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1. Το “ΒΡΕΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΣΟΥ” είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην γνωστική συμπεριφορική
θεραπεία με στόχο την απώλεια βάρους καθώς και την συντήρηση αυτού του αποτελέσματος. Απευθύνεται
σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται με δυσλειτουργικές διατροφικές συνήθειες. Με αυτή την μέθοδο
εκπαιδεύονται σε μια σειρά από ικανότητες που αφορούν σε αυτές τις συνήθειες δίνοντας έμφαση στον
τρόπο που σκέφτονται για την διατροφή τους.

2. Στο “ΒΡΕΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΣΟΥ” μεταξύ
των άλλων, θα μάθεις να κινητοποιείς τον εαυτό
σου καθημερινά, να ξεχωρίζεις την διαφορά
μεταξύ πείνας και απλής σκέψης για φαγητό,
και να αναγνωρίζεις τον δυσλειτουργικό τρόπο
σκέψης που ματαιώνει τις προσπάθειες σου.

3. Το “ΒΡΕΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΣΟΥ” δεν είναι
πρόγραμμα διατροφής. Είναι ένα επιστημονικά
τεκμηριωμένο πρόγραμμα που θα σου διδάξει
συγκεκριμένες δεξιότητες ώστε να είσαι σε θέση
για το υπόλοιπο της ζωής σου να διατηρήσεις το
σώμα σου στο επίπεδο βάρους που εσύ επιθυμείς.
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Έφτασε το Τέλος μας......
Είναι σίγουρο ότι πολλοί θα αναρωτηθούν γιατί διαλέξαμε ένα τέτοιο όνομα για το
περιοδικό μας, τη στιγμή που η κατεξοχήν χρήση της λέξης έχει μάλλον επικρατήσει
να έχει αρνητική σημασία και να μας τρομάζει κάθε φορά που την ακούμε. Η λέξη
«τέλος» στην αρχαία ελληνική γλώσσα έχει πολλές έννοιες, για τον Αριστοτέλη
σήμαινε ο σκοπός ύπαρξης, ο σκοπός ύπαρξης των πραγμάτων τα οποία είναι
εντελεχή, θέση που ταυτίζεται απόλυτα με την δική μας.
Ο σκοπός λοιπόν του περιοδικού μας είναι
από την μία πλευρά η ενημέρωση αυτή καθ’
αυτή, πολυδιάστατη, έγκυρη και με χιούμορ
και από την άλλη η δημιουργική απασχόληση
ανθρώπων.
Ως προς την ενημέρωση λοιπόν, θα υπάρχουν
πρόσφατες θέσεις και προβληματισμοί της
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, σχετικά
με το τι μαθαίνουμε για τις εξαρτημένες
συμπεριφορές, τις οποίες θα συζητάμε
δημιουργικά και με κριτική διάθεση.
Επιπλέον, κάθε τεύχος θα φιλοξενεί προσωπικές
ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να
ξεφύγουν από την δίνη του εθισμού με

αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή τους ριζικά
προς το καλύτερο. Οι ιστορίες αυτές θα είναι
ιστορίες ανθρώπων που υπέφεραν οι ίδιοι από
εξάρτηση καθώς και από μέλη οικογενειών
και θα μας προσφέρουν την δική τους ματιά
στο τι δούλεψε για αυτούς και τι όχι. Άλλος
ένας άξονας ενημέρωσης θα είναι νέα από όλο
τον κόσμο, σχετικά με την εξάρτηση, κριτική
βιβλίων, ταινιών, αλλά και άλλες ολιστικές
θεραπείες.
Εδώ χρειάζεται να σημειωθεί ότι η ιδέα
και η υλοποίηση του περιοδικού μας είναι
έργο ανθρώπων που έχουν ολοκληρώσει
με επιτυχία το πρόγραμμα του ΚΕΑΣ. Μαζί
τους μοιραζόμαστε ένα καινούργιο όνειρο, να
παρέχουμε θέσεις εργασίας σε ανθρώπους που
έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα της εξάρτησης
μέσα από δομές κοινωνικής απασχόλησης
που έχουν σαν στόχο την δημιουργία και την
αναζήτηση μιας ζωής με νόημα.
Καλύτερα, όμως να σταματήσουμε εδώ
προκειμένου να έχετε την ευκαιρία να
ξεφυλλίσετε και να ανακαλύψετε μόνοι σας
το υπόλοιπο τεύχος, το οποίο ευχόμαστε
να ευχαριστηθείτε όσο και εμείς καθώς το
ετοιμάζαμε.
Η Συντακτική ομάδα λοιπόν, σας παρουσιάζει το
“Τέλος” με την υπόσχεση να είναι η αρχή……..
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Έκδοση - Ιδιοκτησία
ΚΕΝΤΡΟ
Κέντρο Έρευνας
Ανθρώπινων Συμπεριφορών
Αμβροσίου Φραντζή 14
11745 Νέος Κόσμος, Αθήνα
telos.magazine@gmail.com
www.kentro.org

Η λέξη «τέλος» έχει και την έννοια της συνεισφοράς, μια αντιπροσωπευτική αξία του τρόπου
λειτουργίας του ΚΕΑΣ ο οποίος είναι ένας μη
κυβερνητικός οργανισμός που λειτουργεί από
τον Απρίλιο του 2001. Η δράση του οργανισμού
μέχρι σήμερα συνοπτικά αφορά 486 περιπτώσεις
ανθρώπων οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το
πρόγραμμα μας, παράλληλα με τις οικογένειες
τους. Περίπου 4500 συνεντεύξεις αξιολόγησης και κινητοποίησης, 2500 τηλεφωνήματα
αντιμετώπισης κρίσης ετησίως και 36 ειδικούς
που έχουν παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά
μας σεμινάρια. Βάση του καταστατικού του
οργανισμού το 20% των προσφερόμενων υπηρεσιών μας παρέχεται χωρίς αμοιβή και μέχρι
σήμερα έχουμε καταφέρει το ποσοστό αυτό να
έχει φτάσει στο 40%. Τα επόμενα χρόνια που
μοιάζει ότι θα είναι δύσκολα χρόνια για όλους
μας, πολύ περισσότερο για εκείνους που η ζωή
τους επηρεάζεται ακόμα από τα προβλήματα
της χρήσης, θέλουμε να αυξήσουμε αυτό το
ποσοστό όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Εδώ
χρειάζεται να πούμε ότι τα λειτουργικά έξοδα
του Οργανισμού καλύπτονται εξ ολοκλήρου

Συντακτική ομάδα
Αλέξανδρος Λάππας
Μαίρη Μανιάτη
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
Ανδρέας Περλορέντζος
Στέλλα Πίτσιου
Σ΄ αυτό το τεύχος
συνεργάστηκαν:
Μαίρη Αλιφραγκή – Σακκά
Άννα Ψαθά
Νάνσυ Ψυμενάτου
Ευχαριστούμε θερμά τη
Δήμητρα Κοχυλά για την
εθελοντική της προσφορά
στη διόρθωση των κειμένων
και όλους όσοι προσέφεραν
για την πραγματοποίηση
αυτού του σκοπού.
Δημιουργικό
Ελίζα Παπαδοπούλου
www.bizzybee.gr
Εκτύπωση
Τυπογραφείο Μουγιακάκος
Το χαρτί είναι ευγενική
χορηγία της εταιρίας
Rifpa την οποία
ευχαριστούμε θερμά.

τηλ. επικοινωνίας συνδρομών
6957502243, 6989811091
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
( 2 ΤΕΥΧΗ )
Επιχειρήσεις - Ιδιώτες
€ 50,00

ALPHA BANK
128-002002-002959
IBAN (27 ΨΗΦΙΑ)
GR180140128012800200
2002959
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ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
€ 25,00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

από τις συνεισφορές των φίλων του Κέντρου
καθώς και την προσφορά υπηρεσιών. Η δημιουργία λοιπόν του περιοδικού ευελπιστούμε
να λειτουργήσει σαν άλλος ένας πόρος εσόδων
για αυτόν τον σκοπό. Έτσι λοιπόν για τον πρώτο
χρόνο έχουμε προγραμματίσει να εκδώσουμε
δύο τεύχη των οποίων το κόστος συνδρομής θα
είναι 50 ευρώ. Η αξιοποίηση αυτών των πόρων
θα εξαρτηθεί ανάλογα με το ύψος τους. Πρώτη
στην γραμμή των προτεραιοτήτων μας είναι η
στήριξη οικογενειών που είναι σε οικονομική
δυσπραγία. Κλίνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω
όλους για την συμπαράσταση σας στο έργο μας
και εύχομαι όλοι μαζί να καλυτερέψουμε λίγο
ακόμα τις συνθήκες που η κοινωνία μας έχει να
αντιμετωπίσει σχετικά με αυτό το τόσο περίπλοκο
και ιδιαίτερο φαινόμενο που λέγεται εξάρτηση
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Εκστρατεία πρόληψης
Στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, η εκστρατεία πρόληψης κατά των ναρκωτικών έχει
γίνει μια τεράστια βιομηχανία που κόστισε στις Ηνωμένες Πολιτείες 2 δισεκατομμύρια
δολάρια, με τις εταιρείες να πωλούν τα ακριβότερα σεμινάρια πρόληψης και προγράμματα
καταπολέμησης.
Τουλάχιστον 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια
δίνονται ως ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις ώστε
τα σχολεία να τα χρησιμοποιούν για την παροχή
συμβουλών, για κοινωνική εργασία, και άλλες
σχετικές με την καταπολέμηση των ναρκωτικών
δραστηριότητες (αφίσες, αυτοκόλλητα μπλουζάκια
και κούπες καφέ). Ενώ επιπλέον, τουλάχιστον 750
εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από τοπικές
και πολιτειακές κυβερνήσεις.
Χρήματα που πιάνουν τόπο, αν επιτυγχάνεται ο
στόχος, που είναι να μείνουν τα παιδιά μακριά
από τις ουσίες. Σωστά; Λάθος!
Υπάρχουν πλέον
δεδομένα ότι οι
καμπάνιες με διάφορα
σλόγκαν όπως, το
«Απλά πες όχι» της
κυρίας Ρέιγκαν, και
άλλα παράγωγά της
όπως STAR, DARE,
ALERT και δεκάδες
άλλα, έχουν αποτύχει
παταγωδώς.
Πολλοί λένε ότι οι
καμπάνιες πρόληψης
είναι ένα ακριβό
προϊόν, που πλασάρεται στην αγορά όπως τα
βιντεοπαιχνίδια ή τα κινητά τηλέφωνα. Πάντως εκ
του αποτελέσματος προκύπτει ότι δεν έχει αλλάξει
τίποτα. Δηλαδή είτε γίνεται μια καμπάνια είτε δε
γίνεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Οι πιο σαρκαστικοί μιλάνε για μια «σούπα»
από ακρωνύμια με τα STAR, DARE, ALERT, μια
πανάκριβη «σούπα», που όμως είναι άγευστη
και με απογοητευτικά αποτελέσματα.
Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για θετική
επιρροή της εκστρατείας σε 25 εκατομμύρια
παιδιά. Όσα παιδιά συμμετείχαν σε αυτά τα
προγράμματα, μια φορά την βδομάδα διδάσκονταν
να αντιστέκονται στην πίεση από τους φίλους τους
για να καπνίσουν μαριχουάνα και να λένε απλά

όχι, καθώς και άλλες δεξιότητες αντίστασης στις
προκλήσεις για χρήση.
Δύο χρόνια μετά την παρέμβαση όμως, τα παιδιά
του προγράμματος κάπνιζαν μαριχουάνα στον
ίδιο βαθμό με παιδιά που δεν είχαν συμμετάσχει
σε αντίστοιχα προγράμματα πρόληψης. Δηλαδή
καμία διαφορά.
Επιπλέον οι μισοί από τους συμμετέχοντες
δεν εντοπίστηκαν ώστε να αποτιμηθεί η
αποτελεσματικότητα της έρευνας. Όπως δήλωσε
κάποιος από τους αξιολογητές, ακόμα και τα
πιο μετριοπαθή θετικά αποτελέσματα είναι
αμφισβητήσιμα.
Μέσα από στατιστικές μανούβρες, ένα από αυτά
τα προγράμματα μετέφρασε μια μικρή διαφορά
της τάξης του 2,3% σαν διαφορά της τάξης του
60% εντυπωσιάζοντας τους αδαείς, αλλά κάνοντας
πιο σκεπτικούς και καχύποπτους τους κατέχοντες
το θέμα.
Το μαγείρεμα των αριθμών, όπως στην
προηγούμενη περίπτωση, δεν είναι ασυνήθιστη
πρακτική, καθώς οι οργανισμοί που
χρηματοδοτούν τα προγράμματα είναι επίσης
και εκείνοι που πληρώνουν για την αξιολόγηση,
όπως αναφέρει ο Δρ Joel Moskowitz, κύριος
ερευνητής της Κοινοπραξίας για την δημόσια
υγεία του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, του
Μπέρκλεϋ και του Λος Αντζελες.
Υπάρχει μια τάση από τους αξιολογητές να
υποβάλουν εκθέσεις σκεφτόμενοι το τί θέλει να
ακούσει ο πελάτης τους και όχι τί πραγματικά
συμβαίνει. Κανένας δεν θέλει να είναι ο
φορέας των κακών ειδήσεων, με αποτέλεσμα
να ασκείτε τεράστια πίεση στον αξιολογητή να
μαγειρέψει τα δεδομένα, ώστε να προκύψουν
θετικά.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι, όπως είπαμε μια
πανάκριβη «σούπα» που δεν προσφέρει τίποτα
σε αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά επιβαρύνει
τους φορολογούμενους.
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Πως να φτιάξεις έναν εξαρτημένο άνθρωπο
Συνταγή για τολμηρούς
Αυτές είναι κάποιες πρόχειρες σκέψεις, που όταν μεγαλώσουν φιλοδοξούν να γίνουν
ένα σοβαρό βιβλίο.
Μην σας ξεγελάει ο πιο πάνω τίτλος. Είναι σκέψεις
που προορίζονται για ένα βιβλίο σοβαρότατο,
καθώς και για ένα σοβαρό θέμα, αλλά με μια κάπως
ελαφριά διάθεση. Εξάλλου το θέμα είναι, πώς το
βλέπει κανείς.
Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι αν δεις κάτι, σαν κάτι
συγκεκριμένο, π.χ. μια καρέκλα σαν καρέκλα,
τότε θα τη βλέπεις πάντα σαν καρέκλα. Χρόνια
αργότερα κάνοντας κριτική στον Αριστοτέλη κάποιος
Κορζύμπσκι και η παρέα του, μας είπε ότι αν τη
δεις σαν καρέκλα, χάνεις την ευκαιρία να τη δεις
και σαν σκάλα, όταν ανεβαίνεις πάνω της για να
φτάσεις στα ψηλά ράφια της κουζίνα σου, ή να τη
δεις σαν τραπεζάκι όταν βάζεις πράγματα πάνω της.
Έτσι αυτοπεριορίζεσαι μόνο και μόνο επειδή από
την αρχή έχεις περιορισμένη οπτική γωνία. Το
ενδιαφέρον σε αυτήν τη διαφωνία είναι ότι και οι
δύο πλευρές έχουν δίκιο. Βλέπουμε τα πράγματα
με έναν ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο. Για αυτόν
το λόγο και ο Επίκτητος έλεγε, πολύ σωστά, ότι
τους ανθρώπους δεν τους ταράζουν τα πράγματα,
αλλά ο τρόπος που τα βλέπουν.

Αλέξανδρος Λάππας
Σύμβουλος Εξαρτήσεων
Θεραπευτής
Ιδρυτικό μέλος Κέντρου
Έρευνας Ανθρώπινων
Συμπεριφορών
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Αυτό το βιβλίο λοιπόν μπορεί κάποιος να το δει
σαν ένα σοβαρό βιβλίο με αστεία διάθεση, ή σαν
ένα αστείο βιβλίο με σοβαρή διάθεση. Διαλέγεις
και παίρνεις. Η αλήθεια είναι ότι στα τόσα χρόνια
που εργάζομαι στο χώρο την απεξάρτησης , έχω
κάνει πολλές σοβαρές συζητήσεις και έχω δώσει
αρκετές σοβαρές διαλέξεις και σεμινάρια για το
θέμα αυτό, πάντα με αρκετή σοβαρότητα (ελπίζω) και
συναίσθηση της ευθύνης μου. Αλλά, πιστέψτε με,
υπάρχουν κάποιες φορές που κάτι μέσα μου, μου λέει
ότι είναι καιρός να χαλαρώσουμε λίγο. Είναι καιρός
να ρίξουμε μια άλλη ματιά, ή αν θέλετε να δούμε
το πρόβλημα με μια λογική που ίσως να πρέπει να
είναι και λίγο παράδοξη. Οι παράδοξες παρεμβάσεις
εξάλλου, ανέκαθεν, ήταν η μεγάλη μου αγάπη και
λάτρευα αυτούς τους ευφυέστατους κορυφαίους
θεραπευτές που πρότειναν τη χρησιμοποίησή τους.
Αγαπώ τις παράδοξες παρεμβάσεις γιατί έχω
την αίσθηση ότι λειτουργούν καλύτερα και ότι
είναι αρκετές φορές πιο αποτελεσματικές από τις
ορθόδοξες. Γιατί; Δεν ξέρω, ή μάλλον δεν είμαι
σίγουρος, αλλά δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.
Όπως μου είχε πει κάποτε ένας δάσκαλος μου,
«αν δεν έχει σπάσει κάτι μην προσπαθείς να το
κολλήσεις», θέλοντας με αυτή την φράση να μου

εξηγήσει ότι αν κάτι που κάνω λειτουργεί δεν
χρειάζεται να το ψάχνω και τόσο πολύ.
Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί και όχι, θα δούμε.
Παρόλα αυτά η παρακάτω ιστορία με εμπνέει αρκετά
για να συνεχίσω σε αυτό το πνεύμα.
Τον Μάιο του 1910 η ανθρωπότητα είχε πιστέψει
ότι έφτασε το τέλος της παρακινούμενη από
αστρολόγους και μελλοντολόγους, όταν εμφανίστηκε
ο κομήτης του Χάλεϊ, που όλοι υποστήριζαν ότι θα
συγκρουστεί με τη Γη. Ο πανικός μεγιστοποιήθηκε,
όταν αποκαλύφθηκε ότι η ουρά του κομήτη περιείχε
ένα δηλητηριώδες κυανιούχο αέριο το οποίο, πάντα
όπως υποστήριζαν οι ειδικοί, θα δηλητηρίαζε
όσους επιζούσαν της σύγκρουσης. Μάλιστα
μερικοί ωραίοι τύποι (με Ελληνικές ρίζες σίγουρα)
βρήκαν τότε την ευκαιρία να κάνουν μεροκάματα,
πουλώντας αντιασφυξιογόνες μάσκες στον κοσμάκη.
Σε μια άλλη πολιτεία των ΗΠΑ μια θρησκευτική
σέχτα προσπάθησε να θυσιάσει μία παρθένα για
να εξορκίσει το κακό, αλλά ευτυχώς την τελευταία
στιγμή εμποδίστηκε από την αστυνομία. Στη Βιέννη
ένας μικροσεισμός πανικόβαλε τους κατοίκους, οι
οποίοι εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα και κατέφυγαν
στους γύρω λόφους για να παρακολουθήσουν τη
συντέλεια του κόσμου. Απίστευτες καταστάσεις.
Όμως ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, νεαρός και άσημος
ακόμα επιστήμων, διατηρώντας την ψυχραιμία
του δήλωσε, όταν τον ρώτησαν αν ο κομήτης θα
συγκρουσθεί με τη Γη: «Με βεβαιότητα σας λέω όχι».
Και όταν τον ξαναρώτησαν πώς είναι τόσο βέβαιος,
εκείνος απάντησε αφοπλιστικά: «Αν δεν πέσει, θα
επιβεβαιωθώ. Αν όμως πέσει τελικά, κανείς μας δεν
θα ζει για να μου πει ότι έκανα λάθος».
Έτσι λοιπόν, με αυτό το πνεύμα και με αυτή την
ελαφριά χιουμοριστική διάθεση συνεχίζω.
Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα, αλλά και αν σας
μπέρδεψα μη στεναχωριέστε. Αυτό σημαίνει ότι
είμαστε σε καλό δρόμο. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω
να βάλω τα πράγματα σε μια τάξη ή να σας μπερδέψω
ακόμα περισσότερο. Δεν γίνεται αλλιώς, κάτι πρέπει
να κάνω. Το να φτιάξεις εξαρτημένους ανθρώπους
,όπως λέει ο Βατσλάβικ (Φτιάξε την δυστυχία σου
μόνος σου), είναι σοβαρή δουλειά και δεν πρέπει
να την αφήνουμε στην τύχη. Πρέπει να κάνουμε
ότι καλύτερο μπορούμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος. Ξεκινήστε την
δουλειά από πολύ νωρίς. Όσο πιο νωρίς γίνεται……..

colour

έρευνα

Αλκοολισμός
τι (δεν) μάθαμε από το project match.
«Η επιστήμη, συγκρινόμενη με την πραγματικότητα μοιάζει πρωτόγονη και παιδική.
Αλλά είναι ότι καλύτερο έχουμε»
Αλβέρτος Αϊνστάιν
Το
Project
Match, μια από
τις μεγαλύτερες
επιστημονικές
έρευνες για τον
Αλκοολισμό και
την θεραπεία του
στις ΗΠΑ, ξεκίνησε
το 1989 και
διήρκεσε περίπου
8 χρόνια. Κόστισε
πάνω από είκοσι
οκτώ εκατομμύρια
δολάρια, και ακόμα
και μέχρι σήμερα, η
συζήτηση για το τι
ακριβώς μάθαμε
από αυτήν την
έρευνα δεν έχει
οδηγήσει πουθενά.
Αρχικά η υπόθεση που προσπάθησε να
εξακριβώσει αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα
ήταν ποιοι τύποι θεραπείας ταιριάζουν σε ποιους
τύπους αλκοολικών. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα
αναζήτησε απαντήσεις για το αν η θεραπεία πρέπει
να είναι μια και μοναδική για όλους ή αν πρέπει
να παραπέμπουμε τους ασθενείς με βάση τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
τους, σε διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων.
Τρείς τύποι θεραπευτικών παρεμβάσεων,
επιφανείς για τις εξαρτήσεις, χρησιμοποιήθηκαν
για να εξακριβωθεί η σχέση της παρέμβασης με
τον ασθενή.
Αυτές ήταν:
•
Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία
εκπαίδευσης ικανοτήτων, με στόχο την
πρόληψη των υποτροπών με 12 συνεδρίες.
•
Εν δ υ ν άμ ωσ η Κινή τρο υ, μ ε σ τό χο να
παραμείνει σταθερό το κίνητρο για αλλαγή
με 4 συνεδρίες.
•
Διευκόλυνση της συμμετοχής σε ομάδες
αλληλοβοήθειας 12 Βημάτων, με προφανή
στόχο να εξοικειώσει τους ασθενείς με την
φιλοσοφία των 12 Βημάτων επίσης με 12
συνεδρίες.

Το αρχικό συμπέρασμα ήταν ότ δεν υπάρχει
ανάγκη να ταιριάζουμε ασθενή με παρέμβαση,
αφού όλες έδειξαν να έχουν πάνω κάτω τα ίδια
αποτελέσματα.
Μια ερμηνεία της έρευνας οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι υπήρχε μια ελαφρά υπεροχή
της τρίτης παρέμβασης, της Διευκόλυνσης
συμμετοχής σε ομάδες αλληλοβοήθειας 12
βημάτων.
Σε αντιδιαστολή όμως, κάποιοι άλλοι αναλυτές
ανέφεραν το γεγονός, ότι η Ενδυνάμωση
Κινήτρου, είχε σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα με
μόνο 4 συνεδρίες, άρα κατά μια άλλη έννοια
ήταν πιο αποτελεσματική.
Η έρευνα όμως, όπως προέκυψε από περαιτέρω
κριτική ανάλυση παρουσίαζε αρκετά μεθοδολογικά
προβλήματα. Ένα από αυτά ήταν το γεγονός ότι
οι ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν
εθελοντές, άρα κινητοποιημένοι από μόνοι τους,
και κατά συνέπεια δεν ήταν αντιπροσωπευτικά
δείγματα των αλκοολικών που κάθε άλλο
παρά κινητοποιημένοι είναι. Άρα, κατέληγαν
οι αναλυτές τα ευρήματα παρουσίαζαν βεβαίως
μια εικόνα, αλλά από αυτήν την εικόνα τίποτα
το ουσιαστικό δεν προέκυπτε.
Επίσης, κριτική έγινε στην έρευνα για το σοβαρό
μεθοδολογικό πρόβλημα, ότι δεν υπήρχε
ένα «κοντρόλ γκρουπ», δηλαδή ένα γκρουπ
αλκοολικών που δεν θα δεχόντουσαν καμιά
μορφή επέμβασης ή θεραπεία, ώστε να συγκριθεί
μαζί του η κάθε παρέμβαση.
Είκοσι χρόνια μετά και ακόμα η συζήτηση για το
τι τελικά μάθαμε από αυτήν την έρευνα, σημείο
αναφοράς όσων πρεσβεύουν ότι η θεραπεία
λειτουργεί (Treatment works), συνεχίζεται σε
κύκλους. Ίσως το πιο εύστοχο και πιθανότατα
πιο κοντά στην πραγματικότητα ήταν, αυτό που
είπε ο Alan Marlatt, ένας άνθρωπος που είχε
αφιερώσει την ζωή του στην έρευνα της πρόληψης
υποτροπής, που συνοψίζοντας αυτήν την έρευνα
ανέφερε: «Έχουμε πλέον μια έρευνα, πάνω στην
οποία ο καθένας μπορεί να προβάλει την δική του
ιδιαίτερη αντίληψη για τον αλκοολισμό και την
θεραπεία του και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα
της αναλόγως, αλλά στην ουσία δεν μάθαμε
τίποτα το ουσιαστικό».
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στήλη

την χαρακτήριζα σοκαριστική, κάτι μέσα μου, μου
έλεγε να επιμείνω και σήμερα δοξάζω το Θεό για
εκείνη την απόφασή μου.

Οικογενειακές υποθέσεις

Η εμπειρία της
Μαρίας

8
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Όταν το «πρόβλημα» μπήκε στη ζωή του γιου μου,
άρχισε να αλλάζει σιγά-σιγά η συμπεριφορά του.
Αρχικά απέδωσα αυτή την αλλαγή στην εφηβεία,
ίσως γιατί αυτό με βόλευε και γιατί με τη σκέψη
κάποιου άλλου προβλήματος τρελαινόμουν. Όμως
βλέποντας το παιδί μου να γίνεται νευρικό, επιθετικό,
ανειλικρινές, άρχισε να επιβεβαιώνεται αυτό που
τόσο πολύ φοβόμουν. Η επιβεβαίωση και από
τον ίδιο, έπεσε σαν κεραυνός πάνω σε όλη την
οικογένεια και μας έκαψε.
Γεμίσαμε με θυμό, οργή, φόβο, πανικό, απελπισία,
απογοήτευση και προσπαθήσαμε νιώθοντας κάπως
έτσι να ελέγξουμε το πρόβλημα. Έτσι άρχισε και ο
παραλογισμός. Ο ένας έριχνε τις ευθύνες στον άλλον,
ήμασταν επιθετικοί, υπήρχε μια μόνιμη γκρίνια και
μια γενική εχθρότητα. Ο πανικός μας αρρώστησε, η
λογική μας περνούσε κρίση, χάσαμε την ψυχραιμία
μας και δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε σωστά.
Χάσαμε τη δύναμη μας βλέποντας ότι η δύναμη
του προβλήματος ήταν πολύ πιο δυνατή από εμάς
και μας κυρίευσε ο πανικός και το άγχος.
Το μόνο που καταφέρναμε τελικά ήταν να κάνουμε το
ένα λάθος μετά από το άλλο. Καταλάβαμε τελικά ότι
μόνοι μας δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα
και αποφασίσαμε, να βλέπουμε κάθε εβδομάδα και
από έναν ψυχίατρο! Παράλληλα, συμμετείχαμε και
σε κάποιο πρόγραμμα, στο οποίο όμως δεν μείναμε
πολύ. Συνεχίσαμε να αναζητούμε κάτι διαφορετικό,
γιατί δεν αισθανόμασταν ότι δεν προχωρούσαμε
ουσιαστικά.
Έτσι μέσα στην αναζήτηση μου, τον Μάιο του 1998
ήρθα σε επαφή με το πρόγραμμα του Κέντρου. Και
αυτό ήταν. Παρόλο που την πρώτη μας επαφή θα

Όσο βλέπαμε το γιο μας να
είναι μέσα στο πρόβλημα και
στην παραβατικότητα, μας
είχε κυριεύσει το άγχος, το
οποίο μας αρρώστησε ψυχικά
και σωματικά.
Ο πανικός, δημιουργούσε διάφορα σενάρια στο
μυαλό μας. Φυσικά ποτέ δεν έγιναν τα πράγματα
όπως εμείς τα φανταζόμασταν. Χάναμε την ψυχραιμία
μας όταν βλέπαμε τον γιο μας να αργοπεθαίνει.
Ήμασταν επιθετικοί απέναντι του και το ίδιο έκανε
βέβαια και αυτός απέναντι σε εμάς. Τελικά όταν
ενημερώθηκα για τη φύση του προβλήματος,
κατάλαβα ότι ο τρόπος που είχαμε χειριστεί ως
τότε την κατάσταση ήταν παράλογος. Μας είχαν
παρασύρει τα συναισθήματα. Άγχος, πανικός,
χαμένη ψυχραιμία, γκρίνια, καχυποψία, φόβος,
θυμός..... Τότε δεν γνωρίζαμε. Τώρα όμως ξέρουμε
ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης και το
μάθαμε, με τη βοήθεια του προγράμματος.
Ο γιος μου αποφάσισε με τη βοήθεια του συμβούλου
του, να δει το πρόβλημα και να ξεκινήσει την
ανάρρωση του. Και έτσι ήρθε η γαλήνη, η χαρά,
οι στιγμές ευτυχίας, το γέλιο και η ανακούφιση,
βλέποντας τον γιο μας να αλλάζει μέρα με τη μέρα.
Χαιρόμασταν γι’ αυτό που είχαμε εκείνη τη στιγμή. Αν
και οι αλλαγές ήταν θεαματικές, τις σκίαζε ο φόβος
και η αγωνία, για το αν τελικά θα τα καταφέρει. Με
τα απομεινάρια της ψυχραιμίας μας, προσπαθούσαμε
να σταθούμε δίπλα του. Μέναμε επικεντρωμένοι
στο γιο μας, φοβούμενοι μήπως τα παρατήσει και
έτσι δεν μπορούσαμε να δούμε τους εαυτούς μας.
Ο φόβος μας είχε κάνει να χάσουμε κάθε λογική.
Αν και ήταν πολύ σημαντικό για αυτόν και για εμάς,
δεν μπορούσαμε να τον εμπιστευτούμε. Προσωπικά
φοβόμουν να του πω πως αισθάνομαι γιατί ένιωθα
πως κρατώ στα χέρια μου μια πορσελάνη που θα
σπάσει. Πόσο λάθος ήμουν!!! Ο γιος μου συνέχιζε
την ανάρρωση του, κι εμείς κρατώντας τους φόβους
μας, τις αγωνίες μας και την καχυποψία μας, χάσαμε
έναν ολόκληρο χρόνο απ’ την ανάρρωση του.
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Παράλληλα ένιωθα μέσα μου ένα κενό. Κάτι μου
έλειπε. Ζήτησα τη βοήθεια του προγράμματος και
τότε κατάλαβα πως κυνηγώντας τόσα χρόνια το
πρόβλημα, τώρα που δεν υπήρχε ένιωθα ότι ήμουν
άχρηστη, γιατί ο γιος μου ήξερε πια πολύ καλά τι
πρέπει να κάνει για τον εαυτό του και εγώ έμενα
άπραγη. Όμως η ζωή στην ανάρρωση έφερε μέρες
καλές που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα τις ζούσαμε
ξανά σαν οικογένεια. Ηρεμία, γαλήνη, χαρά, υγεία.
Η ανάρρωση του γιου μας ήταν μια πρόκληση
να δούμε ποσό είχαμε αρρωστήσει κι εμείς και
να ξεκινήσουμε να δούμε τους εαυτούς μας. Ο
καθένας μας με τον δικό του τρόπο. Τελικά είχαμε
μεγάλη ανάγκη να κάνουμε και εμείς τις αλλαγές
μας. Έτσι άρχισα να βλέπω πόσο ακυβέρνητη ήμουν
συναισθηματικά, πόσο αγκιστρωμένη στο πρόβλημα
και στις ζωές των παιδιών μου. Έτσι πήρα την ευθύνη
και παραδέχτηκα την ανισχυρότητά μου. Ζήτησα
βοήθεια. Απελευθέρωσα σιγά-σιγά τα παιδιά μου
και κάποια στιγμή έφτασα και στα ελαττώματα μου.
Τρόμαξα όταν είδα την υπερπροστατευτικότητα μου.
Πόσο είχα πνίξει τα παιδιά και πόσο προσωπικό
χρόνο είχα χάσει. Είδα το θυμό μου, είδα πόσο
ισοπεδωτική ήμουν όταν εξέφραζα το θυμό αυτό. Δεν
ήξερα το πιο απλό.... Να εξηγήσω στον άλλον, γιατί
είχα θυμώσει. Είδα την οργή μου, που την εκδήλωνα
όχι μόνο στα παιδιά μου άλλα και στους άλλους
γύρω μου. Είδα τον δικό μου φόβο και πόση ζημία
έκανα στους άλλους. Είδα τον έλεγχο που ασκούσα
στους άλλους, ενώ θα έπρεπε να ελέγξω τελικά τον
εαυτό μου. Τελικά το κενό που ένιωθα μπορούσε να
γεμίσει κάνοντας αλλαγές σε μένα. Έτσι τον φόβο τον
έκανα πίστη, την οργή - αγάπη, τον πανικό - γαλήνη,
την απελπισία – ελπίδα, την ενοχή – ευθύνη. Πόνεσα
πάρα πολύ για να μπορέσω να κάνω τις αλλαγές,
αλλά στο τέλος ένιωσα ελεύθερη. Συνεχίζω το
δρόμο της ανάρρωσης γιατί είναι ένα πνευματικό
ταξίδι. Τελικά η πρόκληση της ανάρρωσης άξιζε να
μπω σ’ αυτή τη διαδικασία.
Στο ότι δεν υπήρξε υποτροπή, το οφείλει κυρίως
στον εαυτό του και στη επαφή του με το Κέντρο. Το
δεύτερο κομμάτι που τον κράτησε σταθερό, ήμασταν
εμείς και η δουλειά που κάναμε σαν οικογένεια.
Μέσα από αυτή τη δουλειά μπορούσαμε πλέον να
σταθούμε γερά δίπλα του. Τον σεβαστήκαμε, τον
εμπιστευτήκαμε, του δώσαμε να καταλάβει την
απεριόριστη αγάπη, την κατανόηση στις δυσκολίες
του, του δείξαμε ότι είναι ισότιμο μέλος στην
οικογένεια, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές δεν
του χτυπήσαμε κάτι από το παρελθόν, του δώσαμε
πρωτοβουλίες και το κυριότερο ήταν τα όρια που
θέσαμε. Δεν διαπραγματευτήκαμε τη ανάρρωση του.

Είπαμε «εσύ αναρρώνεις,
και θα έχεις ότι θέλεις από
εμάς. Η ανάρρωση και
η καινούργια σου ζωή,
ανήκουν σε σένα. Εμείς
χαιρόμαστε και θαυμάζουμε
αυτό που με τόσο κόπο και
πόνο έχεις καταφέρει. Ότι
χρειαστείς θα είμαστε δίπλα
σου και όχι μπροστά σου».
Πιστεύω ότι αυτός ήταν ο τρόπος που τον βοήθησε.
Μέσα από όλη αυτήν την διαδικασία έγιναν πολλές
αλλαγές σε όλους μας. Ο καθένας πήρε την ευθύνη
του και προχώρησε. Παραμερίσαμε τον εγωισμό.
Προβλήματα βέβαια υπήρχαν και πάντα θα
υπάρχουν. Όμως μάθαμε πλέον να επικοινωνούμε,
μάθαμε να ελέγχουμε πλέον πρώτα τους εαυτούς
μας, τα συναισθήματα μας και τις αντιδράσεις μας.

Και το κυριότερο είναι ότι
σαν οικογένεια γίναμε μια
μεγάλη και δυνατή γροθιά.
Περισσότερο χαίρομαι και θαυμάζω την σχέση που
έχουν πια πατέρας και γιος, άλλα και σαν αδέλφια
έχουν δεθεί πολύ περισσότερο τα παιδιά μου.
Απολαμβάνω αυτές τις αλλαγές γιατί ανταμείβουν
και έμενα για την κατανόηση, την υπομονή και την
συμπαράσταση που προσέφερα. Όλα αυτά όμως δεν
έγιναν σε μια μέρα. Έγιναν σιγά-σιγά με πολύ κόπο
και πόνο. Χρειάστηκε από όλους μας να βρούμε
την δύναμη μας να προτάξουμε την θέληση μας
να ζητήσουμε βοήθεια. Και την δεχθήκαμε αυτή τη
βοήθεια από δυο ανθρώπους που από τη στιγμή
που τους γνωρίσαμε ήταν πάντα δίπλα μας και μας
καθοδηγούσαν. Δυο άνθρωποι που θα είναι πάντα
στις καρδίες και είναι ουσιαστικά αδέλφια μας και
που εγώ πάντα θα τους ευγνωμονώ για ό,τι έχουν
κάνει για όλη την οικογένεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
μέσα από τις καρδιές μας είναι πολύ λίγο σε σχέση
με αυτό που μας έδωσαν. Με την υποστήριξή και
τη συμπαράστασή τους, μέσα από το πρόγραμμα,
καταφέραμε όλες αυτές τις αλλαγές.
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απορίες

Ε&Α

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ
1. Πώς μπορώ να καταλάβω ότι τι παιδί μου
κάνει χρήση ουσιών και μάλιστα όταν είναι
στην εφηβεία;
Η εφηβεία είναι από μόνη της μια ιδιαίτερη
περίοδος στην ζωή ενός ανθρώπου. Αρκετές από
τι συμπεριφορές, που οι έφηβοι παρουσιάζουν,
οφείλονται σε οργανικές αναταράξεις, όπως έλεγε
ο Freud. Αυτήν την περίοδο είναι απαραίτητη
αρκετή προσοχή όσο αφορά την παρατήρηση
«ιδιαίτερης συμπεριφοράς». Σε κάθε περίπτωση
όμως, αν παρατηρείτε μειωμένη κινητικότητα,
νωθρότητα και υπνηλία, κυρίως σε ώρες που δεν
θα έπρεπε ή αν βρίσκετε υπολείμματα ουσιών ή
σύνεργα χρήσης, τότε καλό είναι να το συζητήσετε
το θέμα με κάποιον ειδικό για να σας δώσει
περαιτέρω συμβουλές. Σε μελλοντικό τεύχος θα
υπάρχει και ένας αναλυτικός οδηγός με ξεκάθαρα
συμπτώματα ανάλογα με τις διαφορετικές ουσίες.
2. Ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά μου;
Πρώτα από όλα ψυχραιμία. Μη βιαστείτε να μπείτε σε
δράση άμεσα. Αυτό θα έχει σίγουρα σαν αποτέλεσμα
κάποια αστοχία και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν
περισσότερα προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό
να κάνετε προσεκτικές κινήσεις αφού πρώτα
συμβουλευτείτε έναν αρκετά καταρτισμένο ειδικό
σύμβουλο. Υπάρχουν παρεμβάσεις που είναι
σχεδιασμένες να βοηθήσουν την οικογένεια ώστε να
έχει τη «σωστή» συμπεριφορά, κάτι που θα βοηθήσει
και το χρήστη, να αναζητήσει τελικά βοήθεια, ο
ίδιος. Και πάλι, όμως, προσοχή γιατί η διάγνωση
του προβλήματος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση,
και συχνά παραβλέπουμε δυσκολίες που οδηγούν
τους ανθρώπους στην χρήση, όπως για παράδειγμα
οικογενειακά ή και κοινωνικά προβλήματα. Το
πρόβλημα είναι, ότι χαρακτηρίζουμε εξαρτημένο
ένα άτομο μεν, αλλά αγνοούμε τα προβλήματα
που πιθανόν το απασχολούν δε, τα οποία αν
αντιμετωπίζονταν θα μπορούσε να αποφευχθεί
και η χρήση.
3. Θα μπορούσα να αποτρέψω κάτι τέτοιο
να συμβεί;
Εδώ χρειάζεται πολύ συζήτηση. Αν ξεκινήσετε από
πολύ νωρίς την δουλειά της πρόληψης πιθανόν
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και να αποτρέψετε κάτι τέτοιο από το να συμβεί.
Αλλά χρειάζεται να ξέρετε τι κάνετε, γιατί όπως
θα διαβάσετε και σε άρθρο στο περιοδικό μας, η
πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών μέχρι σήμερα,
είναι μια προσέγγιση που έχει δεχτεί αρκετή κριτική
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της.
4. Τι είναι εθισμός;
Πρώτα από όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η λέξη
εθισμός δεν είναι μια επιστημονικά αποδεχτή
λέξη. Δεν ορίζει μια κατάσταση με σαφήνεια, και
βεβαίως ο κάθε άνθρωπος καταλαβαίνει ότι θέλει
και ονομάζει ότι θέλει, όταν την χρησιμοποιεί.
Υπάρχουν πολλές θεωρίες που προσπαθούν να
ερμηνεύσουν τον εθισμό, και πολλές από αυτές
έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Αν μπορούσαμε
με λίγα λόγια να ορίσουμε τί είναι εθισμός, θα
λέγαμε ότι είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα
απλό φαινόμενο. Είναι μία πολυπαραγοντική
κατάσταση για την εμφάνιση της οποίας παίζουν
ρολό πολλοί παράγοντες. Οικογενειακοί, κοινωνικοί,
ψυχολογικοί, οικονομικοί, φαρμακολογικοί, και
άλλοι απρόβλεπτοι όπως η τύχη ή η ατυχία αν
θέλετε.
5. Ποια είναι τα συναισθήματα ενός ανθρώπου,
που τον οδηγούν στη χρήση;
Δεν είναι τα συναισθήματα που οδηγούν ένα
άνθρωπο στη χρήση. Αν ήταν έτσι όλοι όσοι νιώθουν
άγχος, θυμό ή λύπη θα έκαναν χρήση. Αυτό που
οδηγεί κάποιον στην χρήση είναι ο βαθμός στον
οποίον είναι ικανός να αντιμετωπίσει την κάθε
κατάσταση και τα συναισθήματα που αυτή του
προκαλεί. Αν δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει
αυτές τις καταστάσεις και τα συναισθήματα που
ακολουθούν, πιθανόν η ιδέα να χρησιμοποιήσει
κάτι για να ανακουφιστεί, να του φανεί ελκυστική.

Ερωτήσεις σας μπορείτε να στέλνετε στο e-mail
του περιοδικού: telos.magazine@gmail.com

κόσμος

Νέα από τον κόσμο…..
Τι προκαλεί τον εθισμό.
μαθαίνει να αναζητά την ικανοποίηση. Κατόπιν ο
εγκέφαλος προσαρμόζεται στην ουσία, αναπτύσσει
ανεκτικότητα και την αναζητά όλο και περισσότερο.
Έτσι εδραιώνεται και ο σωματικός εθισμός.

Ο θάνατος της Amy Winehouse τον περασμένο
Ιούλιο σε ηλικία μόλις 27 ετών, αλλά και η σύντομη
ζωής της, προβλήθηκε από τα ΜΜΕ, με αναφορές
στο γνωστό πρόβλημα της με το αλκοόλ και τα
ναρκωτικά. Ένα από τα ερωτήματα που έθεσε ο
τύπος, κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία, ήταν το
πώς ή το πόσο καλά κατανοούμε τελικά, το τί είναι
εθισμός. Το BBC στην επίσημη ιστοσελίδα του θέτει
το εξής ερώτημα:

«Τι προκαλεί τον εθισμό
και γιατί κάποιοι εθίζονται
στις ουσίες, ενώ κάποιοι
άλλοι όχι;»
Το ότι ο εθισμός, συνήθως σχετίζεται με τα
ναρκωτικά και το αλκοόλ, δεν είναι απόλυτα
σωστό.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Μεγάλη Βρετανία
αναφέρει ότι οι άνθρωποι εθίζονται στα πάντα,
από τον τζόγο μέχρι και τις σοκολάτες. Ο εθισμός
έχει να κάνει με την πρώτη επαφή με τις ουσίες
και από ένα σημείο και μετά αυτή η απλή χρήση,
μετατρέπεται σε εξάρτηση. Ο Δρ. Gillian Tober,
πρόεδρος του οργανισμού Sociaty for the Stady
of Addiction, αναφέρει ότι όλοι οι εθισμοί ξεκινάνε
με την πρώτη απλή χρήση μιας ουσίας. Συνήθως,
αυτό γίνεται για κοινωνικούς λόγους και μέσα
από κάποιον φίλο ή σύντροφο ή από μία ομάδα
φίλων. Ο G. Tober αναφέρει ακόμη ότι κάποιοι
άνθρωποι αν και δεν έχουν μια ευχάριστη πρώτη
εμπειρία, «ανταμείβονται» από την κοινωνική
αποδοχή του περίγυρού τους. Τα ναρκωτικά
τροφοδοτούν απευθείας τα σημεία του εγκεφάλου
που είναι υπεύθυνα για την ανταμοιβή αυτή, και
ακόμα σε περιπτώσεις όπως ο τζόγος, ο εγκέφαλος

Αντίσταση στον εθισμό
Παρ όλα αυτά, δεν εθίζονται όλοι σε ουσίες.
Υπάρχουν αρκετοί που κάνουν χρήση ή πίνουν
πάρα πολύ, αλλά λίγοι από αυτούς γίνονται τελικά
εξαρτημένοι. Η llana Crome, καθηγήτρια της
ψυχιατρικής των εξαρτήσεων στο Keele University,
λεει ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποια πρόοδο,
προκειμένου να καταλάβουμε γιατί γίνεται αυτό.
«Μόλις αρχίζουμε και κατανοούμε την πληθώρα
των μηχανισμών στην διαδικασία του εθισμού,
αλλά γνωρίζουμε στη πραγματικότητα τί προκαλεί
τον εθισμό; Όχι. Μοιάζει να αγγίζει τα βαθύτερα
σημεία της ύπαρξης μας, κάνοντας πολύ δύσκολο
να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε πως ακριβώς
γίνεται». Οι ειδικοί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ένα
και μοναδικό αίτιο για την εμφάνιση του εθισμού.
Αναφέρουν όμως μια σειρά από παράγοντες με
μεγάλο ρίσκο. Η κακοποίηση ή η παραμέληση κατά
τη διάρκεια των παιδικών χρόνων, παρουσιάζει
μια σύνδεση με τον εθισμό, ή η ανάπτυξη σε
περιβάλλον που υπάρχουν ναρκωτικά ή αλκοόλ.
Άλλοι παράγοντες είναι οι ψυχικές διαταραχές, καθώς
επίσης συνδέονται τα οικονομικά προβλήματα αλλά
και έλλειψη μόρφωσης. Αλλά και πάλι, υπάρχουν
πολλά περιστατικά, που δεν πληρούν τις πιο πάνω
προϋποθέσεις. Ο Harry Shapiro από το Drug Scope,
συνεχίζει το άρθρο του BBC, αναφέρει ότι

ο εθισμός είναι «ένα
πολύπλοκο φαινόμενο
που αποτελείται από ένα
συνδυασμό παραγόντων
υψηλού ρίσκου».
Όπως λέει και η καθηγήτρια Crome, «Δεν μπορούμε
με ακρίβεια να πούμε ποιος θα γίνει εθισμένος,
αλλά πολλοί άνθρωποι που προέρχονται από
περιβάλλοντα που ήταν αρκετά δύσκολα και με
την πρόβλεψη να αναπτύξουν προβλήματα εθισμού,
δεν παρουσιάσουν τελικά πρόβλημα και αυτό είναι
πάρα πολύ ενδιαφέρον».
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Προσωπικές ιστορίες
«Το Άγαλμα της Ελευθερίας στην ανατολική Ακτή πρέπει να συμπληρωθεί από ένα Άγαλμα
της Υπευθυνότητας στη Δυτική Ακτή»
Viktor E. Frankl
Άλλες φορές ο χρόνος μοιάζει με δευτερόλεπτο και
άλλες με αιώνα....
Συμπλήρωσα τρία χρόνια στην Ανάρρωση και
πραγματικά δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πότε
πέρασαν.
Όλο αυτό το διάστημα, κάθε μέρα ανακάλυπτα τις
απαντήσεις στο βασικό ερώτημα: τελικά, τι ήταν
αυτό που με είχε οδήγησε στη χρήση;
Το σίγουρο είναι ότι δεν ήταν ένας μεμονωμένος
παράγοντας αλλά ένας συνδυασμός από
συναισθήματα, πράξεις, επιλογές και γεγονότα.
Είναι γνωστό πως όταν επιθυμεί κανείς κάτι πολύ,
το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσει....
Σε όλη την εφηβεία μου, ήθελα να γνωρίσω και να
ζήσω αυτόν τον τρόμο, τον εφιάλτη του «λευκού
θανάτου», όπως γλαφυρά τον παρουσίαζαν εκείνη
την εποχή. Το οικογενειακό πλαίσιο, κυρίως, οι
διάφορες δραστηριότητες, καθώς και μια ενστικτώδης
αίσθηση του κινδύνου με κράτησαν, προσωρινά,
μακριά.
Αλλά.... άρχισε να
μεγαλώνει μέσα μου
μια έντονη περιέργεια
για το απαγορευμένο,
σε συνδυασμό με
την εντύπωση ότι
τα ναρκωτικά ήταν
μια επανάσταση και
κύριο συστατικό της ελευθερίας.
Στην ηλικία, λοιπόν, των 25 χρονών, συνδυάστηκαν
όλες εκείνες οι παράμετροι οι οποίες μου επέτρεψαν
να ξεπεράσω τις αναστολές και να πραγματοποιήσω
την υποσυνείδητη επιθυμία μου. Εργαζόμουν, ζούσα
μόνος, καθώς οι γονείς μου είχαν μετακομίσει
στην επαρχία, είχα πολύ ελεύθερο χρόνο και το
κομβικό σημείο ήταν ότι στην παρέα μπήκε ένα
καινούριο πολύ ενδιαφέρον «χόμπυ»: το stuff.
Αρχικά όλα φαινόντουσαν ειδυλλιακά. Διασκέδαση,
βόλτες, γνωριμίες με ανθρώπους με κοινά γούστα,
πειραματισμοί με ναρκωτικά όλων των ειδών. Η
αίσθηση μιας εικονικής ελευθερίας είχε φτάσει στο
απόγειό της, ενώ η προσοχή μου είχε περιοριστεί
μόνο στον κίνδυνο να μην καταλάβουν κάτι οι
συγγενείς μου.
Πίστευα ακράδαντα ότι είχα βρει το ελιξίριο της
ζωής. Πίστευα ότι μπορούσα να σταματήσω να κάνω
χρήση όποτε ήθελα -που ποτέ όμως δεν ήθελα- και

απορούσα για ποιο λόγο γινόταν τόση φασαρία
ενάντια στα ναρκωτικά.
Ο χρόνος κυλούσε και οι ισορροπίες στην
καθημερινότητά μου άλλαζαν με αργούς αλλά
σταθερούς ρυθμούς, που δεν μπορούσα ν’
αντιληφθώ. Για παράδειγμα δεν καταλάβαινα
ότι σπαταλούσα όλο και περισσότερο χρόνο και
χρήμα γι’ αυτό μου το πάθος. Αμελούσα σχέσεις
με ανθρώπους που ήταν έξω από τα ναρκωτικά και
είχαν υγιείς δραστηριότητες.
Υπήρξαν αρκετές φορές κατά τις οποίες ένιωσα τα
περιθώρια -συνήθως οικονομικά- να στενεύουν και
τότε αποφάσιζα να σταματήσω τη χρήση, νομίζοντας
ότι η απόφαση αυτή θα ήταν οριστική.
Εν τω μεταξύ είχα αποκαλύψει το μυστικό μου στους
γονείς και στην κοπέλα με την οποία διατηρούσα
σχέση, δεχόμενος και από εκείνη την πλευρά πιέσεις.
Αντιλαμβανόμουν την πραγματικότητα μόνο στα
σύντομα και διαρκώς λιγότερα διαστήματα που
ήμουν νηφάλιος.
Ήταν σα να υπήρχε
ένας πανίσχυρος
μαγνήτης του
οποίου η έλξη
ήταν ακατανίκητη.
Που με οδηγούσε
όλο και πιο βαθιά
στη χρήση. Που
διαστρέβλωνε την αντίληψη της πραγματικότητας.
Πίστευα ότι το καλό για μένα ήταν να πίνω και όσοι
ήταν ενάντια σ’ αυτό ήταν και εναντίον μου!!!
Δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς
ναρκωτικά, αφού όταν προσπαθούσα να μείνω
νηφάλιος, συναισθήματα θυμού, τύψεων, ενοχών,
απόγνωσης, απελπισίας και ντροπής με κατέκλυζαν,
με αποτέλεσμα να συνεχίζω το φαύλο αυτό κύκλο.
Μέσα σε όλο αυτό το μαύρο τοπίο, όμως, υπήρχε και
μια ελπίδα, σαν ένα είδος ενστίκτου αυτοσυντήρησης,
το οποίο με ώθησε να κάνω πράγματα που εκείνη
τη στιγμή έδειχναν αδιανόητα αλλά στη συνέχεια θα
αποδεικνύονταν καταλυτικά για την απελευθέρωσή
μου απ’ τα δεσμά των ουσιών. Παντρεύτηκα και μετά
από δύο χρόνια αποκτήσαμε ένα παιδάκι.
Αρχικά νόμιζα ότι αυτές οι πράξεις θα μου έδιναν ένα
ισχυρό κίνητρο για να απομακρυνθώ από τις ουσίες.
Μάταια, όμως. Αυτό που είχα καταφέρει τελικά
ήταν να είμαι συνεπής απέναντι στο πάθος μου, εις

Πίστευα ότι το καλό για μένα ήταν
να πίνω και όσοι ήταν ενάντια
σ’ αυτό ήταν και εναντίον μου!!!

Η εμπειρία του
Α.
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βάρος της οικογένειάς μου και να ταλαιπωρώ δύο
ακόμα ανθρώπους, ένας εκ των οποίων ήταν ο γιος
μου!!! Έκλεβα το ίδιο μου το σπίτι. Έλεγα ψέματα
κατ’ εξακολούθηση και χανόμουν μέσα στις τύψεις.
Το συναισθηματικό βάρος ήταν δυσβάσταχτο και η
ανεκτικότητα που είχα αποκτήσει στις ουσίες δε μου
επέτρεπε να το πνίξω. Έκανα χρήση και ταυτόχρονα
έκλαιγα. Ήθελα να επιστρέψω σ’ ένα φυσιολογικό
και καθαρό τρόπο ζωής αλλά ο καταναγκασμός
των στερητικών δε μου άφηνε περιθώρια επιλογής.
Έβλεπα το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμουν και δεν
έβρισκα διέξοδο. Μία πολύ δύσκολη και δυσάρεστη
περίοδος για μένα όπως και για την οικογένειά μου.
Ήμουν πια στον πάτο!!!
Τότε ήρθε και το τελεσίγραφο από τη γυναίκα μου.
Αν δεν έκανα άμεσα κάποια σοβαρή προσπάθεια
θα χωρίζαμε. Και αυτό ήταν κάτι που δεν ήθελα
με κανένα τρόπο.
Ήταν η πρώτη φορά, μετά από έντεκα χρόνια, που
έβλεπα τη ζυγαριά των επιλογών μου να γέρνει προς
διαφορετική κατεύθυνση από αυτή των ναρκωτικών.
Και τότε, για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε στη ζωή
μου, ότι αν θέλω κάτι ψυχή και σώματι, το σύμπαν
θα συνωμοτήσει μαζί μου....
Η μοναδική κίνηση που έκανα, ήταν να ζητήσω
βοήθεια. Όλα τ’ άλλα έγιναν σαν από μόνα τους....
Από τη στιγμή που πήρα την απόφαση μέχρι
που πέρασα την είσοδο του Προγράμματος, δεν
μεσολάβησαν παρά μόνο δέκα μέρες!!!
Από εκείνη τη στιγμή και μετά το νερό (ξανα)μπήκε

στ’ αυλάκι.
Γνώρισα ανθρώπους που αποτέλεσαν πηγή
έμπνευσης, θέλησης και υγιούς εγωισμού, καθώς
ήταν ζωντανά παραδείγματα πρώην χρηστών οι
οποίοι είχαν καταφέρει ν’ αλλάξουν τον τρόπο ζωής
τους. Βρισκόμουν ανάμεσα σε τόσο διαφορετικούς
ανθρώπους, που όμως είχαμε έναν κοινό στόχο και
αυτό ήταν αρκετό για να μας κρατάει ενωμένους.
Ο στόχος αυτός, για μένα, μεταφράζονταν στο
να μπορώ να βιώνω τα συναισθήματά μου κάθε
μέρα ξεχωριστά, όπως κι αν ήταν αυτή η μέρα,
δύσκολη ή εύκολη, χωρίς να εξαρτώμαι από ουσίες.
Διδάχθηκα, τρόπους και μεθόδους για να μπορέσω
να το κατορθώσω.
Το μόνο που έπρεπε να κάνω από την πλευρά
μου, ήταν να ακούσω και να εμπιστευθώ τους
ανθρώπους και τις διαδικασίες του Προγράμματος
και υπήρχαν πολλά παραδείγματα που απεδείκνυαν
και συνεχίζουν να αποδεικνύουν, ότι οι μέθοδοί
του έχουν αποτέλεσμα.
Το να δεχθώ όμως τη βοήθεια αυτή, αρχικά, και
να εφαρμόσω στην συνέχεια τις γνώσεις που είχα
αποκτήσει προκειμένου να παραμείνω ελεύθερος
και μακριά από οποιονδήποτε καταναγκασμό, ήταν,
είναι και θα είναι, δική μου ευθύνη.
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ σε όλους όσους με ανέχτηκαν
και με στήριξαν, ιδιαίτερα στη σύντροφο της ζωή μου.
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Αποστιγματίζοντας
Από τα πολύ παλιά χρόνια η χρήση ουσιών
συντροφεύει την ιστορία του ανθρώπου στην
καθημερινότητά του και κυρίως στις θρησκευτικές και
μυστικιστικές του εκδηλώσεις. Γιατί άραγε σήμερα η
χρήση ουσιών από την μία πλευρά είναι μια προσφιλής
συμπεριφορά σε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων και
από την άλλη θεωρείται ποινικά κολάσιμη, θανάσιμη
απειλή και κατάντια; Γιατί η σημερινή αντίληψη
της κοινωνίας διίσταται σε τόσο ακραίο βαθμό;
Αυτή η εκ διαμέτρου αντίθεση απόψεων από πού
γεννιέται; Ο Επίκτητος* είχε πει ότι δεν είναι τα
πράγματα που μας συμβαίνουν αυτά που μας
ταλαιπωρούν αλλά ο τρόπος που τα βλέπουμε.

Μαίρη Μανιάτη
Κλινική Διευθύντρια
Ιδρυτικό Μέλος Κέντρου
Έρευνας Ανθρώπινων
Συμπεριφορών

Βλέπουμε λοιπόν τις ουσίες σαν νόμιμες και
παράνομες, σαν λιγότερο επικίνδυνες ή περισσότερο
επικίνδυνες, σαν πιο κοινωνικά αποδεκτές ή καθόλου
αποδεκτές. Επίσης διαχωρίζουμε τη χρήση, από την
κατάχρηση και ενδεχομένως την εξάρτηση κατά το
δοκούν. Άλλοτε βλέπουμε τη χρήση σαν κατάχρηση ή
εξάρτηση και την εξάρτηση σαν κατάχρηση ή απλή
χρήση. Βλέπουμε το άνθρωπο σαν παραβάτη,
αδύναμο, άρρωστο. Βλέπουμε την οικογένεια
σαν υπεύθυνη για το πρόβλημα και υπεύθυνη
για τη λύση του προβλήματος ή σαν καθόλου
υπεύθυνη. Το βασικό εδώ είναι ότι αποφασίζουμε
τι θα κάνουμε βάση της αντίληψης που έχουμε. Θα
τους τιμωρήσουμε. Θα τους απομονώσουμε από την
κοινωνία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θα τους
δώσουμε αυτό που θέλουν για να μας αφήσουν
στην ησυχία μας. Θα θυσιάσουμε τη ζωή μας και
την οικογένειά μας για να σωθεί ο ένας. Μοιάζει ότι
κάθε στάση που διαλέγουμε την υπερασπιζόμαστε
σχεδόν φανατικά. Ποιος είναι ο τρόπος, λοιπόν
που επιτρέπει να βλέπουμε τον εξαρτημένο με τόσο
μεγάλη σύγχυση; Ποιο είναι το κοινωνικό στίγμα;
Ο Erving Goffman λέει ότι κοινωνικό στίγμα
είναι ένα χαρακτηριστικό, μια συμπεριφορά, ή
μια συνήθεια που διαφοροποιεί κοινωνικά ένα
άτομο με ένα συγκεκριμένο τρόπο με αποτέλεσμα
να κατηγοριοποιείται από άλλους σε ένα μη
επιθυμητό και απορριπτέο στερεότυπο και όχι
σε ένα αποδεκτό και φυσιολογικό. Προσδιόρισε
το στίγμα σαν κάποιου είδους μεταίχμιο
ανάμεσα της εικονικής κοινωνικής ταυτότητας
και της πραγματικής κοινωνικής ταυτότητας.

Μήπως λοιπόν χρειάζεται να πιάσουμε το νήμα από
την αρχή και να εκτιμήσουμε τους τρόπους που
έχουμε επηρεαστεί σαν άνθρωποι, επαγγελματίες,
οικογένειες, κοινωνίες από την αντίληψη ότι η
εξάρτηση είναι ένα μη επιθυμητό και απορριπτέο
στερεότυπο που σαν τέτοιο το αποστρεφόμαστε,
το αποφεύγουμε και κατά βάθος το φοβόμαστε;
Αν λοιπόν κατατάξουμε την εξάρτηση στη
σφαίρα των πραγμάτων που ο άνθρωπος
δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει μήπως θα έπρεπε
να απο-στιγματίσουμε τον τρόπο που βλέπουμε
τη σχέση του ανθρώπου με την εξάρτηση και
να εστιάσουμε στην εσωτερική του δύναμη να
είναι κύριος του εαυτού του; Ο Γουίλιαμ Χένλεϊ
εξύμνησε τον άνθρωπο με το παρακάτω ποίημα:
ΑΝΙΚΗΤΟΣ
Μέσα στη νύχτα που με σκεπάζει,
Μαύρη σαν πίσσα όπως είναι,
Ευχαριστώ όποιον Θεό υπάρχει
Για την ελεύθερη ψυχή μου.
Υπό το βάρος των περιστάσεων
Ποτέ δεν λύγισα, ούτε ούρλιαξα δυνατά.
Όταν το βάρος της τύχης έπεσε πάνω μου,
Το κεφάλι μου μάτωσε, αλλά δεν έσκυψε.
Πέρα απ’ αυτόν τον τρόπο της οργής και των
δακρύων
Βρίσκεται ο τρόμος της σκιάς,
Κι’ όμως, παρά τις απειλές όλων των χρόνων
Θα με βρει, μα θα με βρει χωρίς να φοβάμαι.
Σημασία δεν έχει πόσο στενή είναι μια πύλη,
Πόσο γεμάτη με τιμωρίες η περγαμηνή,
Εγώ είμαι ο αφέντης της μοίρας μου
Εγώ είμαι ο καπετάνιος της ψυχής μου
Θαρρώ ότι βλέποντας τα πράγματα κάτω από
αυτό το πρίσμα θα ήταν μια καλή
αρχή για όλους μας……………

* Ο Επίκτητος 50-138 μ.Χ. υπήρξε ένας από τους πιστότερους ερμηνευτές του καθαρού στωικισμού.
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Οι ναρκομανείς σε ανάρρωση
μπoρούν να πιουν αλκοόλ;

William L. White, MA
Counselor Magazine, Tuesday, 4 March 2008

Αυτό το άρθρο έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία που αφορά τις θεραπευτικές κοινότητες,
τότε που οι εξαρτημένοι, κυρίως ναρκομανείς σε ανάρρωση από την εξάρτηση στην ηρωίνη,
μπορούσαν να κερδίσουν το προνόμιο να πίνουν αλκοόλ στα τελευταία στάδια της θεραπείας τους.
Η μεγάλη ανταπόκριση στο θέμα του άρθρου αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερη έρευνα σε
εκείνη την πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Ο διπλός στόχος αυτού του άρθρου είναι να εξιστορήσει τις
αναδυόμενες πολιτικές περί αλκοόλ, στα πλαίσια των θεραπευτικών κοινοτήτων και να αναφέρει
τα μαθήματα που έχουν προέλθει από αυτήν την ενδιαφέρουσα πτυχή στην ιστορία της θεραπείας
και της ανάρρωσης της εξάρτησης στην Αμερική.

Το αλκοόλ στις αρχές των θεραπευτικών
κοινοτήτων
Το κίνημα των θεραπευτικών κοινοτήτων ξεκίνησε
με την ίδρυση της SYNANON το 1958, επεκτάθηκε
στις θεραπευτικές κοινότητες δεύτερης γενιάς στις
δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 και ως εκ τούτου

προσαρμόστηκε με επαγγελματική λογική σε πολλά
και διάφορα πλαίσια και ειδικούς πληθυσμούς
(DeLeon, 1984, White, 1998). Σήμερα οι Θεραπευτικές
Κοινότητες αποτελούν μια βασική και ενδελεχώς
αξιολογημένη προσέγγιση στον χώρο της θεραπείας
της εξάρτησης, η οποία έχει ασκήσει μεγάλη επιρροή
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Το αλκοόλ στις αρχές των θεραπευτικών
κοινοτήτων
Το κίνημα των θεραπευτικών κοινοτήτων ξεκίνησε
με την ίδρυση της SYNANON το 1958, επεκτάθηκε
στις θεραπευτικές κοινότητες δεύτερης γενιάς στις
δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 και ως εκ τούτου
προσαρμόστηκε με επαγγελματική λογική σε πολλά
και διάφορα πλαίσια και ειδικούς πληθυσμούς
(DeLeon, 1984, White, 1998). Σήμερα οι Θεραπευτικές
Κοινότητες αποτελούν μια βασική και ενδελεχώς
αξιολογημένη προσέγγιση στον χώρο της θεραπείας
της εξάρτησης, η οποία έχει ασκήσει μεγάλη επιρροή
στην ευρύτερη αρένα της θεραπείας της εξάρτησης
ανά τον κόσμο (DeLeon, 2000).
Η πολιτική της αποχής από το αλκοόλ στα πλαίσια
της SYNANON είχε επηρεαστεί από τον χαρισματικό
της ιδρυτή Chuck Dederich, που ο ίδιος είχε βρει
ανάρρωση από τον εθισμό του στο αλκοόλ και
άλλες χημικές ουσίες στους ΑΑ (Αλκοολικούς
Ανώνυμους). Δύο χρόνια μετά, διαχώρισε την θέση
του από το ΑΑ και δημιούργησε την SYNANON. Η
κοινότητα αυτή διατήρησε μια πολιτική πλήρους
αποχής μέχρι το 1978, περίοδο που η χρήση του
αλκοόλ εισήχθη πειραματικά, αρχικά στα διοικητικά
και πιο παλιά μέλη, και κατόπιν στους υπόλοιπους
μέσα στην κοινότητα. Τα προβλήματα με το αλκοόλ
ξεκίνησαν με αυτές τις δομές την δεκαετία του
‘80 και συνέβαλαν στην πτώση του Dederich και
κατ’ επέκταση στην κατάρρευση ολόκληρου του
οικοδομήματος της SYNANON (Mitchell, Mitchell,
7 Ofshe, 1980, Janzen, 2001).
Η δεύτερη γενιά Θεραπευτικών Κοινοτήτων από
την δεκαετία του ΄60 μέχρι τις αρχές του ’70 (Tuum
Est, Amity, Daytop Village, Gateway, Phoenix
House, Gaudenzia, Archway House) διέφεραν ως
προς την πολιτική τους για το αλκοόλ, ανάλογα με
το πότε είχαν ιδρυθεί. Οι περισσότερες από αυτές
τις κοινότητες μιμήθηκαν την αρχική πολιτική της
SYNANON για την πλήρη αποχή από το αλκοόλ,
αλλά αυτό όπως και για την SYNANON άλλαξε με τα
χρόνια. Ένας από τους λόγους που επέτρεψαν αυτήν
την αλλαγή ήταν ότι δεν υπήρχε εμπεριστατωμένη
θέση ως προς το γιατί ένας πρώην χρήστης ηρωίνης
θα έπρεπε να απέχει από το αλκοόλ.
Κατά την διάρκεια τη δεκαετίας του ΄60 και το
μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του ’70 υπήρχε
«ο χώρος του αλκοολισμού» και «ο χώρος της
κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών», δύο χώροι που
λειτουργούσαν απομονωμένα ο ένας από τον άλλον.
Υπήρχαν τοπικά προγράμματα για τον αλκοολισμό
και ξεχωριστά προγράμματα για τα ναρκωτικά,
και υπήρξαν πολύ λίγες γενναίες προσπάθειες
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προγραμμάτων που πειραματίστηκαν με αυτό που
αρχικά ονομαζόταν «συνδυαστικά προγράμματα»- για
αλκοολικούς και για ναρκομανείς. Οι θεραπευτικές
κοινότητες και τα προγράμματα 12 βημάτων ήταν
δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Οι Θεραπευτικές
Κοινότητες πίστευαν ότι είναι διαφορετικές και
ανώτερες από οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση. Στα
ευρύτερα πλαίσια, υπήρχαν ξεχωριστοί εθνικοί
οργανισμοί (ακόμα υπάρχουν), ξεχωριστές τοπικές
υπηρεσίες, ξεχωριστά επαγγελματικά πλαίσια,
ξεχωριστά προγράμματα εκπαίδευσης συμβούλων,
ξεχωριστά σώματα αξιολόγησης συμβούλων και
ξεχωριστοί τοπικοί συμβουλευτικοί σταθμοί. Η
διαχωριστική γραμμή ήταν το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά.
Το σημαντικό είναι ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχε
διεθνώς η αντίληψη της «εξάρτηση» ή «της χημικής
εξάρτησης» ώστε να παρέχεται γεφύρωμα σύνδεσης
του αλκοολισμού με την εξάρτηση στα οπιούχα και
με τις άλλες ουσίες που ονομάζονταν ναρκωτικά.
Για να καταλάβουμε την ιστορία όπως εξελίχθηκε
είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ιστορία αυτού
του διαχωρισμού.
Από την αποχή στο δικαίωμα της χρήσης
αλκοόλ
Η πρώτη αλλαγή πολιτικής σε Θεραπευτική
Κοινότητα της Αμερικής έγινε στο DAYTOP της Νέας
Υόρκης. Το 1965 έγινε ένα πάρτι για να γιορτάσουν
μέλη της κοινότητας που είχαν μείνει καθαροί από
ναρκωτικά ένα με δύο χρόνια. Το ποτό επιτρεπόταν
σε αυτή την γιορτή, και το γλέντι τέλειωσε χωρίς
να υπάρξουν περιστατικά μέθης. Στα τέλη του 1966
αρχές του 1967, η επιλογή για κοινωνική χρήση
αλκοόλ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είχε ήδη
συζητηθεί σοβαρά στις συναντήσεις της διοίκησης
του DAYTOP. Αποφασίστηκε ότι η κοινωνική
χρήση αλκοόλ (που την όριζαν με ένα ή δύο ποτά
σε μία κοινωνική δραστηριότητα και παρουσία
παλαιότερων μελών της κοινότητας) θα επιτρέπεται
σαν ένα δικαίωμα που κάποιος έχει κερδίσει και θα
αφορούσε εκείνους που είναι έτοιμοι να ξαναμπούν

στην κοινωνία και σε όσους δούλευαν ή είχαν
τελειώσει το πρόγραμμα και ήταν σε καλή σχέση
με την κοινότητα. Στο τέλος της πρώτης φάσης της
κοινότητας, σαν επιβεβαίωση ένα παλιό μέλος του
προσωπικού έβγαζε τον ναρκομανή για δείπνο, όπου
έπινε κρασί με το φαγητό του σαν επιβράβευση της
προόδου που είχε κάνει. Ο στόχος ήταν επίσης να
παρέχουν ένα μοντέλο διαχείρισης του ποτού σαν
μέρος της εμπειρίας του στην κοινωνική επανένταξη.

φάση ήταν η ανάπτυξη σοβαρών προβλημάτων
εξ αιτίας του ποτού, όπως υποτροπή με ηρωίνη
και άλλες ουσίες, μαζί με το ποτό, μεταξύ μελών,
προσωπικού και αποφοίτων. Η εξέλιξη προβλημάτων
σχετικών με την χρήση αλκοόλ μεταξύ εκείνων που
είχαν φύγει από τις Θεραπευτικές Κοινότητες δεν
ήταν ορατά τον πρώτο καιρό αλλά με τον χρόνο
έγιναν πιο ορατά ειδικά όταν η παρακολούθηση της
προόδου έγινε πιο τακτική και ουσιαστική.

Υπάρχουν μερικά πράγματα που αξίζει να
σημειωθούν σχετικά με αυτή την πρακτική. Πρώτον,
αυτήν η πολιτική είχε εφαρμοστεί σε ένα πλαίσιο
που αφορούσε αποκλειστικά ηρωινομανείς, πολλοί
από τους οποίους δεν είχαν προηγούμενο ιστορικό
κατάχρησης αλκοόλ πέρα από το να ξεπεράσουν
με το αλκοόλ, τα στερητικά από την ηρωίνη.
Δεύτερον, όσοι είχαν πρόβλημα με το αλκοόλ
πριν ή κατά την διάρκεια της περιόδου που ήταν
εξαρτημένοι από ηρωίνη, τους δινόταν το ξεκάθαρο
μήνυμα να αποφεύγουν το αλκοόλ. Οι αρχηγοί των
Θεραπευτικών Κοινοτήτων υπέθεταν ότι το ποσοστό
των μελών που ήταν επιρρεπή στον αλκοολισμό
θα ήταν περίπου ίδιο με τον γενικό πληθυσμό.
Εκείνη την περίοδο το προβλεπόμενο ποσοστό
ήταν 6 με 10 τοις εκατό. Τρίτον, αυτή η αλλαγή
πολιτικής δεν περιλάμβανε άδεια για μέθη. Η μέθη
αντιμετωπιζόταν με αυστηρότητα και αν γινόταν κατ’
επανάληψη είχε σαν συνέπεια την απώλεια κύρους
μέσα στην κοινότητα. Τέταρτον, συγγενή προβλήματα
σε σχέση με αυτή την πολιτική δεν διαφαίνονταν
άμεσα (το κουκούλι υποστήριξης, μέσα στα πλαίσια
της οικογένειας της Θεραπευτικής Κοινότητας,
πιθανόν να απέτρεπε ή να ανέβαλε, την δημιουργία
αυτών των προβλημάτων). Σαν αποτέλεσμα, αυτή η
χαλαρή πολιτική για το αλκοόλ είχε μεταφερθεί σε
ένα μεγάλο αριθμό Θεραπευτικών Κοινοτήτων της
δεύτερης γενιάς μέσα από την επιρροή του DAYTOP
και εν συνεχεία από την δεύτερη γενιά στην τρίτη
γενιά. Αυτή η εξέλιξη των πολιτικών περί αλκοόλ
εξαπλώθηκε και στον ευρύτερο χώρο θεραπείας της
εξάρτησης (προγράμματα που δεν είναι Θεραπευτικές
Κοινότητες) που εξαιρούσε το αλκοόλ από τους
μεταθεραπευτικούς στόχους αποχής.

Τα προβλήματα με το αλκοόλ που είναι σχετικά με
το προσωπικό των Θεραπευτικών Κοινοτήτων ήταν
αρκετά σημαντικά τόσο που μερικές Κοινότητες είχαν
δημιουργήσει τακτικές σχέσεις με προγράμματα
αλκοολισμού στα οποία μπορούσαν να παραπέμπουν
το προσωπικό τους. Άσχετα από αυτές τις απώλειες
που είχαν εμφανιστεί από νωρίς, οι χαλαρές πολιτικές
απέναντι στο αλκοόλ και η πρακτική του προνομίου
του αλκοόλ συνεχίστηκε σε πολλές Κοινότητες μέχρι
τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ένας παράγοντας
που καθυστέρησε την αναγνώριση του προβλήματος
του αλκοόλ ήταν η παρουσία «πρώην ναρκομανών»
που έπιναν κοινωνικά και χωρίς να υπάρχει ένδειξη
προβλήματος που να σχετίζεται με το αλκοόλ.

Τα πρώτα προβληματικά σημάδια με την πολιτική
περί αλκοόλ μέσα στο DAYTOP και άλλες Κοινότητες,
ακολουθούσαν μια προβλέψιμη πορεία δύο φάσεων.
Η πρώτη φάση ήταν ότι άρχισαν να πίνουν αλκοόλ,
σε κοινωνικές δραστηριότητες μέσα στις Κοινότητες
(πάρτι που έκανε το προσωπικό) καθώς και σε
συνέδρια επαγγελματικά έξω από τις εγκαταστάσεις,
που υπερέβαινε το όριο της κοινωνικής χρήσης και
πυροδοτούσε ανάρμοστες συμπεριφορές. Η δεύτερη

Αυτοί οι φυσιολογικοί πότες
κάλυπταν κατά κάποιο τρόπο
την πραγματικότητα άλλων
ατόμων που είχαν σημαντικές
θέσεις ηγεσίας μέσα σε
διάφορες ΘΚ και που έκαναν
κατάχρηση αλκοόλ σε σημείο
που έπιναν μέχρι θανάτου.
Αφού οι πολιτικές για το αλκοόλ άλλαξαν, μερικά
μέλη του προσωπικού που είχαν αρχίσει να
πίνουν σύμφωνα με τις προηγούμενες πολιτικές
περί αλκοόλ, συνέχισαν να πίνουν και τα επόμενα
χρόνια. Όλο αυτό δημιούργησε ένα ανεξέλεγκτο
πείραμα κοινωνικής χρήσης αλκοόλ μεταξύ πρώην
ηρωινομανών του οποίου το αποτέλεσμα δεν
ερευνήθηκε ποτέ επισήμως.
Συνεχίζετε…..
Στο επόμενο τεύχος: Αλλάζοντας τις πολιτικές
σχετικά με το αλκοόλ και Συμπεράσματα.
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Χαλάρωση, αλλά και θεραπεία....
Ρεφλεξολογία
Τι είναι ρεφλεξολογία;
Άννα Ψαθά
Β. Φυσικοθεραπεύτρια,
Ρεφλεξολόγος &
Σύμβουλος Εξαρτήσεων
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Η Ρεφλεξολογία είναι μια θεραπευτική μέθοδος που εντάσσεται στον τομέα της
συμπληρωματικής ιατρικής. Παράλληλα θεωρείται μέθοδος με ολιστική προσέγγιση,
αφού αντιμετωπίζει το άτομο και ως ολότητα και εξατομικευμένα.

Ετυμολογικά ο όρος ρεφλεξολογία προέρχεται από την
αγγλική λέξη reflex, που σημαίνει αντανακλαστικό.
Έτσι αν θα θέλαμε να δώσουμε την ακριβή απόδοση
στα ελληνικά θα την ονομάζαμε «αντανακλαστική
θεραπεία» ή «αντανακλασιοθεραπεία».

Η μέθοδος βασίζεται
στην ενεργοποίηση
των αντανακλαστικών
σημείων που βρίσκονται στα
πέλματα, στις παλάμες, στα
αυτιά, στο πρόσωπο και σε
άλλες περιοχές στο σώμα.
Με ειδικές τεχνικές και πιέσεις στα σημεία αυτά,
διεγείρεται ο οργανισμός προκαλώντας ένα ερέθισμα.
Σκοπός είναι η ενεργοποίηση του οργανισμού και
η χαλάρωση του, επιφέροντας με αυτό τον τρόπο
την ανακούφιση και την ισορροπία του.
Που μπορεί να βοηθήσει η ρεφλεξολογία;
Η μέθοδος αυτή μπορεί να βοηθήσει ακόμα και να
θεραπεύσει σωματικά προβλήματα και ασθένειες,
όπως μυοσκελετικά (πόνοι στη μέση, αυχένα,
καρπιαίο σωλήνα, πόνοι στην πλάτη, τραυματισμοί),
γυναικολογικά, ψυχοσωματικά, γαστρεντερικά,
ημικρανίες, πονοκεφάλους. Επίσης η ρεφλεξολογία
είναι πολύ αποτελεσματική σε χρόνια και οξεία
περιστατικά.
Αν δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα θα
μπορούσα να απευθυνθώ σε ρεφλεξολόγο;
Φυσικά και μπορεί να απευθυνθεί κάποιος και
χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που τον
απασχολεί. Είναι μια μέθοδος που εκτός από την
ανακούφιση, μπορεί να προσφέρει και χαλάρωση
στον οργανισμό. Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και
ως μέθοδος πρόληψης.
Είναι απαραίτητο να συμβουλευτώ γιατρό πρώτα;
Είναι καλό αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αίτημα
θεραπείας να συνοδεύεται από μια επίσημη ιατρική
διάγνωση. Με αυτό τον τρόπο γίνεται και το έργο
του θεραπευτή πιο στοχευόμενο, καθώς γνωρίζοντας
το ακριβές πρόβλημα προσαρμόζει το θεραπευτικό
του πρόγραμμα ανάλογα.
Η ρεφλεξολογία μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες
αγωγές;
Η ρεφλεξολογία είναι συμπληρωματική μέθοδος.
Μπορεί να συνδυαστεί με πολύ καλά αποτελέσματα,
με την κλασική ιατρική, με παραϊατρικές μεθόδους
θεραπείας (φυσιοθεραπεία), με την εναλλακτική
ιατρική (ομοιοπαθητική, βελονισμός, κινέζικη
ιατρική) καθώς και με άλλες συμπληρωματικές
μεθόδους(σιάτσου, βεντούζες, su jok). Πρέπει να
σημειωθεί ότι η ρεφλεξολογία δεν αντικαθιστά

καμία άλλη μέθοδο και αγωγή.
Υπάρχουν αντενδείξεις στη συγκεκριμένη μέθοδο;
Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου δεν μπορεί
να εφαρμοστεί η ρεφλεξολογία, όπως πρόσφατη
μεταμόσχευση οργάνου ή σε εγκυμοσύνη κάτω
των 3 μηνών. Υπάρχουν βέβαια και περιστατικά
όπου πρέπει ένας ρεφλεξολόγος να είναι πολύ
προσεκτικός (φλεβική ανεπάρκεια, καρκίνος ).
Πως μπορώ να καταλάβω αν ένας ρεφλεξολόγος
είναι σωστά εκπαιδευμένος;
Ένας σωστά εκπαιδευμένος ρεφλεξολόγος πρέπει
να έχει την ταυτότητα μέλους του Σωματείου των
Ελλήνων Ρεφλεξολόγων (ΣΕΡ) ή του επαγγελματικού
σωματείου (ΠΕΣΡ). Με αυτό τον τρόπο πιστοποιείτε
ότι έχει αποφοιτήσει από αναγνωρισμένες σχολές,
οι οποίες πληρούν τις απαραίτητες διδακτικές
προϋποθέσεις όπως αυτές καθορίζονται από το
ελληνικό αλλά και από το ευρωπαϊκό σωματείο.
Ο επαγγελματίας και καλά εκπαιδευμένος
ρεφλεξολόγος οφείλει να λαμβάνει αναλυτικό
ιστορικό, να μην κάνει διάγνωση και δεν μπορεί
να χορηγήσει ή να καταργήσει φαρμακευτική
ιατρική αγωγή.
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άρθρο

Τα καλά νέα είναι ότι, το Πένθος
είναι μια διαδικασία που θεραπεύει.
Πένθος είναι η απάντηση της ψυχής απέναντι στην απώλεια. Ως απώλεια δεν εννοούμε
μόνο το θάνατο, αλλά οποιαδήποτε κατάσταση απώλειας, όπως χωρισμός, ακρωτηριασμός,
μαστεκτομή, συνταξιοδότηση, απώλεια αγαπημένων υλικών αγαθών. Πολλές φορές
συσχετίζουμε το πένθος με τα συναισθήματα της λύπης ή και της κατάθλιψης. Το πένθος
όμως στην πραγματικότητα αγγίζει και άλλες πλευρές μας, όπως σωματικές, κοινωνικές
και πνευματικές.
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Διανοητικά γνωρίζουμε όλοι την πιθανότητα που
υπάρχει να βιώσουμε κάποιον θάνατο στη ζωή
μας (με πιο πιθανό αυτόν των γονιών μας), όμως ο
θάνατος δεν αφορά τη λογική μας. Η απώλεια ενός
αγαπημένου προσώπου, έχει άμεση σχέση με τα
συναισθήματα μας και όχι με τη σκέψη ή την λογική.
Πότε όμως αρχίζει η «δουλειά» με το πένθος;
Αρχίζει μήπως τη στιγμή που χτύπησε το τηλέφωνο
αργά το βράδυ και «ξέραμε» πριν απαντήσουμε;
Αρχίζει μήπως μέσα στο νοσοκομείο; Ή μήπως όταν
αντικρίσουμε το αγαπημένο μας πρόσωπο πεθαμένο;
Μήπως κάποιες μέρες μετά την κηδεία, όταν έχουν
φύγει όλοι και μένουμε «μόνοι»;
Φυσικά για κάθε άτομο η διεργασία του πένθους
είναι διαφορετική. Η περίοδος του πένθους είναι μια
περίοδος μεγάλης εσωτερικής μοναξιάς. Ενώ εκείνη
τη στιγμή πράγματι χρειαζόμαστε ανθρώπους κοντά
μας, μπορεί να δούμε ότι συγγενείς ή φίλοι μας
αποφεύγουν. Στις μέρες μας ο θάνατος περιβάλλεται
με φόβο ή ντροπή.
Παρόλο που γνωρίζουμε ότι το πραγματικό πένθος
- η φωνητική έκφραση του πόνου και της θλίψης μας
είναι υγιής και μας γιατρεύει, στην πραγματικότητα,
αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εμάς είναι να μην
το δείχνουμε. Μοιάζει σαν να έχουμε απορρίψει
την αλήθεια ότι ο θάνατος, είναι μέρος της ζωής
μας και ότι θα έρθει
η στιγμή που όλοι
θα πεθάνουμε.
Προσπαθούμε να
υποκριθούμε ότι
θάνατος είναι κάτι το
οποίο δεν συμβαίνει.
Πολλοί γιατροί αντιμετωπίζουν τον θάνατο σαν δική
τους αποτυχία και όχι σαν φυσιολογική κατάληξη
μιας ασθένειας ή των γηρατειών. Η άρνηση αυτής
της αλήθειας κοστίζει πολύ στον πενθούντα, ο
οποίος θα έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα
και το πιο πιθανό είναι ότι μετά την πρώτη αρχική
παρουσία των ανθρώπων στη κηδεία, αυτήν την
πραγματικότητα θα την περάσει μόνος του. Ίσως μετά
από λίγο καιρό να αρχίσει να παίρνει μηνύματα από
το περιβάλλον του ότι «πρέπει να το ξεπεράσει», «να
πετάξει τα ρούχα του πεθαμένου», «να μην πηγαίνει
κάθε τόσο στο νεκροταφείο». Και παρόλο που το
ν’ αφήνουμε ελεύθερα τα συναισθήματα μας είναι
υγιές και φυσικό και το να τα καταπιέζουμε δεν
είναι, θα πιέζεται από τους χρόνους και τις αντοχές
άλλων ανθρώπων «να προχωρήσει».

ανάμεσα τους η πιο γνωστή για τη δουλειά της με
ετοιμοθάνατους ασθενείς, Dr. Elisabeth KublerRoss, αλλά και άλλοι μετά από αυτήν, εντόπισαν
αυτά τα στάδια. Αυτά, περιλαμβάνουν την άρνηση,
τον θυμό, τη διαπραγμάτευση, την κατάθλιψη και
τέλος την αποδοχή. Τα στάδια ακολουθούν κυκλική
μορφή και δεν έχουν συγκεκριμένη σειρά που
εμφανίζονται τα συμπτώματά τους. Η αυτοκτονία, ο
θάνατος από βίαιες συνθήκες ή ο θάνατος παιδιού
διεγείρουν ειδικά προβλήματα για τους πενθούντες,
γιατί η δυσκολία του να δεχτεί ο πενθών την
πραγματικότητα, είναι σαφώς δυσκολότερη και
πιο περιπλεγμένη.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι αυτό που
δεν λέγεται, αυτό που «θάβεται», αυτό που δεν
φέρνουμε στο φως είναι και αυτό που μπορεί
να υποσκάψει τον ανθρώπινο ψυχισμό. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, ο πόνος, ο θυμός, η ενοχή
ή ο φόβος είναι συναισθήματα τα οποία βρίσκονται
παρόντα μέσα στη διαδικασία του πένθους και θα
πρέπει απαραίτητα να βρίσκουμε τρόπους να τα
εκφράζουμε.
Τα τελετουργικά διαφόρων θρησκειών είναι
σοφά φτιαγμένα, αφού στη δύσκολη φάση
που ένας άνθρωπος πενθεί, μας προτρέπουν να
λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μείνουμε
μόνοι. Η κηδεία, το μνημόσυνο, το τραπέζι μετά
την κηδεία είναι
όλα τελετουργικά,
τα οποία μας
«αναγκάζουν»,
να βρεθούμε με
κόσμο. Εκτός
από την αυστηρά
θρησκευτική και πνευματική τους χρησιμότητα, μας
προτρέπουν να «θυμηθούμε» ότι αυτή η δύσκολη
περίοδος χρειάζεται να την περνάμε μαζί με άλλους
ανθρώπους.

Τα 5 στάδια του πένθους:
άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση,
κατάθλιψη και τέλος αποδοχή.

Το πένθος όμως διακρίνεται από τα δικά του μοναδικά
στάδια, μοναδικά τόσο για τον κάθε άνθρωπο όσο
και για το κάθε πένθος. Ορισμένοι ερευνητές,

Τέλος, η ενημέρωση για άλλη μια φορά παίζει
σημαντικό ρόλο. Διαβάστε βιβλία που αφορούν τη
διαδικασία του πένθους. Χρησιμοποιήστε αξιόπιστες
πηγές από το internet για να ενημερωθείτε. Ζητήστε
βοήθεια αν υποψιάζεστε ότι κάποιος που πενθεί
μπορεί να βλάψει τον εαυτό του. Ζητήστε επίσης
βοήθεια αν εσείς ο ίδιος πενθείτε και δυσκολεύεστε
ή νιώθετε μπερδεμένος. Αμφισβητήστε μόνοι σας
τα στερεότυπα που θέλουν τα «δύσκολα» να τα
περνάμε «μόνοι μας».
Το πραγματικό κουράγιο βρίσκεται ακριβώς στον
αντίποδα. Στο να ζητήσουμε βοήθεια και στήριξη τη
στιγμή ακριβώς που το έχουμε ανάγκη. Αυτό μας
κάνει άλλωστε και ανθρώπους. Και ανθρώπινους.

Νάνσυ Ψυμενάτου
Σύμβουλος
Ψυχικής Υγείας

Tέλος
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έρευνα

Διαπροσωπική Νευρο-βιολογία
Οι εφαρμογές στην θεραπεία ομάδας
«Ευ συντονίζεσθε»

Βασίλης
Χαραλαμπόπουλος
Σύμβουλος Εξαρτήσεων
Θεραπευτής
Ιδρυτικό μέλος Κέντρου
Έρευνας Ανθρώπινων
Συμπεριφορών
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Η θεραπεία ομάδας λειτουργεί σαν μια ξεχωριστή
παρέμβαση στο χώρο της ψυχοθεραπείας τα τελευταία
60 περίπου χρόνια, με αμέτρητες εφαρμογές σε
διάφορα πλαίσια που ασχολούνται με την ψυχική
υγεία σε όλο τον κόσμο . Μαζί με την ατομική
ψυχοθεραπεία, είναι η πιο διαδεδομένη θεραπευτική
παρέμβαση (στον δυτικό πολιτισμό), αφού συνιστάται
και εφαρμόζεται ευρέως, καλύπτοντας, συνδυαστικά
με άλλες παρεμβάσεις, μεγάλο μέρος της σύγχρονης
ψυχοπαθολογίας, αλλά και της αναζήτησης του
σύγχρονου ανθρώπου για συσχετισμό, προσωπική
ανάπτυξη και ψυχολογική υποστήριξή.
Καθώς με τα χρόνια η θεραπεία ομάδας κερδίζει
όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη και τον
σεβασμό των ανθρώπων που αναζητούν βοήθεια,
αλλά και των ειδικών στο χώρο της ψυχικής
υγείας, δημιουργείται η ανάγκη για προσεγγίσεις
επιστημολογικά τεκμηριωμένες που να στηρίζονται
και να εφαρμόζονται από καλά εκπαιδευμένους
επαγγελματίες.
Η προσωπική μου εμπειρία ως θεραπευτής ομάδας
τα τελευταία 15 χρόνια, υπογραμμίζει συνεχώς
αυτήν την ανάγκη της διά βίου εκπαίδευσης και
συναλλαγής με άλλους συναδέλφους. Ένας από
τους κυριότερους στόχους αυτής της διεργασίας
μάθησης είναι η αξιοποίηση της έρευνας που αφορά
τον άνθρωπο και τις βίο-ψυχό-κοινωνικές του
λειτουργίες και των εφαρμογών της στην διεργασία
και στην θεραπεία ομάδας .
Η ομαδική ψυχοθεραπεία καθ’ όλη την πορεία της
μέχρι σήμερα συνεργάζεται και «δανείζεται» από
άλλους επιστημονικούς κλάδους για να διαμορφώσει
το θεωρητικό πλαίσιο και την μεθοδολογία της .
Εδώ και 15 χρόνια μια από τις σημαντικές πηγές
διαμόρφωσης του νέου θεωρητικού πλαισίου είναι
η συνεργασία με τις νευρο-επιστήμες (νευρολογία,
νευροβιολογία), αφού αυτές ερευνούν τους
συσχετισμούς μεταξύ του νου, του συναισθήματος
και της συμπεριφοράς. Πρόσφατα μάλιστα οι
νευρο-επιστήμες κάνοντας ένα μεγάλο βήμα που
τις απεγκλωβίζει, κατά την γνώμη μου, από τον
περιορισμό του να ερευνούν μόνο τις εσωτερικές
λειτουργίες του ανθρώπου, έχουν στρέψει την
έρευνα τους, σε θέματα που αφορούν την κοινωνική
αλληλεπίδραση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι τα ευρήματα που αφορούν τους καθρεπτικούς
νευρώνες, εγκεφαλικά κύτταρα (οργανωμένα σε
δίκτυα) που όλοι έχουμε και που ενεργοποιούνται,

ανταποκρινόμενα σε μια δράση κάποιου άλλου με
παρόμοιο τρόπο ενεργοποίησης που θα είχαν εάν
η δράση ήταν δικιά μας. (Iacobini,2008,pp. 8-21)
Πιο απλά, αυτά τα νευρωνικά δίκτυα «ζωντανεύουν»
με παρόμοιο τρόπο όταν πραγματοποιούμε
εμείς μια δράση και όταν αντιλαμβανόμαστε η
παρακολουθούμε την πραγματοποίηση της ίδιας
δράσης από κάποιον άλλον. Θα μπορούσε κάνεις
λοιπόν να πει ότι όπως άλλα δίκτυα κυττάρων
έχουν ειδίκευση στην γνώση ή στην καταγραφή
συναισθημάτων, έτσι και οι καθρεπτικοί νευρώνες
έχουν ειδίκευση στην σχέση αφού συνδέουν τους
ανθρώπους μεταξύ τους καταγράφοντας αντιληπτές
συμπεριφορές, συναισθήματα και προθέσεις των
άλλων, προκαλώντας την αναπαραγωγή ενός
παρόμοιου βιώματος. Με βάση τα πιο πάνω
αρκετοί σύγχρονοι επιστήμονες ονομάζουν τους
καθρεπτικούς νευρώνες κοινωνικά κύτταρα, κάτι
που έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον καρτεσιανό
δυαδισμό που ξεχωρίζει το νου από το σώμα και
τον υλικό κόσμο, αφού η ιδιότητα τους συνιστά
ότι είναι στενά σχετιζόμενα με το περιβάλλον μας.

Φαίνεται λοιπόν ότι ο άνθρωπος
είναι εξοπλισμένος με την
ικανότητα να αλληλεπιδρά με το
κοινωνικό του περιβάλλον μέσω
μιας πρωτόγονης αντανάκλασης
ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ
του εαυτού του και των άλλων.
Αυτή η έμφυτη προ-γλωσσική ικανότητα διάδρασης
με άλλους ενεργοποιείται μέσα στις αρχικές μας
σχέσεις, όπως είναι αυτή της μητέρας με το παιδί
και είναι πιθανό να προεικονίσει το είδος της
αλληλεπίδρασης που θα έχουμε στο μέλλον μέσα
σε δυαδικά και ομαδικά πλαίσια. (Shermer, 2010
International Journal Of Group Psychotherapy,Volume
60)
Θα ήταν λοιπόν λογικό να υποστηρίξουμε ότι
τα νευρωνικά δίκτυα κυττάρων παρέχουν μια
ενσύρματη ένδειξη που υποστηρίζει την άποψη
πολλών θεραπευτών ομάδας, ότι ο άνθρωπος
είναι κληρονομικά σχεσιακό ον. Η κατανόηση

αυτή, καταρρίπτει την υπόθεση ότι η κοινωνική
συμπεριφορά είναι κυρίως αποτέλεσμα μιας
μαθησιακής διεργασίας, η οποία αναπτύσσεται
μέσω μιας επίσημης γλώσσας και προτείνει ότι ο
τρόπος συμπεριφοράς μας διαμορφώνεται βιωματικά
μετά την γέννα μέσα από την αλληλεπίδραση στις
κοντινές συναισθηματικές μας σχέσεις.
Ποια όμως «σχέση» - ίσως να αναρωτιέστεμπορούν να έχουν όλα αυτά τα ενδιαφέροντα
ευρήματα με τις ομάδες, την λειτουργία τους,
την κατανόηση της διεργασίας, αλλά και την
θέση του θεραπευτή σε σχέση με την καινούργια
επιστημολογία που φαίνεται να διαμορφώνεται;
Οι απαντήσεις μπορεί να είναι αρκετά απλές, αλλά
ταυτόχρονα και πολύ σύνθετες. Επιχειρώντας να
αναπτύξω κάποιες από αυτές θεωρώ προτιμότερο
να αναφερθώ στο απόσταγμα τις προσωπικής μου
εμπειρίας μέσα σε ομάδες.
Θυμάμαι πολύ έντονα την πρώτη θεραπευτική
ομάδα στην οποία συμμετείχα ως θεραπευόμενος.
Ήμουν σε μια ξένη χώρα, είχα πάρα πολύ άγχος
όντας το νεότερο μέλος της ομάδας, και (σωστά
από μια άποψη) σκεφτόμουν ότι το να βρεθώ σε
μια Θεραπευτική Ομάδα με εξαρτημένους χρήστες
ουσιών στα 23 μου δεν ήταν και πολύ μεγάλη επιτυχία
σε σχέση με τους στόχους που είχα βάλει στην ζωή
μου μέχρι τότε. Καθώς πέρναγε η ώρα αυτής της
πρώτης συνεδρίας βυθιζόμουν στην καρέκλα μου με

σκοπό να εξαφανιστώ, αφού ούτε καταλάβαινα αυτά
που έλεγαν, ούτε είχα καμία πρόθεση να συμμετέχω.
Ένιωθα τόσο «ξένος» με όλη την διαδικασία που
άρχισα να σκέφτομαι ότι αυτή ήταν η πρώτη και η
τελευταία ομάδα που παρακολουθώ και ότι μετά το
τέλος της θα αποχωρήσω άμεσα, αφού μπορώ να
βρω καλύτερους τρόπους μόνος να αντιμετωπίσω τα
τυχόν προβλήματα μου. Φόρεσα λοιπόν το καλύτερο
χαμόγελο μάσκα που είχα πρόχειρο και περίμενα.
Έχουν περάσει από τότε κοντά δυο δεκαετίες και
η συμμετοχή μου σε ομάδες μέσα από διαφόρους
ρόλους (θεραπευμένος, θεραπευτής, εκπαιδευόμενος,
συντονιστής, εκπαιδευτής, εθελοντής) αριθμεί πολλές
ώρες μετασχηματιστικού βιώματος που ξέρω ότι έχει
συμβάλει ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο
στο να εξελιχθώ σε όλο και πιο κοντινές «εκδόσεις»
αυτού που πραγματικά θέλω να είμαι .
Τι έγινε όμως σε εκείνη την πρώτη ομάδα που
άλλαξε τόσο δραστικά την απόφασή μου να φύγω
τότε από αυτήν, αλλά και την μετέπειτα πορεία
της ζωής μου ;
Το θυμάμαι χαρακτηριστικά σαν μια μεταφυσική
εμπειρία και θα προσπαθήσω να το περιγράψω
όσο καλύτερα μπορώ. Η πρώτη καθοριστική στιγμή
αλλαγής ήταν όταν ενώ η ομάδα ασχολούνταν με
ένα μέλος (που δεν θυμάμαι καν τι έλεγε) και ενώ εγώ
είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι ίσως να μην καθίσω
καν μέχρι το τέλος της ομάδας τελικά αφού μάλλον
το βρίσκω άσκοπο, ο συντονιστής (ένας άνθρωπος
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με τεράστιο εκτόπισμα που ενέπνεε σεβασμό) γύρισε
σε μένα και μου χαμογέλασε με έναν εγκάρδιο και
καθησυχαστικό τρόπο. Είχε μια ματιά που έλαμπε
και για μερικά δευτερόλεπτα ένιωσα ότι η ένταση
της γύρω κουβέντας έχει χαμηλώσει πολύ και ότι
κάποια άλλη μορφή επικοινωνίας είχε καταφέρει να
διαπεράσει τις σκέψεις μου και να με κάνει να νιώσω
για μερικά δευτερόλεπτα ζεστασιά, συγκίνηση και μια
ξαφνική αίσθηση ασφάλειας. Σαν να μην έφτανε αυτό
αμέσως μετά και ενώ προσπαθούσα να καταλάβω
τι μου συμβαίνει μια γυναίκα, γύρω στα πενήντα,
που καθόταν δίπλα μου άπλωσε το χέρι της και το
ακούμπησε για λίγο πάνω στο δικό μου, στο ύψος
του αγκώνα, όπου το είχα θάψει «λουφαγμένο»
χωρίς να πει απολύτως τίποτα. Η συνέχεια αυτής της
πρώτης μου ομάδας από εκείνη την στιγμή και μετά
ήταν εντελώς διαφορετική. Το μέλος που μιλούσε
τελείωσε και ο συντονιστής άρχισε να μιλάει με πολύ
χιούμορ και αυτοσαρκασμό για μια πολύ καινούργια
δική του εμπειρία. Περιέγραφε το πώς ένιωσε την
προηγούμενη μέρα όταν για πρώτη φορά η κόρη
του, του παρουσίασε το αγόρι της (έναν με μαλλί
Μοϊκανού όπως επαναλάμβανε συνεχώς) που ήρθε
να την πάρει από το σπίτι για ραντεβού. Το μόνο
που ίσως έχει νόημα να περιγράψω για το τελευταίο
μέρος της ομάδας είναι ότι γέλαγα ασταμάτητα, με
δυνατά χαχανητά και ότι ο συντονιστής και άλλα
μέλη της ομάδας με κοίταγαν συχνά με το ίδιο
εγκάρδιο χαμόγελο που τώρα είχε και μια αίσθηση
ικανοποίησης. Η διπλανή μου δε, με σκούνταγε
φιλικά σε όλα τα φορτσάτα αστεία σε ένδειξη
μοιράσματος του γέλιου.
Στο κλείσιμο της ομάδας ο θεραπευτής γύρισε προς
το μέρος μου και μου είπε χαμογελώντας «μην
ανησυχείς και πολύ Βασίλη, σου υπόσχομαι ότι
σύντομα θα σταματήσεις να ιδρώνεις στις ομάδες».
Δεν απάντησα, κατάφερα να κουνήσω το κεφάλι
μου καταφατικά και να χαμογελάσω (αληθινά) σαν
να ήθελα να πω ευχαριστώ. Ήμουν όντως μούσκεμα
στον ιδρώτα, άλλα ήμουν σίγουρος ότι κάτω από
το βαρύ σκούρο ζιβάγκο και το πλατύ χαμόγελο
που φορούσα ο ιδρώτας ήταν καλά κρυμμένος.
Αργότερα στην πορεία μου ως σπουδαστής,
εκπαιδευόμενος και θεραπευτής ομάδας συχνά
ανακαλούσα αυτήν την εμπειρία καθώς εξερευνούσα
τα θεωρητικά πλαίσια λειτουργίας των ομάδων και
την ταίριαζα κάθε φορά με μεγάλο ενθουσιασμό
πάνω στις ιδιότητες που ανακάλυπτα ότι μπορούν
να προκαλέσουν μια αλλαγή στην ομάδα και στο
μέλος της.
Ιδιότητες όπως διορθωτική εμπειρία, συνοχή,
ενστάλαξη ελπίδας, ταύτιση, χτύπαγαν κατά καιρούς
σαν την καμπάνα του χωριού μου στην ορεινή
Αρκαδία, μέσα στο μυαλό μου και μου προκαλούσαν
αυτήν την μοναδική αίσθηση ικανοποίησης που
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νιώθει κάνεις όταν η γνώση και το βίωμα χορεύουν
αγκαλιά μέσα στο μυαλό και στην ψυχή του
ανθρώπου φτιάχνοντας το υλικό που θα τον αλλάξει.
Η ενασχόληση μου τον τελευταίο χρόνο με τις
εφαρμογές των ευρημάτων για τους καθρεπτικούς
νευρώνες στην ομαδική θεραπεία έχει προκαλέσει
αναστάτωση για μια ακόμα φορά στον τρόπο που
επεξεργάζομαι τις διεργασίες της ομάδας αλλά
φυσικά και στον τρόπο που αφηγούμαι παλιότερα
βιώματα όπως αυτό της πρώτης μου ομάδας. Μου
είναι ξεκάθαρο ότι την στιγμή της μεγάλης αλλαγής
σε εκείνη την πρώτη εμπειρία είχα σταματήσει να
ανατροφοδοτούμαι από τις δικές μου αρνητικές
σκέψεις και τα συναισθήματα που προκαλούσαν,
και είχα συντονιστεί σε κάποιο ενεργειακό δίκτυο,
στο οποίο χωρίς να το έχω αποφασίσει συνειδητά
(η άμεσα προηγούμενη απόφαση ήταν φεύγω)
συμμετείχα διαδραστικά. Επικοινωνούσα σε ένα
κοινό κανάλι συντονισμού με διαφορετική ενέργεια
από αυτή που μόνος μπορούσα να αναπαράγω,
ικανό να προκαλέσει μια μεγάλη αλλαγή. Και δεν
αναφέρομαι μόνο στην αλλαγή απόφασης, εκείνη
την δεδομένη στιγμή αλλά και την γενικότερη
αλλαγή δράσης που επέφερε . Πότε μέχρι τότε δεν
ήμουν ικανός να αντιμετωπίσω συνθήκες κοινωνικής
πίεσης άγνωστες σε εμένα, μέσα στις οποίες ένιωθα
ανασφάλεια και φόβο. Τις περισσότερες φορές την
«έκανα» ή επιστράτευα κάποιου είδους εξωτερική
«βοήθεια», η οποία θα μου άλλαζε την διάθεση.
Αυτό φυσικά έφερνε ένα σωρό αλλά προβλήματα
τα οποία οδηγούσαν σε περισσότερη κοινωνική
αποξένωση και απομόνωση.

Πολλές φορές αναρωτιόμουν για εκείνη την
ομάδα, πως με κατάλαβαν; Πως ήξεραν τι γίνεται
μέσα μου; Πως η μισή διάρκεια μιας ομάδας
«αναλώνεται» σε αστείες προσωπικές εμπειρίες
του συντονιστή και πως είναι δυνατόν τελικά αυτό
για εμένα να γίνει μια εμπειρία τόσο καθοριστική
(a life changing experience);
Έχω την αίσθηση ότι τα καινούργια ευρήματα

της επιστημολογικής έρευνας περιέχουν αρκετές
απαντήσεις. Είναι βέβαιο ότι και εγώ με κάποιον
τρόπο επικοινώνησα την μεγάλη μου δυσκολία,
τις προθέσεις μου εκείνη την στιγμή και ότι για να
μπορέσω να το κάνω ένιωσα σε κάποιο σημείο
της διαδικασίας ασφαλής, αφού μπορούσα να
αντιληφθώ τις προθέσεις των άλλων και πρώτου
του συντονιστή.
Οι άνθρωποι λοιπόν φαίνεται να έχουμε την
δυνατότητα να συνδεόμαστε, να συντονιζόμαστε
μέσω αυτού που αντιλαμβανόμαστε ότι ο άλλος
βιώνει η σκέφτεται για εμάς ή τον εαυτό του και
αυτό μέσα στις ομάδες μπορεί να αξιοποιηθεί
προκαλώντας μια μετασχηματιστική εμπειρία.

να το επιβεβαιώσει.
Η καινούργια γνώση λοιπόν είναι ότι η ομάδα
συναλλάσσεται και σε ένα άλλο επίπεδο που κατά
την γνώμη μου θα καθορίσει και την ποιότητα τις
λεκτικής επικοινωνίας, αφού συμβαίνει πριν αλλά
και κατά την διάρκεια αυτής.
Οι Badenoch και Cox λένε χαρακτηριστικά ότι ο
καινούργιος τρόπος να δούμε την διεργασία της
ομάδας είναι κατανοώντας το πεδίο της ομάδας σαν
ένα κοινό μονοπάτι το οποίο αναδύεται από τον
συντονισμό των προθέσεων (μελών και συντονιστή)
που εκφράζονται από τα νευρωνικά κύτταρα.
(Badenoch και Cox 2010, International Journal Of
Group Psychotherapy,Volume 60).

Αναφερόμενος στο δικό μου προσωπικό
παράδειγμα, αυτή η εμπειρία θα μπορούσε να
εμπεριέχει τα εξής βήματα:
•
έχω μάθει να αντιδρώ με συγκεκριμένο
τρόπο όταν ζορίζομαι και φοβάμαι, και
αυτή η αντίδραση είναι αντανακλαστική και
μορφοποιημένη μέσα στις συνάψεις στα δίκτυα
του εγκεφάλου μου, οπότε και αναπόφευκτη
(Dan Siegel,1999 , The Developing mind,Guilford
Publications)
•
κάτω από συνθήκες που παρέχουν ασφάλεια
ο νους της ομάδας συντονίζεται με αυτήν την
δυσκολία μέσω των καθρεπτικών νευρώνων
εκπέμποντας καινούργια ενέργεια την οποία εγώ
αντιλαμβάνομαι και με την οποία αλληλεπιδρώ
•
αυτή η συναλλαγή προκαλεί μια διορθωτική
εμπειρία για εμένα που με κάνει ικανό να
μην αντιδράσω με τον γνωστό τρόπο, οπότε
δημιουργεί και καινούργιες εγκεφαλικές
συνάψεις, ανοίγει νέους δρόμους
•
αυτή η εμπειρία καθώς επαναλαμβάνεται
εξελίσσεται από εμπειρία μέσα στην ομάδα σε
μια συνεχής εσωτερική ρυθμιστική λειτουργία
που εμπεριέχει την ομάδα σε στρεσογόνες
στιγμές

Στο προσωπικό παράδειγμα που αφηγούμαι πιο
πάνω, η ομάδα λειτούργησε συντονισμένη με τις
προθέσεις του νεότερου μέλους να την εγκαταλείψει
και το νεότερο μέλος συντονισμένο (αφού ένιωσε
ασφάλεια) με τις προθέσεις των μελών να βοηθήσουν.
Σαν αποτέλεσμα κατάφερε να διαφοροποιήσει την
απόφαση του να εγκαταλείψει την ομάδα παρότι δεν
είχε καμία λεκτικά ενεργή συμμετοχή σε αυτήν .

Κάποιοι θα πουν περσινά ξινά σταφύλια, αφού και
ο Irvin Yalom μιλάει συνεχώς για την διαδικασία
της διορθωτικής εμπειρίας και ο Foulkes για την
δύναμη της αλλαγής μέσα από την συνοχή της
ομάδας και όλοι οι σύγχρονοι θεραπευτές ομάδας
για την θεραπευτική ιδιότητα της ενσυναίσθησης.
‘Έχουν δίκιο, όμως οι καθρεπτικοί νευρώνες γεννούν
μια εντελώς καινούργια διάσταση κατανόησης
της διεργασίας της ομάδας ,υποστηρίζοντας ότι
όταν συμμετέχουμε σε αυτήν επικοινωνούμε και
δεχόμαστε ενέργεια που εμπεριέχει πληροφορίες και
προκαλεί συναισθήματα είτε το θέλουμε είτε όχι !
Ο Paul Watzlawick έλεγε ότι δεν υπάρχει κατάσταση
μη επικοινωνίας από την στιγμή που υπάρχει
παραπάνω από ένας άνθρωπος στον ίδιο χώρο. Η
έρευνα για τους καθρεπτικούς νευρώνες έρχεται

Κλείνοντας θέλω να πω ότι αυτή η καινούργια
κατανόηση έχει κατά πολύ διαμορφώσει τον
ρόλο μου ως συντονιστή-θεραπευτή ομάδας για
αρκετούς λόγους από τους οποίους δύο είναι πολύ
σημαντικοί. Η καινούργια γνώση έχει αυξήσει την
αίσθηση ευθύνης για το
•
πώς μπαίνω και πως αλληλεπιδρώ εγώ (όχι η
καρέκλα η ο ρόλος) με τον εαυτό μου και τα
μέλη της ομάδας καθ’ όλη την διάρκεια της
•
πώς βοηθώ τα μέλη να κατανοήσουν την νέα
επιστημολογία με τρόπο που θα διαφοροποιήσει
την συμμετοχή τους προς όφελος της ομάδας
Τα πρώτα ψυχοδυναμικά μοντέλα ήθελαν τον
συντονιστή σε απόσταση, να κατανοεί και να
καθοδηγεί σαν μια ανεξάρτητη αρχή. Οι πιο
καινούργιες προσεγγίσεις λένε μαζί, από μέσα,
σαν μέρος τις ομάδας συμμετέχω καταλυτικά στην
διεργασία.
Η ερευνά των καθρεπτικών νευρώνων συνιστά ότι
είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει, συντονίζομαι
(resonate) με την ομάδα ακόμα και χωρίς να το
ξέρω, οπότε το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να
δουλέψω μέσα μου ρυθμίζοντας συναισθήματα και
σκέψεις και τελικά τον τρόπο που η ανταπόκριση
μου θα επηρεάσει την ομάδα.
Εις το επανιδείν
Β.Χ
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Ζούμε σε μία εποχή που αλλαγές συντελούνται γύρω μας με μεγάλη ταχύτητα. Η έννοια
του επαγγελματικού προσανατολισμού πριν μερικές δεκαετίες δε υπήρχε. Το ερώτημα της
εργασιακής απασχόλησης για κάθε νέο ήταν ευκολότερο να απαντηθεί. Η εκπαίδευση των
παιδιών περνούσε μέσα από δράση, συμμετοχή στις λειτουργίες της κοινότητας. Τα παιδιά
βοηθούσαν τον πατέρα, την μάνα, τους συγγενείς και γείτονες, όπου υπήρχε ανάγκη. Οι
ιδιαίτερες ικανότητες που κάθε παιδί είχε ήταν εύκολα ορατές από τους γύρω και μέσα σε
ένα κλίμα εμπιστοσύνης, η κοινότητα ανατροφοδοτούσε το παιδί αλλά και τους γονείς του
γι αυτές αλλά και τις αδυναμίες του. Ο έφηβος είχε εικόνα για τις δυνατότητές του από τις
παρατηρήσεις που εισέπραττε από τους γύρω του (ευρεία οικογένεια και κοινότητα ) που
έβλεπαν τη δράση του. Γνώριζε τις δυνατότητες της οικογένειας και ήτα ευκολότερο να
αποφασίσει ποια επαγγελματική κατεύθυνση θα ακολουθήσει.

πληροφοριών, αλλά και των ατομικών δυνατοτήτων,
προκειμένου να πάρουν αποφάσεις επαγγελματικές .
Πόσο όμως έχουν μάθει οι νέοι να αξιολογούν το
εαυτό τους;
Πόσο μπορούν να παρατηρήσουν τις δεξιότητες
ζωής που έχουν και που είναι αναγκαίες για την
επαγγελματική σταδιοδρομία;
Πόσο δεν εστιάζουν μόνο στην βαθμολογική
αξιολόγηση τους στο σχολείο;
Πόσο ενισχύονται από το περιβάλλον αυτά που
μπορούν να κάνουν, τα θετικά τους, ή παραμένει
η έμφαση στην διόρθωση των λαθών τους;
Πόσο οι φιλοδοξίες τους είναι πραγματικά δικές
τους ή αυτό που φαντάζονται ότι θα ικανοποιούσε
τους γύρω τους;
Μία ερώτηση που συχνά απευθύνεται από σύμβουλο
επαγγελματικού προσανατολισμού σε γονείς εφήβων
είναι να αναφέρουν τα καλά των παιδιών τους.
Απαντούν κύρια για το πώς ανταποκρίνονται τα
παιδιά τους στις σχολικές τους υποχρεώσεις και
πολύ λιγότερο στις δεξιότητες που έχουν, που τις
παρατηρούν στην καθημερινή τους δραστηριότητα.
Σημειώνουμε βέβαια ότι και το εκπαιδευτικό σύστημα
είναι ακόμα προσανατολισμένο κύρια στην διόρθωση
των λαθών και τη θεωρητική γνώση και πολύ
λιγότερο στην εκπαίδευση μέσα από συμμετοχική
δράση και ανάπτυξη σχέσεων, στα πλαίσια των
οποίων θα φανούν οι δεξιότητες και τα θετικά των
παιδιών.
Ενήλικες που ζητούν βοήθεια από σύμβουλο,
προκειμένου να επαναπροσδιορίσουν την
επαγγελματική τους ταυτότητα, σε ερώτηση: «που
πιστεύετε ότι είσαστε καλός στη δουλειά σας, τι σας
ευχαριστεί», απαντούν γνωστικά και πολύ λιγότερο
μέσα από αυτά που έχουν ήβη βιώσει ως θετικές
εμπειρίες και επιδόσεις στην ενεργό επαγγελματική
τους δράση.

Σήμερα η εκπαίδευση κινείται στα πλαίσια της
παγκοσμιοποίησης. Τα παιδιά μαθαίνουν εκτός από
το σχολείο και από άλλες πηγές πληροφόρησης.
Μπορούν να έχουν όποια πληροφορία θέλουν
και όποια στιγμή την θέλουν, κάνοντας χρήση του
παγκόσμιου ιστού, για επαγγέλματα, γεγονότα,
νέες τεχνολογίες κλπ. Μαθαίνουν αλλά και
φαντασιώνουν καταστάσεις χωρίς πραγματικά να
τις ζουν. Θαυμάζουν πρότυπα εικονικά, μπαίνουν
σε εικονικές καταστάσεις, μαθαίνουν νοητικά,
αλλά δεν βιώνουν. Καλούνται να αξιολογήσου
και να συνθέσουν το πλήθος των εξωτερικών

Στις σημερινές συνθήκες, με τις γρήγορες αλλαγές, με
τεράστια εξωτερική πληροφόρηση για επαγγέλματα,
καταστάσεις, νέα δεδομένα, είναι αναγκαία η συνεχής
απάντηση στο ερώτημα: σε αυτή τη φάση της
ζωής μου και στο δεδομένο περιβάλλον, τι είμαι
ικανός και θέλω να κάνω; Αναφέρομαι «σε αυτή
τη φάση ζωής» διότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να
επαναπροσδιορίζεται επαγγελματικά πολλές φορές
στην ζωή του, προκειμένου να παραμένει ενεργός
και ικανοποιημένος. Είναι μία συνεχής διαδικασία
εφ’ όρου ζωής, όχι μόνο στον επαγγελματικό
τομέα, αλλά γενικότερα στη ζωή του.
Αναρωτηθήκαμε πόσο χρειάζεται ο εργαζόμενος
να εξετάσει τι αλλαγές έχει να κάνει, ώστε να είναι
χαρούμενος από αυτό που κάνει και να μη τον
φθείρει η δουλειά του. Στον άνεργο που ψάχνει
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για δουλειά, τίθεται το ερώτημα: πώς θα μπορέσω
να βρω ικανοποίηση μέσα από την όποια δουλειά
καταφέρω να βρω, ακόμα και εάν δεν σχετίζεται με το
όραμά μου; πως θα την εντάξω στην επαγγελματική
μου εξέλιξη αλλά και την πορεία της ζωής μου;
Πρόκειται για εύλογα ερωτήματα ιδιαίτερα μέσα
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η απάντηση
είναι ότι έχω να μάθω να παίρνω αποφάσεις
αξιοποιώντας συνθετικά τις εσωτερικές αλλά και
τις εξωτερικές συνθήκες, να έχω ατομικό όραμα,
να προχωρώ σε δράση και να εντάσσω τις δράσεις
μου ως μέρος στο όλον του οράματος μου.
Οι νέοι οι ενταγμένοι σε προγράμματα απεξάρτησης,
βρίσκονται και αυτοί μπροστά σε μία νέα φάση ζωής,
σε αλλαγή. Ο αναστοχασμός της μέχρι τώρα ζωής
τους και της περιόδου χρήσης μπορεί να ανοίξει
ορίζοντες για στόχους δράσης. Η εμπειρία από την
συνεργασία με νέους που βρίσκονται σε προγράμματα
απεξάρτησης έχει δείξει ότι η μεγαλύτερη δυσκολία
των νέων να ενταχθούν ξανά στον εργασιακό χώρο
είναι να στο να πιστέψουν ότι έχουν μέσα τους
δυνάμεις και δεξιότητες. Η απουσία από την ενεργό
επαγγελματική δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, η έλλειψη συγκεκριμένης ειδίκευσης
και άλλα τέτοιου τύπου προβλήματα, χωρίς να
θεωρώ ότι δεν είναι υπαρκτά, είναι αντιμετωπίσιμα
και δευτερεύοντα μπροστά στην ανάγκη αποδοχής
του εαυτού και την πίστη στις δυνάμεις τους. Στο
καθρέφτισμα των δεξιοτήτων ζωής που ο ειδικός
βλέπει να έχουν, κυριαρχούσε η απάντηση: «τότε
μπορούσα, ήταν κάτω από χρήση».
Στην συχνά παρατηρούμενη προκατάληψη που
αναθέτει στην ουσία τον κινητοποιητικό παράγοντα
για την απόδοση, η απάντηση είναι;
Γίνεσαι κοινωνικός εάν δεν έχεις μάθει από πολύ
νωρίς να είσαι;
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Γίνεσαι δημιουργικός, υπεύθυνος, οργανωτικός
κλπ. εάν δεν προϋπάρχουν και δεν καλλιεργηθούν
τα ψυχικά αποθέματα;
Αυτό που οι ουσίες ίσως προσέφεραν ήταν η
καταστολή οδυνηρών συναισθημάτων, πόνου
φόβου, θλίψης, μοναξιάς, ανημπόριας κ.α.
εμποδίζοντας όμως ταυτόχρονα το πέρασμα από
τις συμπληγάδες πέτρες που αυτά δημιουργούσαν.
Όταν οι νέοι των προγραμμάτων, μέσα από
ατομικές, οικογενειακές και ομαδικές συναντήσεις
ξανασυναντήσουν ότι μέχρι τώρα απέφευγαν,
αναγνωρίσουν και αξιοποιήσουν όλα τα επιτεύγματα
τους, σταθούν με τόλμη μπροστά στις αδυναμίες
τους και αρχίσουν να αγαπούν το εαυτό τους,
μπορούν και να δεσμεύονται στην δουλειά με τον
επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν δίνει
φυσικά «οδηγίες προς ναυτιλλομένους» ούτε
εξωτερικούς χάρτες επαγγελματικών επιλογών.
Γίνεται αποτελεσματικός όταν να τον δούμε ως
μία όψη του προσανατολισμού ζωής με το οποίο
διαπλέκεται.
Ο αναστοχασμός, οι νέες αφηγήσεις, η αυτοποίηση
που αναδύονται μέσα και από τη σχέση με τον ειδικό,
φέρνουν στη επιφάνεια τον πλούτο του κάθε ατόμου.
Τότε ο συμβουλευόμενος μπορεί να βοηθηθεί,πάνω
σε ρεαλιστική βάση, να αντιμετωπίσει την εργασιακή
πραγματικότητα και την ποικιλία των συναισθημάτων
που δημιουργεί σε κάθε άνθρωπο το νέο και η
αλλαγή.

Για να διανύσει κανείς
χιλιόμετρα χρειάζεται πάντοτε
να κάνει το πρώτο βήμα.
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Κριτική Βιβλίων
Αλέξανδρος Λάππας
Σύμβουλος Εξαρτήσεων
Θεραπευτής
Ιδρυτικό μέλος Κέντρου
Έρευνας Ανθρώπινων
Συμπεριφορών

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Carlton K. Erickson, Ph.D
εκδόσεις - Ισόρροπων
Ο Δρ Erickson, εξαιρετικός ερευνητής και ομιλητής, που είχα την ευκαιρία να
παρακολουθήσω μια διάλεξή του σε συμπόσιο για τις εξαρτητικές διαταραχές,
στο Λονδίνο το 2003, παρουσιάζει ένα βιβλίο που εξηγεί τη σύνδεση της
χρήσης των ουσιών, με τις ευρύτερες αλλά και επί μέρους εγκεφαλικές
λειτουργίες. Πιστός στην άποψή ότι η εξάρτηση είναι ασθένεια, εξηγεί τους
τρόπους που η έρευνα της νευροφυσιολογίας έχει προσπαθήσει να κάνει αυτές
τις συνδέσεις. Ξεκινάει από τον ορισμό του «εθισμού» και μας εισάγει στην
επιστήμη του εγκεφάλου. Δεν μένει όμως μόνο εκεί, δηλαδή στην ανατομική
και νευρολογική παρουσίαση του θέματος της εξάρτησης, αλλά αναφέρεται με
κριτική διάθεση και στη θεραπεία. Τέλος, πάντα με κριτική διάθεση εξηγεί και
το πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε με τα ευρήματα της επιστημονικής
έρευνας, αφού χρειάζονται πολλές επαναληπτικές έρευνες προκειμένου να πιστοποιηθεί η εγκυρότητα
μια έρευνας. Ένα βιβλίο λίγο δυσκολονόητο ίσως σε κάποια τα σημεία του, αφού περιέχει και αρκετή
επιστημονική ορολογία, αλλά που διαβάζεται εύκολα στο μεγαλύτερο μέρος του, και αυτό χάρη στα
παραδείγματα κλινικών περιπτώσεων που παρουσιάζει.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Προετοιμάζοντας τους Ανθρώπους για Αλλαγή
William R. Miller, Stephen Rollnick
εκδόσεις Λίτσας
Η μοναδική ένσταση αφορά τον τίτλο του βιβλίου (ακούγεται κάπως ψυχιατρικός)
καθώς και στην εμμονή χρήσης, στη μετάφραση, των όρων θεραπείας και
θεραπευτή. Αυτό γιατί η προσέγγιση αυτής της μεθόδου, δεν προϋποθέτει
και αυτό είναι βασικό στο περίφημο πνεύμα (M.I. spirit) την «ειδικότητα», του
θεραπευτή. Αυτή η μέθοδος αφορά την ανθρώπινη σχέση και είναι βαθύτατα
ανθρωποκεντρική. Το βιβλίο και το θέμα του είναι κορυφαίο. Είναι από τα
καλύτερα που έχω διαβάσει σαν ειδικός των εξαρτήσεων και βεβαίως μια
μέθοδος που είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Οι συγγραφείς του, εξαιρετικοί
ομιλητές και οι δύο, που επίσης είχα την ευκαιρία να τους παρακολουθήσω
σε εκπαιδευτικές ημερίδες στο Λονδίνο, ανέπτυξαν μια προσέγγιση που κάνει
με μεγάλη επιτυχία αυτό που υπόσχεται. Βοηθάει ανθρώπους να προετοιμαστούν να αλλάξουν. Αυτό
μπορεί να γίνει με μια και μόνο παρέμβαση, χωρίς την προϋπόθεση της εδραίωσης της θεραπευτικής
συμμαχίας, που βεβαίως είναι απαραίτητη για την θεραπεία. Αρκεί το περίφημο «πνεύμα» της συνέντευξης
κινητοποίησης. Ένα βιβλίο, που πολλοί που εργάζονται στο χώρο θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν,
παίρνοντας πολύτιμες πληροφορίες, που θα τους βοηθήσουν στο έργο τους και θα μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν με επιτυχία την αντίσταση που πολλοί εξαρτημένοι προβάλουν στην πίεση για αλλαγή.
Ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για πολλούς γονείς, αφού μέσα σε αυτό θα
βρουν πολλές οδηγίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο να βοηθήσεις κάποιον να αλλάξει.
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Μύθοι και
πραγματικότητα
γύρω από το τζόγο
• Μύθος: Πρέπει να παίζεις κάθε μέρα για να
θεωρηθεί ότι έχεις πρόβλημα με το τζόγο
• Πραγματικότητα: Κάποιος που είναι εθισμένος στο
τζόγος, μπορεί να παίζει συχνά ή όχι. Ο εθισμός στο
τζόγο είναι πρόβλημα όταν φέρνει προβλήματα
ανεξάρτητα από τη συχνότητα.
• Μύθος: Ο τζόγος δεν είναι πραγματικό πρόβλημα
αν έχω αρκετά χρήματα να παίξω.
• Πραγματικότητα: Τα προβλήματα που
προκαλούνται από το τζόγο δεν είναι μόνο
οικονομικά. Προβληματικές οικογενειακές
σχέσεις, απομάκρυνση από τους φίλους που
δεν «παίζουν» ακόμα και προβλήματα υγείας
συμπεριλαμβάνονται σε αυτά.
• Μύθος: Τα οικογενειακά ή άλλα προβλήματα
οδηγούν τον τζογαδόρο στο τζόγο
• Πραγματικότητα: Πολλοί τζογαδόροι
εκλογικεύουν τη συμπεριφορά τους,
κατηγορώντας άλλους. Με αυτόν τον τρόπο δεν
αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα πράξεις τους
συμπεριλαμβανομένου και την αντιμετώπιση του
καταναγκαστικού τζόγου.
• Μύθος: Αν ένας τζογαδόρος, δημιουργήσει ένα
«χρέος» τότε καλό είναι να τον βοηθήσουμε να
το πληρώσει.
• Πραγματικότητα: Οι λύσεις τέτοιου τύπου δεν
προτείνονται σε καμία περίπτωση. Το πιο πιθανό
είναι ότι, μια τέτοια «λύση» θα βολέψει ακόμα
περισσότερο το άτομο που τζογάρει.

Πληροφορίες
για το τζόγο
• Ο εθισμός στο τζόγο αναφέρεται και ως η
«κρυμμένη ασθένεια» αφού δεν υπάρχουν εμφανή
εξωτερικά σημάδια/συμπτώματα όπως αυτά που
συναντάμε στους εθισμένους στο αλκοόλ και τα
ναρκωτικά.
• Ο εθισμός στο τζόγο ή αλλιώς καταναγκαστικός
τζόγος είναι ένα είδος συμπεριφορικού εθισμού,
όπου το άτομο δεν μπορεί να σταματήσει μια
συγκεκριμένη συμπεριφορά, καθώς αυτή τον
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κάνει να αισθάνεται καλά.
• Οι καταναγκαστικοί τζογαδόροι δεν μπορούν
να αντισταθούν στην παρόρμηση να τζογάρουν
ακόμα και αν ο τζόγος τους έχει συνέπειες στους
ίδιους ή τους κοντινούς του ανθρώπους. Ο τζόγος
είναι τα πάντα. Αυτό που σκέφτονται. Αυτό που
θέλουν. Αυτό που έχουν ανάγκη.
• Παρ’ όλες τις συνέπειες εξακολουθούν να
«παίζουν» είτε νιώθουν καλά, είτε όχι. Ακόμα και
όταν γνωρίζουν ότι οι πιθανότητες είναι εναντίον
τους, ακόμα και αν γνωρίζουν ότι δεν έχουν
χρήματα να πληρώσουν στη περίπτωση που
χάσουν, οι εθισμένοι στο τζόγο χρειάζονται να
παραμένουν στο «παιχνίδι».

Αναζητώντας Βοήθεια
Κάθε τζογαδόρος είναι μοναδικός. Αυτό που
χρειάζεται είναι ένα εξειδικευμένο πλάνο ανάρρωσης.
Το μεγαλύτερο βήμα στη θεραπεία σου είναι η δική
σου συμμετοχή σε αυτή.
Χρειάζεται πολύ κουράγιο να παραδεχθείς ότι έχεις
πρόβλημα με το τζόγο. Αυτό που είναι χρήσιμο να
θυμάσαι είναι ότι, πολλοί άνθρωποι πριν από σένα
με το ίδιο πρόβλημα, προσπάθησαν και τελικά
ελευθερώθηκαν.

Μην παίζεις με τις
πιθανότητες
Ποια είναι η διαδικασία;
Η πρώτη επαφή γίνεται τηλεφωνικά και μετά από
μία σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, σας κλείνουμε
άμεσα ώρα και ημέρα συνάντησης. Οι ώρες που
δεχόμαστε είναι 10.00 με 16.00 κάθε μέρα εκτός
από Σάββατο και Κυριακή. Η πρώτη συνεδρία
έχει χαρακτήρα αξιολόγησης περιστατικού. Αν
μένετε εκτός Αθηνών θα κανονιστεί τηλεφωνική
συνέντευξη.
Ένας από τους στόχους μας στο ΚΕΑΣ είναι να
απαντάμε άμεσα σε αιτήματα βοήθειας. Ο χρόνος
εισαγωγής όμως, εξαρτάται από την διαθεσιμότητα
θέσεων και την συνολική εικόνα που θα προκύψει
από την αξιολόγηση του θεραπευόμενου .
Πόσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα διαρκεί από 3 έως 6 μήνες με
συμμέτοχη δυο απογεύματα την εβδομάδα από
τις 18.00 μέχρι τις 20.30.
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