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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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Ζούμε σε μια εποχή που μπορεί να λάβει πολλούς χαρακτηρισμούς, ανάλογα με την οπτική
γωνία και τους διορθωτικούς φακούς του κάθε
ανθρώπου. Είναι ξεκάθαρο, όμως, ότι κυριαρχεί
ένα απαισιόδοξο κλίμα, συνοδευόμενο από μεγάλη αβεβαιότητα. Ερωτήματα όπως τί ισχύει από
όλα όσα ακούμε; και, τί θα γίνει ή δεν θα γίνει,
εντέλει; κάνουν το μέλλον να φαντάζει ”σκοτεινό
και αβέβαιο“.
Μία εποχή φτάνει στο Τέλος της. Είναι σίγουρο,
είναι βέβαιο, και πολλοί το ‘χουν πάρει απόφαση
και το έχουν δεχτεί. Το ποτάμι δεν γυρίζει πλέον
πίσω.
Τι γίνεται, όμως, στο χώρο της απεξάρτησης και
πιο συγκεκριμένα στο χώρο της ανάπτυξης, της
ενσωμάτωσης της έρευνας και της εφαρμογής
των μεθόδων που βασίζονται σε τεκμηριωμένα
αποτελεσματικές θεραπείες και πρωτόκολλα;
Η ιστορία προσφέρει πολλές διδαχές και μαθήματα
που απλά περιμένουν για να μας μεταδώσουν τα
πολύτιμα δεδομένα τους, ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε απλά, χρηστικά και ωφέλιμα. Δε χρειάζεται
να ανακαλύψουμε τον τροχό ξανά. Μία τάση που,
δυστυχώς, καλλιεργήθηκε συστηματικά στη χώρα
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μας και ευθύνεται για αρκετά χρόνια στασιμότητας,
απραξίας και παλινδρόμησης.
Εμείς στο Κέντρο Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών, μέσα από το ”ΤΕΛΟΣ“, είμαστε έτοιμοι
να βοηθήσουμε. Έχουμε πρόσβαση σε όλα αυτά
τα πολύτιμα δεδομένα. Κύριος στόχος μας παραμένει να τα γνωστοποιήσουμε σε όλους όσοι
ενδιαφέρονται για το χώρο της απεξάρτησης.
Συμπεριλαμβάνονται επιστημονικά νέα, αναφορές στην ιστορία και προσωπικές αφηγήσεις
ανθρώπων που νίκησαν.
Άλλωστε είναι αυτό που κάνουμε καλά.
Διαλέγουμε, λοιπόν, μέσα από την κρίση να αυξήσουμε τη δημιουργικότητά μας, να δυναμώσουμε
τις ελπίδες μας και να κάνουμε μια καινούρια Αρχή.
Το κινέζικο ιδεόγραμμα που βλέπετε σε αυτήν τη
σελίδα, αναφέρεται στην κρίση. Σύμφωνα με αυτό,
εμπεριέχει δύο έννοιες, τον κίνδυνο απ’ τη μία και
την ευκαιρία απ’ την άλλη. Αυτή είναι και η δική
μας απάντηση. Άσχετα με το πού θα οδηγηθούμε,
εμείς στο ΚΕΑΣ ήμασταν έτοιμοι να απαντήσουμε
με επιπλέον ιδέες, δημιουργικότητα, όρεξη και
θέληση για να προχωρήσουμε στο δρόμο μας.
Είμαστε περήφανοι και ναι, νιώθουμε ότι είμαστε
μόνο στην αρχή.
Η συντακτική ομάδα
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Tέλος

Το γοργών και χάριν έχει.
Ξεκινήστε τη δουλειά από πολύ νωρίς. Ναι, σωστά
καταλάβατε. Από την εγκυμοσύνη. Από τόσο νωρίς.
Να γιατί.
Οι πρόσφατες έρευνες της επιστήμης, της ιατρικής
αλλά και της ψυχολογίας, ανατρέπουν τη μέχρι
πρότινος αντίληψη ότι το έμβρυο, κατά την διάρκεια
της ζωής του στην κοιλιά της μητέρας του, δε
ζούσε κάτι σημαντικό. Πίστευαν ότι η εμπειρία
αυτή ήταν ασήμαντη και χωρίς κανέναν αντίκτυπο
στην ψυχολογική υγεία του βρέφους. Εξάλλου, ο
πατέρας της ψυχανάλυσης Sigmund Freud, πίστευε
ότι τα πρώτα χρόνια του βρέφους είναι κρίσιμα στην
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και ότι σε μεγάλο
βαθμό η ψυχική του ισορροπία ή όχι εξαρτάται από
τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εκείνη την περίοδο,
και όχι πιο πριν.
Φαίνεται, λοιπόν, πως έκανε λάθος. Η επιστήμη,
σήμερα, με την πληθώρα των ερευνητικών εργαλείων
και μεθόδων της επιβεβαιώνει με πανηγυρικό και
αδιαμφισβήτητο τρόπο το γεγονός ότι το έμβρυο,
ενώ είναι ακόμη μέσα στην κοιλιά της μητέρας του,
συμμετέχει στη ζωή. Αυτό έρχεται να συμφωνήσει
με τις παρατηρήσεις των περισσότερων γυναικών
αλλά και των συζύγων τους, κατά τη διάρκεια της
κύησης. Μία εντυπωσιακή αλλαγή στις γενικές
σωματικές λειτουργίες της μητέρας και ταυτόχρονα
μια ιδιαίτερη συναισθηματική σύνδεση με το έμβρυο
και τις λειτουργίες του.
Έτσι λοιπόν, δεν καταρρίπτεται μόνο, η αντίληψη
ότι αυτή η περίοδος στη ζωή μας, ήταν ασήμαντη,
αλλά και η άποψη ότι ως έμβρυα δεν αισθανόμαστε
και δεν καταλαβαίνουμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε και
δε μαθαίνουμε τίποτα. Δηλαδή, ότι συμβαίνει στο
περιβάλλον του εμβρύου, δεν έχει κανέναν αντίκτυπο
και ουδεμία επιρροή στην εξέλιξη του. Λάθος.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ψυχολογική κατάσταση της
μητέρας παίζει μεγάλο ρόλο και επηρεάζει το παιδί
της, καθώς επίσης την ομαλή ανάπτυξή του. Αν η
εγκυμοσύνη είναι ανεπιθύμητη, κάτι που συμβαίνει
σε πολλές περιπτώσεις, και η διακοπή της κύησης
δεν είναι εφικτή, το έμβρυο αισθάνεται ανεπιθύμητο.
Είναι πολύ πιθανό, η αίσθηση αυτή, να το συνοδεύσει
στην ενήλικη ζωή του.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση
του Π.. Ο συγκεκριμένος νεαρός εξαρτημένος, όταν
πρωτομπήκε σε μια θεραπευτική ομάδα, ανέφερε σαν
αρχική του δυσκολία την έλλειψη της αίσθησης του
«ανείκειν». Σε θεραπευτικό επίπεδο και σύμφωνα με
τον Yalom αυτή είναι μια εξαιρετική δήλωση-στόχος

για την ομαδική δουλειά. Πράγματι, ο Π. είχε την
ευκαιρία να εξετάσει, αργότερα, τον τρόπο με τον
οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να
μένει ”απ΄ έξω“, επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχική
του αίσθηση. Αυτό είναι που, στην ψυχολογία,
ονομάζουμε “αυτοεκπληρούμενη προφητεία”. Το
άτομο φοβάται ή ανησυχεί για κάτι, π.χ ότι θα τον
εγκαταλείψουν. Με έναν υποσυνείδητο μεν αλλά
συγκεκριμένο και μεθοδικό τρόπο δε, λειτουργεί
έτσι ώστε να προκαλέσει την τελική εγκατάλειψη.
Σε δεύτερο επίπεδο, και με βάση τα όσα αναφέρουν
οι πρόσφατες έρευνες για τη ζωή του εμβρύου,
μπορούμε εύκολα να συνδέσουμε την αίσθηση του
”δεν ανήκω“ με το συναίσθημα της μητέρας ότι αυτό
το έμβρυο δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Δεν
ανήκε εκεί. Ήταν ένα λάθος.
Επίσης, η νευρικότητα του παιδιού μέσα στην κοιλιά
συνδέεται με το άγχος και το φόβο της μητέρας.
Συγκριτικά με τα έμβρυα πιο ήρεμων και σταθερών
μητέρων, η καρδιά τους χτυπάει γρηγορότερα
και κινούνται περισσότερο. Αργότερα δε, είναι
πιθανό να αναπτύξουν και άλλα προβλήματα όπως
αδυναμία συγκέντρωσης, το περίφημο και αρκετά
αμφισβητήσιμο ADD (Attention Deficit Disorder
στα ελληνικά διαταραχή ελλειμματικής προσοχής),
κάτι που είχε διαγνωστεί στο περιστατικό του Π. του
παραπάνω παραδείγματος.
Άρα, οι πρώτοι μήνες της ύπαρξης μας ως έμβρυα,
όχι μόνο δεν είναι ασήμαντοι, αλλά φαίνεται ότι
αποτελούν τη βάση για την υπόλοιπη ζωή μας.
Πιθανότατα, οτιδήποτε μας συμβαίνει εκείνη την
περίοδο να ξεχνιέται δύσκολα και μοιάζει να μας
ακολουθεί για αρκετό καιρό.
Έτσι, λοιπόν, και για να μην ξεχνιόμαστε, το
γοργών και χάριν έχει! Η συνταγή είναι απλή. Την
περισσότερη δουλειά όπως καταλαβαίνετε την κάνει
η μητέρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι
να αφήνει τον εαυτό της να ενδίδει στις χειρότερες
διατροφικές επιλογές, να καπνίζει και να πίνει. Επίσης
να ανησυχεί, να αγχώνετε, το μυαλό της να πηγαίνει
πάντα στο κακό, και ενίοτε να χτυπάει, επικουρικά,
καμιά καταθλιψούλα. Αν περισσεύει και καμιά κρίση
πανικού, ακόμα καλύτερα. Όλα βοηθάνε, τίποτα δεν
πάει χαμένο. Σε γενικές γραμμές απ’ ότι διαβάζετε,
απ’ ότι σας λένε οι ειδικοί και οι γιατροί, κάντε το
αντίθετο. Τόσο απλά. Πολλές μητέρες έχουν ταλέντο
σε όλα αυτά, είναι στο DNA τους, αυτό που λέμε
”κληρονομικό χάρισμα“. Υπάρχουν όμως πολλοί
τους οποίους η φύση δεν έχει προικίσει τόσο και
θέλουν καθαρές, σαφείς οδηγίες. Μην τους αφήσουμε

στη μοίρα τους.
Όσο για τους εργατικούς πατεράδες που τα δίνουν όλα
στη δουλειά και δεν περισσεύει χρόνος για το σπίτι,
προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν οι στιγμιαίες κρίσεις
συνείδησης, τύψεις για την έλλειψη συμμετοχής και
συμπαράστασης κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης,
πάσα προσφορά δεκτή. Όρεξη να υπάρχει. Βάλτε
το χεράκι σας εκεί που δεν πρέπει, πάρτε θέση επί
παντός επιστητού, ξέρετε ή δεν ξέρετε τι λέτε, δεν
έχει σημασία. Είναι καλύτερα, βέβαια, να μην ξέρετε.
Έτσι θα σπάσετε τα νεύρα της γυναίκας σας στα
σίγουρα και η βοήθειά σας θα είναι, όπως είπαμε,
πολύτιμη. Μη φοβάστε, δεν είναι δύσκολο. Αυτές οι
συμπεριφορές στους άνδρες, είτε το παραδεχόμαστε
είτε όχι, βγαίνουν αυτόματα ούτως ή άλλως. Είμαστε
ταλαντούχοι στ’ αλήθεια. Όπως λέει και ο δρ. John
Gray στο βιβλίο του “Άνδρες από τον Άρη Γυναίκες
από την Αφροδίτη”, από κάποια κάποια ανωμαλία της
φύσης, φοράμε το καπέλο του ξερόλα επιδιορθωτή και
αρχίζουμε να μοιράζουμε συμβουλές και υποδείξεις
στη γυναίκα μας προκειμένου να τη βοηθήσουμε,
την κακομοίρα, να λύσει τα προβλήματα για τα οποία
εκφράζει δυσαρέσκεια. Αυτό που κάνουμε στην
πραγματικότητα δεν βοηθάει βέβαια, γιατί το μόνο που
θέλει η σύντροφός μας είναι συμπαράσταση και όχι
επιδιόρθωση. Αλλά εμείς εκεί. Αγέρωχοι, δεν μασάμε.
Υποψιάζομαι - και είμαι σίγουρος ότι η επιστήμη θα
ερευνήσει σύντομα το θέμα - ότι έχει να κάνει με τα
γονίδιά μας. Κάποιο μπαμπέσικο γονίδιο ευθύνεται
για όλα αυτά, αλλά μην στεναχωριέστε. Μέχρι να
το βρουν οι νευροβιολόγοι έχουμε το πάνω χέρι και
διατηρούμε το προνόμιο να τα κάνουμε θάλασσα.
Αρκετά όμως για αυτήν την περίοδο. Πάμε παρακάτω
γιατί η δουλειά μας μόλις άρχισε. Έχουμε ακόμα
δρόμο. Εξάλλου, η δουλειά, όπως είπαμε, είναι
σοβαρή, και δεν πρέπει να την αφήσουμε στην τύχη,
ή σε άλλους.
Τα πρώτα χρόνια.
Λίγα λόγια για τη θεωρία. Θα πρέπει να ξέρετε ότι
υπάρχουν πάρα πολλές επιστημονικές θεωρίες που
προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της
εξάρτησης. Στο βιβλίο αυτό θα αναφέρω αρκετές
που θα μας βοηθήσουν στο έργο μας, το οποίο,
θυμίζω, ότι είναι πώς να ωθήσουμε τα παιδιά μας
να αναπτύξουν εξαρτητικές προσωπικότητες. Μην
αγχώνεστε. Φαίνεται κουραστικό και πολύπλοκο,
αλλά αν χαλαρώσετε θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ
εύκολο. Πώς μαθαίνεις ένα κορίτσι να βοηθάει τη
μητέρα του στις δουλειές του σπιτιού, ή ένα αγόρι
να κλοτσάει την μπάλα, ή να πετάει αετό; Τόσο
απλό και εύκολο. Αρκεί να ξέρουμε τι κάνουμε. Οι
θεωρίες διαφέρουν μεταξύ τους σε αρκετά σημεία
ενώ συμφωνούν σε άλλα. Αυτό δε μας πειράζει, γιατί
όλες είναι χρήσιμες και μπορούν να μας δώσουν
πολύτιμες συμβουλές. Όσο ταλαντούχος και να

είναι κανείς - έχω γνωρίσει αρκετούς από αυτούς - οι
περισσότεροι θέλουμε οδηγίες. Σωστές ή λάθος δεν
έχει σημασία. Εξάλλου, όπως η φύση δεν παράγει
σκουπίδια, έτσι κι εμείς δεν πετάμε τίποτα. Όλα
είναι χρήσιμα.
Εκτός του κέρδους που μπορούμε να αποκομίσουμε
από την επιστήμη θα ψάξουμε να βρούμε και
εμπειρικά παραδείγματα. Άλλωστε, όλοι συμφωνούν
ότι η εμπειρία είναι χρυσός, όσον αφορά τη μάθηση.
Είναι ο καλύτερος τρόπος μακράν για να μάθουν οι
άνθρωποι που βίωσαν μια εμπειρία, αλλά και πολλοί
άλλοι που ακούν για αυτήν την εμπειρία.
Πάμε λοιπόν από την αρχή.
Τί λέει ο Sigmund Freud από τη δική του
ψυχαναλυτική σκοπιά για το θέμα μας; Ο Freud, ένας
πολύ αξιόλογος άνθρωπος, θεωρείται από πολλούς
ότι έχει συνεισφέρει τα περισσότερα από όλους
στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Υπάρχουν, όμως και αρκετοί που διαφωνούν με
αυτό και κρίνουν τις θεωρίες του ως ξεπερασμένες.
Αυτό είναι άλλο θέμα και δε θα σταθούμε σε αυτό.
Παρόλα αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε στον
Freud ότι ανακάλυψε τους αμυντικούς μηχανισμούς
συμπεριφοράς, καθώς επίσης τη σημασία και τις
επιπλοκές της ανησυχίας (anxiety) στην ανθρώπινη
ύπαρξη. Επίσης, ήταν ο πρώτος που περιέγραψε το
υποσυνείδητο κομμάτι του νου, καθώς και τη σημασία
των πρώτων παιδικών εμπειριών για τη μελλοντική
ανάπτυξη του ατόμου. Επιπλέον, ήταν ο πρώτος
που πίστευε ότι η σεξουαλική συμπεριφορά των
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ανθρώπων χρήζει επιστημονικής μελέτης και χώρισε
την ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη σε πέντε στάδια.
Το πρώτο το ονόμασε Στοματικό στάδιο (Oral stage),
ξεκινάει από την γέννηση μέχρι τους 18 μήνες
περίπου. Εδώ η ευχαρίστηση έρχεται κυρίως από το
στόμα, τον θηλασμό και την πιπίλα. Με αυτόν τον
τρόπο το άτομο χαλαρώνει από την ένταση και τον
εκνευρισμό. Πίστευε λοιπόν ο Freud ότι τα άτομα
που δεν ικανοποιούν αυτές τους τις ανάγκες τείνουν
να αναμένουν την απογοήτευση σε κάθε στροφή
της ζωής τους και γενικά είναι αυτοί που υιοθετούν
απαισιόδοξη στάση για την ζωή τους.

Μάλιστα πίστευε ότι ο αλκοολισμός
θεωρείται το αποτέλεσμα αυτής της
δυναμικής και για αυτό ονομάζεται
και στοματικός εθισμός από πολλούς
ψυχαναλυτές.

Ευχαριστούμε Sigmund, είναι μια χρήσιμη
πληροφορία για μας. Όχι, λοιπόν, στον θηλασμό,
όχι στην ευχαρίστηση και στη χαλάρωση από τόσο
νωρίς. Μην κακομάθουμε τα παιδιά μας από τα πρώτα
βήματά τους στην ζωή. Ένας φίλος μου, κάποτε σε ένα
χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όταν η κουβέντα έφτασε
στις δυσκολίες που είχαν κάποιοι γονείς με τα παιδιά
τους, ξαφνικά άρχισε να βρίζει τα παιδιά του, γιατί
έκανε τόσους κόπους και έξοδα για αυτά και εκείνα
παρέμεναν κακομαθημένα κωλόπαιδα. Βέβαια αυτός
ο πολύ καλός φίλος δεν είχε παιδιά, πράγμα που
έφερε γέλιο όταν το συζητήσαμε, αλλά μου άρεσε ο
τρόπος που σκεφτόταν. Πιο κάτω σε αυτό το βιβλίο
θα σας πω και για την περιβόητη μαύρη παιδαγωγική.
Μια πολύ σημαντική θεωρία που θα μας βοηθήσει,
δίνοντας μας και άλλες πληροφορίες για το πώς
θα εξασφαλίσουμε την ανατροφή προβληματικών
ανθρώπων. Θα ικανοποιούν τις ανάγκες τους με
μεγάλη δυσκολία και συνεπώς επιρρεπείς στην
εξάρτηση από τα ναρκωτικά το αλκοόλ τον τζόγο
και γενικά από πράγματα έξω από τον εαυτό τους.
Στο δεύτερο στάδιο το πρωκτικό στάδιο (Anal stage)
Από τους 18 μήνες έως 3 χρόνια περίπου. Εδώ το
βρέφος για ένα μυστήριο λόγο θεωρεί τα κόπρανα
του το σπουδαιότερο και πολυτιμότερο πράγμα.
Ευχαριστείται με την κατακράτηση και εκκένωσή
τους. Πιστεύεται ότι αν αυτοί που παρέχουν φροντίδα
στο βρέφος το ντροπιάσουν για αυτή του την
λειτουργία, επηρεάζουν με την αυτοεκτίμησή του.
Η προσωπικότητα αυτού του ατόμου μελλοντικά θα
χαρακτηρίζεται από ξεροκεφαλιά, επαναστατικότητα,
και έντονη τάση να έχει τον έλεγχο.
Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν
σε αυτό το στάδιο, η συνταγή είναι απλή. Απλά
ντροπιάστε το παιδί, κάνοντας αστειάκια με την
μυρωδιά, το σχήμα και γενικά με ότι σας κατέβει
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για τα κακάκια του παιδιού. Είναι, επίσης, πολύ
σημαντικό όταν έρθει η ώρα της εκπαίδευσης για την
τουαλέτα, να του σπάτε τα νεύρα. Να το βάζετε με
το ζόρι να τα κάνει μέχρι να σιχαθεί τον εαυτό του,
εσάς, την τουαλέτα, το σύμπαν και ότι συνδέεται με
αυτή την δουλειά.
Στο τρίτο στάδιο, το φαλλικό, από τα 3 έως τα 5
χρόνια της ζωής του το παιδί στρέφει την προσοχή
του στα γεννητικά του όργανα σαν την πρωταρχική
πηγή ευχαρίστησης. Τουλάχιστον αυτό πίστευε ο
Sigmund. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι δεν
θυμάστε τι γινόταν τότε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία.
Σημασία έχει τι κάνουμε τώρα.
Σε αυτό το στάδιο έχουμε την εμφάνιση του
Οιδιπόδειου συμπλέγματος για τα αγοράκια και το
αντίστοιχο της Ηλέκτρας για τα κοριτσάκια. Το αγόρι
θέλει να εκθρονίσει τον πατέρα και να κατακτήσει τη
μητέρα, ενώ το κορίτσι αντίστροφα, θέλει να βγάλει
από τη μέση τη μητέρα προς χάριν του αγαπημένου
της μπαμπάκα. Αθώα πράγματα τα οποία όμως, όπως
πίστευε ο Φρόυντ, αν δεν τακτοποιηθούν αργότερα,
δεν θα είναι τόσο χαριτωμένα και θα έχουν δυσμενείς
επιπτώσεις στη δημιουργία υγειών σεξουαλικών
σχέσεων. Εάν η χρήση των ουσιών συνδέεται με
αυτήν την κατάσταση δεν ξέρω, αλλά υποψιάζομαι
πως ναι, μιας και οι περισσότεροι εξαρτημένοι με τους
οποίους έχω δουλέψει μέχρι σήμερα συνδέουν τη
χρήση των ουσιών με τη δυσκολία να προσεγγίσουν
ερωτικά το αντίθετο φύλο. Σχεδόν όλοι συνδέουν
την χρήση με το κίνητρο της χαλάρωσης αλλά και
των καλύτερων επιδόσεων. Τουλάχιστον στα πρώτα
στάδια της εξάρτησης τους, γιατί μετά άστα... Ας μην
ξεχνάμε και το τραγούδι εθνικό ύμνο για πολλούς
χρήστες που τραγουδούσε ο Ian Dury στη δεκαετία
του 70 με τίτλο «Sex & Drugs & Rock & Roll». Ωραίο
τραγούδι παρεμπιπτόντως.
Στην εφηβεία συναντάμε το στάδιο που ο Φρόυντ
ονόμαζε γενετικό. Κάτω από ευνοϊκότερες συνθήκες
τα παιδιά εγκαταλείπουν την επιθετική στάση απέναντι
στο γονέα του ίδιου φύλου, που πηγάζει από τα
πιο πάνω αναφερθέντα συμπλέγματα. Σταδιακά
θα ταυτιστούν μαζί του, υιοθετώντας τις αξίες, τα
πιστεύω, και τις συνήθειές του. Όμως προσοχή!!
Αν, για παράδειγμα, οι γονείς πίνουν πολύ τότε τα
παιδιά πιθανόν να υιοθετήσουν αυτήν την τάση για
να αντιμετωπίζουν την ζωή. Το μήνυμα προς τα παιδιά
είναι ότι αντιμετωπίζουμε τη ζωή και τα προβλήματά
της πίνοντας. Το πιάσατε το υπονοούμενο; Μην
ξεχνιόμαστε. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για
να δείξουμε το δρόμο στα παιδιά μας.
Είμαι σίγουρος ότι αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε τι πρέπει
να κάνετε. Για τους αρχάριους, τους δύσπιστους ή
τους λίγο πιο αργούς, θα δώσω περισσότερες οδηγίες,
ξεκάθαρες και πιο συγκεκριμένες στο επόμενο τεύχος.
Απαγορεύεται η αστοχία.

απορίες

Ε&Α

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ
1. Ο εθισμός μεταφέρεται γονιδιακά μέσω DNA?
Υπάρχουν έρευνες που έχουν προσπαθήσει να
απαντήσουν αυτήν την ερώτηση. Μεταξύ αυτών
είναι οι έρευνες με παιδιά που οι γονείς τους ήταν
αλκοολικοί, αλλά μεγάλωσαν σε οικογένειες που
δεν υπήρχε αλκοολισμός. Αν εδώ εμφανιζόταν
αλκοολισμός, μάλλον θα οφειλόταν σε βιολογικούς
παράγοντες. Παρόλα αυτά το ποσοστό ήταν πάρα
πολύ μικρό και σε καμία περίπτωση δεν ξεκαθάρισε
την εικόνα. Άλλες έρευνες με πανομοιότυπους
διδύμους, στους οποίους ερευνήθηκε αν και σε
ποιό βαθμό παρουσιάζεται αλκοολισμός στους δύο,
κάτι που θα έδινε βάση στο συγκεκριμένο ερώτημα.
Κάποιες άλλες μέτρησαν την ισχύ μιας ηλεκτρικής
τάσης στον εγκέφαλο, την περίφημη P3. Για μια
ακόμη φορά σε όλες τις έρευνες τα ερωτήματα και
η σύγχυση αυξήθηκε. Αυτό, στο οποίο τείνει να
καταλήξει η επιστήμη είναι ότι ο εθισμός, τελικά, είναι
ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο επηρεάζεται
από πάρα πολλούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών
μπορεί να είναι και βιολογικοί, αλλά δεν υπάρχουν
ισχυρές αποδείξεις για αυτό.
2. Μπορεί να προγνωσθεί τυχόν εθισμός σε
ουσίες, αλκοόλ, ή άλλου είδους, ανάλογα με
το χαρακτήρα ενός ανθρώπου?
Όχι, ή τουλάχιστον όχι με μεγάλη βεβαιότητα.
Παρόλα αυτά, είναι σίγουρο ότι αν στο σπίτι γίνεται
χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ από τους γονείς,
υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες για εμφάνιση
προβλήματος με ουσίες και στα παιδιά. Δεν
υπάρχουν έρευνες που να δείχνουν την ύπαρξη
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν
να αποδοθούν ή να ξεχωρίσουν τον αλκοολικό ή/
και τον χρήστη των ουσιών. Χαρακτηριστικά που
δε θα βρίσκαμε ούτε σε άλλους ανθρώπους που
δεν έχουν τέτοιου είδους προβλήματα.
3. Το να δοκιμάσει κάποιος ναρκωτικά είναι
ένδειξη θάρρους ή δειλίας?
Δεν υπάρχει σύνδεση της χρήσης ή κατάχρησης των
ουσιών με το θάρρος ή τη δείλια. Πιθανόν, κάποιος
που φοβάται πολύ, να βρήκε ανακούφιση και να
πήρε θάρρος πίνοντας κάτι, αλλά δεν φαίνεται να
είναι η κυρίαρχη νόρμα. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι
οι κοινωνικοί παράγοντες είναι αυτοί που συνδέονται

ή ¨ευθύνονται¨, για τον πειραματισμό με τις ουσίες.
Επιπλέον, οι νέοι επηρεάζονται από τα πρότυπα,
δηλαδή από τις συμπεριφορές άλλων ανθρώπων,
ομοίων κυρίως, κάτι που ο A. Bandura ονόμαζε
Modeling. Έτσι, μπορούμε, σχετικά εύκολα, να
εντοπίσουμε συνθήκες που ευνοούν την εισαγωγή
στη χρήση.
4. Ποιά είναι τα εμφανή συμπτώματα της
χρήσης ηρωίνης, κοκαϊνης, χασίς και χαπιών?
Με λίγα λόγια τα πιο εμφανή συμπτώματα της χρήσης
ηρωίνης, ναρκωτικών ή ηρεμιστικών χαπιών, είναι
μια υποτονική, και αρκετά μειωμένη δραστηριότητα
του ατόμου. Σε σχέση με την ηρωίνη μπορεί, εύκολα,
κάποιος να διαπιστώσει τη χρήση, ιδιαίτερα το
βράδυ. Η κόρη του οφθαλμού συστέλλεται και
γίνεται σαν καρφίτσα, ενώ θα έπρεπε αν είναι από
μέτρια έως σε μεγαλύτερο βαθμό διεσταλμένη.
Στη χρήση της κοκαΐνης συμβαίνει το αντίθετο.
Η κόρη διαστέλλεται, υπάρχει τάση για έντονη
δραστηριότητα και αυξημένη ενεργητικότητα.
Βλέπετε, η κοκαΐνη διεγείρει το κεντρικό νευρικό
σύστημα.
Το πιο εμφανές σύμπτωμα, το οποίο προδίδει χρήση
χασίς είναι τα κόκκινα μάτια που μοιάζει με αλλεργία.
Επίσης, η όρεξη που ανοίγει, ιδιαίτερα για τα γλυκά.
Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις, το πλέον εμφανές
είναι υπολείμματα ουσιών ή σύνεργα που οι χρήστες
ξεχνούν εδώ κι εκεί.
5. Με ποιό τρόπο μπορεί να κινητοποιήσει
μια οικογένεια το χρήστη-μέλος της να
σταματήσει, λαμβάνοντας υπ’όψη οτι αυτός
βρίσκεται σε άρνηση?
Η απάντηση, στην ερώτηση αυτή, δεν είναι εύκολη.
Όσοι έχουν ασχοληθεί με τη διαδικασία αλλαγής
των ανθρώπων, ξέρουν ότι είναι μία αργή, επίπονη
και με αρκετές φάσεις διαδικασία. Το καλύτερο που
έχουν να κάνουν, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας,
είναι να συμβουλευτούν ειδικούς, που γνωρίζουν
αυτήν τη διαδικασία και τις δυναμικές της. Έτσι θα
πάρουν καθοδήγηση και στήριξη, αποφεύγοντας
παράλληλα τις προτροπές τύπου ¨πέταξε τον έξω από
το σπίτι¨. Γενικά, οι σκληρές συμπεριφορές όχι μόνο
δε βοηθάνε, αλλά φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα,
αφού τις περισσότερες φορές προκαλούν αντίδραση
και επιθετικότητα.
Ερωτήσεις σας μπορείτε να στέλνετε στο e-mail
του περιοδικού: telos.magazine@gmail.com
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Οικογενειακές υποθέσεις

Η εμπειρία της
Λίτσας
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Η διαίσθησή μου πριν αρκετά χρόνια, μου έλεγε ότι
κάτι συμβαίνει με την κόρη μου. Ότι κάποιο σοβαρό
πρόβλημα υπάρχει. Αλλά εγώ για αρκετό καιρό,
μπορώ να πω τα 2-3 πρώτα χρόνια, αρνιόμουν
ότι αυτό που φοβόμουν συνέβαινε στο παιδί μου,
στην οικογένειά μας. Η λέξη που ερχόταν σαν
κακός εφιάλτης στο μυαλό μου ήταν ναρκωτικά,
αλλά δεν τολμούσα να τη σκεφτώ,πόσο μάλλον
να την προφέρω.
Η κατάσταση που βίωνα εκείνον τον καιρό, όπως
έμαθα αργότερα, ήταν μια τεράστια άρνηση που
είχε θυμό πολύ, οργή, αγανάκτηση, απογοήτευση,
απελπισία και κούραση πολύ. Γιατί η άρνηση δεν
ήρθε μόνη της, είχε και παρέα.
Αντιδρώντας με άρνηση και χωρίς να ζητώ βοήθεια,
προσαρμόστηκα στα προβλήματα που δημιουργεί
η χρήση, χωρίς να το καταλάβω: εκλογίκευση της
συμπεριφοράς της κόρης μου (εφηβεία), δικαιολογίες
για τις πράξεις της, κατηγορίες για τις παρέες της,
ευθύνες από τους φίλους/ φίλες κλπ.. Κι έτσι έμαθα
να καλύπτω –να κουκουλώνω– να προλαβαίνω και
να σώζω καταστάσεις. Ζούσα μία αυταπάτη. Έκρυβα
πράγματα από τον άνδρα μου, ο οποίος έλειπε
συχνά και για αρκετό καιρό από το σπίτι, λόγω
δουλειάς. Ένοιωθα ενοχές, αποτυχημένη, πικραμένη.
Όσο περνούσε ο καιρός εγώ εμπλεκόμουν όλο και
περισσότερο με τη χρήση του παιδιού μου.
Ζούσα στο θέατρο του παραλόγου με πρωταγωνιστή
τη χρήση. Η οποία δεν έλεγχε μόνο τη ζωή της κόρης
μου, αλλά και τη δική μου ζωή. Είχα παγιδευτεί. Δεν
το καταλάβαινα, όμως, επειδή θεωρούσα υποχρέωσή
μου να την προστατέψω, να τη φροντίσω και να
τη σώσω. Σιγά σιγά, έγινα συνένοχος, δίχως να το

καταλάβω, στη συντήρηση του προβλήματός της.
Λόγω άγνοιας; Λόγω της εγωπάθειάς μου; Λόγω
φόβου; Λόγω λανθασμένης αγάπης;
Κάποια στιγμή πήγαμε σε ψυχιάτρους για θεραπεία.
Ψυχροί, απόμακροι, στον κόσμο τους μπορώ να πω,
έγραφαν συνταγές με φάρμακα (χάπια-χάπια-χάπια),
κι όλα είναι εύκολα...
Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε σε ένα κρατικό
πρόγραμμα. Δε θα ξεχάσω τον τρόπο που
αντιμετωπίστηκα, στο χώρο υποδοχής, όσο περίμενα
το παιδί μου που είχε συνεδρία: αδιαφορία,
παγωμάρα, ούτε ένα χαμόγελο. Και οι άλλοι γονείς
αμίλητοι και φοβισμένοι μες τη θλίψη.
Δεν έγινε τίποτα κι εκεί. Και πάλι από την αρχή.
Εκείνον τον καιρό, όμως, είχα κουραστεί πάρα
πολύ. Είχα εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά, δεν
άντεχα άλλο να τρέχω πίσω της. Για πρώτη φορά
διαπίστωσα ότι για σχεδόν 6 χρόνια έκανα τα ίδια
πράγματα συνεχώς, περιμένοντας διαφορετικά
αποτελέσματα. Και τότε είπα «Θεέ μου, δε μπορώ
άλλο, βοήθησέ την να βρεθεί το κατάλληλο μέρος
που θα της κάνει». Ήταν η πρώτη φορά τότε, που
είπα ότι η κόρη μου είναι άρρωστη. Ότι χρειάζεται
κλινική. Ήταν μια παραδοχή από καρδιά, που πόναγε
πολύ, και άφησα το πρόβλημα από τα χέρια μου.
Δεν πέρασε πολύς καιρός, 3-4 μήνες, και μας είπαν
για κάποιο ιδιωτικό κέντρο. Δεν το πίστευα ότι
υπήρχε τέτοιο στη χώρα μου. Φυσικά πήγαμε.
Έτσι φθάσαμε στο ΚΕΑΣ ένα χειμωνιάτικο πρωινό
πριν 6 χρόνια. Μπαίνοντας μέσα, θυμάμαι τώρα,
ένιωσα μια ζεστασιά, μια ασφάλεια. Είδα ανθρώπους
χαμογελαστούς να μου απευθύνουν το λόγο, να με
ρωτούν αν θέλω καφέ ή τσάι, όχι να με λυπούνται
ή να κάνουν ότι δεν υπάρχω. Η δική μου η όψη
πρέπει να ήταν απελπιστική: ήμουν ταλαιπωρημένη,
φοβισμένη και πονούσα ψυχικά πάρα πολύ. Η
διαίσθησή μου όμως με καθησύχασε, ότι εδώ κάτι
διαφορετικό γίνεται. Είναι ήρεμα, είναι όμορφα.
Τα ίδια μου είπε και η κόρη μου όταν φεύγαμε:
«αυτό το μέρος μου κάνει και αυτή η γυναίκα είναι
τρομερή, ξέρει πάρα πολλά πράγματα».
Ενημέρωσα τον άνδρα μου και η κόρη μας ξεκίνησε
το πρόγραμμα. Παράλληλα μας ενημέρωσαν για
τις βοηθητικές ομάδες των Ανώνυμων Οικογενειών
και για τις παράλληλες δραστηριότητες του
προγράμματος: διαλέξεις, βιωματικά σεμινάρια,
ομάδα στήριξης γονέων για ό,τι απορίες έχουμε.
Έτσι ξεκίνησε η δική μου ενημέρωση σχετικά με
την αρρώστια. Και η ανάρρωσή μου, παράλληλα
με της κόρης μου.

Η ζωή κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης της κόρης
μου ήταν παράξενη. Αρχικά ένιωθα ένα τεράστιο
κενό. Έκλαιγα συχνά. Ο αποχωρισμός μας, στο
πρόγραμμα, ήταν επίσης δακρύβρεχτος. Αλλά
γιατί έκλαιγα; Από χαρά; Ή επειδή απέτυχα να
την κάνω εγώ καλά; Και τώρα τι κάνω εγώ; Είχα
μάθει να ζω στην ένταση και αυτό μου έλειπε...
(Στην αρχή, συνεχώς). Με τη βοήθεια των ειδικών
άρχισαν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα μέσα μου.
Κυρίαρχο συναίσθημα εκείνον τον καιρό, θυμάμαι,
ήταν η συγκρατημένη αισιοδοξία. Φοβήθηκα όταν
έπιασα τον εαυτό μου να είμαι ευτυχισμένη και
χαρούμενη κάποιες στιγμές. Είχα αγωνία για όταν
θα την ξαναέβλεπα. Γενικά ήμουν γεμάτη ανάμικτα
συναισθήματα.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για
μένα στην ανάρρωση ήταν
ο ίδιος μου ο εαυτός. Να
επικεντρωθώ σ’ εμένα και να
ελευθερώσω, με αγάπη, την
κόρη μου.
Να αναγνωρίσω τα σφάλματά μου, να δω τις
ατέλειές μου και να παραδεχθώ τα ελαττώματά
μου. Να παλεύω καθημερινά με τη δύναμη της
συνήθειας και με τις παλιές μου συμπεριφορές.
Να κάνω αλλαγές και να αναλαμβάνω το 100%
της ευθύνης της ζωής μου.
Στενοχωρήθηκα όταν στους 8 μήνες η κόρη μου
αποφάσισε να διακόψει το πρόγραμμα. Φοβήθηκα
για την πορεία της. Αλλά εγώ συνέχισα να
παρακολουθώ όλες τις δραστηριότητες του Κέντρου.
Σιγά σιγά έβρισκα το δρόμο μου. Τον εαυτό μου.
Ανακάλυπτα καινούργια πράγματα για μένα μέσα
από τα βιωματικά σεμινάρια. Είδα το ρόλο που είχα
πάρει μέσα στην οικογένεια. Είχα την ενημέρωση
που χρειαζόμουν μέσα από τις διαλέξεις σχετικά με
τον εθισμό, την υποτροπή, τα όρια, την επικοινωνία.
Έτσι όταν η κόρη μου έκανε υποτροπή μπορεί να
πόνεσα, αλλά δε φοβήθηκα, δεν πανικοβλήθηκα, δε
γύρισα σε παλιές συμπεριφορές. Ήμουν ήδη σε μια
ολιγομελή ομάδα ψυχοθεραπείας και ζήτησα βοήθεια
από τη θεραπεύτριά μου αμέσως. Αυτή η ομάδα
ήταν σταθμός στη ζωή μου, στο να αναθεωρήσω
πράγματα και να επαναπροσδιορίσω τη θέση μου
μέσα στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο.
Την υποτροπή του παιδιού μας την αντιμετωπίσαμε
με τον άνδρα μου ψύχραιμα. Ήμασταν ενωμένοι,
ξεκάθαροι, χωρίς φόβο, με κατανόηση και αγάπη.
Σύντομα η κόρη μας ζήτησε πάλι βοήθεια. Επέστρεψε

στο πρόγραμμα, το ολοκλήρωσε και συνεχίζει την
ανάρρωσή της. Όσο και να ακούγεται παράλογο,
έχω ευχαριστήσει την κόρη μου για την υποτροπή
της. Γιατί αυτή η κρίση ήταν για μένα μια ευκαιρία
να συνειδητοποιήσω την πραγματικότητα της
αρρώστιας, να δεσμευτώ απέναντι στον εαυτό μου,
να κάνω πράξεις όλα αυτά που είχα μάθει για να
έρθουν οι αλλαγές στη ζωή μου. Όταν άρχισα εγώ
να αλλάζω είδα ότι όλη η οικογένεια σιγά σιγά
άρχισε να αποδέχεται αυτές τις αλλαγές και να
τις υιοθετεί. Και οι αλλαγές είναι απλές: ανοιχτό
μυαλό, προθυμία, ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό
μου και κουράγιο. Έτσι άρχισα να δουλεύω και
να αλλάζω ένα πράγμα τη φορά. Το κυριότερο:
έγραψα την αναποτελεσματικότητα των παλιών μου
τρόπων και διαπίστωσα το πόση ανάγκη είχα την
ηρεμία, τη γαλήνη, τη στοργική επαφή μ’ εμένα,
από το να αναλώνομαι συνεχώς με τις ζωές και
τα προβλήματα των άλλων. Αυτό δε σημαίνει ότι
έχω σταματήσει να νοιάζομαι για τους άλλους,
αλλά πρώτα απ’ όλα νοιάζομαι για μένα. Αν εγώ
δεν είμαι καλά, η βοήθεια που θα δώσω, όταν μου
ζητηθεί, δε θα στηρίζεται σε υγιή τρόπο. Και δεν
είναι μόνο η βοήθεια: γενικά η επαφή μου με τους
άλλους ανθρώπους, η συνύπαρξη σ’ ένα χώρο,
η συμπόρευση σ’ αυτή τη ζωή με τους άλλους,
οι σχέσεις φιλίας που δημιουργώ. Προσπαθώ και
επιδιώκω την ισορροπία λογικής και συναισθήματος.
Όλα αυτά δε συνέβησαν από τη μία μέρα στην
άλλη. Ήθελαν χρόνο, υπομονή, κόπο, δύναμη για
να κατανοηθούν, να γίνουν κτήμα μου.
Η βοήθεια που απλόχερα μου έδωσαν και οι
άνθρωποι του προγράμματος είναι πολύ μεγάλη.
Ο καθένας με τον τρόπο του. Η ευγνωμοσύνη και
η εκτίμηση που νιώθω απέναντί τους δε μπορεί να
εκφραστεί. Η θεραπεύτριά μου: ό,τι και να πω γι’
αυτόν τον άνθρωπο είναι λίγο, νομίζω. Το καλύτερο
δώρο που της έχω κάνει πιστεύω πως είναι η αλλαγή
μου. Άγγιξε πολλές φορές ευαίσθητες χορδές του
είναι μου και με έβαζε σε διαδικασία ψαξίματος.
Πάντα μετά τη θεραπευτική ομάδα είχα δουλειά στο
σπίτι με τον εαυτό μου, άλλοτε προβληματισμένη,
άλλοτε ικανοποιημένη, άλλοτε συγκινημένη μαζί της.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την κόρη μου που η
αρρώστεια της ήταν η αφορμή να γνωρίσω αυτούς
τους ανθρώπους και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να
ανακαλύψω και να γνωρίσω εμένα. Να με αγαπήσω,
να με φροντίζω και να με συγχωρέσω για τα λάθη
μου.
Εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο
σας.
Σας ευχαριστώ πολύ,
Λίτσα
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απόψεις

Οι ναρκομανείς σε ανάρρωση
μπoρούν να πιουν αλκοόλ;
Μέρος δεύτερο		

Αλλάζοντας τις πολιτικές
σχετικά με το αλκοόλ.
Καθώς σε πολλές από τις Θεραπευτικές Κοινότητες
αναδύονταν προβλήματα, ο Michael Darcy
μαζί με την Κοινότητα Gateway Foundation,
πήραν την πρωτοβουλία και ζήτησαν από τον
ευρύτερο χώρο των θεραπευτικών κοινοτήτων
να ξανασκεφτούν τις πολιτικές τους σχετικά με
το αλκοόλ. Αυτή η Κοινότητα ήταν της δεύτερης
γενιάς (ιδρύθηκε το 1968), και ήταν άμεσα
επηρεασμένη από το DAYTOP, επομένως είχε
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μιμηθεί την ισχύουσα πολιτική περί αλκοόλ.
Όμως άρχισε να επανεξετάζει το θέμα όταν
οκτώ από τα δέκα μέλη του προσωπικού τους
ανέπτυξαν έντονο πρόβλημα αλκοολισμού
έχοντας επιτυχώς αναρρώσει από την εξάρτηση
τους στην ηρωίνη και σε άλλα ναρκωτικά. Το
Gateway άλλαξε την πολιτική του για το αλκοόλ
ακολουθώντας μερικά βήματα στην διάρκεια από
το 1973 έως το 1974. Ξεκίνησαν παρουσιάζοντας
μία φιλοσοφία για την αποχή από το αλκοόλ
και διαπραγματεύτηκαν μια σταθερή σχέση με
το Grant Hospital Alcoholism Treatment Unit

ώστε όποιο μέλος από το προσωπικό τους είχε
πρόβλημα αλκοολισμού να μπορούσε να πάει
εκεί. Το επόμενο βήμα ήταν έκανε συμφωνία
με το πρόγραμμα Lutheran General Alcoholism
Program, ένα σύστημα εκπαίδευσης, μέσα στα
πλαίσια του Gateway, περί αλκοολισμού και
της θεραπείας του, ενώ παράλληλα ξεκίνησε να
ενσωματώνει την φιλοσοφία των 12 βημάτων
στα πλαίσια της ήδη υπάρχουσας φιλοσοφίας
των Θεραπευτικών Κοινοτήτων.
Στις αρχές υπήρξε αρκετή αντίσταση απέναντι
στην αλλαγή πολιτικής περί αλκοόλ και μέσα
στην Gateway αλλά και στο ευρύτερο κίνημα
των Θεραπευτικών Κοινοτήτων. Η πολιτική αυτή
άρχισε να υιοθετείται και από άλλες Κοινότητες
στα τέλη τις δεκαετίας του ΄70 και στις αρχές της
δεκαετίας του ΄80 και σιγά-σιγά εξαπλώθηκε στις
περισσότερες στα μέσα του ’90. Για να γίνει αυτή
η αλλαγή φιλοσοφίας συνηγόρησαν διάφοροι
παράγοντες.
Ήδη είχε ξεκινήσει να λειτουργεί πιλοτικά από τις
αρχές των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, θεραπεία
ναρκομανών μαζί με αλκοολικούς (Eagleville
Hospital and the influence of Dr. Don Ottenberg,
η δουλειά του οποίου είναι πάρα πολύ σημαντική
για αυτή την εξέλιξη). Την εποχή εκείνη υπήρχε
μια επερχόμενη συγχώνευση των χώρων του
αλκοολισμού και της κατάχρησης ουσιών, που
κατ’ επέκταση επηρέαζε άμεσα τα προγράμματα
που ασχολούνταν με τον αλκοολισμό και
εκείνων που ασχολούνταν με τα ναρκωτικά.
Τα επιστημονικά ευρήματα πλήθαιναν όλο και
περισσότερο ως προς το παράλληλο πρόβλημα
εξάρτησης από ναρκωτικά και αλκοόλ (cross
addiction) που περιελάμβαναν έρευνες και
έδειχναν την ύπαρξη προβλημάτων σχετικών
με το αλκοόλ μεταξύ αποφοίτων Θεραπευτικών
Κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην
Ευρώπη (Ogborne & Mellote,1977).

Συμπεράσματα
Τι μπορεί λοιπόν κανείς να πάρει από αυτή
την ενδιαφέρουσα αναφορά στην ιστορία; Η
ιστορία, μας υπόσχεται ενδιαφέροντα μαθήματα
αν καθίσουμε στα πόδια της και ακούσουμε
προσεκτικά τι έχει να μας διηγηθεί. Οι απαντήσεις
σε μερικά από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από
αυτή την ιστορική αναδρομή θα δοθούν πολύ
πιθανόν μέσα από την επιστημονική έρευνα,
αλλά υπάρχουν ήδη ευρήματα συσσωρευμένης
εμπειρίας που έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην
κλινική πρακτική.
Η εξάρτηση σε ένα ναρκωτικό μπορεί να μοιράζεται
ή ακόμη και να αυξάνει την τάση κάποιου για

την εξάρτηση και από άλλες ουσίες. Οι ρίζες,
που δίνουν τέτοιο εύρος ευπάθειας απέναντι
στην εξάρτηση και στις ακραίες συμπεριφορές,
μοιάζει να σχετίζονται με το κοινό σε όλους
νευρολογικό σύστημα ανταμοιβής. Το εύρος της
ευπάθειας θα πρέπει να είναι ένα σταθερό μήνυμα
και προειδοποίηση σε όλους όσοι μπαίνουν σε
θεραπευτική διαδικασία για εξάρτηση.
Το αντίκτυπο που είχε η άποψη για το παράλληλο
πρόβλημα εξάρτησης (cross addiction) στην
ιστορία των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, είναι
άγνωστο μέχρι σήμερα. Κάποιο από τα παλιότερα
μέλη υπολογίζει ότι περίπου το δέκα τοις
εκατό από τους «πρώην ναρκομανείς» είχαν
αργότερα πρόβλημα με το αλκοόλ , αλλά όλοι
οι πρεσβύτεροι, με τους οποίους ο συγγραφέας
του άρθρου συζήτησε, ανέφεραν τραγικές ιστορίες
αλκοολισμού που είχαν να κάνουν με τον θάνατο
πολλών μεταξύ των αποφοίτων από κοινοτήτων.
Τα άτομα που αναρρώνουν από εξαρτήσεις
ναρκωτικών (εκτός του αλκοόλ) που αργότερα
αναπτύσσουν προβλήματα με αλκοόλ, περνούν
από διάφορες διαδικασίες σε βάθος χρόνου
που χαρακτηρίζονται από την διάρκεια και
την σοβαρότητα του προβλήματος. Οι αιτίες
που διαφοροποιούν και προδιαγράφουν την
πορεία και τις συνέπειες από αυτού του είδους
τα προβλήματα παραμένουν ασαφείς.
Έχουν παρατηρηθεί αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί,
ενδεικτικοί παράγοντες πρόβλεψης για εκείνους
που αναρρώνουν από εξάρτηση ναρκωτικών
(άλλοι από αλκοόλ) που είναι πιθανόν να
αναπτύξουν τα πιο σοβαρά και μακροχρόνια
προβλήματα σχετικά με το αλκοόλ. Όταν
ερωτώνται εκείνοι που έχουν μακροχρόνια ιστορία
μέσα στο κίνημα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων να
απαριθμήσουν αυτούς τους παράγοντες που έχουν
καταλήξει σαν αποτέλεσμα της παρατήρησης
τους τα τελευταία 40 χρόνια, συχνά αναφέρουν
τα παρακάτω: 1) ιστορικό αλκοολισμού στην
οικογένεια, 2) ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ
που προϋπήρχε της επόμενης εξάρτησης, 3)
παράλληλη εξάρτηση με το αλκοόλ και άλλες
ουσίες όταν έγινε εισαγωγή στην Θεραπευτική
Κοινότητα, 4) η παρουσία μιας ψυχικής διαταραχής
παράλληλα με την εξάρτηση από ναρκωτικά, 5)
ιστορικό κακοποίησης στην παιδική ηλικία, 6)
ψυχικό τραύμα που επήλθε αργότερα από την
παιδική ηλικία π.χ. πένθος ή χωρισμός και 7)
εμπλοκή με κοινωνικό περιβάλλον όπου υπάρχει
έντονη χρήση αλκοόλ.
Ο διαχωρισμός των προβλημάτων από το αλκοόλ,
με εκείνων από τα ναρκωτικά, καταρρέει καθώς
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παράλληλη και συνεχόμενη χρήση διαφόρων
ναρκωτικών αρχίζει να γίνεται η συνήθης χρήση,
από τους ανθρώπους που δέχονται θεραπεία
εξάρτησης. Αυτή η τάση θεωρεί κλινικά
αναχρονιστική μια άποψη όπως «ουσία επιλογής».
Άσχετα από τις διάφορες κουλτούρες που
αφορούν την χρήση ορισμένων ναρκωτικών, σε
νευρολογικό επίπεδο, αυτές οι ουσίες μοιράζονται
περισσότερα κοινά, παρά διαφορές (Nature
Neuroscience, 2005). Ενώ έτσι εξηγείται πιθανόν
η τάση της παράλληλης εξάρτησης, παραμένει
αναπάντητο το ερώτημα πώς μερικά άτομα είναι
σε θέση να αναρρώνουν από μια ζωή τελείως
κατεστραμμένη από την εξάρτηση στην ηρωίνη και
να καταφέρνουν στην πορεία να πίνουν αλκοόλ
χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα ενώ άλλοι πετυχαίνουν
να αναρρώσουν από την χρήση ηρωίνης μόνο
και μόνο για να καταστραφεί η ζωή τους από
το αλκοόλ.

ότι δεν γνωρίζουμε πολλά γύρω από αυτού
του είδους την ευπάθεια ή ανεκτικότητα. Επειδή
υπάρχει αυτό το κενό στην επιστήμη, χρειάζεται
να προσφέρουμε επεξηγηματικά μοντέλα που
είναι σε θέση να βοηθούν τον ασθενή να κάνει
προσωπικές επιλογές στηριγμένες στην πλήρη
ενημέρωση για όλο το φάσμα των ψυχοτρόπων
ουσιών.
Ευχαριστίες: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
πολλούς πρωτοπόρους των Θεραπευτικών
Κοινοτήτων, που δέχτηκαν να μιλήσουν μαζί
μας για τους σκοπούς αυτού του άρθρου.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την προθυμία τους να
μιλήσουν για την εξέλιξη της πολιτικής σχετικά
με την χρήση του αλκοόλ στις θεραπευτικές
κοινότητες της Αμερικής. Αυτοί είναι: Michael
Darcy, president/GEO of Gateway Foundation,
Inc, David Deitch, chief clinical director, Phoenix
House Foundation, Charles Devlin (now retired),
former Sr. Vice President of Treatment Services,
Daytop, Michael Harle, President and Executive
Director of Gaudenzia, Inc, and John Ruocco
(now retired), Founder of Gaudenzia and former
Director of Reentry Programming, Phoenix House.
William, L. White, MA, is a Senior Research
Consultant at Chestnut Health Systems and
the author of Slaying the Dragon: The history
of addiction treatment and recovery in America.

Αυτή η σύνθετη διαπίστωση είναι μία από
τις κληρονομιές που άφησε το κίνημα των
Θεραπευτικών Κοινοτήτων με το πείραμα του
προνομίου του αλκοόλ. Πιθανόν πολλοί ή οι
περισσότεροι (αυτή είναι μια ερώτηση που οι
ερευνητές χρειάζεται να απαντήσουν) άνθρωποι
που μπαίνουν στην διαδικασία θεραπείας της
εξάρτησης έχουν μια χρόνια ευπάθεια απέναντι
στην εξάρτηση από πολλά και διάφορα ναρκωτικά,
ενώ άλλοι αυτού του είδους η ευπάθεια
περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο ναρκωτικό ή
μια τάξη ναρκωτικών.
Μέχρις ότου απαντηθούν από την επιστήμη, αυτά
τα ερωτήματα, έχουμε την κλινική υποχρέωση να
μοιραστούμε τους κινδύνους που είναι σχετικοί
με την εμπειρία σε αυτό το θέμα. Την ίδια στιγμή
έχουμε την ευθύνη να παραδεχτούμε με ειλικρίνεια
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κόσμος

Νέα από τον κόσμο…..
Μία από τις πιο όμορφες και
μελωδικές φωνές όλων των
εποχών έσβησε για πάντα.
Η Whitney Houston, που
μεσουρανούσε στη δεκαετία των
80’s και 90’s, με πωλήσεις που
ξεπερνούσαν τα 170 εκατομμύρια
άλμπουμ, άφησε την τελευταία
της πνοή τα ξημερώματα μιας
Κυριακής στο ξενοδοχείο
”Hilton“ του Μπέβερλι Χιλς.
Η μαγευτική φωνή, που της
έδωσε και το όνομα ”Queen of
Pop“, ώθησε την καριέρα της
πολύ γρήγορα στην κορυφή των
επιτυχημένων ποπ καλλιτεχνών
και το όνομά της έχει γραφτεί
στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες
ως η π ι ο π ο λ υβ ρα β ευμ ένη
τραγουδίστρια όλων των εποχών
με 415 βραβεία, τίτλο που κατέχει
μέχρι σήμερα.
Την είδηση του θανάτου της μετέδωσε αρχικά το
CNN, για να επιβεβαιώσει λίγο αργότερα η στενή
συνεργάτιδα και εκπρόσωπός της, Κριστίν Φόστερ.
”Δυστυχώς είναι αλήθεια“ είπε χαρακτηριστικά.
Λεπτομέρειες για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου
της δεν έχουν έχουν γίνει γνωστές. Το μόνο που
ανακοινώθηκε είναι πως βρέθηκε νεκρή στο
δωμάτιό της στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο
Λος Άντζελες.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες,
δεν είναι απίθανο να έχασε τις αισθήσεις της και
να πνίγηκε μέσα στην μπανιέρα του δωματίου
της. Πολλοί εικάζουν, δε, πως ο θάνατός της
οφείλεται στα ναρκωτικά, έναν εθισμό που ποτέ
δεν κατάφερε να ξεπεράσει. Δίπλα της βρέθηκαν
πολλά συνταγογραφημένα χάπια τα οποία δεν
αποκλείεται να συνδύασε με αλκοόλ, έχοντας
μοιραίο αποτέλεσμα.
”Δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική
ενέργεια“, δήλωσε αξιωματούχος της
αστυνομίας. Τα τελευταία χρόνια, πάντως,
αγωνιζόταν να ξεπεράσει τα προβλήματα
εθισμού που είχε με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά…

Ένας πρώην Beatle μιλάει για τη σχέση του με
τα ναρκωτικά
Τον Paul McCartney φιλοξενεί το μουσικό περιοδικό ”Rolling Stone“ στο νέο του εξώφυλλο, δημοσιεύοντας παράλληλα και μία αποκαλυπτική συνέντευξη του διάσημου ”σκαθαριού“.
Ο 69χρονος sir Paul μίλησε για την επιστροφή
του στη μουσική σκηνή, για την 8χρονη κόρη
του Beatrice και για τη σχέση του με τα ναρκωτικά. Έμαθε την κάνναβη από τον Bob Dylan και
το 1972 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών.
Στη συνέχεια πήρε πιο σκληρά ναρκωτικά αλλά
κάποια στιγμή τα σταμάτησε όλα εκτός από την
κάνναβη. Μετά τη γέννηση της κόρης του, αποφάσισε να σταματήσει και την κάνναβη για να τη
μεγαλώσει -όπως ο ίδιος λέει- υπεύθυνα. Κάλλιο
αργά παρά ποτέ, λέμε εμείς.
Οι γυναίκες στα θεραπευτικά προγράμματα.
Από την Guardian
Τα βασικά ευρήματα
από τις έρευνες του 2008-2009
Το ποσοστό των γυναικών στα θεραπευτικά
προγράμματα έχει παραμείνει σταθερό τα
τελευταία χρόνια, πλησιάζοντας και παραμένοντας
κοντά στο 25% του συνολικού πληθυσμού
που βρίσκεται σε θεραπεία ενηλίκων, κατά την
διάρκεια των τελευταίων 5 ετών.
Σημαντική παράμετρο αποτελεί ότι οι γυναίκες
φαίνεται να τα πηγαίνουν καλύτερα. Οι
εγκατάλειψη της θεραπείας (drop out) έχει μειωθεί
κατά το ένα τρίτο σε σχέση με τα αντίστοιχα
στοιχεία του 2005-06. Επιπλέον, ο αριθμός
των γυναικών που ολοκληρώνει με επιτυχία τη
θεραπεία έχει διπλασιαστεί.
Παρόλο που οι γυναίκες αρχίζουν τη χρήση
των ουσιών πιο νωρίς σε σχέση με τους άνδρες,
είναι πιο ικανές στο να αναζητήσουν βοήθεια για
τον εαυτό τους και υπάρχει η συνολική τάση να
ζητούν θεραπεία νωρίτερα.
Οι περισσότερες που εισάγονται σε προγράμματα
είναι και μητέρες. Το 61% έχει παιδιά, και οι
μισές από αυτές ζουν με τα παιδιά τους. Τέλος,
πολύ ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά ότι οι
θεραπευόμενοι που είναι ήδη γονείς, τείνουν ν'
αποδίδουν καλύτερα στη θεραπεία, από αυτούς
που δεν είναι.

Tέλος

13

στήλη

Προσωπικές ιστορίες
Η ζωή είναι δύσκολη..στα 31. Αυτό έχω αρχίσει να καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά μια
δύσκολη μέρα στην ανάρρωση, δε συγκρίνεται,με τίποτα, με μια δύσκολη μέρα στη χρήση,
αλλά ούτε και με μια εύκολη.
Τουλάχιστον, σήμερα ξέρω πως όποια δυσκολία κι
αν αντιμετωπίζω, θα περάσει και πως δε θα είμαι
μόνη μου σ’ αυτήν. Αυτός είναι ο σημαντικότερος
λόγος που με κράτησε και με κρατάει καθαρή. Το
ότι, δηλαδή, βρήκα αγάπη από ανθρώπους που
βίωναν ή είχαν βιώσει το ίδιο πράγμα με μένα.
Βρήκα στήριξη και ελπίδα, πήρα αποδοχή για
αυτό που είμαι, βρήκα αγκαλιά αληθινή, γιατί αυτό
μου έλειπε, αυτό που εγώ σε μένα δε μπορούσα
από μικρή να δώσω. Έτσι ξεκίνησα την ανάρρωση,
μέρα με τη μέρα, ώσπου πέρασαν βδομάδες, μήνες,
χρόνια.
Για μένα τα ναρκωτικά ήρθαν σα λύση στο μεγάλο
μου πρόβλημα που δεν ήταν άλλο από τον ίδιο τον
εαυτό μου. Μετά από μια δύσκολη φάση νευρικής
ανορεξίας όπου είχα κλειστεί σε μια εμμονή που με
πήγαινε στο θάνατο, βρήκα τα ναρκωτικά σε ηλικία
15 χρονών, σαν τη λύση για να ζήσω. Ακούγεται
ειρωνικό, όμως εκείνη την περίοδο βοήθησε.
Από μικρή θυμάμαι
τον εαυτό μου
ντροπαλό, κλειστό
παιδί, και με μια
έντονη πίεση να
είμαι πολύ καλή σε
όλα. Είχα πολλές
ασχολίες. Μεγάλωσα
σε μια υπερπροστατευτική οικογένεια από την
οποία πήρα αγάπη, με το παραπάνω . Οι γονείς
μου φοβόντουσαν πολύ για τα δυο τους κορίτσια
και είναι γνωστό πως ότι φοβάσαι το έλκεις. Αυτό
ακριβώς συνέβη. Όλη αυτή η πίεση, η ντροπή για
τους ανθρώπους σε συνδυασμό με την αγάπη μου
για το χορό και την πεποίθηση ότι δεν είμαι αρκετά
καλή, μαζί με κάποια οικογενειακά, με οδήγησε στη
αρχή της εφηβείας, στα 13, σε μια δίαιτα ώστε να
είμαι αναλογικά καλή για μια παράσταση χορού.
Χωρίς να το καταλάβω, ενώ ήμουν πάνω στην
ανάπτυξη είχα αρχίσει να παίρνω ανάποδο δρόμο
και να ‘’εξαφανίζομαι’’. Δε θ' αναφερθώ σε αυτή
τη φάση που ήταν εξαιρετικά δύσκολη για μένα
και την οικογένεια μου, αν και δε διέφερε πολύ
από την εμμονή και τον καταναγκασμό που βίωσα,
αργότερα, με τις ουσίες. Ήθελα να δραπετεύσω από
τον εαυτό μου και τα κατάφερα.

Πέρασαν δύο χρόνια και μια μέρα ήταν σα να είχα
ραντεβού μαζί του. Ήπια το πρώτο μου ναρκωτικό, το
πρώτο μου τσιγάρο. Δεν κάπνιζα καλά- καλά, αλλά
ένιωσα πως ήρθε η ώρα να ελευθερωθώ. Σα να ήταν
προσχεδιασμένο να βρεθώ με τις ουσίες. Και έτσι
κι έγινε. Τις δοκίμασα όλες, και κάθε μια με έφερνε
όλο και πιο κοντά στο δικό μου πάτο. Στην αρχή
βέβαια ήταν ωραία. Ήταν αυτό που προανέφερα,
η λύση μου για να ζήσω. Πολύ γρήγορα τα ήπια
όλα. Αρχικά κόλλησα με τα παραισθησιογόνα που
ήταν και τα αγαπημένα μου για καιρό. Μ’ αυτά είχα
βρει τον τρόπο να φεύγω από την πραγματικότητα,
να γελάω, να ξεπερνάω τους φόβους μου και να
συναναστρέφομαι άνετα με τους ανθρώπους. Μία
μεγάλη φούσκα ξεκινούσε...
Έφευγα από το σπίτι και η μουσική, το ξενύχτι και η
διασκέδαση ήταν για μένα ιδεολογία. Αντιδρούσα
στην κανονικότητα και στην κοινωνία. Ένιωθα οτι
κάνω την επανάστασή μου και κανείς δε μπορεί να
με σταματήσει σ’
αυτό. Μ’ άρεσε ο
κίνδυνος και όλη
αυτή η παρανομία.
Η αλήθεια είναι
ότι ήμουν αρκετά
τυχερή τότε.
Παράλληλα
είχα και τη
φυσιολογική, κατά κάποιο τρόπο, ζωή. Σχολείο
όσο πήγαινα, πανελλήνιες και γονείς που δε
τολμούσαν να μου πουν και πολλά μετά την νευρική
ανορεξία. Φίλοι, party και απίστευτες ποσότητες
και συνδυασμοί ανεβαστικών ναρκωτικών κυρίως
τα Σαββατοκύριακα. Νόμιζα πως αυτή είναι η ζωή,
πως είχα βρει το νόημα, νόμιζα πως ήμουν επιτέλους
καλά.

Για μένα τα ναρκωτικά ήρθαν σα
λύση στο μεγάλο μου πρόβλημα
που δεν ήταν άλλο από τον ίδιο
τον εαυτό μου.

Η εμπειρία της
Έφης
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Ξαφνικά το σχέδιο ανατράπηκε. Περνάω σε μία
σχολή μακριά από την Αθήνα και μου κόβεται η
φόρα. Αναγκάζομαι να αφήσω τις παρέες μου, τη
διασκέδασή μου, τις άκρες μου και βρίσκομαι μόνη
σε μία άλλη πόλη, να σπουδάζω θέατρο με άλλα
παιδιά της ηλικίας μου που τα υποτιμούσα. Στην αρχή
πέρασα δύσκολα. Το θέμα μου με το φαγητό, που
ποτέ δεν είχε σταματήσει, καλύφτηκε από τις ουσίες
και δεν άργησε να ξαναβγεί. Φυσικά, βρήκα και

γι’αυτό λύση! Μάλιστα τώρα ήταν καλύτερα αφού
και λεφτά είχα και ‘’σπούδαζα’’ και μακριά από το
σπίτι ήμουν. Άρχισα να δουλεύω σε διάφορα μέρη
και μαγαζιά, γνώρισα τους κατάλληλους ανθρώπους
για τα κατάλληλα
πράγματα και
έκανα μία σχέση.
Μια σχέση που
μετά έγινε εφιάλτης.
Η σχολή μου δε
με ενδιέφερε, οι
σχέσεις μου με τους
ανθρώπους ήταν
σημαντικές μόνο όταν τους είχα ανάγκη. Ήμουν
εξαρτημένη από τη σχέση μου, και το μόνο που με
ένοιαζε ήταν να αλλάζω τη μία ουσία με την άλλη,
μέχρι να ‘’την ακούω’’. Είχα αποκτήσει ανοσία σε
κάποιες. Δεν μπορούσα να αφήσω ούτε για λίγο
το κεφάλι μου καθαρό, έπρεπε διαρκώς κάτι να
πίνω. Είχα αρχίσει να χάνω το μυαλό μου, δεν
ήξερα τι είναι πραγματικότητα και τι ψέμα. Ώσπου
χώρισα οριστικά και νόμιζα πως έχασα τον κόσμο.
Εκεί βρήκα παρηγοριά στην ηρωίνη αφού όλες οι
άλλες ουσίες δε δούλευαν πια για μένα. Ήμουν
ήδη διαλυμένη συναισθηματικά και νοητικά και
κούμπωσε την κατάλληλη στιγμή αφού μέχρι τότε την
έπινα περιστασιακά. Αρρώστησα γρήγορα, πίστευα
όμως ότι δε θα γινόμουν ποτέ σαν τους άλλους.
Άρχισα να λέω ψέματα σε όλους, να κάνω παρέα
με ανθρώπους που ποτέ δε θα έκανα, να κλέβω,

να χρωστάω λεφτά, να βρίσκομαι με ανθρώπους
για συμφέρον, να γίνομαι πάλι η σκιά του εαυτού
μου. Ένιωθα άρρωστη και ανίκανη να βγω από
αυτόν τον φαύλο κύκλο, αφού χωρίς την ουσία δε
μπορούσα να κάνω
τίποτα. Γινόμουν
ο άνθρωπος που
ποτέ δεν ήθελα
να γίνω. Ένιωθα
χειρότερα από ποτέ
και πίστευα πως για
μένα δεν υπάρχει
λύση αφού με
τίποτα δεν ήθελα να μπω σε πρόγραμμα κοινότητα
ή κάτι τέτοιο.
Έφυγα σαν κυνηγημένη από την πόλη, νομίζοντας
πως αυτή θα είναι η λύση. Το είχα ήδη πει στους
γονείς μου πιστεύοντας πως έτσι θα δεσμευόμουν να
κάνω κάτι. Μάταια, απλά μεγάλωναν οι ενοχές μου.
Πέρασα καιρό κάνοντας γεωγραφικές αποδράσεις,
αλλάζοντας σπίτια, με έδιωχναν από διάφορες
δουλειές, πήγαινα σε διάφορους ψυχολόγους αλλά
τίποτα. Ήταν πιο δυνατό από μένα και δε μπορούσα
να κάνω πολλά. Ένα ένα τα έχανα όλα. Έπινα και
έκλαιγα. Δεν ήθελα να υποφέρω άλλο άλλα δεν είχα
τον τρόπο. Είχα βρεθεί στον πάτο, δεν έβλεπα φως
αλλά κάτι μέσα μου ήθελε να ζήσει. Είχα κουραστεί
πια να πολεμάω τον εαυτό μου.

Μπορώ να είμαι διαφορετική
χωρίς να πίνω και βρήκα
ένα νόημα σ' αυτό.
Το νόημα είναι να είμαι εγώ...

Και τότε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Κάποια
ανώτερη δύναμη έβαλε το χέρι της και εγώ απλά
ήμουν αρκετά κουρασμένη για να αντισταθώ.
Και ακολούθησα. Μια φίλη της μητέρας μου με
πήγε στο κέντρο και εκεί είδα φως. Ένιωσα πως με
καταλάβαιναν και πίστεψα σ’ αυτούς τους ανθρώπους
που είχαν περάσει πάνω κάτω το ίδιο. Παρ' όλο
που, στην αρχή, ήμουν δύσκολη και δύσπιστη,
γρήγορα παραδόθηκα και εμπιστεύτηκα αυτούς τους
ανθρώπους. Με κέρδισαν και αφέθηκα. Άκουγα αυτά
που μου πρότειναν και για πρώτη φορά είχα ένα
πρόγραμμα. Έμαθα τι σημαίνει όριο και βρήκα έναν
τρόπο για να ζήσω χωρίς πρέπει και πίεση. Αν ήθελα
μπορούσα να φύγω. Έτσι έμαθα την προσωπική
ευθύνη. Είχα στήριξη αγάπη και βοήθεια όποτε το
χρειαζόμουν και μέχρι σήμερα, δεν ένιωθα μόνη.
Πάνω απ όλα είδα αλήθεια, βρήκα νόημα.
Αποδέχτηκα τις δυσκολίες της ζωής, και έμαθα να
περνάω ωραία χωρίς να πίνω. Μπορώ να είμαι
διαφορετική χωρίς να πίνω και βρήκα ένα νόημα
σ’αυτό. Το νόημα είναι να είμαι εγώ...
Έτσι, μαζί με την οικογένειά μου που με στήριξε
στην προσπάθεια μου και την ευχαριστώ, νιώθω
οικογένεια μου και το κέντρο και είμαι ευγνώμων.
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Η ρεφλεξολογία ως αγχολυτικό!
Ο όρος άγχος προέρχεται από το ρήμα άγχω, που στα αρχαία σημαίνει σφίγγω ή πνίγω.
Είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα που εμφανίζεται σε καταστάσεις που το άτομο βρίσκεται
σε κίνδυνο ή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα.
Άννα Ψαθά
Β. Φυσικοθεραπεύτρια,
Ρεφλεξολόγος &
Σύμβουλος Εξαρτήσεων
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Πολλοί υποστηρίζουν ότι το άγχος είναι ένα είδος
διαταραχής του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης.
Η προέλευση του μπορεί να είναι ψυχογενής
στις οποίες προσδίδεται η ονομασία ”αγχώδης

νεύρωσης“ ή μπορεί να είναι παθολογική ή μπορεί
να είναι συνέπεια οργανικών παθήσεων όπως
της καρδιάς ή του ενδοκρινικού συστήματος.
Υπάρχουν επίσης ασθένειες όπως η ελονοσία και

η φυματίωση που συντελούν στην πάθηση του
άγχους. Επιπλέον, εξαρτάται από τις γνωστικές,
συναισθηματικές διεργασίες, τον τρόπο ζωής
του ατόμου και τον τρόπο αντίληψής του. Κάθε
άτομο έχει ένα ορισμένο βαθμό άγχους, ο οποίος
θεωρείται φυσιολογικός κάτω από ορισμένες
περιστάσεις. Σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις
αυξημένου άγχους, προξενεί κακό και συντελεί στο
να υπολειτουργεί το άτομο στις δραστηριότητές
του και στο να επηρεάζεται η υγεία του. Όταν το
άγχος γίνει παθολογική κατάσταση εκδηλώνεται
με εμφανή κλινικά συμπτώματα όπως:
•

απελευθέρωση κορτιζόνης από τα επινεφρίδια

•

αύξηση των επιπέδων της θυρεοδικής
ορμόνης στο αίμα (ορμονικές διαταραχές )

•

απελευθέρωση ενδορφίνης στον υποθάλαμο,

•

ελάττωση σεξουαλικών ορμονών
(τεστοστερόνης στους άντρες - προγεστερόνης
στις γυναίκες),

•

διακοπή λειτουργίας του πεπτικού σωλήνα(
δυσκοιλιότητα- εντερικές διαταραχές)

•

συχνοουρία

•

απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα με
ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων ινσουλίνης
για τον μεταβολισμό ( αίσθηση πρηξίματος)

•

αύξηση χοληστερόλης στο αίμα κυρίως στο
συκώτι(ωχρή όψη)

•

διαταραχές καρδιακού ρυθμού( αρρυθμίες,
αίσθηση βάρους ή περισφίξεως στην καρδιά)

•

αυξημένη προμήθεια αέρα(δυσχέρεια
αναπνοής)

•

πύκνωση του αίματος,

•

εφίδρωση του δέρματος,

•

όξυνση αισθήσεων ή εξασθένηση φωνής

•

πάγωμα άκρων

•

πνευματική κατάσταση του ατόμου. ( ψυχική
συγκίνηση)

Τα συμπτώματα αυτά δεν είναι απαραίτητο να
παρουσιάζονται μαζί, ούτε με την ίδια ένταση.
Όμως συντελούν στη συνεχή στεναχώρια του
πάσχοντος καθώς και στη χαλάρωση των ψυχικών
και σωματικών δυνάμεων της βούλησης και της
διανοητικής λειτουργίας.
Συμπερασματικά το άγχος είναι ή μπορεί να
καταλήξει σε σοβαρή πάθηση λαμβάνοντας
υπόψιν μας κάποιους παράγοντες που επιδρούν

στη θεώρηση ενός ερεθίσματος στρεσογόνου ή
μη. Αυτοί είναι:
•

το φύλο

•

ηλικία

•

φυλή

•

οικονομική κατάσταση

•

ποιότητα ζωής

•

ποιότητα φροντίδας κατά την παιδική ηλικία

•

ύπαρξη κοινωνικής στήριξης

•

κατάσταση υγείας

Στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί τρόποι
αντιμετώπισης και διαχείρισης του άγχους από
όποια κατηγορία και αν αυτό προέρχεται. Στόχος
δεν είναι να μην νιώθει ο άνθρωπος άγχος αλλά
να βρει ικανοποιητικούς τρόπους εκτόνωσης
και μείωσης του, όπως:
•

βιολογικές μέθοδοι: όπως τα αντι-αγχολυτικά
φάρμακα. Η αλόγιστη και μακροχρόνια
χρήση τους όμως έχει αρνητικές συνέπειες
στον οργανισμό των πασχόντων γι’ αυτό
αποφεύγεται η άσκοπη χρήση τους.

•

Ψυχοθεραπεία –κοινωνική υποστήριξη:
βοηθά τους ανθρώπους που υποφέρουν από
άγχος να διαχειρίζονται τη δυσκολία τους.
Είτε μέσω της ψυχολογικής υποστήριξης
μιας ομάδας(group therapy) είτε σε ατομικό
επίπεδο να μάθουν τι τους προκαλεί άγχος
και πως μπορούν να το διαχειριστούν

•

Biofeedback: αυτή η τεχνική δίνει στο άτομο
τη δυνατότητα να γνωρίσει τι συμβαίνει
σωματικά και να ανταποκριθεί στις σωματικές
του αντιδράσεις,

•

Rarional emotive therapy: σύμφωνα
με τη μέθοδο αυτή το άγχος προέρχεται
από παράλογο τρόπο σκέψης. Η τεχνική
αυτή εξετάζει τα πιστεύω ενός ατόμου και
προσπαθεί να τα αλλάξει θετικά.

•

Μέθοδος Hanson: σύμφωνα με τη μέθοδο
αυτή το άτομο που νιώθει ότι δεν μπορεί να
ελέγξει το άγχος του, μαθαίνει να το αγνοεί
και αποκτάει τη συνήθεια να ελέγχει μόνο
όσα μπορεί να ελέγξει.

•

Μέθοδοι χαλάρωσης: μασάζ, διαλογισμός,
βαθιές αναπνοές, διατάσεις. Είναι μέθοδοι που
ενεργοποιούν το νευρομυικό σύστημα. Με
τον τρόπο αυτό χαλαρώνουμε τις περιοχές
του σώματος που έχουν εντάσεις και που
συσσωρεύεται το άγχος.
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•

Φυσικοί μέθοδοι – συμπληρωματικές,
εναλλακτικές θεραπείες: πρόκειται για
θεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές όπως
yoga, βελονισμός, ρεφλεξολογία κτλ

Η ρεφλεξολογία είναι μια μέθοδος θεραπείας που
έχει ολιστική αντιμετώπιση. Βλέπει τον άνθρωπο
στο σύνολο του(ψυχή – σώμα – πνεύμα)και η
προσέγγιση της έχει να κάνει όχι μόνο με την
αντιμετώπιση των κλινικών συμπτωμάτων μιας
πάθησης αλλά και με την πιο βαθιά ανάλυσή
τους. Με διάφορες τεχνικές πίεσης, ενεργοποιεί
τα κατάλληλα σημεία στα πέλματα, στα αυτιά και
σε άλλα σημεία του σώματος προσπαθώντας να
επιφέρει αρχικά την χαλάρωση και στη συνέχεια
την μείωση των έντονων συμπτωμάτων. Με
αυτόν τον τρόπο δίνει στον ενδιαφερόμενο την
αίσθηση της αποφόρτισης και της ανακούφισης
βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής του.
Τα αντανακλαστικά σημεία που δουλεύουμε
κατά βάση στην περίπτωση του άγχους, είναι το
ουροποιητικό σύστημα, το πεπτικό, ενδοκρινικό, το
διάφραγμα-ηλιακό πλέγμα και ανάλογα το άτομο
και το ιστορικό του προσθέτουμε τα ανάλογα
σημεία. Ας μην ξεχνάμε ότι η ρεφλεξολογία είναι
μια εξατομικευμένη μέθοδος. Τα συστήματα που

προτείνεται να δουλευτούν, εκτός της φυσικής
τους υπόστασης και λειτουργίας, έχουν και μια
πιο θεωρητική και ολιστική ανάλυση. Σε αυτή την
εξήγηση θα δοθεί έμφαση στη συνέχεια.
•

Ουροποιητικό σύστημα: το ουροποιητικό
σύστημα σχετίζεται με τον φόβο, την
ανασφάλεια και τα ανέκφραστα συναισθήματα.
Ως η πιο βασική απεκκριτική οδός, αποβάλλει
τις ψυχικές και σωματικές τοξίνες.

•

Πεπτικό σύστημα: το πεπτικό μας σύστημα
είναι ο εγκέφαλος του σώματος. Σχετίζεται
με την ανάλυση, τη ‘’κατάποση ‘’ και τη
‘’χώνεψη’’ των σκέψεων, των καταστάσεων
και των συναισθημάτων. Έχει παρατηρηθεί ότι
άτομα που έχουν δυσκολίες με το πεπτικό τους
σύστημα, τις περισσότερες φορές είναι άτομα
υπεραναλυτικά (σκέψεις, συναισθήματα,
καταστάσεις) και δεν εκφράζουν εύκολα
την ενόχληση τους.

•

Ενδοκρινικό σύστημα: το ενδοκρινικό
σύστημα είναι ο ισορροπιστής του
οργανισμού. Σχετίζεται με τη συγκρότηση
, το δυναμισμό και την αρμονία στη ζωή
μας. Η ανατομική θέση των βασικών οργάνων
του συστήματος(θυρεοειδής, θύμος αδένας
κτλ)καθιστούν το σύστημα ως το σύνδεσμο
επικοινωνίας και συντονισμού σκέψης και
συναισθήματος. Συνδέει το σώμα και την
καρδιά με τον εγκέφαλο και τη σκέψη. Ο
θυμός, η αγωνία, ο φόβος είναι συναισθήματα
που επιδρούν στην υπόφυση, ενεργοποιούν
τα επινεφρίδια και δημιουργούν κατάσταση
συνεχούς έντασης.

•

Ηλιακό πλέγμα – διάφραγμα: το
αντανακλαστικό σημείο του ηλιακού
πλέγματος στο πέλμα βρίσκεται ακριβώς πάνω
στο διάφραγμα και είναι το βασικό σημείο
που συσσωρεύεται η ένταση. Είναι το κέντρο
των συναισθημάτων μας. Συνδέεται με την
αντίληψη μας για τη δύναμη, τον συνειδητό
έλεγχο, την ελευθερία, την εμπιστοσύνη.
Ελέγχει τα όργανα όπως το στομάχι, ήπαρ,
σπλήνας και το νευρικό σύστημα. Όταν
το ηλιακό πλέγμα είναι σε αρμονία δίνει
ισορροπία στο κέντρο και την πραγματική
εκδήλωση της προσωπικότητας μας.

”….άσε το νου σου να περιπλανηθεί στο απλό,
Ανακάτεψε το πνεύμα σου στην αδιαφορία
του άπειρου,
Άφησε τα πράγματα να ακολουθήσουν το φυσικό
τους δρόμο……..“
Τσουάνγκ Τσου
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Το κοινωνικό πλαίσιο και η χρήση.

Σημαντικά μαθήματα
από τον πόλεμο του Βιετνάμ.
Ο πόλεμος του Βιετνάμ (1959 - 1975) υπήρξε η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία των
ΗΠΑ, και συγχρόνως ένας πόλεμος που επιφύλαξε στους Αμερικανούς, μια σειρά από δυσάρεστες
εκπλήξεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η χρήση των ναρκωτικών που ήταν εξαιρετικά διαδεδομένη
μεταξύ των στρατιωτών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέχρι το 1970, υπάρχουν αναφορές που λένε
ότι κάθε στρατιώτης που υπηρετούσε εκεί, είχε
προσεγγιστεί από κάποιον που του είχε προσφέρει
να δοκιμάσει ηρωίνη. Αυτό συνήθως συνέβαινε
μέσα στις πρώτες βδομάδες που ακολουθούσαν
την άφιξή του στο Βιετνάμ.
Έως το 1971, είχε υπολογιστεί ότι σχεδόν οι μισοί από
όσους υπηρετούσαν εκεί, είχαν δοκιμάσει ηρωίνη
τουλάχιστον μια φορά.
Οι περισσότεροι έκαναν χρήση συστηματικά και
για αρκετό χρόνο, ενώ αρκετοί χρησιμοποιούσαν
παραπάνω από ένα ναρκωτικό. Οι αμφεταμίνες και
τα βαρβιτουρικά είχαν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο
βαθμό, και κάποιοι υπολογισμοί αναφέρουν ότι
περισσότεροι από τα 3/4 των στρατιωτών στο

Βιετνάμ έκαναν χρήση κάνναβης. Επιπλέον ένας
αριθμός στρατιωτών που φτάνει το 20% ανέφερε
ότι είχαν εξαρτηθεί από τα οπιούχα. Αυτό από μόνο
του έφτανε για να προκαλέσει ανησυχία και να
σημάνει συναγερμό όχι μόνο στις στρατιωτικές
αρχές αλλά και στις πολιτικές. Σε μια εποχή που
η υπεράσπιση της Νοτιοανατολικής Ασίας ενάντια
στην κουμουνιστική απειλή, εθεωρείτο εξαιρετικής
σπουδαιότητας προκειμένου να συντηρηθεί ο
Αμερικάνικος τρόπος ζωής, δεν ήταν και τόσο
καθησυχαστική η είδηση ότι ένας σημαντικός αριθμός
στρατιωτών που υπηρετούσαν αυτόν το σκοπό,
έκαναν χρήση ηρωίνης. Ούτε η σκέψη ότι σύντομα
δεκάδες χιλιάδες ηρωινομανών θα απολύονταν από
το στράτευμα και τα καθήκοντα τους στο Βιετνάμ,
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και θα βρισκόντουσαν στους δρόμους των ΗΠΑ.
Ακόμα πιο σοκαρίστηκες υπήρξαν συγκεκριμένες
αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά των στρατιωτών
στο Βιετνάμ (ορισμένες από αυτές ήταν αδύνατον
να γίνουν εύκολα αποδεκτές από τους Αμερικάνους
πολίτες, με συνέπεια να υπάρξει σε μεγάλο βαθμό
δυσπιστία σχετικά με το αν αλήθευαν). Και όμως το
1968, συνέβησαν αυτά που αργότερα οι επίσημες
έρευνες ονόμασαν σαν ¨ασυνήθιστα συμβάντα¨ του
My Lai, και μεταξύ αυτών υπήρξαν ατομικές αλλά και
ομαδικές δράσεις που οδήγησαν σε φόνους, βιασμούς
και διάφορες άλλες σεξουαλικές κακοποιήσεις,
σφαγιασμούς, καθώς και επιθέσεις σε αμάχους, που
στο σύνολο τους ήσαν γυναίκες, παιδιά, και γέροντες.
Ο αριθμός των εν ψυχρώ φόνων δε διευκρινίστηκε
ποτέ με ακρίβεια, και ίσως να ξεπερνούσε τους
400. Άλλα ¨ασυνήθιστα συμβάντα¨ του πολέμου τα
οποία εύλογα προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία, ήταν
οι δολοφονικές επιθέσεις προς τους ανωτέρους,
οι οποίοι προσπαθούσαν με ζήλο να πιέσουν τους
στρατιώτες τους να εμπλακούν με τον εχθρό, και
οι οποίοι έχασαν την ζωή τους από θραύσματα
Αμερικάνικων χειροβομβίδων. Ο αριθμός αυτών
των συμβάντων αυξήθηκε ραγδαία, από τους 126
το 1969 σε 333 το 1971. Υπήρξαν περιπτώσεις κατά
τις οποίες πιλότοι ελικοπτέρων ανάφεραν ότι είχαν
δεχτεί σκόπιμα πυρά από στρατιώτες των ΗΠΑ, ενώ
ταυτόχρονα ήταν και ο αριθμός των λιποτακτών
που αντανακλούσε το διογκούμενο πρόβλημα στο
στράτευμα. Αυτός ο αριθμός, σύμφωνα με τα στοιχεία,
από 1966 έως το 1972 ανέβηκε από το 16% στο 65%.
Η γενική κατάσταση ήταν τέτοια ώστε ένας πρώην
αξιωματικός περιέγραψε το στρατό στο Βιετνάμ με την
εξής φράση: ¨ήταν σα να είμαστε στα πρόθυρα της
γενικής κατάρρευσης, με διάφορα άτομα να αρνούνται
ή να αποφεύγουν να πολεμήσουν ή να εξαπολύουν
φονικές επιθέσεις εναντίον των αξιωματικών τους,
και είμαστε ή εντελώς απογοητευμένοι ή πολύ κοντά
στο να κάνουμε ανταρσία¨.
Βέβαια υπήρξαν αρκετές υποψίες ότι αυτά
τα διάφορα περιστατικά και οι όποιες κτηνωδίες
συνδεόντουσαν ευθέως με τη χρήση των ναρκωτικών,
αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις για αυτό. Είναι πιο
λογικό να θεωρηθεί η χρήση των ναρκωτικών σαν
ένα σύμπτωμα της γενικής πτώσης του ηθικού, μαζί
με τη γενική χρήση των ναρκωτικών σε πολλές
πτυχές της κοινωνίας των ΗΠΑ εκείνη την περίοδο.
Όπως, όμως, και να το δει κανείς, εξακολουθεί να
παραμένει ένα από τα πιο ειρωνικά και σκοτεινά
σημεία της ανάμειξης της Αμερικής στο Βιετνάμ. Το
γεγονός, δηλαδή, ότι η ηρωίνη που επωλείτο στους
στρατιώτες, έφτανε στη χώρα με αεροπλάνα που τα
πλήρωνε η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Σε αντίθεση με
οτιδήποτε άλλο οι Βιετναμέζοι πουλούσαν στους
Αμερικάνους, ηρωίνη εξαιρετικής ποιότητας. Αυτή
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ήταν ένα αληθινό δώρο από την Ινδοκίνα στην
Αμερική, και από το Νίξον και τους προκατόχους
του προς τους άνδρες του στρατού των ΗΠΑ.
Από την άλλη μεριά, η ηρωίνη που κυκλοφορούσε
στους δρόμους των ΗΠΑ ήταν πολύ πιο ακριβή
από αυτή των Βιετναμέζων και λιγότερο καθαρή.
Η πρόβλεψη σχετικά με τον επαναπατρισμό των
εθισμένων στρατιωτών στην Αμερική, ήταν αρκετά
απαισιόδοξη και όλοι περίμεναν με τρόμο σοβαρές
κοινωνικές αλλαγές καθώς και εξάπλωση της
εγκληματικότητας. Η κυβέρνηση, για να προλάβει τα
δεινά, έστησε ένα πρόγραμμα επιλογής προκειμένου
να εξακριβώσει και αποτοξινώσει τους εθισμένους
στρατιώτες, πριν αυτοί γυρίσουν πίσω στην
Αμερική. Αν αξιολογούσαν ότι κάποιος κάνει χρήση
ναρκωτικών, ήταν υποχρεωμένος να μείνει πίσω για
μια σύντομη χρονική περίοδο, κατά την διάρκεια της
οποίας έκανε αποτοξίνωση πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ.
Αυτό που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη ήταν ότι
απ' όλους τους άνδρες που γύρισαν στην πατρίδα
τους, μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό, μια μικρή
μειονότητα, εθίστηκε ξανά στην ηρωίνη. Μετά την
απόλυση τους από το στράτευμα, μόλις ένα 7%
έκανε ξανά χρήση οπιούχων, και λιγότερο από 1%
ανέφερε ότι ανέπτυξε πάλι εθισμό στα ναρκωτικά,
αφού γυρίσανε στις ΗΠΑ.
Αυτά τα χαμηλά ποσοστά των ατόμων
που ξαναγύρισαν στον εθισμό τους, ήταν επίσης
μια μεγάλη έκπληξη, δεδομένων των αρκετών
ψυχολογικών προβλημάτων και δυσκολιών
προσαρμογής που αρκετοί από τους στρατιώτες
αντιμετώπιζαν με την επιστροφή τους στην πατρίδα.
Το σύνδρομο της μετατραυματικής διαταραχής άγχους
ήταν πολύ συχνή διάγνωση για αρκετούς από αυτούς
τους άνδρες. Και όμως παρόλα αυτά δεν ξαναγύρισαν
στην χρήση.
Το τί συνέβη στο Βιετνάμ και κατά την
επιστροφή των στρατιωτών στην πατρίδα τους,
έρχεται σε σύγκρουση με αρκετές δημοφιλείς
πεποιθήσεις σχετικά με τον εθισμό. Συνήθως ο
εθισμός στην ηρωίνη εθεωρείτο πρώτον ότι είναι
αναπόφευκτη συνέπεια της χρήσης του ναρκωτικού,
και δεύτερον ότι αν κάποιος ξεκινήσει τη χρήση και
εξαρτηθεί είναι πρακτικά αδύνατον να σταματήσει.
Η εμπειρία του Βιετνάμ απέδειξε ότι δεν ίσχυε ούτε
το ένα, ούτε το άλλο. Από τους στρατιώτες που
δοκίμασαν ηρωίνη, αρκετοί δεν εθίστηκαν. Αλλά
ακόμα και από αυτούς που εθίστηκαν στο Βιετνάμ,
η συντριπτική πλειονότητα μπόρεσε να σταματήσει
τη χρήση με την επιστροφή τους στην Αμερική.
Αυτό το περίεργο επεισόδιο στην ιστορία της χρήσης
των ναρκωτικών είναι ένα καλό παράδειγμα των
τρόπων με τους οποίους οι αλλαγές στις κοινωνικές
συνθήκες, μπορούν να επηρεάσουν δυναμικά τον
τρόπο που οι άνθρωποι κάνουν χρήση ναρκωτικών.

Ο νέος άνδρας που υπηρετούσε στο Βιετνάμ, ήταν
αποκομμένος από το συνηθισμένο φυσιολόγο
περιβάλλον του και μακριά από τους συνηθισμένους
κοινωνικούς και ηθικούς περιορισμούς του. Για
πολλούς από αυτούς, ήταν μια αβέβαιη, χαοτική και
συχνότατα εκφοβιστική εμπειρία, ενώ οι πιθανότητες
για να ξεφύγει κανείς ήταν ανύπαρκτες. Εκτός εάν
αυτοτραυματιστεί, κάτι που περιέκλειε μια σειρά
από άλλες επικίνδυνες επιπλοκές. Σαν ένας τρόπος
εσωτερικής διαφυγής λοιπόν, τα ναρκωτικά παρείχαν
έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αλλαγής της
υποκειμενικής πραγματικότητας αυτής καθεαυτής,
και βέβαια για τους Αμερικάνους στρατιώτες τότε ήταν
ταυτόχρονα και φθηνά και ευκολότατα διαθέσιμα.
Υπάρχουν μια σειρά από ξεχωριστές
επιδράσεις εδώ, και η κάθε μια επηρεάζει το
ενδεχόμενο της χρήσης ναρκωτικών με το δικό της
τρόπο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ,
όλες αυτές συνδυάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να
παρέχουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες η χρήση
ήταν πολύ πιθανόν να εδραιωθεί. Ψυχολογικά, η
εμπειρία να απομακρυνθεί κάποιος απότομα από ένα
ασφαλές, οικείο περιβάλλον, και να μεταφερθεί σε
ένα άλλο που είναι περίεργο, ξένο και σε τεράστιο
βαθμό απειλητικό, αυξάνει την πίεση που οδηγεί
στη χρήση. Τα ναρκωτικά, από την άλλη παρέχουν
έναν άμεσο τρόπο αντιμετώπισης ενός ιδιαίτερου
μίγματος αρνητικών συναισθημάτων όπως ο φόβος,
η φυσική κόπωση και η ανία που είναι συνηθισμένα
κομμάτια της στρατιωτικής ζωής κατά τη διάρκεια
του πολέμου. Επιπλέον, στο κοινωνικό επίπεδο η
θητεία στο Βιετνάμ χαρακτηριζόταν από την έκπτωση
αρκετών κοινωνικών και ηθικών αναστολών που
συνήθως μειώνουν τις πιθανότητες για χρήση. Οι ίδιοι
οι στρατιώτες έτειναν να θεωρούν την θητεία τους
εκεί, σαν κάτι που είναι ξέχωρο από την ¨πραγματική
ζωή¨, ένα διάλειμμα, και επιπλέον υπήρχε μεγάλη
κοινωνική πίεση για χρήση, αφού ο αριθμός των
χρηστών ήταν τόσο μεγάλος. Τελευταία συνθήκη,
αλλά πάρα πολύ σημαντική υπήρξε η φυσική
διαθεσιμότητα των κάθε τύπου ναρκωτικών. Είναι
πρακτικά αδύνατον να φανταστεί κανείς κάποιες
άλλες συνθήκες που να προάγουν τη χρήση των
ναρκωτικών με τόσο ιδανικό τρόπο.
Από την άλλη, αυτός ο συνδυασμός
των παραγόντων που οδήγησε σε αυτήν την
εξάπλωση της χρήσης στο Βιετνάμ, είναι ταυτόχρονα
το κλειδί για να κατανοήσουμε γιατί ένας τόσο
μεγάλος αριθμός εξαρτημένων κατάφερε τελικά να
απεξαρτηθεί από τότε που γύρισαν πίσω στις ΗΠΑ.
Με την επιστροφή των στρατιωτών στη χώρα τους,
αυτοί οι παράγοντες σταμάτησαν να επηρεάζουν σε
μέγιστο βαθμό τους στρατιώτες, και κατά συνέπεια
οι λόγοι για να συνεχίσουν τη χρήση μειώθηκαν
δραματικά. Προκειμένου να κατανοήσουμε τους

λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι κάνουν χρήση
ναρκωτικών, χρειάζεται να κοιτάξουμε πέρα από
τις απλές φαρμακολογικές επιρροές της ουσίας
στο σώμα, και να λάβουμε υπόψη τι σημαίνει να
κάνεις χρήση ναρκωτικών στο κάθε δεδομένο
κοινωνικό περιβάλλον. Στο Βιετνάμ είχαμε μια
μοναδική σύνθεση όλων αυτών των κοινωνικών
και ψυχολογικών παραγόντων. Όμως, αν και δε
συμβαίνει πάντα, υπάρχουν και άλλοι κοινωνικοί
παράγοντες που παίζουν επίσης ενδιαφέροντα ρόλο,
παρόλο που δεν είναι τόσο εμφανείς στην πρώτη
ματιά.
Η διαθεσιμότητα των ουσιών, είναι ένας από
αυτούς τους κοινωνικούς παράγοντες της χρήσης που
συχνά παραβλέπονται και υποτιμούνται. Η θεωρία
λέει, στην πιο απλή μορφή της, ότι το μέγεθος
της διαθεσιμότητας είναι ανάλογο με το μέγεθος
των ατόμων που θα κάνουν χρήση, και συνεπώς
ανάλογη με το μέγεθος των προβλημάτων που θα
συναντήσουν. Βεβαίως αυτή η υπόθεση ισχύει για όλα
τα ναρκωτικά. Πέρα από τους κοινωνικοπολιτικούς
παράγοντες, μεγάλο ρόλο παίζουν και οι οπτικές που
οι διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνίες έχουν
για την έννοια της διαθεσιμότητας, καθώς και οι
διαφορετικές πτυχές της. Ανάμεσα σε αυτές τις πτυχές
υπάρχει όχι μόνο η φυσική διαθεσιμότητα, που είναι
και η πιο εμφανής, αλλά υπάρχει και η ψυχολογική
διαθεσιμότητα (εάν το υπόβαθρο του ατόμου, η
προσωπικότητα, οι πεποιθήσεις, κλπ. αυξάνουν
ή μειώνουν το ενδιαφέρον για χρήση των όποιων
ουσιών), η οικονομική διαθεσιμότητα (εάν το άτομο
μπορεί να στηρίξει οικονομικά την χρήση του ή όχι),
οι κοινωνική διαθεσιμότητα (ο βαθμός στον οποίον
η χρήση της ουσίας επιτρέπεται, ενθαρρύνεται ή
αποθαρρύνεται από άλλους ανθρώπους των οποίων
οι γνώμες και οι συμπεριφορές είναι σημαντικές για
τον χρήστη).
Κλείνοντας, λοιπόν, την πρώτη ανασκόπηση που
κάνουμε στα κοινωνικά πλαίσια, θα λέγαμε ότι η
ιστορία του Βιετνάμ, απεικονίζει με γλαφυρό τρόπο
την επίδραση των διαφόρων κοινωνικοπολιτικών
παραγόντων και τον τεράστιο ρόλο που παίζουν
στην εμφάνιση του προβλήματος της χρήσης. Αλλά
αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη ακόμα
πιο σημαντική όψη είναι αυτή που λέει, αυτό που
αρκετοί θεραπευτές για χρόνια υποστηρίζουν. Πολλές
φορές, αν όχι σε όλες, οι αλλαγές στο περιβάλλον
είναι αυτές που προκαλούν την αλλαγή, μείωση, ή
και εξαφάνιση κάθε συμπτώματος, εν προκειμένω
η χρήση των ναρκωτικών ουσιών. Θα το μάθουμε
το μάθημα άραγε;
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Μεθαδόνη
Σωτηρία ζωής ή ισόβια κάθειρξη;
Μετάφραση Αλέξανδρος Λάππας
Από την έρευνες των McIntosh, J. & McKeganey, N. που ερεύνησαν το τι έχουν να αφηγηθούν
οι ίδιοι οι εξαρτημένοι στα ναρκωτικά για την διαδικασία της ανάρρωσης τους. Τα ευρήματα
αυτών των ερευνών, συνέθεσαν ένα εξαιρετικό βιβλίο με τον τίτλο ”Beating the Dragon“
Η Μεθαδόνη είναι ένα υποκατάστατο το οποίο
χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στην Μεγάλη
Βρετανία, αλλά και αλλού, για την θεραπεία (*)του
εθισμού στις ναρκωτικές ουσίες. Η μεθαδόνη Χορηγείται
με δύο κύριους αλλά διαφορετικούς τρόπους.
Στον πρώτο τρόπο η χορήγηση γίνεται για μια
συγκεκριμένη περίοδο, και με την λογική της σταδιακής
μείωσης της δόσης της. Π.χ. ο ασθενής την πρώτη
βδομάδα χορηγείται 100mg, την δεύτερη 80 mg, την
Τρίτη 70 mg, και ούτω καθεξής μέχρι να μηδενίσει
την χορήγηση.
Στον δεύτερο τρόπο η λογική στην οποία βασίζεται η
χορήγηση της μεθαδόνη είναι αυτή της ¨συντήρησης¨,
και δεν αναμένεται από τον χρήστη να μειώσει ή
να σταματήσει εντελώς την χορήγηση, ακόμα και
για αρκετά χρόνια. Αυτό που είναι ιδιαίτερο με την
χορήγησης της μεθαδόνης είναι ότι δεν υπάρχει άλλη
προσφορά υπηρεσίας προς τους εξαρτημένους που να
είναι τόσο αμφιλεγόμενη. Για μια μερίδα ανθρώπων
η μεθαδόνη είναι ένα πολύτιμο φάρμακο/ναρκωτικό
που θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα που είναι
εξαρτημένα στην ηρωίνη. Για άλλους όμως, η χορήγηση
της μεθαδόνης σε ένα άτομο εξαρτημένο από την
ηρωίνη, δεν διαφέρει σε τίποτα από το να χορηγείς
αλκοόλ σε έναν αλκοολικό.
Σε αυτό το σημείο ίσως βοηθούσε να δούμε τι ακριβώς
αναφέρει η επιστημονική έρευνα, πριν εξετάσουμε και
τι λένε αρκετοί εξαρτημένοι σε ανάρρωση, δηλαδή
καθαροί πλέον, για την εμπειρία που είχαν με αυτήν
την ουσία.
Σε μια έρευνα με 617 ασθενείς που εισήχθησαν στο
πρόγραμμα της μεθαδόνης, οι Ball and Ross (1991),
αναφέρουν μείωση της παραβατικής συμπεριφορά σε
ποσοστό 79%, σε σχέση με τον ένα τελευταίο χρόνο
πριν την εισάγω γή τους στο πρόγραμμα.
Σε άλλη έρευνα με 51 ασθενείς που ήσαν ήδη ένα
χρόνο στο πρόγραμμα της μεθαδόνης, οι Lehmann et
al. (1993), αναφέρουν ότι το 89% αυτών των ασθενών
δεν είχαν καμία επαφή με τις δικαστικές αρχές, σε

αντίθεση με το 58% των ίδιων ατόμων όταν όμως
ήταν ακόμα στις πρώτες ημέρες της εισαγωγής τους
στο πρόγραμμα.
Αρκετές έρευνες δε, αναφέρουν ευρήματα που
συνδέουν τα προγράμματα μεθαδόνης με την μείωση
συμπεριφοράς που ενείχε ρίσκο για την μετάδοση του
HIV. (Longshore et al. 1993)
Τέλος, άλλες έρευνες αναφέρουν σύνδεση μεταξύ
της παραμονής στο πρόγραμμα της μεθαδόνης και
του μειωμένου ρίσκου για θάνατο από υπερβολική
δόση ναρκωτικών, μεταξύ των χρηστών ηρωίνης
(Gunne and Gronbledh 1981; Bell et al. 1992), ενώ
άλλες αναφέρουν γενικά οφέλη που έχουν να κάνουν
απλά και μόνο με την μακρόχρονη παραμονή στο
πρόγραμμα. Φαίνεται ότι συνολικά τα προγράμματα
που χορηγούν μεθαδόνη, εμφανίζουν υψηλότερα
ποσοστά παραμονής στην θεραπεία, σε σχέση με
άλλα τα οποία δεν χορηγούν υποκατάστατα και τα
οποία αντιθέτως παρουσιάζουν συνήθως χαμηλότερα
ποσοστά. (Ball and Ross 1991).
Όμως, και παρά τις εκτεταμένες έρευνες σχετικά με την
αποτελεσματικότητα της μεθαδόνης υπάρχουν δύο
περιοχές για τις οποίες η κατανόηση μας για τον ρόλο
και την συνεισφορά της μεθαδόνης δεν είναι και τόσο
ανεπτυγμένη. Μας λείπουν δεδομένα.
Πρώτα απ’ όλα γνωρίζουμε πολύ λίγα σχετικά με το αν
η χορήγηση της μεθαδόνης τελικά επιμηκύνει το χρονικό
διάστημα που κάποιος παραμένει εξαρτημένος στις
ουσίες. (drug using career). Με απλά λόγια η ερώτηση
εδώ είναι η εξής: παραμένουν άραγε οι εξαρτημένοι,
εξαρτημένοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σαν
αποτέλεσμα της μακρόχρονης χορήγησης μεθαδόνης,
από όσο διάστημα θα είχαν τελικά μείνει εάν δεν είχαν
χορηγηθεί αυτό το ναρκωτικό; Δεύτερον, γνωρίζουμε
ελάχιστα σχετικά με την άποψη και εικόνα που έχουν
οι ίδιοι οι χορηγηθέντες για την συγκεκριμένη ουσία.
Μια από τις σχετικά λίγες έρευνες στο ανωτέρω θέμα
(Neale 1998, 1999a,1999b), ζητώντας την άποψη 80
εξαρτημένων που είχαν χορηγηθεί μεθαδόνη, αναφέρει

Σημείωση μεταφραστή* Στο αρχικό κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος treatment ο οποίος συνήθως μεταφράζεται σαν
¨θεραπεία.¨ Η λέξη όμως μεταφράζεται ταυτόχρονα και σαν ¨αντιμετώπιση¨ π.χ. στην παρούσα περίπτωση όταν ερμηνεύεται
σαν ¨αντιμετώπιση του εθισμού¨, ταιριάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά της μεθαδόνης. Η μεθαδόνη είναι συνθετική
ηρωίνη, έχει την ίδια επήρεια με την ηρωίνη στον οργανισμό και συνεπώς αδυνατεί αντικειμενικά να αποτελέσει θεραπεία.
Παραδοσιακά χρησιμεύει σαν μέσο συντήρησης. (βλέπε Methadone Maintenance Treatment)
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ότι αυτά τα άτομα θεωρούν την μεθαδόνη σαν ένα
¨πολύπλοκο¨ ναρκωτικό/φάρμακο, αναφέροντας θετικές
αλλά και αρνητικές συνέπειες. Μόνο 12 από τους
ερωτηθέντες ανέφεραν την αίσθηση ότι η μεθαδόνη
δεν είχε καμία επιβλαβή επίδραση σε αυτούς.
Στα θετικά, οι μισοί από τους εξαρτημένους σε αυτήν
την έρευνα, ανέφεραν ότι κατά την εμπειρία τους η
συναισθηματική αλλά και η σωματική υγεία βελτιώθηκε
σημαντικά. Περίπου το 1/3 ανέφερε ότι η μεθαδόνη τους
βοήθησε να σταματήσουν την χρήση των παράνομων
ναρκωτικών, και ότι τους βοήθησε να απέχουν από
παραβατικές συμπεριφορές. Κάποιοι έκαναν αναφορές
στα οικονομικά οφέλη που προέκυψαν σαν αποτέλεσμα
του γεγονότος ότι δεν χρειαζόταν πλέον να ξοδεύουν
μεγάλα ποσά χρημάτων για την χρήση τους, και άλλοι
ανέφεραν βελτίωση στις σχέσεις τους με την οικογένεια.
Στα αρνητικά τα 2/3 των εξαρτημένων που συμμετείχαν
στην έρευνα του Neale, ανέφεραν αρνητικές συνέπειες
στην υγεία τους, που προήλθαν από την χρήση της
μεθαδόνης. Μεταξύ αυτών των συνεπειών ανέφεραν:
δυσκοιλιότητα, εφίδρωση, προβλήματα με τον ύπνο,
κόπωση, δυσκαμψία και μουδιάσματα, και αρκετές
παραισθήσεις. Σχεδόν οι μισοί ανέφεραν ότι η
μεθαδόνη τους προκάλεσε ίδια, και σε ορισμένες
περιπτώσεις περισσότερα, προβλήματα από ότι η
ηρωίνη. Καθώς θα δούμε στην πορεία πολλοί από
αυτούς που ερευνήσαμε και εμείς (σ.μ. δηλαδή οι
McIntosh, J. & McKeganey, N), ανέφεραν πάνω κάτω
τα ίδια προβλήματα.
Στην δική μας έρευνα, το δείγμα των ανθρώπων
που είχαν χορηγηθεί μεθαδόνη (και είναι σήμερα σε
απεξαρτημένοι) ήσαν 36. Για κάποιους από αυτούς
η μεθαδόνη αποτέλεσε ένα θαυμάσιο ναρκωτικό/
φάρμακο, που τους έσωσε από την καταστροφική
πορεία του εθισμού τους. Το μεγάλο όφελος από
αυτήν ήταν, όπως αναφέρουν, η ευκαιρία να έχουν
μια περίοδο σταθερότητας, σε ένα στιλ ζωής που
κυριαρχούσε το χάος. Και το πιο σημαντικό για
πολλούς ήταν το γεγονός ότι η μεθαδόνη βοηθούσε
να ανακουφιστούν από τους σωματικούς αλλά και
ψυχολογικούς πόνους του περιβόητου στερητικού
σύνδρομου.

που μέχρι τότε ήταν απαραίτητες προκειμένου να
υποστηρίξουν τον εθισμό τους.
Με τον δικό του μοναδικό τρόπο ο “Andy” μας είπε:
”Με γλίτωσε από το να πρέπει να σηκωθώ κάθε πρωί
και να πρέπει να βρω τα χρήματα για να βρω την δόση
μου. Αυτό είναι μαρτύριο. Είμαι χαρούμενος που πήγα
στον γιατρό, έπρεπε να είχα πάει νωρίτερα“
(σ.μ. Στην Μεγάλη Βρετανία επισκέπτεσαι το γιατρό σου
που σου δίνει συνταγή της μεθαδόνης και την οποία
συνταγή εκτελείς στον φαρμακοποιό σου)
Για την Lizzie η βοήθεια ήρθε από την βελτίωση της
αυτό εκτίμησης της:
”Όταν έκανα χρήση, έβγαινα έξω και πήγαινα
στα μαγαζιά και έκλεβα. Κάθε φορά που ξύπναγα
σκεφτόμουν αν έχω χρήματα. Τώρα έχω εντελώς
διαφορετικό στιλ ζωής. Και αρχίζω να νιώθω ότι αξίζω.
Το να νιώθω νορμάλ πάλι είναι το καλύτερο κομμάτι“
Άλλους, η ένταξη τους στο πρόγραμμα της μεθαδόνης
τους βοήθησε να αρχίσουν να ξαναφτιάχνουν τις
σχέσεις τους.
”Δεν ήθελα να είμαι πλέον αυτός ο μπάσταρδος, αυτό
το άτομο που όταν δεν έπινε ήταν ανυπόφορος. Δεν
ήμουν βίαιος στα παιδιά μου, αλλά ακόμα και το να
βλέπω τηλεόραση, χωρίς να μιλάω σε κανένα, και να
έχω μούτρα ξέρω ότι επηρέαζε τα παιδιά μου. Ήξερα
ότι έπρεπε να κάνω κάτι, για μένα, για τα παιδιά
μου, για την γυναίκα μου. Αν τους έχανα τι θα μου
έμενε; Αφού χειροτέρευα όλο και πιο πολύ, πήγα
στον γιατρό.“
”Bill“
Έχοντας χορηγηθεί μια ουσία με νόμιμο τρόπο, άλλοι
βοηθήθηκαν να διακόψουν τις σχέσεις τους με όσους
συνέχιζαν να κάνουν χρήση.
”Έτσι, δεν έπρεπε να είμαι με άτομα που κάνανε
διάφορα πράγματα. Αυτό για μένα ήταν πολύ καθαρό
στο κεφάλι μου, γιατί δεν ήμουν αναγκασμένη να
κάνω πράγματα που δεν ήθελα να κάνω, αλλά όταν
ήμουν μαζί με αυτούς δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς“
”Debbie“

Χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε η Jane:
”Απλά σου παίρνει όλους τους πόνους, δεν φτιάχνεσαι
με τον ίδιο τρόπο όπως με την πρέζα. Αν πάρεις
μεθαδόνη δεν την ακούς. Απλά σε στυλώνει, δεν
ξερνάς σαν γατί, δεν είσαι άρρωστος, δεν έχεις
διάρροιες, και δεν πονάνε τα κόκαλα σου. Απλά στα
παίρνει όλα.“

”Δεν έπρεπε να πηγαίνω πλέον στην πιάτσα, σε όλο
αυτό το σκηνικό της παρανομίας και της απάτης. Κατά
κάποιο τρόπο έβγαλα τον εαυτό μου έξω από όλη
αυτήν την κουλτούρα, αυτή την άθλια κουλτούρα
της παρανομίας“
”Kate“

Η σταθερότητα δεν είχε να κάνει όμως μόνο με την
ανακούφιση των στερητικών. Η τακτική χορήγηση
της μεθαδόνης, σήμαινε επίσης ότι οι χρήστες δεν
χρειαζόταν πλέον να ξοδεύουν τόσο χρόνο καθημερινά
στις πιάτσες αναζητώντας ναρκωτικά, ή να εμπλέκονται
σε παραβατικές και εγκληματικές συμπεριφορές

Όμως όπως είπαμε, αυτή δεν ήταν η μόνη εικόνα που
η χρήστες της μεθαδόνης είχαν για αυτήν, και ήταν
ξεκάθαρο ότι πολλούς τους τράβηξε το γεγονός ότι η
μεθαδόνη είχε στον οργανισμό τους την ίδια επίδραση
που είχε και η ηρωίνη που χρησιμοποιούσαν όλα
αυτά τα χρόνια.
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”Είδα έναν από το πρόγραμμα της μεθαδόνης την
Παρασκευή και όταν με ρώτησε πόση ηρωίνη παίρνω
την ημέρα του είπα ένα γραμμάριο. Και είπε σήμερα
πόσο πήρες; Και εγώ του είπα ότι πήρα μια δόση των
10 λιρών. Μου είπε εντάξει, θα σε ξεκινήσω από τα
50 mg μεθαδόνη και είπα εντάξει. Στο κεφάλι μου
όμως μέσα, σκεφτόμουν: θα μαστουρώσω άραγε;
Ήθελα να σταματήσω, αλλά ήθελα και να νιώθω
αυτό το μούδιασμα της ηρωίνης. Την πρώτη μέρα
που την πήρα ήταν δύσκολα γιατί περίμενα να με
πιάσει αμέσως, και αυτό δεν έγινε. Με έπιασε μετά
από μια ώρα, στην οποία είχα λίγα στερητικά και
δυσκολεύτηκα. Μετά όμως, δηλαδή τις επόμενες
μέρες ήταν μια χαρά. Ήμουν μαστουρωμένη κάθε
μέρα για μήνες και μήνες. Έπαιρνα 50 mg κάθε μέρα.“
”Judy“
Ενώ για κάποιους η μεθαδόνη λειτούργησε σαν δίοδος
προς την ανάρρωση, και κάποια στιγμή κατάφεραν
να σταματήσουν την χρήση κάθε ουσίας εντελώς, για
αρκετούς υπήρξε η βαθιά πεποίθηση ότι η μεθαδόνη
είχε αρνητικές συνέπειες στην ζωή τους. Για πολλούς
το να σταματήσουν την μεθαδόνη ήταν, όπως μας είπαν
πιο δύσκολο από το να σταματήσουν την ηρωίνη:
”Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα ήταν τόσο δύσκολο να
σταματήσω. Πιο δύσκολο από την ηρωίνη. Σε πεθαίνει.
Ο φίλος μου το έλεγε το δηλητήριο του κράτους. Αυτό
δεν είναι κρατική βοήθεια έλεγε, αυτό είναι κρατική
δηλητηρίαση. Έχει δει στην φυλακή άτομα που δεν
μπορούν να αντέξουν τα στερητικά της μεθαδόνης
και αυτοκτονούν“
”Sharon“
”Ξέρεις δίνουν ένα τρομακτικό μήνυμα για την
μεθαδόνη. Λένε ότι είναι θεραπεία, αλλά δεν είναι.
Απλά παρατείνει την αρρώστια, αυτό κάνει. Είναι πιο
εθιστική από την ηρωίνη. Είχα πιο πολλά προβλήματα
προσπαθώντας να σταματήσω την μεθαδόνη, παρά
με την ηρωίνη“
”Douglas“
Για άλλους, η μεθαδόνη μείωσε την ικανότητα τους να
λειτουργούν σε καθημερινό επίπεδο, και αναφέρουν
ότι ζούσαν σε ένα συνεχές ζαβλάκωμα.
”Δεν ήξερα που βρίσκομαι και τέτοια πράγματα.
Ήμουν σαν αποβλακωμένη. Πήγαινα στο φαρμακείο να
πάρω την μεθαδόνη μου, και μετά δεν το θυμόμουν.
Ξαναπήγαινα μετά από μια ώρα και τσακωνόμουνα
μαζί τους. Ζήταγα πάλι την μεθαδόνη μου. Γελοία
πράγματα σαν και αυτό. Ξέχναγα και το παιδί μου,
πολλές φορές, και έφευγα χωρίς αυτό.“
”Catriona“
Πολλοί, έκαναν πικρόχολα σχόλια, για το γεγονός ότι
δεν ενημερώθηκαν αρχικά για το πόσο εθιστική ουσία
είναι, καθώς και για τις παρενέργειες της.
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”Όταν κάποια στιγμή, προσπάθησα να βγω από την
μεθαδόνη, και πήγα για αποτοξίνωση, τότε κατάλαβα
πόσο άσχημα ήταν. Οι γιατροί σου δίνουν μια συνταγή
για μεθαδόνη, αλλά κανείς δεν σου λέει, ότι αν
αποφασίσεις να σταματήσεις, θα σου συμβεί αυτό
και εκείνο“
”Dorothy“
Οι μνησικακίες που πολλοί είχαν με την μεθαδόνη,
είχε να κάνει με την έλλειψη ενημέρωσης για το πόσο
εθιστική ουσία είναι η μεθαδόνη. Για πολλούς γιατρούς,
μας είπαν, ήταν η εύκολη λύση. Απλά γράφουν μια
συνταγή και ξεμπερδεύουν, αντί να κάτσουν να
εξηγήσουν την ρίζα του κακού, την αιτία του εθισμού
στα ναρκωτικά.
”Με έχει πραγματικά ενοχλήσει το ότι μου χορήγησαν
μεθαδόνη, γιατί αυτοί οι γιατροί δεν θέλουν να
φτάσουν στην ρίζα του προβλήματος των ναρκωτικών.
Δεν ρίχνω το βάρος σε αυτούς, όχι σε καμία περίπτωση,
αλλά θα έπρεπε αντί να δίνουν την συνταγή για να
ξεφορτωθούν τους εξαρτημένους, να κάτσουν μαζί
τους και να τους μιλήσουν, να τους ρωτήσουν γιατί
παίρνουν ναρκωτικά, τι τους οδήγησε εκεί και τέτοια
πράγματα.“
”Maria“
Άλλοι, πιστεύουν ότι ο τρόπος χορήγησης θα έπρεπε
να βασίζεται στην λογική της σταδιακής μείωσης και όχι
στην λογική της μακρόχρονης συντήρησης. Με απλά
λόγια πίστευαν ότι η σταδιακή μείωση, παρόλο που η
μεθαδόνη είναι ναρκωτικό, μπορεί να θεωρηθεί σαν
θεραπεία, ή μακρόχρονη χορήγηση όμως εκλαμβάνεται
από αρκετούς σαν μια άλλη μορφή εξάρτησης.
¨Οι γιατροί, θέλουν απλά να μείνεις στην μεθαδόνη,
να μην κλέβεις, να μην αγοράζεις ναρκωτικά στον
δρόμο, και να βοηθάς να μειώνονται τα ποσοστά της
εγκληματικότητας. Πάρε την συνταγή σου και στο
καλό. Ο επόμενος παρακαλώ.¨
¨Chrissy¨
¨Χορήγηση με μείωση, σταδιακή μείωση δηλαδή,
θα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις.
Για μένα, ήταν εθισμός, όταν κάθε βδομάδα έπαιρνα
την συνταγή μου από τον γιατρό. Βδομάδα με την
βδομάδα, συνταγή με την συνταγή. Για μένα αυτό
ήταν εθισμός. Και ο εθισμός είναι εθισμός, άσχετα
με τι ουσία είναι.¨
¨Martin¨
”Υποτίθεται ότι την παίρνεις (την μεθαδόνη) για
να σταματήσεις τα ναρκωτικά. Τώρα όμως όλοι την
παίρνουν απλά για να την παίρνουν, και δεν σταματάνε.
Ξέρω άτομα που την παίρνουν 15 χρόνια. Μια ζωή
ολόκληρη.“
”Barbara“

Από την άλλη, ήταν ακριβώς η προοπτική του να
σταματήσουν ή να μειώσουν την χορήγηση της
μεθαδόνης, αυτό που προκαλούσε πολύ άγχος σε
αρκετούς από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα. Σε
όσους είχαν εθιστεί στην μεθαδόνη, αυτή η προοπτική,
να μειωθεί η δόση ή να σταματήσουν την χορήγηση
εντελώς, ήταν εξαιρετικά προβληματική. Σύμφωνα με τα
λεγόμενα τους, τα επίπεδα του άγχους και η ανησυχία
τους, αυξανόταν αρκετά. Η παρακάτω αφήγηση είναι
ενδεικτική:
”Πέρασα τα Χριστούγεννα, και έκανα αρκετές κλοπές
στα μαγαζιά και είχα πολλά χρήματα. Άρχισαν, λοιπόν
να μου μειώνουν την δόση και όλα ήταν εντάξει,
μέχρι που έφτασα στα 30 mg. Άρχισα να λέω ότι
πάμε γρήγορα, δεν το αντέχω έτσι, και κυρίως δεν
ένιωθα αυτό το αίσθημα της νάρκωσης, που ένιωθα
κάθε μέρα μέχρι τότε. Άρχισα να πανικοβάλλομαι. Δεν
ήταν στερητικά, γιατί ακόμα έπαιρνα μεθαδόνη και δεν
είχα, αλλά δεν είχα αυτή την αίσθηση της νάρκωσης
στο κεφάλι μου, και άρχισε να με πιάνει πανικός. Είπα
στον γιατρό να μην μου κάνει μείωση, δεν μπορώ
να το κάνω έτσι και να με αφήσει εκεί. Αλλά ήταν
αμετακίνητη, σκέτη σκύλα. Δεν με άκουσε και μου είπε
ότι με βγάζει επιτόπου από την μεθαδόνη.“
”Judy“
Τέλος πολλοί από τους εξαρτημένους σε ανάρρωση
που συμμετείχαν στην έρευνα μας, έκαναν ιδιαίτερη
αναφορά στις παρενέργειες της μεθαδόνης. Μεταξύ
αυτών, η ακραία δυσκοιλιότητα, σοβαρή εφίδρωση,
και προβλήματα στα κόκαλα.
”Η μεθαδόνη, με σταθεροποίησε, παρόλο που
σιχαινόμουν που πήγαινα και την έπαιρνα. Τότε την
έλεγα ο χυμός της ζούγκλας. Έκανα αρκετή έρευνα
για την μεθαδόνη. Ήξερα ότι κατέτρωγε τον νωτιαίο
μυελό μετά από πολλά χρόνια χορήγησης και αυτό
με είχε επηρεάσει. Ήταν μέσα στο κεφάλι μου από
την πρώτη μέρα που την πήρα. Σκέφτηκα, να πάρει ο
διάολος, στο τέλος θα καταλήξω παράλυτη“
”Lorna“
”Η μεθαδόνη ήταν εντάξει, αλλά σε έκανε δυσκοίλιο.
Σε κάνει να ιδρώνεις, αλλά να ιδρώνεις πολύ, να το
νιώθεις σε όλο σου το δέρμα, αλλά σε έκανε να νιώθεις
όμορφα σε σχέση με την εξάρτηση σου. Παίρνεις την
μεθαδόνη, σταματάς τα ναρκωτικά, και αυτό είναι
εντάξει. Ανακούφιση. Αλλά σε σχέση με τον ιδρώτα,
αυτό που έκανα ήταν να μην πηγαίνω πουθενά. Έμενα
στο σπίτι και δεν ήθελα να πάω πουθενά ή να δω
κάποιον, για τον ιδρώτα.“
”Douglas“

Ενώ λοιπόν, αυτές οι αφηγήσεις, με αυτές τις
παρενέργειες, δεν λένε όλη την αλήθεια για την
μεθαδόνη, και ενώ για μερικούς η μεθαδόνη βοήθησε
στο να ξεφύγουν από τα ναρκωτικά, αυτό που λένε
είναι ότι η εμπειρία της μεθαδόνης δεν ήταν και
τόσο ευχάριστη. Για να κάνουμε μια μικρή περίληψη
λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι η χορήγηση μεθαδόνης,
λειτούργησε με σημαντικό όφελος για αρκετούς από
τους εξαρτημένους σε ανάρρωση που ερευνήσαμε.
Για αυτούς, η μεθαδόνη προσέφερε την ευκαιρία να
αρχίζουν να ξεκόβουν από ένα χαοτικό στιλ ζωής που
ταίριαζε με την χρήση των ναρκωτικών, και να είναι σε
θέση να ξεκινήσουν την προσπάθεια να τα ξαναβρούν
με τον εαυτό τους και να καλυτερεύουν τις σχέσεις
τους με τους άλλους ανθρώπους. Υπήρξαν ξεκάθαρα
νικητές από αυτήν την διαδικασία. Αλλά υπήρξαν και
χαμένοι. Αυτοί που η χρήση τους, ένιωσαν όπως μας
είπαν, ότι χειροτέρεψε, και απλά βρέθηκαν να κάνουν
χρήση ενός άλλου ακόμα ναρκωτικού στο οποίο
εθιστήκανε πιο πολύ.
Γι’ αυτό λοιπόν, πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη για
περαιτέρω έρευνα στο χώρο, μια και αυτές οι αναφορές
ήρθαν από ανθρώπους που τελικά κατάφεραν να
σταματήσουν την χρήση. Άραγε, τι έχουν να μας πουν,
όσοι δεν τα έχουν ακόμα καταφέρει, και συνεχίζουν
να βρίσκονται σε μακρόχρονη χορήγηση υψηλών
δόσεων μεθαδόνης με την λογική της συντήρησης.
Και μήπως τελικά σε όλους αυτούς, ισχύει αυτό που
αρκετοί θεραπευτές ισχυρίζονται. Ότι δηλαδή τους
μεταφέρουμε το πολύ αρνητικό και ενάντια σε κάθε
θεραπευτική νόρμα μήνυμα ότι εσύ δεν μπορείς να τα
καταφέρεις, οπότε θα σε βάλω στην συντήρηση. Και
μήπως την στιγμή κατά την οποίαν πολλές έρευνες
δείχνουν ότι οι εξαρτημένοι είναι επιρρεπείς στην
αυθυποβολή, εμείς σαν κοινωνία τους μεταφέρουμε
υποσυνείδητα ένα δυνατό αρνητικό μήνυμα που
δεν ισχύει; Τρανό παράδειγμα η έρευνα με τις λίστες
αναμονής. Σε τρία διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων
που όλοι ήταν σε χρήση, έγιναν τα εξής:
Στο ένα γκρουπ τα άτομα μπήκαν σε μια λίστα αναμονής
για εισαγωγή σε θεραπευτικό πρόγραμμα,
Στο δεύτερο, δόθηκαν κάποια φυλλάδια με πληροφορίες
για την ανάρρωση μέσω της αυτοβοήθειας (φυλλάδια
Ναρκομανών Ανωνύμων και άλλων ομάδων στήριξης)
Και στο τρίτο δεν έγινε καμία παρέμβαση.
Σε όλα τα γκρουπ υπήρξε βελτίωση, και στροφή προς
την ανάρρωση. Στο μόνο γκρουπ που δεν άλλαξε
τίποτα, ήταν στο γκρουπ με τα άτομα στην λίστα
αναμονής. Και αυτό γιατί ακολούθησαν ακριβώς τις
οδηγίες. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Απλά περίμεναν.
Σε κάνει να αναρωτιέσαι, έτσι δεν είναι; ‘Έχουμε,
λοιπόν πολλά να μάθουμε ακόμα, σχετικά με το τι
δουλεύει, με ποιόν τρόπο δουλεύει, και για ποιους
δουλεύει αν δουλεύει. Μέχρι τότε, πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί, και να εξετάζουμε τα πάντα με κριτική
ματιά, ως οφείλουμε εξάλλου.
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Η Επιθετικότητα στο Σχολείο
Ένα πολυπαραγοντικό – πολυεπίπεδο φαινόμενο
Η επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου είναι μια πραγματικότητα που απασχολεί τις
δυτικές κοινωνίες και τη χώρα μας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά ακούγονται
διαμαρτυρίες από γονείς και δασκάλους για την επιθετικότητα των παιδιών, κυρίως μέσα
στο χώρο, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου.

Πέπη Μπελέκου
Ψυχολόγος MSc,
Ψυχοθεραπεύτρια

Όλγα Κοτρώτσου
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Η επιθετικότητα στο χώρο του σχολείου είναι μια
πραγματικότητα που απασχολεί τις δυτικές κοινωνίες
και τη χώρα μας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια πολύ
συχνά ακούγονται διαμαρτυρίες από γονείς και
δασκάλους για την επιθετικότητα των παιδιών, κυρίως
μέσα στο χώρο, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον
του σχολείου. Από την πλευρά μας οι ειδικοί και
κυρίως τώρα, στη δίνη της κοινωνικο-οικονομικής
κρίσης, δεχόμαστε αιτήματα από σχολεία, από
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων καθώς και από
τα κατά τόπους γραφεία εκπαίδευσης για κάποιου
είδους παρέμβαση σε θέματα επιθετικότητας ή και
bullying, όπως το ονομάζουμε, συντονιζόμενοι με
τη σύγχρονη βιβλιογραφία.
Η έμφαση και η προσοχή που αρχίζει να δίνεται
και στη χώρα μας σε αυτά τα φαινόμενα συμβαδίζει
με τις σύγχρονες αντιλήψεις που επικρατούν στους
παιδαγωγικούς κύκλους σε παγκόσμια κλίμακα
και εστιάζουν στη συστηματική ενασχόληση με
θέματα επιθετικότητας, εντάσεων και συγκρούσεων
κυρίως μεταξύ των παιδιών στο σχολείο. Όλο και
περισσότερο αναγνωρίζεται ότι φαινόμενα αυτού του
είδους θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με περισσότερη
προσοχή, ως σημαντικά κοινωνικά προβλήματα που
δεν αφορούν μόνο τους εμπλεκόμενους μαθητές
και τις οικογένειές τους, αλλά και όλο το σχολικό
και κοινωνικό σύστημα.
Πιο συγκεκριμένα, για το σχολικό εκφοβισμό, που
προτιμάται ως όρος από ορισμένους ερευνητές,
χρησιμοποιήθηκε ο όρος «bullying» με τον οποίο
αναφερόμαστε σε ένα εύρος συμπεριφορών.
Σύμφωνα με τον Farrington*1 (1993,σελ. 2) η σχολική
επιθετικότητα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά
στοιχεία: 1) φυσική, λεκτική ή ψυχολογική επίθεση
ή προσβολή, 2) πρόθεση να προκαλέσει φόβο,
ανησυχία ή πόνο, 3) περιλαμβάνει μια ανισορροπία
ισχύος με το δυνατότερο παιδί να πιέζει το αδύναμο,
4) δεν προκαλείται από αυτόν που δέχεται την
επιθετική συμπεριφορά, 5) επαναλαμβάνεται από
τα ίδια τα παιδιά για μεγάλη χρονική περίοδο.
Στην προσπάθεια μας να μιλήσουμε σε μια γλώσσα
που να κάνει νόημα σε σχέση με αυτά τα φαινόμενα

παραθέτουμε την εξής πρόσφατη εμπειρία μας: σε
συνεργασία με συνάδελφο επικεφαλής σε Κοινωνική
Υπηρεσία Δήμου, που έχει ήδη πληγεί ιδιαίτερα
από την κρίση, δεχτήκαμε από σχολεία αιτήματα
για κάποιου είδους παρέμβαση στην επιθετικότητα.
Ξεκαθαρίζοντας το αίτημα ενός συγκεκριμένου
δημοτικού σχολείο, ούτως ώστε να σχεδιάσουμε
κάποια παρέμβαση, μας μεταφέρθηκε η ανάγκη μέσω
της διευθύντριας να συγκεντρώσουμε όλους τους
μαθητές και να τους μιλήσουμε για την επιθετικότητα.
Και βέβαια, με αυτή την ανάγνωση των πραγμάτων
δεν μπορούμε να μιλάμε για ολόπλευρη θεώρηση
του θέματος - είναι σα να βλέπουμε το δέντρο και
να χάνουμε το δάσος. Το σχολείο από μόνο του
δεν μπορεί να αλλάξει μία επιθετική κοινωνία,
πόσο μάλλον οι μαθητές αυτού. Η αντίληψη ότι
μπορούν οι ενήλικες να παρέμβουν αποφασιστικά,
καταργώντας προβλήματα και διαφορές ανάμεσα στα
παιδιά είναι παρωχημένη, αλλά και ανεφάρμοστη. Οι
λόγοι και οι παράγοντες που προκαλούν έκρυθμες
καταστάσεις στη σχολική ζωή και την οδηγούν σε
αποδιοργάνωση τόσο την ίδια όσο και τα άτομα
που συμμετέχουν σε αυτή δεν εντοπίζονται απλά
σε ατομικά χαρακτηριστικά και παθολογίες, αλλά
είναι μέρος του πλαισίου στον οποίο εμφανίζονται.
Η σύγχρονη επιστημολογία μας προσανατολίζει
πλέον στη σύνδεση των φαινομένων και στην
ανάγνωση των προβλημάτων μέσα από τα επίπεδα
- τα συστήματα - που εμπλέκονται. Αναφερόμενοι
λοιπόν στο σχολείο μιλούμε για ένα σύστημα με
πολλά επίπεδα (μαθητές, καθηγητές, διευθυντής,
γονείς, υπηρεσίες πάνω από το σχολείο, κοινότητα,
ευρύτερη κοινωνία). Πρόκειται για ένα σύστημα
που αλληλεπιδρά με όλα τα άλλα επίπεδα. Η
επίλυση των προβλημάτων περνά ακριβώς μέσα
από τη δυναμική των σχέσεων των επιπέδων. Κατά
συνέπεια, δύσκολες συμπεριφορές και προβλήματα
που παρουσιάζονται αναδεικνύουν δυσλειτουργίες
ή προβλήματα του πλαισίου, ακόμη και ανεπάρκεια
των μηχανισμών του συστήματος σε επίπεδο λύσεων.

1. Farrington , D.P. (1993), Understanding and preventing bullying, in M. Tony (ed) Crime and Justice Vol 17 University
of Chicago Press
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Για παράδειγμα, στο πλαίσιο έρευνας του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καταγράφηκαν μορφές
βίας κατά προσώπου, οι οποίες σχετίζονται
με χαμηλή επίδοση αλλά και με την έλλειψη
αλληλοσεβασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι
βανδαλισμοί στο επίπεδο των μαθητών σχετίζονται
με χρήση ουσιών (αλκοόλ, κάπνισμα, ναρκωτικά),
με ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και τιμωρίας από
τους γονείς και κυρίως με την αντίληψη της άδικης
τιμωρίας από γονείς και εκπαιδευτικούς. Στα σχολεία
που παρουσιάζουν προβλήματα επιθετικότητας
καταγράφηκαν παράγοντες που αναφέρονται στο
μέγεθος του σχολείου, στις κακές σχέσεις των
εκπαιδευτικών με τους μαθητές και στις αρνητικές
σχέσεις των εκπαιδευτικών με το διευθυντή του
σχολείου. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι σε
έρευνα των Χονδουμάδη & Πατεράκη*2 (2001) σε
σχολεία της Αθήνας, όπου διερευνήθηκαν οι απόψεις
των μαθητών για τη σχολική επιθετικότητα, φάνηκε
ότι κατά τη γνώμη των παιδιών οι δάσκαλοι του
δημοτικού σχολείου δε γνωρίζουν την έκταση του
προβλήματος στο σχολείο τους.
Οι παραπάνω διατυπώσεις μας επιβεβαιώνουν τη
συμπλοκότητα του προβλήματος και μας εισάγουν
στο μάκρο-επίπεδο, για το οποίο μπορούν να
ειπωθούν πολλά περισσότερα. Όλο τον προηγούμενο
καιρό ζούμε κοινωνία που αλλάζει συνεχώς, με
συνέπειες όπως αυτή της έντονης αβεβαιότητας και
ανασφάλειας για τους ανθρώπους. Με την έλευση
της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, των απειλών και
της επιθετικότητας που εμπεριέχονται σε αυτή, οι
άνθρωποι και τα συστήματα αποδιοργανώνονται
ακόμη περισσότερο. Φαινόμενα βίας και
επιθετικότητας στο σχολείο δεν μπορεί παρά να
συνδέονται με διάφορους τρόπους με τις εσωτερικές
και εξωτερικές αντιφάσεις που βιώνουν τόσο οι
άνθρωποι που εμπλέκονται όσο και τα διάφορα
πλαίσια μεταξύ τους. Άλλωστε και η σύγκρουση,
ως μια ιδιαίτερη μορφή επικοινωνίας, αποτελεί
τρόπο έκφρασης της έντασης και των αντιφάσεων.
Σε αυτό το σημείο έχει καίρια σημασία να
αναφερθούμε σε μία σπουδαία παράμετρο της
μαθησιακής διαδικασίας: τη σχέση δασκάλουμαθητή, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη σχέση
που θα αναπτύξει ο μαθητής με όλα τα άλλα επίπεδα
που εμπλέκονται στο σχολικό περιβάλλον, στον
τρόπο που θα συνδεθεί με αυτά. Επιπρόσθετα, η
σχέση αυτή αποτελεί πρότυπο για τη διαμόρφωση
περαιτέρω σχέσεων και επικοινωνίας. Η έννοια των
ορίων, έννοια που σχετίζεται με την επιθετικότητα,
τίθεται πάντα σε συνάρτηση με την εμπιστοσύνη,

γιατί μόνο έτσι προάγεται το αίσθημα της ασφάλειας
στα παιδιά και καλλιεργείται ο σεβασμός στη
διαφορετικότητα και στην προσωπικότητα του
καθενός. Κατά συνέπεια, σημαντικό στοιχείο για
την επιτυχή διασφάλιση των ορίων είναι η σημαντική
αυτή, για την ανάπτυξη του παιδιού, σχέση. Για
το θεσμό του σχολείου η απομάκρυνση από το
νόημα αυτής της «κεντρομόλου» σχέσης αφήνει
πρόσφορο έδαφος όχι μόνο για τη μη πρόληψη
αυτών των συμπεριφορών αλλά πιθανά για την
εγκαθίδρυση μη λειτουργικών συμπεριφορών στο
σχολικό πλαίσιο.
Ακόμη και η ορολογία για το σχολικό εκφοβισμό
και την επιθετικότητα μοιάζει να μην αποφεύγει
την παγίδα μιας γραμμικού τύπου (αιτίου –
αποτελέσματος) θεώρησης. Αρκετοί θεωρητικοί
του χώρου επιλέγουν τη χρήση των όρων «θύτης»
και «θύμα» για να αναφερθούν στα παιδιά που
επιτίθενται και σε εκείνα που υπόκεινται σε
επιθέσεις. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο
σχετική, καθώς τα παιδιά – δράστες των επιθετικών
συμπεριφορών - έχουν υπάρξει πιθανά οι ίδιοι
«θύματα» ή μάρτυρες επιθετικότητας και βίας στην
οικογένεια, στη σχολική κοινότητα ή αλλού, πολύ
πριν εκδηλώσουν-ενστερνιστούν τα ίδια αυτόν τον
τρόπο ως στρατηγική επίλυσης και αντιμετώπισης
των προβλημάτων τους. Και κυρίως σε αυτή την
εποχή που διανύουμε όπου η βία και η επιθετικότητα
δεν γίνονται ορατές με την ίδια καθαρότητα που
γίνονταν κατά το παρελθόν.
Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι
το σχολείο είναι ένας τόπος όπου όλα τα παιδιά
πρέπει να νιώθουν ασφάλεια, χρειάζεται να είμαστε
πολύ προσεκτικοί στην ανάγνωση των φαινομένων
επιθετικότητας. Αναπτύσσοντας μια γλώσσα που
μιλά για τα φαινόμενα μέσα από την οπτική της
κυκλικής αιτιότητας και μια ματιά που, εκτός από
πρόσωπα, μπορεί να βλέπει δυναμικές σχέσεων και
συστημάτων, μπορούμε να σχεδιάζουμε παρεμβάσεις
στα επίπεδα που εμπλέκονται στο πρόβλημα με στόχο
την επίλυση των συγκρούσεων. Σε κάθε περίπτωση,
από τη θέση των γονέων, των εκπαιδευτικών ή
των ειδικών, οι ενήλικες καλούμαστε να πάρουμε
την ευθύνη διερεύνησης και προσέγγισης των
επιθετικών συμπεριφορών των παιδιών με έναν
ολιστικό τρόπο. Ας θυμηθούμε ότι ο καλύτερος
τρόπος να καλλιεργηθούν εκ μέρους των παιδιών
εναλλακτικές μορφές επίλυσης των συγκρούσεων
διαφαίνεται μέσα από τη δική μας πορεία ζωής, τη
δική μας διαχείριση της καθημερινότητας, μέσα
τρόπους που μας μεγαλώνουν και μας εξελίσσουν.

2. Houndoymani A. & Pateraki L. (2001), bullying and bullies in Greek elementery schools: Pupils attitudes and teachers’
/parents’ awareness, Educational Review, Vol. 53, No1, pp.19-26
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Περί ορέξεως..
Μια άλλη ματιά στην ψυχολογία των εθιστικών συμπεριφορών.
Αυτοί οι ασθενείς λαχταρούν το φαγητό με τον ίδιο τρόπο που ένας αλκοολικός λαχταράει το
ποτό. Ένας απαυτούς σύγκρινε αυθόρμητα την καταναγκαστική πολυφαγία του με τη συμπεριφορά
ενός αλκοολικού. Έλεγε ότι δεν μπορούσε να φάει ένα μόνο κομμάτι από οτιδήποτε, όπως και ο
αλκοολικός δεν μπορούσε να πιει ένα μόνο ποτό. Σε κάθε φαγοπότι η συμπεριφορά του θύμιζε
αλκοολικό που κάνει τον κύκλο του πίνοντας όλα τα ποτά του.
(Hamburger, 1951, σελ. 491)

Μετάφραση - Επιμέλεια
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Στην περίπτωση της πολυφαγίας δεν είναι
τόσο η υπερβολή στο φαγητό αυτή καθ’ αυτή που
μας απασχολεί, αλλά όπως και στην περίπτωση του
καπνίσματος, οι σωματικές βλάβες και οι ζημιές στην
υγεία του ατόμου ή/και το ρίσκο που υπάρχει για
αυτές. Συγκεκριμένα ήταν το υπερβολικό βάρος
και η παχυσαρκία που έδωσαν την αφορμή στην
επιστήμη να ερευνήσει το φαινόμενο εξετάζοντας την
πιθανότητα να έχουμε να κάνουμε με μια ακόμα εθιστική
συμπεριφορά. Αρχικά η υπόθεση που έγινε ήταν ότι
οι υπέρβαροι κατέληγαν σε αυτήν την κατάσταση γιατί
απλά έτρωγαν υπερβολικά. Όντως, οι περισσότερες
ψυχολογικές θεωρίες για την παχυσαρκία προσπάθησαν
να εξηγήσουν γιατί κάποιοι άνθρωποι έτρωγαν πιο
πολύ από τους άλλους. (Lay, 1980)
Όμως, έρευνες σχετικές με αυτό το θέμα, άρχισαν να
δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι υπέρβαροι
έτρωγαν το ίδιο με τα άτομα που είχαν πάνω κάτω
φυσιολογικό βάρος. Κάποιες άλλες δε, βρήκαν ότι
οι παχύσαρκοι έτρωγαν λιγότερο. (Lay, 1980; James,
1976).
Σύντομα άρχισε να γίνεται ξεκάθαρο, ότι και
άλλοι παράγοντες έπαιζαν ρόλο σε αυτήν την εξίσωση,
όπως για παράδειγμα η γυμναστική που έχει κεντρικό
ρόλο στον έλεγχο του βάρους. Σημαντικά ευρήματα
των ερευνών απέτυχαν να συνδέσουν την εκτός
ελέγχου κατανάλωση φαγητού με την παχυσαρκία.
Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που έτρωγαν πολύ και
ανεξέλεγκτα, χωρίς όμως σημαντικές επιπτώσεις στο
βάρος τους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική
μελέτη που μας έμαθε πολλά, παρόλο που είναι
σχετικά παλιά, ήταν του Stunkard το 1959, που
αναδημοσιεύτηκε από τους Leon & Roth, το 1977. Σε
αυτήν περιγράφονται αρχικά μια σειρά από διατροφικά
πρότυπα (patterns) που κατέχουν οι υπέρβαροι και τα
οποία είναι αρκετά διακριτά. Μεταξύ αυτών ήταν και το
σύνδρομο νυχτερινής πρόσληψης τροφής (Night eating
syndrome), το οποίο χαρακτηρίζεται από υπερβολική
κατανάλωση φαγητού το βράδυ, αϋπνία, και αποχή
από το φαγητό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άλλο
σημαντικό πρότυπο υπήρξε η ¨επεισοδιακή πολυφαγία¨
(binge eating) κατά την οποία μεγάλες ποσότητες
φαγητού καταναλώνονται σε σχετικά μικρό χρονικό
διάστημα, που εναλλάσσεται με ένα κάπως μεγαλύτερο
διάστημα ¨φυσιολογικής¨ ή σχετικά προσεκτικής

διατροφής. Τέλος το πρότυπο, της ”υπερφαγίας χωρίς
κορεσμό“ (eating without satiation), κατά το οποίο,
το άτομο όταν αρχίσει να τρώει απλά δεν μπορεί να
σταματήσει. Σύμφωνα με το Stunkard αυτό οφείλετε
σε πιθανή βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Από όλα αυτά, εκείνο που τράβηξε όλη την προσοχή
των ειδικών ήταν η ”επεισοδιακή πολυφαγία“ η
οποία σε αρχικές αφηγήσεις αναφερόταν επίσης σαν
”καταναγκαστική πολυφαγία“,”νευρική βουλιμία“,
και ”σύνδρομο διατροφικού χάους“ (Wardle and
Beinart, 1981).
Σε μια μελέτη του 1981, από τους Loro &
Orleans, κατά την οποία ερευνήθηκαν 280 υπέρβαρα
άτομα, το 80% αυτών ανέφερε επεισοδιακή υπερφαγία
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Αυτά τα επεισόδια
διαρκούσαν από 15 λεπτά έως μια ώρα, με λίγες
περιπτώσεις που κρατούσαν έως και 4 ώρες. Οι θερμίδες
που καταναλώνονταν κυμαινόντουσαν από 1.000 έως
10.000 ανά επεισόδιο. Ένα σημαντικό εύρημα, πολύ
χρήσιμο για μας σήμερα, είναι ότι η τήρησης μιας πολύ
αυστηρής και καθόλου ρεαλιστικής δίαιτας, πιθανότατα
οδηγεί σε συμπεριφορές που κυμαίνονται μεταξύ της
αυταπάρνησης, της αυστηρής διατροφής και νηστείας
από τη μία και την επεισοδιακή πολυφαγία, από την
άλλη.
Το 1974 ο Bruch ήταν ο πρώτος που
περιέγραψε την πατέντα που εναλλάσσεται μεταξύ
των επεισοδίων υπερφαγίας και ασιτίας. Αυτή όπως
και άλλες, αναφέρεται, ακόμα, σε συμπεριφορές όπως
την πρόκληση εμετού, τη λήψη καθαρτικών, και της
νηστείας, καθώς και την αίσθηση της απελπισίας,
ντροπής και υπερβολικής ενασχόλησης με το φαγητό
ή την προσπάθεια να αντισταθούν σε αυτό.
Ο Hamburger (1951) αναφέρει περιπτώσεις κατά
τις οποίες η υπερβολική κατανάλωση φαγητού,
προφανώς οδηγούσε τα άτομα να κλέβουν τροφή
ή χρήματα για να την αγοράσουν, να κρύβουν ή να
καταχωνιάζουν φαγητό σε κρυψώνες, και να λένε
ψέματα για τις διατροφικές τους συνήθειες. Αυτές
οι αναφορές αποτυπώνουν τα κοινά στοιχεία της
υπερβολικής κατανάλωσης φαγητού με άλλες πιο
εύκολα αναγνωρίσιμες περιπτώσεις εθισμών, όπως
το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά.
Η έκφραση Νευρική Βουλιμία χρησιμοποιήθηκε

αργότερα για να ορίσει αυτές τις περιπτώσεις της
υπερφαγίας, σα μια μορφή ασθένειας/διαταραχής.
Η λέξη βουλιμία είναι αρχαία ελληνική και μεταξύ
άλλων είχε χρησιμοποιηθεί από τον Αριστοτέλη. Στην
κυριολεξία αναφέρει πείνα (λιμός) αρκετά μεγάλη ώστε
κάποιος να φάει ένα βόδι (Βους).
Το βασικό χαρακτηριστικό σύμπτωμα στη
νευρική βουλιμία είναι η επεισοδιακή πολυφαγία. Σε
πολλές κατοπινές έρευνες, όπως προκύπτει από μια
συνολική εξέτασή τους (Walsh, 1993), επιβεβαιώνεται
ότι τα άτομα που υπέφεραν από την ασθένεια αυτή, ήταν
κυρίως γυναίκες, οι οποίες αρκετά συχνά κατανάλωναν
μεγάλες ποσότητες που περιείχαν πολλές θερμίδες.
Βασικό εύρημα των ερευνών ήταν το γεγονός ότι
δεν ήταν οι υδατάνθρακες αυτό που αναζητούσαν
περισσότερο, κάτι που αρχικά υπήρχε σαν πεποίθηση.
Υπήρχε μια σαφής τάση προς τα γλυκά, ή μικρογεύματα
(σνακ), με βασικό χαρακτηριστικό ότι ήταν γλυκά, παρά
το ότι περιείχαν υδατάνθρακες.
Αυτό είναι ένα σημαντικό εύρημα. Δείχνει ότι οι
άνθρωποι ονομάζουν, συχνά, επεισόδιο πολυφαγίας
όχι τόσο την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλλά
την αποτυχία να ελέγξουν ένα συγκεκριμένο τύπο
τροφής, ο οποίος δε θεωρείται σωστός γενικά, ή τη
συγκεκριμένη στιγμή που τον καταναλώνουν, π.χ.
σοκολάτες και γλυκά.
Υπάρχει, μάλιστα, ένα μικρό κομμάτι στη
βιβλιογραφία της πολυφαγίας, που αναφέρει τη
σοκολάτα σαν αντικείμενο επιθυμίας ή εθισμού. Οι Rozin
et al. (1991) διεξήγαν μία έρευνα μεταξύ 250 φοιτητών
ψυχολογίας και των γονέων τους, προσπαθώντας
ν’ανακαλύψουν επιθυμίες για σοκολάτα. Αναφέρουν ότι
το 14% των αγοριών, το 33% των κοριτσιών, το 14%
των πατέρων και το 25% των μητέρων έδειξαν σημάδια
εθισμού στη σοκολάτα. Μάλιστα, τα συμπτώματα που
αναφέρουν περιείχαν επιθυμίες τόσο σφοδρές, στις
οποίες τα άτομα θα έκαναν τα πάντα προκειμένου να
ικανοποιήσουν αυτήν την τάση τους. Άλλοι ανέφεραν
ακόμα και συμπτώματα σωματικής δυσφορίας όταν
απείχαν από τη σοκολάτα για κάποιο χρόνο. Επίσης
παρατηρήθηκε απώλεια ελέγχου της κατανάλωσης
σοκολάτας που εκφραζόταν με δυσκολία στο να
σταματήσουν να τρώνε και ανεκτικότητα, δηλαδή
μεγαλύτερες ποσότητες προκειμένου να παραχθεί το
ίδιο αποτέλεσμα.
Τέλος υπάρχουν υψηλά ποσοστά
συνύπαρξης της πολυφαγίας και της κατάχρησης
αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, όπως αναφέρεται στην
βιβλιογραφία (Garfinkel, 1996; Lacey, 1993). Όπως
αναφέρει ο Crichton (1996) οι ρωμαίοι αυτοκράτορες
Κλαύδιος και Βιτέλιος, πιθανότατα να συνήθιζαν τις
πρακτικές της επεισοδιακής πολυφαγίας που είναι
η πρόκληση εμετού. Επιπλέον, εκτός της έντονης
επιθυμίας για φαγητό, ήταν σοβαροί πότες και σα να

μην έφτανε αυτό, αμφότεροι λάτρευαν τον τζόγο.
Όπως στις εξαρτήσεις από το αλκοόλ και
τα ναρκωτικά, υπάρχουν αρκετές διαφωνίες σχετικά
με τον ορισμό του προβλήματος και την ορολογία
που χρησιμοποιείται. Σε σχέση με τα κριτήρια που
χρησιμοποιούνται στο DSM-IV για τον ορισμό της
Νευρικής βουλιμίας, παρατηρούνται οι ίδιες δυσκολίες
που συναντάμε και στα κριτήρια για τον ορισμό των
υποθετικά πιο ευδιάκριτων περιπτώσεων εξάρτησης,
όπως των προαναφερθέντων ή του παθολογικού
τζόγου.
Πέρα, όμως, από κάθε πρόβλημα που
συνδέεται με τον ορισμό, τα κριτήρια και τη διάγνωση
της όποιας διαταραχής φαγητού, δεν υπάρχει καμία
αντίρρηση ότι όντως υπάρχει ανησυχία σχετικά με
την πολυφαγία και τα υπέρβαρα άτομα. Ιδιαίτερο
είναι το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις άλλες εθιστικές
συμπεριφορές, τα άτομα που σχετίζονται με την
προβληματική λήψη φαγητού, είναι κυρίως γυναίκες.
Συγκεκριμένες ομάδες, όπως π.χ. οι έφηβες, είναι μεταξύ
εκείνων με το υψηλότερο επίπεδο ανησυχίας για το
βάρος και τις διατροφικές συνήθειές τους. Πολλές
προσπαθούν να ελέγξουν το βάρος τους, κάτι που είναι
δυσλειτουργικό με τρόπους, όπως η πρόκληση εμετού,
τα καθαρτικά και η αυστηρή δίαιτα. Στην έρευνα του
Huon (1994), που έγινε σε τρία ιδιωτικά σχολεία στην
Αυστραλία, σε νεαρές εφήβους από 15 έως 18 ετών,
το 35% ανέφερε αρκετό προβληματισμό με το βάρος
τους. Το 25% ¨συχνά¨ ή ¨πάντα¨ κάνει δίαιτα, 11% κάνει
χρήση καθαρτικών και το 6% προκαλεί εμετούς. Ένα
33% συχνά τρώει σε σημείο που νιώθει δυσφορία,
26% απασχολείται με έντονες σκέψεις για το πώς θα
αποφύγει να φάει, 26% δεν μπορεί να ελέγξει την τάση
για φαγητό, και 21% νιώθει ότι χάθηκε ο έλεγχος αν
φάνε κάτι απαγορευμένο. Καταλήγοντας, η έρευνα
αναφέρει ότι 13% συναντά τα κριτήρια της σοβαρής
επεισοδιακής πολυφαγίας, και ένα 25% πιθανότατα
έχει μέτριο διατροφικό πρόβλημα.
Κλείνοντας αυτό το άρθρο, θα θέλαμε
να υπογραμμίσουμε το κύριο θέμα όλης αυτής
της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και έρευνας
γύρω απο τη διατροφή. Το γεγονός είναι ότι, άσχετα
από την οπτική γωνία του καθένα και πέρα από τα
διαγνωστικά προβλήματα αναφορικά με τις διαταραχές
του φαγητού, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που
συναντούν σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά τους
να ελέγξουν το βάρος τους. Ενδεικτικό της ανησυχίας
σχετικά με τα διατροφικά προβλήματα είναι η ραγδαία
εξάπλωση πληθώρας παρεμβάσεων και θεραπειών
με διαφορετικές προσεγγίσεις που προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ποιές λειτουργούν,
όμως και ποιές όχι;
Για όλα αυτά, καθώς και το τί λένε οι έρευνες, θα τα
πούμε στο επόμενο τεύχος.
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Addictions Counseling

ΕΝΔΟ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΟΜΑΔΙΚΗ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
IRVIN D. YALOM
Εκδόσεις Άγρα
Άλλο ένα υπέροχο βιβλίο
του Yalom, που όμως
διαφέρει από τα υπόλοιπα
που κυκλοφόρησαν
πρόσφατα στη χώρα μας,
όπως π.χ. το Όταν έκλαψε
ο Νίτσε, Η μάνα και το
νόημα της ζωής, Το ντιβάνι,
Το δώρο της ψυχοθεραπείας και άλλα. Αναφέρεται
στην ομαδική θεραπεία, όπως και το ¨Θεωρία και
πράξη της ομαδικής Θεραπείας¨, με μία διαφορά.
Όπως προσδιορίζει ο τίτλος του, περιγράφει το ρόλο
της ομαδικής ψυχοθεραπείας σε κλειστά πλαίσια. Ο
Yalom συνηθίζει να κάνει πάρα πολλές αναφορές
στην έρευνα αποτελεσματικότητας της ομαδικής
θεραπείας, εξηγώντας μία - μία τις αρχές στις οποίες,
αυτή, στηρίζεται. Υπογραμμίζει για μία ακόμα φορά
τους θεραπευτικούς παράγοντες που συναντά κανείς σε
αυτόν τον τύπο της θεραπευτικής δουλειάς. Ιδιαίτερο,
σε αυτό το βιβλίο, είναι η αναφορά στην ομάδας της
¨ατζέντας¨. Μια τεχνική που ο Yalom χρησιμοποιεί με
ένα συγκεκριμένο τρόπο, προκειμένου το μοντέλο της
ομαδικής θεραπείας του, να εφαρμοστεί σε κλειστά
πλαίσια. Έχοντας την ευκαιρία να διδάσκω αυτό το
μοντέλο στα εκπαιδευτικά του ΚΕΑΣ, χρειάζεται να
τονίσω ότι είναι ένας εξαιρετικά χρήσιμος τρόπος,

γιατί παίρνεις ότι καλύτερο μπορείς από την ομαδική
θεραπεία, από μια και μόνο συνεδρία. Ένα βιβλίο
χρήσιμο για κάθε θεραπευτή που δουλεύει ομαδικά,
ακόμα και εκτός κλειστού πλαίσιου.

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ
ΠΟΤΕ ΣΕ ΜΕΝΑ.
Claudia Black
Εκδόσεις Κριτική
Ακόμα ένα ενδιαφέρον
βιβλίο από μια συγγραφέα
που έχει ασχοληθεί
με τα συστήματα της
οικογένειας, και ιδιαίτερα
με τα συστήματα της
εξαρτημένης οικογένειας.
Ανακαλύψτε τους ρόλους,
τους οποίους τα μέλη αυτών
των οικογενειών αναλαμβάνουν, προκειμένου να
είναι λειτουργικές, καθώς και τα προβλήματα που
προκύπτουν από αυτήν την πρακτική. Έτσι θα μάθετε
για εκείνον που βοηθά τον αλκοολικό ή τον εξαρτημένο
στα χημικά, για τον αποδιοπομπαίο τράγο, για τον ήρωα
της οικογένειας, καθώς και για όλους τους άλλους
ρόλους. Καλό και χρήσιμο βιβλίο. Ελπίζουμε ο οίκος
που το εκδίδει να κυκλοφορήσει και άλλα βιβλία της
συγγραφέως, μιας και είναι ευκολοδιάβαστα αλλά
και πολύ χρήσιμα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΑΣ
(ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ) ΦΡΑΤΖΗ 14, ΑθΗΝΑ
** ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Ψυχοεκπαιδευτικά στην ”Αίθουσα Περατικού“ Φραντζή 14, 18.00 με 20.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012
Δευτέρα 9 Απριλίου 2012
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012
Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

ΘΕΜΑ
Θυμός: «Ένας άγνωστος φίλος»
Υποτροπή: «Μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης»
12 Βήματα: «Ένας δρόμος πολύ ταξιδεμένος»
Όρια: « Άσπρο….μαύρο…ή γκρι;»
Επικοινωνία: «Μήνυμα εστάλη. Ελήφθη;»
Διπλή διάγνωση: «Δηλαδή;;;;»
Οικογένεια και εξάρτηση: «Μια σύγχρονη Οδύσσεια»
Απώλειες…. Ο κύκλος της ζωής

Για όλες τις παραπάνω δράσεις η minimum συμμετοχή είναι 12 άτομα και η maximum 22 άτομα.
Η οικονομική συμμετοχή είναι 25€ το άτομο και η διάρκεια είναι 2 με 2 ½ ώρες.
Πληροφορίες για τα Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να
πάρετε στην γραμματεία του ΚΕΝΤΡΟΥ 210 9249225.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΟΓΟ
Tηλέφωνο: 210 9249225-7
14 ΦΡΑΝΤΖΗ 11745 Αθήνα. Φαξ: (+30) 210 9211544. E-mail: info@kentro.org

Τηλεφωνο: 210 9249225-7, Fax: 210 9211544
Αμβροσίου Φραντζή 14, 11745 Νέος Κόσμος, Αθήνα, E-mail: info@kentro.org
www.kentro.org

