλλογής αυτής προκύπτουν τα ακόλουθα κεντρικά θέματα.

Η ευθύνη
Η ευθύνη είναι ένα από τα κεντρικά θέματα που αναδείχθηκαν στις αφηγήσεις των

συμμετεχόντων σε τέσσερις διαφορετικούς ερευνητικούς άξονες (Peled et al., 2012;
Parke, 2002). πρώτον, η ευθύνη αναφέρεται ως συστατικό στοιχείο του ορισμού της
πατρότητας. δεύτερον, η ανάληψη της ευθύνης συμπεριλαμβάνεται στις βασικές
αλλαγές που επιφέρει η πατρότητα στη ζωή τους. τρίτον, η προσωπική ευθύνη
αναγνωρίζεται ως αιτιολογικός παράγοντας για την ενδεχόμενη χρήση των παιδιών τους.
τέταρτον, αναφορικά με την αξιοποίηση της πατρότητας στη θεραπευτική διαδικασία
της απεξάρτησης, η ευθύνη φαίνεται να έχει μια διττή λειτουργία: αφενός μπορεί να
αποτελέσει κίνητρο αλλαγής για τους πατέρες, αφετέρου η αδυναμία διαχείρισής της
μπορεί να αποτελέσει παράγοντα υποτροπής. 

Ο πόνος
Η έννοια της ευθύνης συνοδεύεται από το αίσθημα του πόνου (hairston, 2002) και του φόβου. ο

πόνος συνδέεται με την ευθύνη που είτε δεν αναλήφθηκε καθόλου είτε δεν αναλήφθηκε
επαρκώς εξαιτίας της χρήσης και του εγκλεισμού. Η έκφραση αυτού του ψυχικού πόνου
ξεπερνά τη στερεότυπη αντίληψη περί ανδρισμού.

«Αυτό είναι ο πατέρας. Πονάει. Παρόλο που δεν το δείχνουμε, αλλά πονάει πολύ. Και
προσπαθούμε να δείχνουμε κάτι άλλο. Γιατί; Για να μην πέσει ο εγωισμός μας ότι είμα-
στε άντρες; Όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πονάει πολύ». (Α, 28, Ε, Α)

ο πόνος διαπερνάει και την περίοδο της εγκυμοσύνης της συντρόφου καθώς ο εγκλεισμός
κρατά τον πατέρα μακριά της.

«Στη δεύτερη εγκυμοσύνη η γυναίκα μου ήταν δυο μηνών, το έμαθα, χάρηκα, αλλά με-
τά με πιάσανε και μπήκα μέσα και δεν το έζησα όλο αυτό που έζησε η γυναίκα μου έξω
που ήταν μόνη της. (…) Η μικρή μου τότε ήταν δυο χρονών, όσο ήταν στο νοσοκομείο
η γυναίκα μου ήταν μόνη της, τράβαγε τους πόνους, γέννησε μόνη της, τα πάντα μόνη
της, εγώ δεν ήμουν δίπλα της. Εκεί αισθάνθηκα, ένιωσα τον πόνο που δεν ήμουνα δί-
πλα της. Μήπως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε άλλο παιδί; Δεν ξέρω.»
(Α, 28, Ε, Α)

Ο φόβος
ο φόβος επίσης εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό στον λόγο των πατέρων. Αρχικά ο φόβος συν-

δέεται με τη νοηματοδότηση της πατρότητας. ο φόβος του πατέρα εδώ πηγάζει από
την αγωνία μήπως επαναλάβει τα λάθη των γονιών του και από τη μοναξιά, καθώς η
μητέρα είναι στη χρήση και καλείται να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη εξ ολοκλήρου.
Στη συνέχεια διακινείται με την είδηση της εγκυμοσύνης και την αγωνία για την επι-
κείμενη πατρότητα, η οποία πυροδοτεί την αύξηση της χρήσης. Επίσης, εκδηλώνεται
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εξαιτίας της χρήσης ουσιών από τη μητέρα και
τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται για την υγεία του εμβρύου. Κατά την πρώτη
επαφή με το βρέφος ο φόβος είναι πάλι παρών, καθώς ανησυχεί μήπως κατά λάθος
βλάψει το μωρό. τέλος, ο φόβος κορυφώνεται με την αγωνία μήπως το παιδί μιμηθεί
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την εξαρτητική ή/και παραβατική συμπεριφορά του πατέρα (Greif, 2014). Άλλωστε,
σύμφωνα με τους McMahon et al. (2005) το ιστορικό χρήσης ουσιών από την πλευρά
του πατέρα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για διαγενεολογική μετάδοση της κατά-
χρησης ουσιών (transmission of substance abuse across generations).

Η απουσία και η ανάγκη αναπλήρωσης του κενού
Ένα επιπλέον κεντρικό μοτίβο που αναδεικνύεται είναι η απουσία. Η πατρική σχέση είναι μια

σχέση απουσίας. Η απουσία αυτή αφορά είτε τη σχέση του συμμετέχοντα με τον δικό
του πατέρα είτε/και με το παιδί του. Η πρώτη ένδειξη απουσίας καταγράφεται ήδη
στη σχέση του συμμετέχοντα με τον πατέρα του. ο πατέρας περιγράφεται ως φυσικά
ή/και συναισθηματικά απών. Η απουσία του οφείλεται είτε στον θάνατο, είτε στην ερ-
γασία είτε και στη συναισθηματική του αποστασιοποίηση απέναντι στον γιο του. Η
αναπαραγωγή του ίδιου μοτίβου είναι πιθανή και στη σχέση με τα παιδιά τους (Martin,
όπως αναφέρεται στο dyer, Pleck & McBride, 2012). Η αναπαραγωγή αυτή οδηγεί σε
συναισθήματα ενοχής, καθώς νιώθουν αδύναμοι να σπάσουν τον «διαγενεαλογικό κύ-
κλο των απόντων πατέρων» (intergenerational cycle of absent fathers, Bowen όπως
αναφέρεται στο Greif, 2014). Η απουσία επανέρχεται αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης της συντρόφου εξαιτίας της χρήσης και του εγκλεισμού.

«Καμία από τις δύο εγκυμοσύνες δεν ήταν προγραμματισμένη. Ε, την πρώτη δεν την εί-
χα καταλάβει. Ήταν όλα αυτά που μου συνέβαιναν, ήμουν και στη χρήση. Ήξερα ότι
έχω το δικαστήριο από πίσω. Ήτανε που παντρευτήκαμε… Γιατί πήγα στο δικαστήριο
δέκα μέρες μετά το γάμο μου και μπήκα για πέντε χρόνια μέσα. Και ήταν η γυναίκα
μου έξι μηνών έγκυος τότε.(…) Ήμουνα απλός θεατής». (Π, 42, Α, Δ)

Η απουσία χαρακτηρίζει την εμπειρία της πατρότητας κατά την περίοδο της χρήσης. Η εξάρ-
τηση και η προσήλωση στην εξασφάλιση της ουσίας οδηγεί σε παραμέληση των συ-
ναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών των παιδιών (hogan, 2007). Η πατρότητα σε
συνθήκες χρήσης είναι μια «εικονική» πατρότητα ή δεν βιώνεται καν.

«Ε, είσαι εικονικά πατέρας. Ναι, δηλαδή είσαι στη χρήση, ε, όλη την ευθύνη την έχει
η μαμά, η μητέρα του παιδιού και όλοι οι τριγύρω. (…) Δηλαδή όταν ήμουνα στη χρή-
ση, δεν ήμουνα ποτέ σπίτι. (…) Να παίξεις πέντε λεπτά και να φύγεις πάλι σαν τον κλέ-
φτη να πας στη χρήση. Ή σε ό,τι έχει σχέση με χρήση». (Π, 42, Α, Δ)

«Το διάστημα που είσαι στη χρήση, δεν βιώνεις καν την πατρότητα. Εντάξει, έκανες
ένα παιδί, ωραία και καλά και τι έγινε; Εσύ κοιτάς πώς θα βρεις τους φίλους σου να
πας να ξαναπιείς (γελάει). Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο». (Τ, 43, Α, Ε)

Η απουσία, το «πάγωμα» συναισθήματος κατά τη διάρκεια της χρήσης ισοδυναμεί με τη συναι-
σθηματική απονέκρωση απέναντι στα παιδιά (McMahon et al., 2005). Επιπλέον, η
απουσία αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαμόρφωσης της γονικής ταυτότητας (Peled
et al., 2012), πριν ο πατέρας μεταβεί στο στάδιο της αφύπνισης, της ανάληψης ευθύ-
νης και της απόφασης για αλλαγή και εν τέλει της διορθωμένης πατρικής λειτουρ-
γίας. Ενοχικά βιώνεται η απουσία από τα σημαντικά γεγονότα της ζωής των παιδιών
τους. Η απουσία εντείνεται περαιτέρω και λόγω του εγκλεισμού (chui, 2016). Η άσκη-
ση της πατρικής λειτουργίας περιορίζεται λόγω της απουσίας από την καθημερινή
ζωή των παιδιών και της αδυναμίας παροχής συναισθηματικής στήριξης. Η απουσία
αυτή οδηγεί στην πεποίθηση ότι η πατρική του ταυτότητα έχει «διακοπεί» (identity in-
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terruption). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο παρακάτω συμμετέχων δεν βλέπει τα
παιδιά του να μεγαλώνουν και αδυνατεί να τους παράσχει οποιαδήποτε συναισθημα-
τική συμπαράσταση.

«Εντάξει, έκανα πολλά λάθη, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σκληρό αυτό που γίνεται μ’
εμένα αυτή τη στιγμή, να μην μπορώ να δω τα παιδιά. (…) εγώ τώρα, ας πούμε, τα παι-
διά μου τα ονειρεύομαι όταν ήταν μικρά, δεν τα έχω δει μεγάλα. Τα σκέφτομαι με
την εικόνα που τα έχω αφήσει. (…) Δηλαδή, με τον γιο μου, ας πούμε, θέλω να κάνω
δυο συζητήσεις, δεν μπορώ να τις κάνω». (Κ, 47, Ε, Α)

ώς αντίβαρο στην απουσία εμφανίζεται η ανάγκη αναπλήρωσης του κενού στη ζωή των παι-
διών. προϋπόθεση της ικανότητας για αναπλήρωση αποτελεί η αποχή από τη χρήση
και τον παραβατικό τρόπο ζωής. Η ανάγκη αυτή εντοπίζεται στις αποκρίσεις των συμ-
μετεχόντων στην ενότητα σχετικά με την εμπειρία της πατρότητας σε περίοδο αποχής
από τη χρήση, καθώς και στo πλαίσιo της επανασύνδεσής τους με τα παιδιά τους με-
τά την αποφυλάκιση. Η ανάγκη αναπλήρωσης του κενού θα μπορούσε να πει κανείς
ότι σηματοδοτεί την αφύπνιση της πατρικής λειτουργίας και δρομολογεί την ανάληψη
της ευθύνης και τη διόρθωση της πατρικής ταυτότητας.

«Ο μοναδικός τρόπος είναι να βγεις από εδώ μέσα και να συμπληρώσεις το κενό που
είχες αφήσει». (Α, 28, Ε, Α)

«Ε, μου έρχεται στο μυαλό οικογένεια, μου έρχεται ο γιος μου, ε, βασικά σκέφτομαι ότι
μου λείπει το διάστημα που είμαι εδώ. Και θέλω να κάνω πράγματα που δεν έκανα τόσα
χρόνια. Που δεν του έχω σταθεί όπως θα ήθελα και όπως θα έπρεπε». (Β, 38, Α, Β)

«Και η ανάγκη, η ανάγκη να τον δει και να κάνει πράγματα μαζί του που δεν έκανε όσο
έλειπε». (Β, 38, Α, Β)

Η ενοχή
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η απουσία από τη ζωή των παιδιών συνοδεύεται από ενοχή.

Η ενοχή ως προς την άσκηση του πατρικού του ρόλου είναι ένα από τα κυρίαρχα συ-
ναισθήματα που συνοδεύουν τον εξαρτημένο (Peled et al.; collins, Grella & hser,
2003; McMahon & rounsaville, 2002) αλλά και τον έγκλειστο πατέρα (chui, 2016;
Greif, 2014).

Η πατρότητα κατά την περίοδο της χρήσης βιώνεται ενοχικά λόγω της αδυναμίας εκπλήρωσης
της πατρικής λειτουργίας, η ουσία όμως κρατά το συναίσθημα «παγωμένο».

«Το να πίνω ναρκωτικά, το να παίζω ντάγκλες, να είμαι μαστουρωμένος. Ένα διάστημα
που το κοπέλι μεγάλωνε και με παρατηρούσε, ένιωθα πολύ άσχημα εκεί. Αλλά μου
κρατούσε και το συναίσθημα παγωμένο η χρήση. Η ουσία μου κρατούσε τα συναι-
σθήματα παγωμένα, δεν άφηνε να ξεσπάσω μέσα μου, να το δείξω, να μαζευτώ. Και
έτσι το συνέχισα όλα αυτά τα χρόνια. Έλεγα ναι μεν θα σταματήσω αλλά δεν το πί-
στευα». (Β, 38, Α, Β)

Ενοχές και πόνο διακινεί και η σκέψη της ενδεχόμενης χρήσης από το παιδί τους σε αρκετούς
συμμετέχοντες. 

«Πέρα από τον πολύ πόνο και απογοήτευση που θα ένιωθα και βάρος από ‘μενα που
τα έκανα εγώ και τύψεις που μπορεί να τα έχω περάσει στον γιο μου». (Β, 38, Α, Β)
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Ο ρόλος της μητέρας στη σύνδεση του κρατούμενου πατέρα με το παιδί του
Ένα κεντρικό ζήτημα που αναδείχθηκε υπό τον ερευνητικό άξονα της σύνδεσης του κρατού-

μενου πατέρα με το παιδί του ήταν ο καθοριστικός ρόλος της μητέρας. το θέμα αυτό
αναφέρεται πολύ συχνά στη σχετική βιβλιογραφία ως “maternal gatekeeping” (Αλο-
σκόφης, 2018; McBride et al., 2005; Arditti, smock & Parkman, 2005), καθώς η μητέρα
θεωρείται ως «πυλωρός» της επικοινωνίας του έγκλειστου πατέρα και του παιδιού
του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο παρακάτω συμμετέχων η πατρότητα του
έγκλειστου εξαρτάται από τη μητέρα.

«Ότι ένας χρήστης μέσα στη φυλακή, τα πάντα είναι η γυναίκα του. Εξαρτιέται η
πατρότητά του από τη γυναίκα του. Αν τον στηρίξει η γυναίκα του, είναι όλα εντός
εισαγωγικών εύκολα. Αν δεν τον στηρίξει η γυναίκα του, είναι μηδέν. Δεν εξαρτιέται πλέον
από αυτόν, ιδίως όταν έχει ανήλικα παιδιά. Φωνάζεις δεν φωνάζεις, κάνεις δεν κάνεις,
ό,τι και να κάνεις, ε είσαι ένα μηδέν. Οπότε αν θέλει η γυναίκα σου, η μητέρα των παιδιών
σου, έχεις την πατρότητα. Δεν θέλει η γυναίκα σου, δεν έχεις τίποτα». (Π, 42, Α, Δ)

Η συγκρουσιακή σχέση με τη μητέρα του παιδιού ιδιαίτερα στην περίπτωση του διαζυγίου θέ-
τει σοβαρά εμπόδια στη σχέση πατέρα- παιδιού και φαίνεται να λειτουργεί ως φίλτρο
που επηρεάζει και τη στάση των παιδιών απέναντι στον πατέρα.

«Να δεις ένα κακό όνειρό και να μην μπορείς να πάρεις το πρωί τηλέφωνο να δεις αν
είναι το παιδί σου καλά. Και να μην μπορείς να πάρεις και κανέναν από την οικογένεια
για να μάθεις. Γιατί αν είχα κάποιον, τέλος πάντων, να έχει πρόσβαση στην οικογένεια
και να μαθαίνω νέα τους, πάλι θα το έκανα, θα έπαιρνα ένα τηλέφωνο. Τώρα δεν έχω.
Δηλαδή μου έχει κόψει όλες τις προσβάσεις (η πρώην σύζυγος)». (Κ, 47, Ε, Α)

«Ε, δούλεψε μετά η μητρική γλώσσα που λένε, ήξερε ότι το παιδί ότι μου είχε αδυναμία,
το ένα, τ’ άλλο. Το πήρε διαφορετικά μετά, άλλαξε νοοτροπία, άρχισε να φορτώνει το παιδί
για να μπορεί να ξεκόψει πιο εύκολα μετά, να μην έχει τις απαιτήσεις που είχε εκείνη τη
στιγμή το παιδί. (…) Αλλά τι να πω εγώ τώρα; Δεν μπορώ να κρίνω κάποια εγώ έχω κάνει
τόσα λάθη ο ίδιος. Για να κρίνεις κάποιον πρέπει να είσαι σε θέση να μπορείς να κρίνεις.
Αυτό ήταν, δηλαδή άφησα πολύ περισσότερο περιθώριο στην πρώην». (Λ, 44, Ε, Α)

Η εξιστόρηση της προσωπικής διαδρομής στην εξάρτηση και την απεξάρτηση ως προστατευτι-
κός παράγοντας για το παιδί
Στην ενότητα σχετικά με την αποκάλυψη της προσωπικής εμπλοκής με τη χρήση και της προ-

σπάθειας για απεξάρτηση όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι επιθυμούν τα παιδιά
τους να μάθουν την αλήθεια. ώς κεντρικό θέμα αναδείχθηκε η πεποίθηση ότι η γνώση
των παιδιών για την εμπειρία των πατέρων τους και των δυσκολιών που έχουν βιώσει
οι ίδιοι μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά απέναντι σε ενδεχόμενη εμπλοκή τους με
τις ουσίες (hogan, 2007). το γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες προτίθενται να απο-
καλύψουν όλη την αλήθεια στα παιδιά τους έρχεται σε σύγκρουση με το πόρισμα της
έρευνας του hogan (2007) σύμφωνα με την οποία στην αποκάλυψη της χρήσης προ-
βαίνει η μειονότητα των πατέρων. τα ευρήματα, ωστόσο, της παρούσας έρευνας και
του hogan συμφωνούν ως προς το κίνητρο της αποκάλυψης που όπως αναφέρθηκε
είναι ο προληπτικός της χαρακτήρας. 

«Θέλω να μάθουν τα πάντα, το τι έχω περάσει, το τι έχω βιώσει, το πού είμαι. Θα
προσπαθήσω να προστατεύσω τα παιδιά μου για το αύριο. Να μην έρθουν στη θέση
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που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή (…) Με τον τρόπο τον δικό μου, να πω την ιστορία
της ζωής μου, το τι έχω τραβήξει εγώ με τη μητέρα τους. (…) Να δώσω μαθήματα, τα
δικά μου μαθήματα που περνάω στα δικά μου παιδιά, να μην τα πάθουν και αυτοί οι
ίδιοι». (Α, 28, Ε, Α)

« (…) αλλά να δει ο πατέρας του τι πέρασε όλο το στραπάτσο και τι τον έφερε στον
ίσιο δρόμο. Θέλω να μάθει όλη την πραγματικότητα της ζωής μου». (Χ, 34, Α, Γ)

παράλληλα με την αποκάλυψη της αλήθειας ο πατέρας αποσκοπεί και στην προβολή της προ-
σωπικής του αλλαγής.

«Και μετά πρέπει να τους αναφέρω, γιατί κάποια στιγμή μεγαλώνοντας σε μια κλειστή
κοινωνία, θα γυρίσει κανείς και θα τους πει ‘Ποιος ο πατέρας μου ήταν αυτός;’. Και πρέπει
να ξέρουν ότι ο πατέρας τους ήταν αυτός αλλά άλλαξε. Δεν έχει μείνει αυτός». (Τ, 43,
Α, Ε)

Η ανατροπή της στερεότυπης εικόνας του αδιάφορου εξαρτημένου και έγκλειστου πατέρα
Όπως αναφέρθηκε ήδη στo πλαίσιo της βιβλιογραφικής ανασκόπησης η παραδοσιακή αντίλη-

ψη που αναγνωρίζει τον πατέρα πρωτίστως ως «κουβαλητή» μέσα στην οικογένεια σε
συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών ερευνητικών δεδομένων για τους εξαρτημένους
και έγκλειστους πατέρες, οδηγεί στη δημιουργία μιας στερεοτυπικής εικόνας που
τους θέλει αδιάφορους, ανεπαρκείς και ανεύθυνους (Peled et al., 2012; McMahon &
rounsaville, 2002). Η ανάδειξη, ωστόσο, όλων των προηγούμενων κεντρικών θεμάτων
διαψεύδει την εικόνα αυτή, καθώς οι αφηγήσεις της πατρικής εμπειρίας μέσα σε συν-
θήκες εξάρτησης και εγκλεισμού είναι αφηγήσεις ευθύνης, πόνου, φόβου, απουσίας
και ενοχής, επομένως κάθε άλλο παρά αδιάφορες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν.
Η αδιαφορία και η παραμέληση του πατρικού ρόλου αποτελούν κομμάτι του παρελθό-
ντος της χρήσης, το οποίο μέσα από τη συμβουλευτική και τη θεραπεία οι συμμετέ-
χοντες παλεύουν να ανατρέψουν. οι αποφυλακισμένοι πατέρες προσπαθούν να λει-
τουργήσουν αντισταθμιστικά παρέχοντας στα παιδιά τους όσα τους στέρησαν κατά τη
διάρκεια της χρήσης και του εγκλεισμού: χρόνο, συναισθηματική επένδυση, υλική
υποστήριξη. οι δε έγκλειστοι πατέρες προβάλλουν την ανάγκη αυτή της αντιστάθμι-
σης στο μέλλον μετά την αποφυλάκισή τους. Στους αποφυλακισμένους συμμετέχο-
ντες η πατρική λειτουργία παρουσιάζεται ενισχυμένη, καθώς βιώνεται πλέον στη ρεα-
λιστική της διάσταση και όχι εικονικά.

«Τώρα βιώνω πολύ περισσότερα πράγματα με τα παιδιά μου. (…) Έχω παραπάνω
χρόνο να βλέπω τα παιδιά μου και ασχολούμαι με αυτά». (Τ, 43, Α, Ε)

ο πατέρας μετακινείται από την προσήλωση στο αντικείμενο της εξάρτησης και την αδιαφορία
προς τον γονεϊκό ρόλο, προς την ανάληψη της ευθύνης και την πραγμάτωση της πα-
τρικής λειτουργίας. Η νέα «καθαρή» του ταυτότητα δομείται – μεταξύ άλλων- και πά-
νω στη νέα διορθωμένη πατρική ταυτότητα (williams, 2014; πέσσιου, 2008; Peled et
al., 2012). Συνοπτικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι έγκλειστοι συμμετέχοντες υιοθε-
τούν ένα φαντασιωσικό μοντέλο άσκησης της πατρικής λειτουργίας, καθώς επί της
ουσίας απουσιάζουν από την καθημερινή ζωή των παιδιών τους (αδρανής πατρική λει-
τουργία) και περισσότερο προβάλλουν την επιθυμία αναπλήρωσης του κενού στο μέλ-
λον μετά την αποφυλάκιση. Αντίθετα, οι αποφυλακισμένοι διαθέτουν ένα πραγματικό
μοντέλο πατρικής λειτουργίας, καθώς έχουν ήδη ενεργό εμπλοκή στην ανατροφή των
παιδιών τους (ενεργή πατρική λειτουργία).
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προτΑΣΕιΣ 

μέσα από την παρούσα έρευνα προκύπτουν ποικίλες προτάσεις αναφορικά με την περαιτέρω
έρευνα, τη θεραπεία απεξάρτησης και την εφαρμογή προγραμμάτων για κρατούμε-
νους και πρόσφατα αποφυλακισμένους πατέρες. Σε ερευνητικό επίπεδο θα ήταν σκό-
πιμη η περαιτέρω διερεύνηση της εμπειρίας της πατρότητας σε συνθήκες εξάρτησης
και εγκλεισμού με συμμετέχοντες εκτός θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης,
δεδομένου ότι η «θεραπευτική γλώσσα» του ΚΕΘΕΑ σίγουρα επηρεάζει τις αντιλήψεις
και τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων.

Σε θεραπευτικό επίπεδο η βασική πρόταση που απορρέει από την παρούσα μελέτη αφορά το
θεραπευτικό όφελος της αξιοποίησης της παραμέτρου της πατρότητας στη διαδικα-
σία της απεξάρτησης. Η ενίσχυση του πατρικού ρόλου και η εκπαίδευση στις γονικές
δεξιότητες θα ενδυναμώσει τη συγκρότηση μιας νέας μη-εξαρτημένης ταυτότητας.
Άλλωστε σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα ο μεγαλύτερος βαθμός γονικής εμπλο-
κής συνδέθηκε με χαμηλότερο δείκτη σοβαρότητας της εξάρτησης, χαμηλότερα επί-
πεδα ψυχικού πόνου και με υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης και αντίληψης για τις
γονικές δεξιότητες (collins et al., 2003). Συνεπώς, ο παράγοντας της πατρότητας
μπορεί να αξιοποιηθεί ως κίνητρο για την αναζήτηση αλλά και την ολοκλήρωση της
θεραπείας. Επίσης, σύμφωνα με τους Parke & clarke-stewart (όπως αναφέρεται στο
Parke, 2002) σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο υποτροπής. 

Στo πλαίσιo του σωφρονιστικού συστήματος εξαιρετικά χρήσιμη θα ήταν η υλοποίηση προ-
γραμμάτων ενδυνάμωσης της πατρικής λειτουργίας. τέτοια προγράμματα λειτουρ-
γούν σε μεγάλη έκταση στις ΗπΑ και αλλού και υπάγονται στις δράσεις για την υπεύ-
θυνη πατρότητα (responsible fatherhood, tasca, 2018; hairston, 2002). τα προγράμ-
ματα αυτά ως στόχο έχουν την εκπαίδευση σε γονικές δεξιότητες, την ενθάρρυνση
της επικοινωνίας και τη σύνδεση με τα παιδιά και τη σύζυγο καθώς και τη διευκόλυν-
ση της επανένταξης στον ρόλο του πατέρα (Greif, 2014; tasca, 2018; williams, 2014).
τέτοιου τύπου παρεμβάσεις έχουν διπλό όφελος: αφενός ενισχύουν την προσπάθεια
για αλλαγή του τρόπου ζωής του ίδιου του πατέρα μακριά από τη χρήση και την πα-
ραβατικότητα, αφετέρου λειτουργούν προστατευτικά και για τα παιδιά του, καθώς το
πατρικό πρότυπο επηρεάζει τη συναισθηματική, εκπαιδευτική και κοινωνική λειτουρ-
γία των παιδιών. Θα μπορούσε ακόμη και να καθιερωθεί ένα σύστημα παροχής κινή-
τρων για τη συμμετοχή στα εν λόγω προγράμματα (πχ μεροκάματα). Επιπλέον, ανα-
γκαία θα ήταν και η διευκόλυνση της επαφής των πατέρων με τα παιδιά τους εντός
των καταστημάτων κράτησης (tasca, 2018) μέσα από τη διαμόρφωση ειδικών χώρων
για τα παιδικά επισκεπτήρια. το ελληνικό υπουργείο δικαιοσύνης αναγνωρίζοντας τη
σημασία της διατήρησης των οικογενειακών δεσμών των κρατουμένων για την υγιή
ανάπτυξη των παιδιών τους αλλά και για την πρόληψη της ποινικής υποτροπής των
ιδίων, έχει ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή δέσμης δράσεων για τα παιδιά των κρα-
τουμένων (hellenic republic, Ministry of Justice, transparency and human rights,
2019), όπως δημιουργία χώρων παιδικών επισκεπτηρίων σε κάποια καταστήματα κρά-
τησης, μεταξύ των οποίων και στα Χανιά, όπου διεξήχθη η παρούσα έρευνα. Επιπλέ-
ον, έχει ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία των ηλεκτρονικών επισκεπτηρίων μέσω skype
(E-visits) σε τέσσερις φυλακές και ενός ειδικά διαμορφωμένου διαμερίσματος στο
Κατάστημα Κράτησης Γρεβενών, όπου ο κρατούμενος μπορεί να δεχτεί επίσκεψη από
την οικογένειά του διάρκειας έως 12 ωρών. Επίσης, μετέφρασε και εξέδωσε το βιβλίο
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«Θα συναντηθούμε στο όνειρο», το οποίο γράφτηκε από κρατούμενους πατέρες σε
φυλακή της λειψίας, απευθύνεται στα παιδιά αλλά και στους ίδιους τους κρατούμε-
νους και πραγματεύεται το δύσκολο ζήτημα της αποκάλυψης στα παιδιά σχετικά με
την αιτία του εγκλεισμού.

Η υποστήριξη του πατρικού ρόλου κρίνεται ακόμη πιο επείγουσα για τους πρόσφατα αποφυ-
λακισμένους πατέρες, οι οποίοι καλούνται να επανενταχθούν τόσο στην κοινωνία όσο
και στην οικογένειά τους. Επομένως, τέτοιου είδους προγράμματα θα μπορούσαν να
συμπεριληφθούν στις υπηρεσίες που παρέχονται από τις δομές υποδοχής και επανέ-
νταξης αποφυλακισμένων που ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα.

τέλος, θα ήταν σκόπιμη η ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων, της κοινότητας και
της οικογένειας του κρατούμενου για το βίωμά του και τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζει με στόχο την αποδέσμευση από τη στερεοτυπική εικόνα του κρατούμενου πατέρα
που αποτελεί κακή επιρροή για τα παιδιά του (Greif, 2014). Εξάλλου, ίσως το πιο αλη-
θινό και υγιές πρότυπο για τα παιδιά είναι ένας πατέρας που ενώ έχει «πέσει», παλεύ-
ει να ξανασηκωθεί.
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οι μορφΕΣ ΚΑι το φΑΣμΑ του τζοΓου ΣτοΝ ΚΑΝΑδΑ*

GArry sMith1

fAculty Of EXtEnsiOn, univErsity Of AlBErtA, EdMOntOn, AlBErtA, cAnAdA

Μετάφραση Μαντώ Μουμτζή
Translation into Greek Mando Moumtzi

π ε ρ ί λ η ψ η
Στόχοι: το παρόν άρθρο αποτελεί μια ιστορική αναδρομή για την πορεία του τζόγου στον Κα-

ναδά, και διερευνά τα οφέλη και τις ελλείψεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες πο-
λιτικές και πρακτικές για τον τζόγο στη χώρα. περιλαμβάνει μια συζήτηση σχετικά με
τον ρόλο της περιφερειακής και ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον έλεγχο του τζόγου
και μια επισκόπηση των πρωτοβουλιών πρόληψης και θεραπείας του παθολογικού
τζόγου.

μεθοδολογία: Εξετάστηκε η βιβλιογραφία για τον τζόγο για τον εντοπισμό σχετικών πληροφο-
ριών γύρω από την ιστορική εξέλιξη, τις νομοθετικές αλλαγές, τις οικονομικές συνθή-
κες και τις πολιτισμικές επιρροές που καθόρισαν την ενασχόληση με τον τζόγο αλλά
και τις στρατηγικές κοινωνικής ευθύνης στον Καναδά.

Ευρήματα: δύο σημαντικές τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα του Καναδά (μία το 1969 και
μία το 1985) έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση του τζόγου στον Καναδά. Η
πρώτη αποποινικοποίησε τις κληρώσεις και τα καζίνο, ενώ η δεύτερη επέτρεψε την
ύπαρξη μηχανών ηλεκτρονικού τζόγου και έδωσε την δυνατότητα σε κάποιες περιφε-
ρειακές αρχές να διαχειρίζονται και να ρυθμίζουν τις δραστηριότητες τζόγου. Αυτές
οι αλλαγές οδήγησαν στη ραγδαία εξάπλωση του τζόγου, η οποία, μαζί με την αύξη-
ση των εσόδων των περιφερειών, δημιούργησε ανησυχίες για τη δημόσια τάξη. οι
διαφορετικές ερμηνείες των περιφερειακών κυβερνήσεων όσον αφορά τα διφορούμε-
να θεσπίσματα του Ποινικού Κώδικα για τον τζόγο, οδήγησαν σε μια ανομοιογένεια
στις ρυθμίσεις και τη διαχείριση του τζόγου από τις περιφέρειες  όταν εξαπλώθηκε ο
τζόγος, δεν υφίσταντο νομοθετικά μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του ατομι-
κού και κοινωνικού αντίκτυπου από τον παθολογικό τζόγο. τα προγράμματα που δημι-
ουργήθηκαν στη συνέχεια για την πρόληψη και τη θεραπεία του παθολογικού τζόγου
δεν έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά.

Συμπεράσματα: οι καναδικές επαρχίες έχουν το μονοπώλιο του τζόγου εντός της επικρατείας
τους και τον αντιμετωπίζουν ως μια επιχειρηματική δραστηριότητα με στόχο το κέρ-
δος. τα προβλήματα που σχετίζονται με την ευρεία εξάπλωση του τζόγου, όπως η
εξάρτηση, η αυξημένη εγκληματικότητα, οι χρεοκοπίες και οι αυτοκτονίες δεν προκα-
λούν ιδιαίτερο προβληματισμό και δεν υπάρχει κάποια επιθετική πολιτική για την αντι-
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μετώπισή τους. δεδομένης της αποστασιοποίησης της καναδικής ομοσπονδιακής κυ-
βέρνησης από την πολιτική για τον τζόγο και της μεγάλης εξάρτησης των καναδικών
περιφερειών από τα έσοδα που προκύπτουν από αυτόν, δεν αναμένονται μεγάλες αλ-
λαγές στο πεδίο του τζόγου στον Καναδά στο εγγύς μέλλον.

λέξεις-κλειδιά: Εξάπλωση του τζόγου, νομοθεσία για τον τζόγο, ρύθμιση του τζόγου, πρόληψη
και θεραπεία του παθολογικού τζόγου

ΕιΣΑΓώΓΗ

ο τζόγος ήταν ήδη δημοφιλής ανάμεσα στις φυλές των «πρώτων Εθνών», πριν ακόμη φτάσουν
οι πρώτοι ευρωπαίοι εξερευνητές στις καναδικές ακτές. οι αυτόχθονες έβαζαν στοιχή-
ματα για την έκβαση αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως η τοξοβολία, ο ακοντισμός και
οι αγώνες δρόμου, καθώς και αγώνες με έλκηθρα, χιονοπέδιλα και κανό. Εκτός του ότι
αποτελούσαν διασκέδαση για τους θεατές/παίχτες, οι δραστηριότητες αυτές συνέβα-
λαν στην τελειοποίηση βασικών δεξιοτήτων επιβίωσης [1]. Η καναδική νομοθεσία για
τον τζόγο εξελίχθηκε μέσω τριών διαφορετικών περιόδων: την Αποικιοκρατική περίοδο
(1497-1867), την περίοδο από τη δημιουργία της Συνομοσπονδίας έως τη σύγχρονη
εποχή (1867-1969) και την περίοδο της εξάπλωσης του τζόγου (1970-σήμερα) [2].

Η πΕριοδοΣ τΗΣ ΑποιΚιοΚρΑτιΑΣ (1497-1867)

Η πράξη του Κεμπέκ το 1774 κατήργησε το βρετανικό ποινικό δίκαιο και το γαλλικό αστικό δί-
καιο, που σήμαινε ότι οι πρώτοι καναδικοί νόμοι για τον τζόγο προέκυψαν από το βρε-
τανικό δικαστικό προηγούμενο, αλλά ίσχυαν και για τους γαλλόφωνους. Εκείνη την
περίοδο, η νομοθεσία για τον τζόγο απαγόρευε τα παιχνίδια με ζάρια και τους παρά-
νομους χώρους διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, και περιόριζε τη συμμετοχή στον
τζόγο για συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις (π.χ. τεχνίτες και υπηρέτες) [3].

Η πΕριοδοΣ Απο τΗ δΗμιουρΓιΑ τΗΣ ΣυΝομοΣποΝδιΑΣ ΕώΣ τΗ ΣυΓΧροΝΗ ΕποΧΗ (1867-1970)

το 1867, όταν ο Καναδάς έγινε συνομοσπονδία, οι βρετανικοί νόμοι για τον τζόγο εξακολού-
θησαν να ισχύουν με τις εξής νέες διατάξεις: (1) οι λοταρίες καταργήθηκαν, κυρίως
λόγω της προηγηθείσας απαγόρευσής τους στη βρετανία, (2) ίσχυσε η αμνηστία για
τους πληροφοριοδότες, δηλαδή αυτοί που συλλαμβάνονταν σε παράνομους χώρους
τυχερών παιχνιδιών μπορούσαν να αποφύγουν τις διώξεις, αν κατέθεταν εναντίον του
διαχειριστή του χώρου και (3) η λέξη «στοίχημα (wager)» αντικατέστησε τον όρο «πο-
ντάρισμα (bet)» και η έκφραση γραφείο στοιχημάτων («betting house”) τον όρο παρά-
νομος χώρος διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών («unlawful gaming house») [3].

ο πρώτος Ποινικός Κώδικας του Καναδά, που θεσπίστηκε το 1892, οργάνωσε και διαμόρφωσε
το υπάρχον ποινικό δίκαιο. Στον Κώδικα περιλαμβάνονταν οι ορισμοί όρων όπως «χαρ-
τοπαικτική λέσχη» (“common gaming house”), «πρακτορείο στοιχημάτων» (“common
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betting house”) και «οίκος ανοχής» (“disorderly house”), ενώ απαγορεύονταν πλέον ο
τζόγος σε δημόσια μέσα μεταφοράς, η διοργάνωση στοιχημάτων, η αγορά, πώληση
και διανομή λαχνών, η διεξαγωγή κοκορομαχιών και «στήσιμο» παιχνιδιών [3]. παρότι
δεν δηλωνόταν ρητά, ο τζόγος στον Καναδά απαγορευόταν εκτός από συγκεκριμένες
περιπτώσεις όπου επιτρεπόταν ρητά από τον Κώδικα ([4], σ. 37). την περίοδο 1892-
1969, ο νόμιμος τζόγος στον Καναδά περιελάμβανε τα ομαδικά στοιχήματα (pari
mutuel) σε ιπποδρομίες, οργάνωση παιχνιδιών μπίνγκο και κληρώσεων για φιλανθρω-
πικούς σκοπούς με μικροποσά και τυχερά παιχνίδια στο πλαίσιο καλοκαιρινών εορτα-
σμών ([4], σ. 37). τα στοιχήματα μεταξύ ιδιωτών ήταν πάντα νόμιμα, υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν υπάρχει κάποια χρέωση για την διεξαγωγή του στοιχήματος.

παρότι δεν υπήρξαν συντονισμένες ενέργειες κατά του τζόγου στον Καναδά, αποτελούσε ένα
αμφιλεγόμενο δημόσιο ζήτημα, που συχνά αναδυόταν. Για παράδειγμα, από το 1930
έως το 1963, υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο 14 νομοσχέδια υπέρ του τζόγου και
απορρίφθηκαν όλα ([5], σ. 5). οι πιο φιλελεύθερες κοινωνικές αξίες και η επιθυμία
των κυβερνήσεων για την εύρεση νέων πηγών εσόδων οδήγησαν σε σαρωτικές αλλα-
γές στο πεδίο του τζόγου στον Καναδά.

Η ΕξΑπλώΣΗ του τζοΓου (1970 ΕώΣ ΣΗμΕρΑ)

Η καναδική πολιτική για τον τζόγο έκανε μια τεράστια μεταστροφή από «κρυφές, σπάνιες και πε-
ριορισμένες» ([6], σ. 57) νόμιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε τζόγο  σε ευρεία διαθεσιμό-
τητα τέτοιων δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα δύο τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδι-
κα του Καναδά, μία το 1969 και μία το 1985 [7]. το 1969 το Κοινοβούλιο νομιμοποίησε
τις κληρώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα τόσο στην ομοσπονδιακή όσο και στις περιφε-
ρειακές κυβερνήσεις να διοργανώνουν κληρώσεις, αυξάνοντας, παράλληλα, τις ευκαι-
ρίες για τζόγο για φιλανθρωπικούς σκοπούς, με την άδεια των περιφερειακών κυβερνή-
σεων [8]. Στα τέλη του 1970, ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά λαχνών εξώθησε τις
περιφερειακές εταιρίες κληρώσεων στο να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπά-
θεια να απομακρύνουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση από τον τομέα των κληρώσεων.

το 1985 η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα του Καναδά είχε ως αποτέλεσμα η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση να φύγει από τον χώρο των κληρώσεων, εκχωρώντας στις περιφέρειες το
δικαίωμα να διαχειρίζονται τη λειτουργία των κληρώσεων μέσω υπολογιστή, με χρήση
βίντεο ή «κουλοχέρηδων». οι δύο αυτές ιστορικές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν χωρίς
δημόσια διαβούλευση και επισπεύθηκαν από το κοινοβούλιο [9].

μετά την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα το 1985, η δημιουργία εσόδων υπήρξε καθοριστι-
κή για την ατζέντα σχετικά με τον τζόγο. Κατά συνέπεια, η ραγδαία εξάπλωση του
τζόγου στον Καναδά ξεπέρασε «τη δημιουργία προγραμμάτων για την αντιμετώπιση
των προβληματικών πτυχών του τζόγου και των συνεπειών τους» ([10], σ. 51). Αυτή η
απότομη ανάπτυξη του νόμιμου τζόγου στον Καναδά δημιούργησε ένα κλίμα ασάφει-
ας που «οδήγησε σε ανομοιόμορφες πολιτικές, περιορισμένη έρευνα και αξιολόγηση,
ανεπαρκή χρηματοδότηση για τον έλεγχο και την επιτήρηση του τζόγου και σε αδια-
φορία για τις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις του τζόγου» ([11], σ. 177).

οι υπηρεσίες νόμιμου τζόγου που προσφέρονται αυτήν τη στιγμή στον Καναδά περιλαμβά-
νουν 72 καζίνο (16 στην περιοχή των πρώτων Εθνών), περισσότερες από 96.000 ηλε-
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κτρονικές παιχνιδομηχανές, 188 χώρους διεξαγωγής μπίνγκο, 222 χώρους στοιχημά-
των ιπποδρομίας και 30.090 πρακτορεία πώλησης λαχνών. Αυτές οι μορφές τζόγου
απέδωσαν συνολικά έσοδα $13,9 δις κατά το οικονομικό έτος 2010-2011 [12]. Έρευνα
που διεξήχθη από την «h2 Gambling capital» (εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών με έδρα το Ηβ), η οποία περιελάμβανε παραπάνω από 200 χώρες, κατέταξε
τον Καναδά τέταρτο παγκοσμίως στην μέση απώλεια χρημάτων στον τζόγο ανά ενήλι-
κα ($568) [13].

Η ρυΘμιΣΗ του τζοΓου ΣτοΝ ΚΑΝΑδΑ

ο Ποινικός Κώδικας του Καναδά είναι η νόμιμη αρχή υπό την οποία οι περιφέρειες ρυθμίζουν
ή/και διαχειρίζονται εγκεκριμένες μορφές τζόγου. Καθώς, ωστόσο, οι περιφέρειες
έχουν την επιλογή για το αν θα προσφέρουν αυτές τις δραστηριότητες ή όχι, ο νόμι-
μος τζόγος στον Καναδά χαρακτηρίζεται από ασυμφωνίες μεταξύ των διαφόρων δι-
καιοδοσιών. υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά στις νόμιμα, διαθέσιμες
μορφές τζόγου, τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των υπηρεσιών τζόγου, στον
βαθμό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, την κατανομή των κερδών από τον τζόγο και
τη ρύθμιση του τζόγου [14].

οι περιφερειακές αρχές ακολουθούν διαφορετικές ερμηνείες ενός όρου-κλειδί του ποινικού Κώδι-
κα («διοργάνωση και διαχείριση») που αφορά τον τζόγο: ως αποτέλεσμα, αναπτύχθηκαν
τέσσερις διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης του νόμιμου τζόγου στον Καναδά ([7], σ. 73).
οι «Provincial crown corporations» είναι επιχειρηματικές οντότητες που ιδρύθηκαν με
σκοπό την επίτευξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων, αποβλέποντας στη δημιουργία
εσόδων μέσω της πώλησης αγαθών ή/και υπηρεσιών στην ελεύθερη αγορά [15]. Όλες
οι περιφέρειες συνδέονται με οντότητες τέτοιου τύπου, σχετικές με τον τζόγο, οι οποί-
ες είναι κρατικοί φορείς που υπάγονται σε κάποιο υπουργείο, επιφορτισμένες με την
επίτευξη στόχων για την πολιτική για τον τζόγο στο πλαίσιο της αγοράς.

το «υβριδικό μοντέλο», όπως έχει εφαρμοστεί στο οντάριο και τη Νέα Σκωτία, αποτελείται
από κοινοπραξίες μεταξύ των κυβερνήσεων και ιδιωτικών εταιριών τζόγου. μέσω της
crown corporation, οι χώροι και ο εξοπλισμός για τον τζόγο ανήκουν στην εκάστοτε
κάθε περιφέρεια, ενώ οι ιδιωτικές εταιρίες διαχειρίζονται την επιχείρηση. Η περιφέ-
ρεια της βρετανικής Κολομβίας προσφέρει μια διαφορετική εκδοχή του υβριδικού μο-
ντέλου: σε αυτήν περίπτωση, οι χώροι ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες τζόγου, οι οποί-
ες παρέχουν το προσωπικό για τη διεξαγωγή των παιχνιδιών, ωστόσο ο εξοπλισμός
(τραπέζια blackjack, οι ρουλέτες και οι παιχνιδομηχανές) παρέχεται από την British
columbia lottery corporation (Bclc). 

Όλες οι περιφέρειες προσφέρουν κάποιο είδος τζόγου για φιλανθρωπικούς σκοπούς, μέσω του
οποίου οι αδειοδοτημένες φιλανθρωπικές ομάδες μπορούν να προσφέρουν συγκεκρι-
μένες μορφές τζόγου (συνήθως: μπίνγκο, αθλητικά στοιχήματα, λοταρίες, λαχεία τύ-
που «ξυστό») και να χρησιμοποιήσουν τα κέρδη για τους ευγενείς τους σκοπούς. Η πε-
ριφέρεια της Alberta προχώρησε το «φιλανθρωπικό μοντέλο» ένα βήμα παραπέρα, συ-
μπεριλαμβάνοντας σε αυτό και τα καζίνο. τα ιδιωτικά καζίνο στην Αλμπέρτα παρέχουν
τους χώρους, τον εξοπλισμό και το προσωπικό για τα καζίνο, ενώ φιλανθρωπικές ομά-
δες, με μια διήμερη άδεια από το καζίνο, παρέχουν εθελοντές, που εργάζονται είτε ως
ταμίες, είτε δίνουν τις μάρκες στους παίκτες, είτε στην καταμέτρηση των χρημάτων.
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το τέταρτο μοντέλο για τον τζόγο που εφαρμόζεται στον Καναδά αποτελείται από συμβατικές
συμφωνίες μεταξύ των περιφερειών και των πρώτων Εθνών. τα πρώτα Έθνη έχουν
προχωρήσει σε επιχειρηματικές δράσεις στο πεδίο του τζόγου τα τελευταία είκοσι
χρόνια, μέσω ενός εκ των τριών παρακάτω τρόπων: (1) Αίτηση για άδεια τυχερών παι-
χνιδιών όπως άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις, (2) συμβατική συμφωνία με μία περι-
φέρεια για την λειτουργία καζίνο ή (3) αδειοδότηση για τη διεξαγωγή δραστηριοτή-
των τζόγου μέσω ενός εγκεκριμένου από την περιφερειακή κυβέρνηση οργάνου των
πρώτων Εθνών ([7], σ.78).

ΑποΣτΑΣιοποιΗΣΗ τΗΣ ομοΣποΝδιΑΚΗΣ ΚυβΕρΝΗΣΗΣ Απο το ζΗτΗμΑ του τζοΓου

οι τροποποιήσεις-ορόσημο του Ποινικού Κώδικα καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο το κα-
ναδικό δίκαιο παγίωσε την εξουσία των περιφερειών στο πεδίο του τζόγου ως μέσο
αύξησης των εσόδων και αύξησε τη διαθεσιμότητά του, αντί να περιορίσει με ουσια-
στικό τρόπο τη δραστηριότητα [16]. οι απρόσμενες συνέπειες που επέφερε η ανάθε-
ση της εξουσίας στο πεδίο του τζόγου στις περιφέρειες, υποδεικνύουν τώρα την ανά-
γκη δυναμικότερης παρουσίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην πολιτική για τον
τζόγο. δεδομένης της πληθώρας των δραστηριοτήτων τζόγου στον Καναδά σήμερα
και των διαφορετικών ερμηνειών των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα για τον τζόγο,
ήρθε πλέον η στιγμή να διερευνήσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τις επιπτώσεις και τα
οφέλη του τζόγου για την κοινωνία και την οικονομία ([8], σ.81).

τα σκάνδαλα που ξέσπασαν το 2006 σε κληρώσεις στο οντάριο και την βρετανική Κολομβία
έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των περιφερειών να ελέγχουν τις δραστηριό-
τητες τζόγου. Κατά συνέπεια, θεωρείται αναγκαία η ανεξάρτητη επίβλεψη των περιφε-
ρειακών επιχειρήσεων τζόγου [17], η οποία θα μπορούσε να περιορίσει το πρόβλημα
της εξαπάτησης των καταναλωτών.

προλΗΨΗ, ΘΕρΑπΕιΑ ΚΑι ΕρΕυΝΑ ΓιΑ τοΝ πΑΘολοΓιΚο τζοΓο

Όλες οι καναδικές περιφέρειες χρηματοδοτούν την πρόληψη και τη θεραπεία του παθολογι-
κού τζόγου, με το ποσό να κυμαίνεται από το 0,5% έως το 2,8% των εσόδων από τον
τζόγο, ανάλογα με τη δικαιοδοσία [18]. Όσον αφορά τα ποσά που δαπανώνται, το
οντάριο έρχεται πρώτο προσφέροντας ετησίως 39,4 εκ. δολάρια και, με εξαίρεση το
Κεμπέκ που δίνει 22,2 εκ. δολάρια, οι υπόλοιπες περιφέρειες προσφέρουν 5 εκ. δολά-
ρια ή και λιγότερο για αυτές τις υπηρεσίες.

Πρόληψη
πριν την θεαματική αύξηση που σημειώθηκε στις ευκαιρίες για τζόγο, η μόνη βοήθεια που

μπορούσαν να λάβουν οι παθολογικοί τζογαδόροι στον Καναδά, ήταν μέσω των τζο-
γαδόρων Ανώνυμων (GA) ή μέσω ιατρών που είχαν ασχοληθεί με συμπεριφορικές
εξαρτήσεις. Η έλευση των ηλεκτρονικών μορφών τζόγου [παιχνιδομηχανές τύπου κου-
λοχέρηδες και video lottery terminal (vlt)] οδήγησε σε ανεπιβεβαίωτα στοιχεία,
σύμφωνα με τα οποία, το ποσοστό του παθολογικού τζόγου φαινόταν να αυξάνεται.
βάσει των διαμαρτυριών που υπήρχαν σχετικά με τις υποτιθέμενες εθιστικές ιδιότητες
των πιο «σκληρών» μορφών τζόγου, όπως οι ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές (EGM) ή
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τα καζίνο, σε όλες τις περιφέρειες παρατηρήθηκαν φαινόμενα με κοινά χαρακτηριστι-
κά. Συγκεκριμένα, η αρνητική δημοσιότητα σχετικά με τα άτομα που επηρεάστηκαν
από την εξάρτηση από κάποια μορφή τζόγου, οδήγησε στη διεξαγωγή μελετών επιπο-
λασμού για τον παθολογικό τζόγο με εντολή της κυβέρνησης. οι μελέτες αυτές επι-
βεβαίωσαν το υψηλό ποσοστό παθολογικού τζόγου, έχοντας ως αποτέλεσμα κυβερνη-
τικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών του. Στο πλαίσιο των
στρατηγικών πρόληψης, έχουν γίνει ενημερωτικές εκστρατείες, σε επίπεδο δημόσιας
τάξης έχουν επιβληθεί περιορισμοί σχετικά με τα είδη τζόγου, τον αριθμό και την το-
ποθεσία των πρακτορείων τζόγου, περιορισμοί όσον αφορά το ποιοι μπορούν να συμ-
μετέχουν και με ποιόν τρόπο θα παρέχονται οι δραστηριότητες τζόγου. με την εξέτα-
ση της αποτελεσματικότητας αυτών των πρωτοβουλιών, οι williams, simpson και
west [19] καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα: (1) κατά την ανάπτυξη, εφαρμογή και
αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης για τον παθολογικό τζόγο δεν ελήφθησαν
υπόψη εμπειρικά στοιχεία, (2) τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό,
ήταν από τα λιγότερο αποτελεσματικά —παραδείγματος χάριν, οι προσπάθειες ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης, οι οδηγίες για υπεύθυνη συμπεριφορά κατά τη χρήση
των παιχνιδομηχανών και η υποβολή δήλωσης αποκλεισμού από τα καζίνο και (3) οι
πρωτοβουλίες πρόληψης για τον προβληματικό τζόγο μπορεί να είχαν έναν περιορι-
σμένο θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά του επιπολασμού, ωστόσο ούτε μεμονωμένα,
ούτε συνδυαστικά προσέφεραν κάποια πραγματικά αποτελεσματική λύση.

Θεραπεία
Όλες οι περιφέρειες παρέχουν γραμμές βοηθείας για τον παθολογικό τζόγο, οι περισσότε-

ρες για όλο το 24ωρο. Αυτοί που τηλεφωνούν συνήθως παραπέμπονται στους τζο-
γαδόρους Ανώνυμους, σε προγράμματα των 12 βημάτων ή σε θεραπευτικά προ-
γράμματα εξωτερικής παρακολούθησης [18]. Αρκετές περιφέρειες έχουν προγράμ-
ματα διαμονής για τα άτομα με σοβαρά προβλήματα παθολογικού τζόγου. Όπως και
σε άλλες χώρες παγκοσμίως, έτσι και στον Καναδά, είναι λίγοι οι παθολογικοί τζο-
γαδόροι που αναζητούν θεραπεία (ποσοστό μικρότερο του 10%). Εφαρμόζονται
πολλά είδη θεραπευτικών παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων ψυχοδυναμικών,
συμπεριφορικών, γνωστικών, γνωστικών-συμπεριφορικών και φαρμακολογικών προ-
σεγγίσεων, ωστόσο δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το ποια προσέγγιση ή ποιος
συνδυασμός προσεγγίσεων είναι ο πιο αποτελεσματικός. Αυτό οφείλεται στο γεγο-
νός ότι είναι λίγες οι αξιόπιστες έρευνες αποτελεσματικότητας των θεραπειών που
έχουν ολοκληρωθεί [20]. 

οι βραχείες θεραπείες είναι μια από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώ-
πιση του χαμηλού ποσοστού ζήτησης για θεραπεία [21]. έχει αυξηθεί η προσέγγιση
των εξυπηρετούμενων τηλεφωνικά, ή διαδικτυακή επικοινωνία ή η αποστολή εγχειρι-
δίων αυτοβοήθειας μέσω ταχυδρομείου. παρ’ όλο που οι βραχυπρόθεσμες θεραπείες
είναι υποσχόμενες [22], παραμένει άγνωστο εάν είναι το ίδιο αποτελεσματικές με τις
συνηθισμένες προσωπικές συναντήσεις ή κατάλληλες για σοβαρές περιπτώσεις εξάρ-
τησης από τον τζόγο.

τα αναπάντητα ερωτήματα σε σχέση με τον περιορισμό του παθολογικού τζόγου στον Καναδά
είναι τα εξής: αξιοποιούνται σωστά τα χρήματα; Κάποιοι επαγγελματίες στον χώρο
της υγείας πιστεύουν πως οι εξαρτήσεις είναι αποτέλεσμα των δυσλειτουργικών κοι-

74 Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς

exartiseis_32Ν_corr.qxp_99.qxd  27/01/2020  17:38  Page 74



νωνιών κι όχι των ατόμων, κατά συνέπεια, η προσπάθεια μεταβολής της συμπεριφο-
ράς ή της χημείας του εγκεφάλου των ανθρώπων δεν έχει ιδιαίτερη αξία [18]. Επίσης,
είναι δυνατό να ελαχιστοποιηθεί αποτελεσματικά ο τζόγος, όταν οι περιφερειακές κυ-
βερνήσεις έχουν τον διττό ρόλο της προώθησης του τζόγου και της επίβλεψης της
υγείας και της ευημερίας; ο rob simpson (ο τότε διευθύνων σύμβουλος του Ontario
Problem Gambling research centre) σχολιάζει ότι «η αποτελεσματική θεραπεία συνε-
πάγεται τη μείωση των χρηστών και άρα την μείωση των εσόδων… γιατί να βάλεις την
κυβέρνηση να διαλέξει μεταξύ υγείας και κέρδους» ([23], σ.1191);

Έρευνα
ο Καναδάς αποτελεί την έδρα αρκετών διεθνώς αναγνωρισμένων ινστιτούτων ή κέντρων έρευ-

νας για τον τζόγο. το Alberta Gambling research institute (AGri) είναι μια κοινοπρα-
ξία τριών πανεπιστημίων της Αλμπέρτα (university of Alberta, university of calgary και
university of lethbridge) που λαμβάνει επιχορήγηση 1,5 εκατ. δολάρια κάθε χρόνο
από την κυβέρνηση της Αλμπέρτα για την χρηματοδότηση ερευνών που αξιολογού-
νται από ομοτίμους, για υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών και ένα ετήσιο συνέ-
δριο. το Ontario Problem Gambling research centre (OPGrc) στοχεύει στην διεύρυν-
ση της γνώσης για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση του παθολογικού τζόγου και
λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 4 εκ. δολαρίων ετησίως από την κυβέρνηση του
οντάριο. το international centre for youth Gambling Problems and high risk Behav-
iors, υπό τη διαχείριση του McGill university, ασχολείται με την έρευνα και με πρωτο-
βουλίες πρόληψης που στοχεύουν στον περιορισμό της παθολογικής ενασχόλησης
των ανηλίκων με τον τζόγο.

Σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες, ο Καναδάς διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για τις έρευ-
νες πάνω στον τζόγο. ώστόσο, παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι καναδοί
ερευνητές, εξακολουθεί να υφίσταται ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των εμπειρικών ευ-
ρημάτων και της δημόσιας πολιτικής. παρά τα ολοένα αυξανόμενα στοιχεία που απο-
δεικνύουν ότι ένα δυσανάλογο μερίδιο στα συνολικά κέρδη από τον τζόγο προέρχεται
από τους παθολογικούς τζογαδόρους, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες κοινωνικής ευ-
θύνης δεν έχουν επιλύσει το πρόβλημα [24]. ομοίως, αν και υπάρχει πληθώρα απο-
δείξεων για την εθιστική ιδιότητα των ηλεκτρονικών μηχανών τζόγου [16, 25, 26], οι
εκσυγχρονισμένες ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές εξακολουθούν να συσσωρεύουν
ολοένα αυξανόμενα έσοδα. παρότι οι καλές πρακτικές για την ρύθμιση του τζόγου εί-
ναι γνωστές οι περιφερειακές κυβερνήσεις διστάζουν να θέσουν αυστηρές προδια-
γραφές, φοβούμενες την απώλεια εσόδων από τον τζόγο.

ΣυμπΕρΑΣμΑτΑ

ο Καναδάς βρίσκεται στην τέταρτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά την μέση ετήσια απώλεια
χρημάτων στον τζόγο από ενήλικες. Η ραγδαία αύξηση της διαθεσιμότητας του τζόγου
ήταν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, κατά την οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποποι-
νικοποίησε συγκεκριμένες μορφές τζόγου και παραχώρησε τον έλεγχο του τζόγου στις
περιφερειακές κυβερνήσεις. Αυτές οι εξελίξεις διευκόλυναν την ανερχόμενη βιομηχανία
του τζόγου, η οποία ασκεί τέτοια επιρροή στην δημόσια πολιτική για τον τζόγο, ώστε οι
οικονομικές παράμετροι να επισκιάζουν τις ανησυχίες της κοινωνίας ([7], σ.92).
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Αυτή η μεταμόρφωση στο πεδίο του τζόγου στον Καναδά έχει χαρακτηριστεί ως «αθόρυβη χα-
λάρωση των απαγορεύσεων για τον τζόγο» ([27], σ.xvix), καθώς οι αλλαγές αυτές
εφαρμόστηκαν χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία δημόσια διαβούλευση ([9], σ.90). Κα-
τά συνέπεια, η καναδική πολιτική για τον τζόγο και η δημόσια γνώμη δεν συμβαδί-
ζουν. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την στάση απέναντι στον τζόγο δεί-
χνουν ότι η εξάπλωσή του έχει γενικά αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κα-
ναδών, και εκφράζεται μια γενική αποδοκιμασία προς τις μορφές ηλεκτρονικού τζό-
γου ([6], σ.49).

το κοινωνικό και οικονομικό κόστος που σχετίζεται με την εμπορική προώθηση του τζόγου,
στην καλύτερη περίπτωση ισούται με τα κέρδη που προκύπτουν από αυτήν. μια ανά-
λυση κόστους-ωφέλειας των επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών στην Αλμπέρτα κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι «ο τζόγος αντιπροσωπεύει μια σχετικά μικρή δραστηριότη-
τα στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας ([28], σ.258), και ότι στην περίπτωση που
θα σταματούσαν τα έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές, θα μπορούσαν εύκολα να
αντισταθμιστούν μέσω μιας μείωσης των δαπανών ή μιας ελαφριάς αύξησης των εσό-
δων από άλλες πηγές ([28], σ.261).

ο Καναδάς διαθέτει περισσότερα χρήματα, κατά κεφαλήν, σε προγράμματα πρόληψης και θε-
ραπείας για τον παθολογικό τζόγο σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες, ωστόσο
το ποσοστό του παθολογικού τζόγου παραμένει αρκετά υψηλό [12]. Ίσως τα προ-
γράμματα να μην ήταν ιδιαίτερα επιτυχή, ή, εξίσου πιθανό, τα προγράμματα κοινωνι-
κής ευθύνης που στόχευαν στην μείωση των αρνητικών συνεπειών του παθολογικού
τζόγου να ήταν υπερβολικά ελαστικά [29]. τα αυστηρά μέτρα που εφάρμοσαν άλλα
κράτη, όπως το χαμηλό μέγιστο ποσό στοιχήματος, το υποχρεωτικά προκαθορισμένο
χρηματικό και χρονικό όριο στο ποντάρισμα, η κατάργηση των AtM στους χώρους
τζόγου/στοιχημάτων και οι επί τόπου παρεμβάσεις σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν
υποψίες για παθολογικό τζόγο, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη στον Καναδά.

το πεδίο του τζόγου στον Καναδά δεν προβλέπεται να αλλάξει ιδιαίτερα στο μέλλον. Αυτό ση-
μαίνει ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την διατήρηση των τρεχόντων εσόδων
και την επέκταση, όπου είναι δυνατό, της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών. την τελευ-
ταία δεκαετία, τα έσοδα από τον τζόγο στον Καναδά παρέμειναν γενικά στάσιμα, ενώ
κάποιες μορφές τζόγου σημείωσαν απότομη πτώση. Για παράδειγμα, τα έσοδα από
την πώληση λαχνών μειώθηκαν ελαφρώς, τα κέρδη των καζίνο ελαττώθηκαν, ιδιαίτερα
στο οντάριο, και οι ιπποδρομίες και το μπίνγκο υπολειτουργούν. δύο τομείς τζόγου
όπου παρατηρήθηκε ανάπτυξη είναι οι ηλεκτρονικές μηχανές τζόγου και ο διαδικτυα-
κός τζόγος, τα οποία βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. οι περισσότερες περιφέ-
ρειες προσφέρουν κάποια μορφή διαδικτυακού τζόγου (εξαίρεση αποτελούν μονάχα
η Αλμπέρτα, το Σασκάτσουαν και η μανιτόμπα) και μία περιφέρεια (βρετανική Κολομ-
βία) προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακού τζόγου. 

οι προσπάθειες ενίσχυσης των εσόδων από τον τζόγο περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των δι-
κτύων του ηλεκτρονικού τζόγου και το λανσάρισμα νέων μηχανών τζόγου (Αλμπέρτα),
την αύξηση των δραστηριοτήτων διαδικτυακού τζόγου (οντάριο, βρετανική Κολομ-
βία), την άσκηση πίεσης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την νομιμοποίηση του
στοιχηματισμού σε μεμονωμένα αθλητικά γεγονότα (στις περισσότερες περιφέρειες)
και, στην περίπτωση του οντάριο, την αναδιοργάνωση του πεδίου μέσω της ιδιωτικο-
ποίησης του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας

76 Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς

exartiseis_32Ν_corr.qxp_99.qxd  27/01/2020  17:38  Page 76



του τζόγου. το πεδίο του τζόγου στον Καναδά φαίνεται ότι θα παραμείνει το ίδιο, με
την διάθεση τυχερών παιχνιδιών προσανατολισμένων στο κέρδος, σε συνδυασμό με
ηπιότερα μέτρα κοινωνικής ευθύνης υπό την ελάχιστη επίβλεψη μιας αποστασιοποιη-
μένης ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

δΗλώΣΗ ΣυμφΕροΝτώΝ

δεν υπάρχουν.
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ΝΕΑ ΚΑι ΓΕΓοΝοτΑ - nEws And nOtEs

ΕΚπΑιδΕυτιΚΑ

ΕΚπΑιδΕυτιΚο ΣΕμιΝΑριο - ΕρΕυΝΑ ΚΑι δΗμοΣιΕυΣΗ ΕπιΣτΗμοΝιΚώΝ ΑρΘρώΝ ΓιΑ τιΣ ΕξΑρτΗΣΕιΣ

το περιοδικό ΕξΑρτΗΣΕιΣ του ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με τη διεθνή Επιτροπή Εκδοτών περιοδι-
κών για τις Εξαρτήσεις (isAJE) διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα Έρευνα
και Δημοσίευση Επιστημονικών Άρθρων για τις Εξαρτήσεις. Εκπαιδευτής στο σεμινάριο
θα είναι ο επίτιμος πρόεδρος του isAJE και υπεύθυνος της Επιτροπής Εκπαίδευσης,
dr. richard Pates, Εκδότης του περιοδικού Journal of substance use.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση νέων ερευνητών στη διεξαγωγή ερευνών και δημο-
σίευση άρθρων σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο χώρο των
εξαρτήσεων. το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στα Αγγλικά, στην Αθήνα και
θα απευθύνεται:

- σε στελέχη του ΚΕΘΕΑ ή/και άλλων φορέων, με την προϋπόθεση ότι έχουν δημοσι-
εύσει τουλάχιστον ένα επιστημονικό άρθρο είτε στο περιοδικό ΕξΑρτΗΣΕιΣ είτε σε
οποιαδήποτε άλλο περιοδικό με κριτές, 

- σε νέους επιστήμονες και φοιτητές, κατά προτεραιότητα του πμΣ ποινικό δίκαιο και
Εξαρτήσεις και τα μέλη της helMsic

- καθώς και σε άλλους ερευνητές που εργάζονται στο πεδίο της αντιμετώπισης των
εξαρτήσεων. 

οι ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου είναι 19-20 ιουνίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Εκπαίδευσης Στελεχών
ΚΕΘΕΑ, τ. 210 9241993 

ΕμΨυΧώτΗΣ ΚοιΝοτΗτΑΣ: διΑ-δρΑΣτιΚο ΣυμμΕτοΧιΚο προΓρΑμμΑ ΓιΑ τΗΝ ΑΝτιμΕτώπιΣΗ
του ΚοιΝώΝιΚου ΑποΚλΕιΣμου τώΝ ΕφΗβώΝ ΚΑι ΝΕΑρώΝ ΕΝΗλιΚώΝ

το cOMAnity (project number: 592182-EPP-1-2017-1-uK-EPPKA3-iPi-sOc-in είναι ένα δια-δρα-
στικό συμμετοχικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των
εφήβων και νεαρών ενηλίκων, Erasmus+ KA3 “support for Policy reform - social
inclusion through Education, training and youth”. υλοποιείται με τη συνεργασία 9
εταίρων από 8 Ευρωπαϊκές χώρες για μία περίοδο 24 μηνών από τον δεκέμβριο του
2017 έως τον Νοέμβριο του 2019. Από την Ελλάδα, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο
το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων – ΚΕΘΕΑ.

το πρόγραμμα cOMAnity υλοποιείται μέσα από μεικτές μεθόδους μάθησης (δια ζώσης- on-
line- έρευνα δράσης) και έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα νέο ρόλο στη δουλειά με νέ-
ους, αυτό του ΕμΨυΧώτΗ ΚοιΝοτΗτΑΣ, για όσους θα ήθελαν να εργαστούν με νέους.
ο «ΕμΨυΧώτΗΣ ΚοιΝοτΗτΑΣ» λειτουργεί ως κοινωνικός διαμεσολαβητής που προσπα-
θεί να χτίσει γέφυρες ανάμεσα στους νέους που αισθάνονται ότι έχουν μείνει στο πε-
ριθώριο και στους οργανισμούς εκπαίδευσης, θεραπείας και επανένταξης. 
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Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΘΕΑ πραγματοποιεί δύο δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης: ένα απο-
κλειστικά online και ένα μεικτής μάθησης (blended learning) (online και δια-ζώσης).

το online πρόγραμμα, με ημερομηνία έναρξης τον Ιούνιο του 2019, θα πραγματοποιηθεί μό-
νο διαδικτυακά και απευθύνεται σε οποιοδήποτε έμπειρο ή νέο επαγγελματία, εθελο-
ντή, φοιτητή ή απόφοιτο θεραπευτικού προγράμματος ή σε μέλη ομάδων που βιώνουν
κοινωνικό αποκλεισμό και επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες και τις ικα-
νότητές του με στόχο την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη. οι προσφερόμενες θέ-
σεις ανέρχονται στις 100. 

το πρόγραμμα μεικτής μάθησης (blended learning), αφορά αποκλειστικά σε νέους, ηλικίας
έως 25 ετών, που μπορεί να είναι εθελοντές, νέοι επαγγελματίες, φοιτητές, απόφοιτοι
θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης ή μέλη ομάδων που βιώνουν κοινωνικό
αποκλεισμό και επιθυμούν να αναπτύξουν, σε συνεργασία με άλλους νέους, μία και-
νοτόμα δράση μέσω της έρευνας δράσης, για την προαγωγή της κοινωνικής και εκ-
παιδευτικής ένταξης.

Στο πρόγραμμα μεικτής μάθησης συμμετείχαν 14 εκπαιδευόμενοι, και μέχρι σήμερα έχουν
ολοκληρώσει: α) το δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα (20 – 22.05.2019), β) ενώ ξε-
κινάει το online πρόγραμμα (ιούνιος – Σεπτέμβριος 2019), και γ) μία καινοτόμα δράση
στην κοινότητα και συγκεκριμένα μία έρευνα δράσης σε πληθυσμό νέων που αντιμε-
τωπίζουν ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο: τμήμα Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης μελών ΚΕΘΕΑ, τ. 210 9241993-6.

stAy tunEd, ΝΕο προΓρΑμμΑ ErAsMus+ του ΚΕΘΕΑ ΓιΑ ΝΕουΣ

το ΚΕΘΕΑ έχει α ναλάβει, την υλοποίηση του προγράμματος της Ε.Ε. Erasmus+ με τίτλο: STAY
TUNED/”Μείνε Συντονισμένος” Μέσω Εστιασμένων Δράσεων Δικτύωσης. Εταίρος στο
συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας νέων είναι το 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, διάδρα-
ση 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 ρα-
διόφωνο 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 έρ-
θουν σε επαφή, να γνωριστούν και να συζητήσουν με νέους από ένα διαφορετικό κοι-
νωνικό 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 κοινωνι-
κού αποκλεισμού. τέλος έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία σχε-
τικά με την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων με ανοικτές εκδηλώσεις και συνεργασίες
με τοπικούς φορείς και μμΕ.
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Στις 08-09.07.2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις δομές του centro di solidarietà di
reggio Emilia Onlus (ιταλία) η προπαρασκευαστική συνάντηση με τη συμμετοχή εκ-
προσώπων από τους δύο συμμετέχοντες φορείς και με τη συμμετοχή εκπροσώπων
από κάθε εθνική αντιπροσωπεία νέων. με τον τρόπο αυτό και πέρα από το πρακτικό
όφελος που απορρέει από την πραγματοποίηση μίας τέτοιας συνάντησης, θα ενισχυ-
θεί το κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, θα διασφα-
λιστεί η πλήρης ένταξη των νέων στην προετοιμασία του παρόντος σχεδίου και θα
επιτευχθεί η δικτύωση με φορείς και οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο: τμήμα Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης μελών ΚΕΘΕΑ, τ. 210 9241993-6.

ΗμΕριδΑ: rEintEGrAtiOn thrOuGh sPOrt

το ΚΕΘΕΑ, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του προγράμματος ErAsMus+ sport με τίτλο:
«reintegration through sport», πραγματοποίησε, την παρασκευή 21 ιουνίου 2019
στην Αίθουσα Συνεδρίων υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών & Ενημέ-
ρωσης, ημερίδα με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων όπως αυτά προέκυψαν από
την υλοποίηση του προγράμματος. την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους εκπρό-
σωποι του υπουργείου υγείας, o διευθυντής του ΚΕΘΕΑ, o Επίτιμος πρόεδρος της
διεθνούς Επιτροπής Εκδοτών Επιστημονικών περιοδικών για τις Εξαρτήσεις
(www.isaje.net) dr. richard Pates, καθώς και εκπρόσωποι των εταίρων του σχεδίου
από την Ελλάδα, ισπανία και την Νορβηγία.

Στόχος του προγράμματος ήταν να εισάγει τη μεθοδολογία «Adventure therapy» (Θεραπεία
μέσω της περιπέτειας) στη θεραπευτική διαδικασία απεξάρτησης και παράλληλα να
τονίσει τα οφέλη των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων και της φύσης. Η θερα-
πεία μέσω της περιπέτειας αποτελεί έναν σχετικά νέο αλλά και παράλληλα συναρπα-
στικό τρόπο συμβουλευτικής στο χώρο των εξαρτήσεων.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από το ΚΕΘΕΑ στον χώρο της
απεξάρτησης στην Ελλάδα με τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή της συ-
γκεκριμένης μεθοδολογία να δείχνουν αυξημένα θετικά ενδοπροσωπικά και διαπρο-
σωπικά οφέλη, παρέχοντας περαιτέρω υποστήριξη στην αποτελεσματικότητα της με-
θοδολογίας «Adventure therapy» στη Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτη-
σης. Συγκεκριμένα, η πιλοτική εφαρμογή έδειξε ότι η συμμετοχή των ατόμων που βρί-
σκονται σε διαδικασία απεξάρτησης, σε ολοκληρωμένα αθλητικά προγράμματα στη
φύση που αξιοποιούν τη μεθοδολογία «Adventure therapy», έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία θετικών αλλαγών που σχετίζονταν με τη βελτίωση των διαπροσωπικών
σχέσεων, την ανάπτυξη και απόκτηση δεξιοτήτων, την αντιληπτή αλλαγή του τρόπου
ζωής, την ανάπτυξη της ομάδας και της συνεργασίας, τη σχέση με τον εκπαιδευτή κα-
θώς και την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση των συμμετεχόντων σχετικά με τα δυ-
νατά τους σημεία. Επιπρόσθετα, ποσοτικά δεδομένα, από την αξιολόγηση του προ-
γράμματος, έδειξαν θετικά αποτελέσματα στο μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχό-
ντων, σχετικά με την προσωπική τους ανάπτυξη, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της
αυτό – αποτελεσματικότητας.

Η Ημερίδα σηματοδότησε την ολοκλήρωση του σχεδίου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για την
αξιοποίηση νέων εναλλακτικών μορφών συμβουλευτικής στο πεδίο των εξαρτήσεων,
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υποστηρίζοντας ότι η μεθοδολογία «Adventure therapy» έχει τη δυνατότητα να δια-
δραματίσει ένα μοναδικό και πολύτιμο ρόλο στην προώθηση της ψυχοκοινωνικής ανά-
πτυξης των ατόμων που βρίσκονται σε διαδικασία θεραπείας απεξάρτησης και επανέ-
νταξης στην κοινωνία.

ΑξιολοΓΗΣΗ του προΓρΑμμΑτοΣ: ΕΚπΑιδΕυΣΗ / ΕυΑιΣΘΗτοποιΗΣΗ ΣΕ διΚΑΣτιΚουΣ ΚΑι ΕιΣΑΓΓΕλιΚουΣ
λΕιτουρΓουΣ ΣΕ ΘΕμΑτΑ ΑΝτιμΕτώπιΣΗΣ τώΝ ΕξΑρτΗΣΕώΝ

με πρωτοβουλία του Αρείου πάγου και του ΚΕΘΕΑ, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ενημέρωσης-
ευαισθητοποίησης των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών όλης της χώρας σε
θέματα εξαρτήσεων.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ολοκληρωμένη ενημέρωση των λειτουργών της δικαιοσύνης
γύρω από το σύνθετο θέμα της εξάρτησης, το οποίο συνδέεται με σημαντικό αριθμό
εκδικαζόμενων υποθέσεων. το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, αναμένεται να διευκολύνει
την εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου για εναλλακτικά της φυλάκισης μέτρα σε
εξαρτημένους χρήστες, ενισχύοντας τις δυνατότητες απεξάρτησης και κοινωνικής
ένταξης στο πλαίσιο του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη διεξαγωγή διήμερων σεμιναρίων σε διαφορετικές περιφέ-
ρειες της χώρας με την ακόλουθη θεματολογία:

• διάγνωση της εξάρτησης και προφίλ των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες.

• Σχέση χρήσης και παραβατικότητας, και τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της
θεραπείας και ως προς τα δύο αυτά κριτήρια.

• το μοντέλο θεραπείας, οι αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας των προγραμμάτων
απεξάρτησης στην κοινωνία και τις φυλακές.

• ζητήματα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των απεξαρτημένων. 

• ο ρόλος της οικογένειας στη διαδικασία της απεξάρτησης.

• Θεραπευτικές παρεμβάσεις για ειδικούς πληθυσμούς, όπως ανηλίκους, άτομα με δι-
πλή διάγνωση (συνύπαρξη εξάρτησης και ψυχιατρικής διαταραχής), πρόσφυγες και
μετανάστες. 

Η εξάρτηση από το αλκοόλ, η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και τα προ-
γράμματα για την αντιμετώπισή τους.

Σημαντικό συστατικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καθοριστικός παράγοντας για την
επιτυχία τους είναι οι επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, εκ παραλλήλου, σε μονά-
δες του ΚΕΘΕΑ. Στις μονάδες αυτές οι εισαγγελείς και οι δικαστές είχαν τη δυνατότη-
τα να παρακολουθήσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων και να συζη-
τήσουν με το προσωπικό και τα θεραπευόμενα μέλη.

Συνολικά εκπαιδευτήκαν πάνω από 230 εισαγγελείς σε λάρισα, βόλο, Καλαμάτα, πάτρα, Αθή-
να, ιωάννινα και Θεσσαλονίκη. 

το πρόγραμμα εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών
αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες και σύμφωνα με τα αποτελέσματα φάνηκε
πως υπήρχε πολύ θετική ανταπόκριση στους εκπροσώπους της ποινικής δικαιοσύνης.
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οι εκπαιδευτές με τη συμβολή τους, την εμπειρία και τις δεξιότητές τους συνέβαλλαν σημα-
ντικά στην ανάδειξη του πολυπαραγοντικού φαινομένου της εξάρτησης και τη δημι-
ουργία καλού κλίματος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. οι εκπαιδευόμενοι κατα-
νόησαν τη θεραπευτική διαδικασία που ακολουθείται στο ΚΕΘΕΑ με το μοντέλο των
θεραπευτικών κοινοτήτων. το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε κατά πολύ στις προσδοκίες
και τις ανάγκες τους και οι συμμετέχοντες δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την ορ-
γάνωση, τη μέθοδο και τις παρουσιάσεις που έγιναν.

ιδιαίτερα θετική κρίθηκε η δυνατότητα που τους δόθηκε, όπου αυτό ήταν εφικτό, να έρθουν
σε επαφή και να αλληλεπιδράσουν με τα μέλη και τους γονείς στα θεραπευτικά προ-
γράμματα. 

οι συμμετέχοντες εξέφρασαν επίσης επιθυμία να ενημερωθούν για τα θέματα των νόμιμων
εξαρτήσεων και πρότειναν να υπάρχει ενημέρωση πρόληψης και στις σχολικές μονά-
δες. Είναι σημαντικό αντίστοιχα εκπαιδευτικά να υλοποιηθούν σε υπαλλήλους άλλων
φορέων, σε εισαγγελείς και δικαστικούς σε όλες τις περιφέρειες καθώς και σε αστυνο-
μικούς με στόχο την άρση των προκαταλήψεων. διαπίστωσαν ακόμα ότι οι γνώσεις
τους στον τομέα της θεραπείας των εξαρτήσεων ήταν ελλιπείς και ότι αυτή η εκπαί-
δευση ήταν το έναυσμα για να ενημερωθούν περαιτέρω. Η δικτύωση μεταξύ του ΚΕ-
ΘΕΑ και των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών είναι απαραίτητο να διατηρηθεί και να
καλλιεργηθεί το κλίμα συνεργασίας με σκοπό το όφελος των υπό απεξάρτηση μελών. 

τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν συγχαρητήρια για
το έργο του ΚΕΘΕΑ με αναφορές ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και οι συνθήκες
διαμονής των μελών είναι υψηλών προδιαγραφών.

ΣυΝΕδριΑ – ΣυΝΑΝτΗΣΕιΣ

Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία οικογενειακής Θεραπείας (EftA, www.europeanfamilytherapy.eu)
θα υλοποιήσει συνέδριο σε συνεργασία με την siPPr (ιταλικής Εταιρείας Ψυχολογίας
και Σχεσιακής Ψυχοθεραπείας) με θέμα: “Visible and invisible: Bordering Change in
Systemic Family Therapy” το διάστημα 11 – 14 Σεπτεμβρίου 2019 στην Νάπολη.

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι η έννοια των ορίων της αλλαγής. Ως θεραπευτές και ερευ-
νητές που έχουμε παρακολουθήσει όλες τις κοινωνικές αλλαγές του περασμένου αιώνα
και της αρχής της νέας χιλιετίας, ποιος είναι τώρα ο πυρήνας του έργου, που είναι τα
όρια της αλλαγής στην ψυχοθεραπεία; οι διοργανωτές θα ήθελαν επίσης να δοθεί έμ-
φαση στα σημαντικά στοιχεία της δουλειάς του θεραπευτή, τον καλλιτεχνικό και δημι-
ουργικό της χαρακτήρα, καθώς τα συσχετιστικά και συστημικά δίκτυα αποτελούν εγ-
γύηση για μια παραγωγική και ηθική στάση. Επίσης, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σημαντικών κλινικών ερευνών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.efta2019naples.org
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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 ❏ € 15,00
Ετήσια συνδρομή φορέων ❏ € 20,00 
Ετήσια φοιτητική συνδρομή ❏ € 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 φαί-
νεται ευκρινώς το όνομα του καταθέτη, θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με το παρόν δελτίο πα-
ραγγελίας 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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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                          ❏ € 15.00

Annual Agency/ Organisation subscription     ❏ € 20.00 

Annual student subscription                           ❏ € 10.00

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

το περιοδικό ΕξΑρτΗΣΕιΣ (issn 1109-5350) δημοσι-
εύεται 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.

κΥκΛΟφΟΡΙΑ (04/2014)

Συνολικός αριθμός αντιτύπων                550

Αποστολές                                                 361

Συνδρομές                                                 281

δωρεάν διανομή                                  60

βιβλιοθήκη ΚΕΘΕΑ                                      20

ποσοστό ζήτησης                                     70%

MANAGEMENT AND CIRCULATION

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-in-
chief is Gerassimos notaras. 

CIRCULATION (04/2014)

Total number of copies printed             550

distribution                                                361

subscriptions                                             281

free distribution                                          60

KEthEA-library                                           20

Percent of requested circulation              70%
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