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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Ζ παξνχζα κειέηε πξνζέγγηζε ην ξφιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ πνξεία 

ησλ αηφκσλ απφ ηε ρξήζε κέρξη θαη ζήκεξα ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε. Σν άηνκν 

ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηελ νηθνγέλεηα θαη απηή απνηειεί έλα απφ ηα εμέρνληα 

πιαίζηα θνηλσληθνπνίεζεο αιιά θαη πξνψζεζεο ηεο αηνκηθήο αιιαγήο. Ο ξφινο ηεο 

ζην θαηλφκελν ηεο εμάξηεζεο αιιά θαη απεμάξηεζεο θαηαδεηθλχεηαη ζπζηεκαηηθά 

ζηε βηβιηνγξαθία, φπνπ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, κνηίβα ζρέζεσλ θαη 

αιιειεπηδξάζεσλ έρνπλ ζεσξεζεί σο „παξάγνληεο θηλδχλνπ‟ γηα ηελ έλαξμε αιιά 

θαη δηαηήξεζε ηεο εμαξηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο κέινπο ηεο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα νη θησρέο ή ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο. Παξάιιεια, ε ιεηηνπξγία ηεο 

εληνπίδεηαη θαη ζηελ έλαξμε ηεο πνξείαο απεμάξηεζεο ηνπ αηφκνπ, παξέρνληαο 

θίλεηξν γηα αιιαγή, αιιά θαη ζηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο απνρήο ηνπ αηφκνπ 

απφ ηε ρξήζε, απνηειψληαο έλα αζθαιέο θαη ζηαζεξφ πιαίζην ππνζηήξημεο θαη 

πξνσζψληαο ηελ αηνκηθή επεκεξία. Χζηφζν, ζπρλά κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ή λα 

δπζρεξάλεη ηε δηαδηθαζία δηαηεξψληαο ζηηγκαηηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ην άηνκν θαη 

ακθηζβεηψληαο ηε λέα ηνπ ηαπηφηεηα καθξηά απφ ηε ρξήζε. Ζ εμάξηεζε θαη 

απεμάξηεζε επνκέλσο, ζχκθσλα θαη κε ηηο ζπζηεκηθέο ζεσξίεο, κπνξνχλ λα 

θαηαλνεζνχλ ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία ην άηνκν 

εκπιέθεηαη θαη ζπκκεηέρεη θαη ε νηθνγέλεηα είλαη έλα απφ ηα θπξίαξρα απηά 

ζπζηήκαηα. Έηζη, ε έξεπλα απηή είρε σο ζηφρν λα θαηαδείμεη πψο κηινχλ ηα ίδηα ηα 

άηνκα γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζε φιε απηή ηελ πνξεία ηνπο ζηελ απεμάξηεζε κέρξη 

ηψξα πνπ πξνζπαζνχλ λα επαλεληαρζνχλ αλαδεηψληαο εξγαζία θαη πξνζπαζψληαο 

λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχλ ζρέζεηο θαη ξφινπο ζηε δσή ηνπο. Οη ζπλεληεχμεηο πνπ 

εθπνλήζεθαλ απνηέιεζαλ ηζηνξίεο πνπ αθεγνχληαη ηα άηνκα φηαλ κηινχλ γηα 

δπζθνιίεο θαη κεηαβάζεηο ζηε δσή ηνπο θαη έηζη πξνζεγγίζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε 

βάζε ηηο αξρέο ηεο Γηαινγηθήο Αθεγεκαηηθήο Αλάιπζεο. Απφ ηελ θάζε ηζηνξία 

αλαδείρζεθε έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ „θσλψλ‟ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εμάξηεζε θαη 

ηελ απεμάξηεζε θαη ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, νη νπνίεο πξνέξρνληαλ θαηά βάζε 

απφ ηνλ ιφγν ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην. 

ρεδφλ φιεο νη „θσλέο‟ πνπ αλαδείρζεθαλ ζηηο ηζηνξίεο „κηινχζαλ‟ γηα ηελ ππεξνρή 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ δηαδηθαζία απεμάξηεζεο, παξέρνληαο 

ππνζηήξημε θαη βνήζεηα ζην άηνκν. Απηή ήηαλ ε θπξίαξρε αθήγεζε πνπ πξνέθπςε, ε 

νπνία κηινχζε γηα ηελ νηθνγέλεηα ζαλ έλα ζηαζεξφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο ζηα άηνκα, 

ρσξίο λα ηα εγθαηαιείπεη πνηέ, φηη θαη αλ ζπκβεί. 
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Λέμεηο θιεηδηά: Κνηλσληθή Δπαλέληαμε, αθεγεκαηηθή αλάιπζε, νηθνγέλεηα, 

απεμάξηεζε 

ABSTRACT 
The research presented in this thesis focuses on the family role on drug addiction and 

social reintegration of people in the Greek Organization Against Drugs in 

Thessaloniki. Every person is inextricably connected with its family and family is 

among the most distinct systems of socialization that can also promote personal 

change. The role of the family system in drug addiction and recovery is regularly 

established in literature, where specific characteristics and relationship patterns have 

been understood as „risk factors‟ in the beginning and continuation of addictive 

behavior, for example poor or confrontational family relationships. Moreover, family 

can contribute to the beginning of the rehabilitation process acting as a motivation for 

change, as well as to the preservation of drug abstinence functioning as a secure and 

stable support system and promoting personal wellbeing. However, family can often 

impede and hinder recovery holding stigmatizing views about the former addict and 

questioning his/her new recovered identity. Therefore, addiction and recovery can be 

understood, according to systemic theories, as „parts‟ of the different systems in 

which the individual is part of, and family is one of the most important systems 

among them. Therefore, the aim of this research was to show how individuals speak 

about their families during their recovery „journey‟ until now, when they are in the 

phase of social reintegration searching for employment and trying to reestablish their 

past relationships and roles. The interviews that were held were considered as stories 

that people use to share when they talk about difficulties and transitions in their lives, 

and they were analyzed according to the principles of Dialogical Narrative Analysis. 

The analysis demonstrated a number of different „voices‟ concerning addiction and 

recovery, as well as the family system and they were coming from the scientific 

speech of the therapeutic programs and society. Almost all of the voices that emerged 

in the stories „talked‟ about the dominance of the family system during the recovery 

process, offering help and supporting the individuals. This was the core narrative that 

emerged from the analysis and „talked‟ about the family as a stable supporting system 

that never leaves its members no matter what.   

Keywords: Social reintegration, narrative analysis, family, recovery  
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Κοινωνικό επανϋνταξη και απεξϊρτηςη: προσ μια καλύτερη 

κατανόηςό τουσ 
Ο φξνο „θνηλσληθή επαλέληαμε‟ (social reintegration) ζπλαληάηαη ζε 

δηαθνξεηηθά πεδία, ζε απνθπιαθηζκέλα άηνκα, άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζε 

ζπλζήθεο λνζειείαο, άηνκα εμαξηεκέλα απφ νπζίεο. Αλαθνξηθά κε ην ρψξν ηνλ 

εμαξηήζεσλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ είλαη ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε θαζψο ε κία „πιεπξά‟ ησλ εηδηθψλ ακθηζβεηεί ην θαηά πφζν 

πξφθεηηαη γηα επαλέληαμε, δειαδή „επηζηξνθή‟ ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ή 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηιάκε γηα έληαμε δειαδή γηα ηελ πξψηε θνξά πνπ ην άηνκν 

ελζσκαηψλεηαη θνηλσληθά (Εαθεηξίδεο, 2009). Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ίδην, ε ρξήζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ζηεξίρζεθε ζε πεξηπηψζεηο ζσκαηηθά ή ςπρηθά λνζνχλησλ 

πνπ απνκαθξχλνληαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζεξαπεία ηνπο, θαη έηζη ζηαδηαθά πηνζεηήζεθε θαη απφ 

ηηο ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο εμαξηεκέλσλ απφ νπζίεο. Χζηφζν, κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν 

ππνδειψλεηαη θαη πηνζεηείηαη ε νπηηθή ηεο πιήξνπο έληαμεο ησλ αηφκσλ πξηλ απφ 

ηελ εκπινθή ηνπο κε ηε ρξήζε, θαη απηή απνθιεηζηηθά επζχλεηαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ 

ηνπο απφ ηελ θνηλσληθή δσή, παξαβιέπνληαο πηζαλέο πξνυπάξρνπζεο δπζθνιίεο γηα 

έληαμε φπσο έρνπλ θαηαδεηρζεί ζε έξεπλεο (Εαθεηξίδεο, 2009).  

Όηαλ θάλνπκε ιφγν γηα (επαλ) έληαμε αλαθεξφκαζηε ζηε δηαδηθαζία εηζφδνπ 

ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλφηεηα σο έλα παξαγσγηθφ, ζπλεξγάζηκν κέινο απηήο. Ο 

αθξηβήο νξηζκφο θαη νη ζηφρνη ηεο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλνείηαη ε θχζε 

θαη αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα πξνγξάκκαηα κείσζεο ηεο 

βιάβεο ε πιήξεο απνρή δελ απνηειεί απαξαίηεηα ηνλ ηειηθφ ζηφρν θαη ζπλεπψο ε 

επαλέληαμε κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη πξηλ ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ρξήζεο, σζηφζν 

πξνηείλεηαη λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο ηεο απεμάξηεζεο (EMCDDA, 2012). Έλαο 

νξηζκφο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εθιακβάλεη ηελ επαλέληαμε σο «κία 

παξέκβαζε πνπ έρεη ζηφρν λα ελζσκαηψζεη έλαλ πξψελ ή ησξηλφ πξνβιεκαηηθφ 

ρξήζηε νπζηψλ ζηελ θνηλσλία» (UNODC, 2008 φπσο αλαθέξεηαη ζην EMCDDA, 

2012). πλεπψο, ζε αληίζεζε κε ηε ζεξαπεία, ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπίδεηαη ζηε 

βειηίσζε ηεο ζρέζεο θαη ηεο ζέζεο πνπ έρεη ην άηνκν κέζα ζηελ θνηλφηεηα, παξά 

ζηε ζρέζε ηνπ κε ηηο νπζίεο, ηελ νπνία ππνζηεξίδεη κε έκκεζν ηξφπν ζπκβάιινληαο 
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γηα παξάδεηγκα ζηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ππνηξνπήο κεηά ηε ζεξαπεία 

(EMCDDA, 2012). Παξά ηελ αζπκθσλία πνπ επηθξαηεί ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηνλ 

νξηζκφ ηεο, απηή επηηπγράλεηαη απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ πνπ επίζεο δελ είλαη 

ζηαζεξέο κεηαμχ ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά θχξην 

ιφγν ηε ζηέγαζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε (EMCDDA, 

2003b φπσο αλαθέξεηαη ζην EMCDDA, 2012), κε έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ επηδηψμεσλ ηνπ θάζε αηφκνπ (da Silva Souza, e Silva, Batista, & de 

Almeida, 2016).  

Ζ δηαδηθαζία ηεο επαλέληαμεο απαηηεί ζεξαπεπηηθή ππνζηήξημε απφ 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, ψζηε λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δξάζεη σο 

έλα κέινο ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο αιιά θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο ζρέζεηο 

ηνπ κε ηα δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα ζηα νπνία εκπιέθεηαη (de Siqueira, Backes, 

Moreschi, Terra, Soccol, & Souto, 2015). Σα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ππνζηεξίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία εληζρχνληαο ηηο επαγγεικαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

ζεξαπεπφκελσλ, εληζρχνληαο ηελ εκπινθή κε ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, καζαίλνληαο 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ αιιά θαη θαιιηεξγψληαο 

αηνκηθά ζηνηρεία, φπσο ε απηνλνκία θαη ε ππεπζπλφηεηα (Molina-Fernandez, 2017).  

Ο Οξγαληζκφο Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

ζπληειέζηεθε ε παξνχζα έξεπλα, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρεη αλαδηακνξθψζεη ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ θαη έρεη εληάμεη ηελ απεμάξηεζε σο ηειηθφ ζηφρν ησλ 

παξεκβάζεψλ ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ πξφηεξε απνθιεηζηηθή ηνπ εζηίαζε ζηε 

κείσζε ηεο βιάβεο (Φσηφπνπινο, 2019). ηα πιαίζηα απηά νη κνλάδεο θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο ζηνρεχνπλ ζηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κέζσ ςπρνθνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ, πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο απεμάξηεζεο. Ζ κεηάβαζε 

ζε απηή ηε θάζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο, ζπλεπψο απνηειεί κία „μερσξηζηή‟ 

δηαδηθαζία γηα ηα άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη λα νινθιεξψζνπλ ην πξφγξακκα. Ζ 

επαλέληαμε ινηπφλ απνηειεί ηνλ ηειηθφ αιιά φρη απαξαίηεην „πξννξηζκφ‟ ζηελ 

πνξεία ηνπ αηφκνπ ζηηο ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο (ΟΚΑΝΑ, 2012).  

πρλά ζηε βηβιηνγξαθία ν φξνο „social reintegration‟ δελ δηαρσξίδεηαη απφ 

ηελ επίηεπμε ηεο απνθαηάζηαζεο (recovery) αιιά ζεσξείηαη „θνκκάηη‟ απηήο 

(EMCDDA, 2012). Αλ θαη ε έλλνηα ηεο απνθαηάζηαζεο/ απεμάξηεζεο είλαη επξεία 
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θαη κπνξεί λα νξηζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο, (Kougiali, Fasulo, Needs, & Van Laar, 

2017) έλαο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο νξηζκφο είλαη ε θαη‟ επηινγήλ απνρή ηνπ 

αηφκνπ απφ λαξθσηηθέο νπζίεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ, έρεη 

δηάξθεηα ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ηνπ επηηξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή δσή (UK 

Drug Policy Commission, 2008). Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηή ε αιιεινεπηθάιπςε 

ζηνπο δχν απηνχο φξνπο, αθνχ κία πηπρή ηεο επίηεπμεο απνθαηάζηαζεο έρεη 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη μεπεξλά ηελ απιή δηαθνπή ηεο ρξήζεο νπζηψλ (Drugscope 

& Adfam, 2009).  

 Ζ θαηαλφεζε ηεο απνθαηάζηαζεο απφ ηε ρξήζε κπνξεί λα γίλεη απφ 

δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο, είηε σο κηα αηνκηθή δηαδηθαζία (individualistic recovery) είηε 

σο κηα δηαδηθαζία κε θνηλσληθφ ραξαθηήξα πνπ ζπληειείηαη θαηεμνρήλ ζηηο ζρέζεηο 

θαη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (relational recovery) (Price-

Robertson, Obradovic, & Morgan, 2016). Αλαθνξηθά κε ηνλ πξψην φξν, ε 

απνθαηάζηαζε λνείηαη σο απνηέιεζκα πξνζσπηθψλ αιιαγψλ ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη πξνζσπηθήο σξίκαλζεο. 

πληειείηαη επνκέλσο ελδνπξνζσπηθά θαη επηηπγράλεηαη κε δηθή ηνπ επζχλε, κε ην 

πεξηβάιινλ λα παξακέλεη ζην πεξηζψξην (Rose, 2014).  Απνηειψληαο κία «αηνκηθή 

θαη μερσξηζηή δηαδηθαζία» (Leamy, Bird, Le Boutillier, Williams, & Slade, 2011) ε 

εζηίαζε επηθεληξψλεηαη ζηελ εζσηεξηθή επηζπκία θαη ηελ πξνζπάζεηα, ελψ ηα 

δηάθνξα πεξηβάιινληα πιαίζηα, ε νηθνγέλεηα, ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα, νη 

ζρέζεηο, παξαβιέπνληαη θαη ππνβαζκίδνληαη (Rose, 2014).  ε αληίζεζε, 

ζηεξηδφκελνη ζε έλαλ νηθνινγηθφ ηξφπν ζθέςεο ε απνθαηάζηαζε λνείηαη σο κηα 

ζρεζηαθή δηαδηθαζία, ηα άηνκα αιιεινεμαξηψληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, 

απνδεηνχλ εγγελψο ηελ ζπζρέηηζε κε άιινπο (Stolorow, 2013) θαη ζε απηή αθξηβψο 

ηε ζρεζηαθή αιιειεπίδξαζε ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε επηηπρία (ή κε) ηεο 

απνθαηάζηαζήο ηνπο (Tew, Ramon, Slade, Bird, Melton, & Le Boutillier, 2012). 

Πξνο ελίζρπζε ηεο ζέζεο απηήο, ζχγρξνλεο έξεπλεο έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί θαη 

θαηαδείμεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο σο ην κέζνλ θαη ην „ρψξν‟ φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε 

δηαδηθαζία ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ζπληειείηαη ε κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ ζε κηα λέα 

ηαπηφηεηα, κε ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην λα δηαηεξεί ζε απηήλ ηνλ πην αμηνζεκείσην 

ξφιν γηα κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ (Schön, Denhov, & Topor, 2009 φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνπο Price-Robertson et al., 2016). ε αληηζηνηρία κε απηέο ηηο ζέζεηο ν Adams 

(2008) άζθεζε θξηηηθή ζηηο θπξίαξρεο θαηαλνήζεηο ηεο εμάξηεζεο πνπ ηνπνζεηνχλ ην 
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άηνκν ζην επίθεληξν ηεο εμαξηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ απνδίδνπλ απνθιεηζηηθά 

ζε απηφ σο έλα πξνζσπηθφ „ραξαθηεξηζηηθφ‟. ε αληίζεζε κίιεζε γηα ηελ θνηλσληθή 

θχζε ηεο θαη επαθφινπζα αληηθαηέζηεζε ηελ έλλνηα ηεο απνθαηάζηαζεο (recovery) 

κε απηή ηεο επαλέληαμεο (reintegration) γηα λα θαηαδείμεη ηελ επίηεπμή ηεο ζηνλ 

θνηλσληθφ ρψξν θαη ηε ζπκβνιή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζε απηήλ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Selbekk, Sagvaag, & Fauske, 2014). 

 Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε επαλέληαμε θαη απεμάξηεζε 

ηνπ αηφκνπ δε κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε θνηλσληθφ θελφ θαη νπσζδήπνηε ζα 

εκπεξηέρνπλ πιήζνο αηφκσλ θαη ζπζηεκάησλ. Πέξα απφ ηελ εκπινθή ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλήζσο ηηο ππνζηεξίδνπλ, νη δηαδηθαζίεο απηέο 

ρξεηάδεηαη λα ελζσκαηψλνπλ θαη ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα σο θαηεμνρήλ ζχζηεκα 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ (de Siqueira et al., 2015). Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

έρνπλ εθθξάζεη ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο γηα ηελ απεμάξηεζε, ιέγνληαο πσο έλα θαιφ 

θαη επηηπρεκέλν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα πξνζδηνξίδεηαη απφ παξακέηξνπο φπσο ε 

απνρή απφ ηε ρξήζε, ε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ε επεκεξία ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ ηνπ αηφκνπ, ε απηεπίγλσζε (Thurgood, Crosby, Raistrick, 

& Tober, 2014). πγθξίλνληαο ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ ζε απεμάξηεζε θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο, θαηαδείρζεθε πσο θαη νη δχν αληηιακβάλνληαλ ηε δηαδηθαζία σο 

κηα ζπλερηδφκελε, δηαξθή πνξεία κε ηελ νηθνγέλεηα σζηφζν λα πξνζδνθεί 

επηηπρεκέλε ηειηθή έθβαζε, ελψ ηα ίδηα ηα άηνκα λα κηινχλ γηα απηήλ σο κηα 

„αλνηρηή‟ δηαδηθαζία, κε μεθάζαξν ζεκείν έλαξμεο αιιά φρη νινθιήξσζεο θαη ηηο 

ππνηξνπέο σο έλα θνκκάηη απηήο (Dekkers, De Ruysscher, & Vanderplasschen, 

2020). Σα δεδνκέλα απηά ζπλάδνπλ κε ηελ επηθξάηεζε ηεο άπνςεο φηη ε 

απνθαηάζηαζε λνείηαη πιένλ σο κία ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία, σο κηα «δηαδξνκή θαη 

φρη έλα γεγνλφο» (Dennis & Scott, 2007 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Edwards, Best, 

Irving, & Andersson, 2018), πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθπκάλζεηο, απφ κηα 

αζπλέρεηα κεηαμχ απνρήο θαη ππνηξνπψλ (Kougiali et al., 2017). Αμίδεη σζηφζν λα 

αλαθεξζεί φηη ε ηειηθή επίηεπμή ηεο δελ απνηειεί θαζνιηθή παξαδνρή, αθνχ 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ 12 βεκάησλ ησλ Αιθννιηθψλ Αλσλχκσλ ε απεμάξηεζε 

είλαη κηα δηαδξνκή ρσξίο νινθιήξσζε, ρσξίο ηεξκαηηζκφ, θαη απαηηεί ζπλερή 

αηνκηθή πξνζπάζεηα πξνο απνθπγή ηεο ππνηξνπήο (Kelly, 2016 φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνπο Best, Andersson, Irving, & Edwards, 2017), γεγνλφο πνπ δελ επηθπξψλεηαη απφ 
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ηηο αξρέο ησλ ζεξαπεπηηθψλ θνηλνηήησλ (De Leon, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Best 

et al., 2017). 

 

1.2 Οικογενειακό εμπλοκό ςτην απεξϊρτηςη και επανϋνταξη  
Ζ παξνρή ππνζηήξημεο απφ ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα 

αλαθνπθίζεη ην άηνκν απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ην ζπλνδεχνπλ, γηα 

παξάδεηγκα ην άγρνο (Laudet, Morgen, & White, 2006), θαη λα επεξεάζεη ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηελ απνθαηάζηαζε (Wiebe, Cleveland, & Dean, 2010), φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Bradshaw, Shumway, Wang, Harris, Smith & Austin-Robillard 

(2016). Παξάιιεια, βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο έρνπλ θαηαδείμεη ηε κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 

θνηλσληθέο παξακέηξνπο (Miller & Wilbourne 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Copello 

& Orford, 2002). Ζ νηθνγέλεηα, απνηειψληαο έλα απφ ηα εμέρνληα θνηλσληθά 

ζπζηήκαηα ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη κία απφ ηηο θπξίαξρεο ππνζηεξηθηηθέο νκάδεο 

ζηελ πνξεία απεμάξηεζεο (Bradshaw et al., 2016), κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηε ζεξαπεία ηνπ ελήιηθνπ ρξήζηε, ελψ ν απνθιεηζκφο ηεο απφ απηήλ 

ελδέρεηαη λα ηελ ππνλνκεχζεη θαη λα ηελ θαζπζηεξήζεη (Fals-Stewart, Lam, & 

Kelley, 2009). Απνηειεί ηo πιαίζην πνπ κπνξεί λα παξέρεη αζθάιεηα θαη επλντθέο 

ζπλζήθεο γηα λα κελ επηζπκεί ην άηνκν λα επηζηξέςεη ζηε ρξήζε, δείρλνληαο 

απνδνρή θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (Pereira, 2014 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο da Silva Souza et al., 2016). 

Ζ νηθνγελεηαθή εκπινθή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν είδε, έλα «επίζεκν» πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ εμαξηεκέλνπ αηφκνπ, 

θαη έλα «αλεπίζεκν» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εκπινθή κε ην ίδην ην άηνκν αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζεξαπεία (England Kennedy & Horton, 2011; Townsend, Biegel, Ishler, 

Wieder, & Rini, 2006), ρσξίο απαξαίηεηα λα ζπλδπάδνληαη. Σν είδνο ηεο εκπινθήο 

επεξεάδεηαη απφ πξνγελέζηεξνπο νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο θαη κπνξεί λα έρεη 

πνηθίιεο ζπλέπεηεο ζην άηνκν, είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

νηθνγέλεηα κπνξεί λα εληζρχεη νηθνλνκηθά ην άηνκν, ρσξίο λα ζπκκεηέρεη ζηε 

ζεξαπεία ηνπ, θαη αληίζηξνθα. Σαπηφρξνλα, κπνξεί λα δηαηεξεί κία ερζξηθή θαη 

θξηηηθή ζηάζε απέλαληί ηνπ, επεξεάδνληαο ηα επίπεδα ππνηξνπήο, θπξίσο ζε 

πεξίπησζε δηπιήο δηάγλσζεο (Pourmand, Kavanagh, & Vaughan, 2005 φπσο 
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αλαθέξεηαη ζηνπο Townsend et al., 2006). Έλαο παξάγνληαο πνπ «πξνβιέπεη» ηελ 

εκπινθή ησλ νηθνγελεηαθψλ κειψλ κε ην εμαξηεκέλν άηνκν είλαη ηα ζπκπεξηθνξηθά 

πξνβιήκαηα απηνχ, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθή ζηξεζνγφλν ζπλζήθε θαη 

επηδεηλψλνπλ ηελ επεκεξία ησλ κειψλ. Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνβιεπηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία, δε βξέζεθαλ ζρεηηθέο έξεπλεο αιιά απηνί κπνξνχλ λα ζρεηηζηνχλ κε ην 

έληνλν ζηξεο πνπ βηψλνπλ ηα νηθνγελεηαθά κέιε, πνπ επεξεάδεη ηελ επηζπκία ηνπο 

γηα εκπινθή (Townsend et al., 2006). 

Παξάιιεια, ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ εμεηάδεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

νηθνγελεηαθήο εκπινθήο θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ πνξεία ηεο 

απνθαηάζηαζεο θαη νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί 

κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα. ηελ πηινηηθή έξεπλα ηεο 

Friedemann (1996) νη ζπκκεηέρνληεο ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη έλα κέινο ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο αμηνιφγεζαλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο, ελψ παξαηεξήζεθε θαη ν αξηζκφο ππνηξνπψλ ζηε ρξήζε. Οη ζπγθξίζεηο 

έγηλαλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, ζηελ νινθιήξσζε απηήο θαη έλα κήλα κεηά, 

θαη πεξηιάκβαλαλ δχν νκάδεο. Ζ πεηξακαηηθή ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη 

γνλείο δέρνληαλ ππνζηήξημε απφ ηελ νκάδα ησλ αλψλπκσλ αιθννιηθψλ, ελψ ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ νη γνλείο δε ιάκβαλαλ θακία βνήζεηα. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ 

δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, κε ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλε θαη λα εθθξάδεη πην ζεηηθή 

εηθφλα γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ζεξαπείαο. Αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα ππνηξνπψλ, απηά ήηαλ επίζεο κηθξφηεξα γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο παξαθνινπζνχζαλ πξφγξακκα 

ππνζηήξημεο, αθφκε θαη 3 κήλεο κεηά ηε ζεξαπεία.  

Οη EnglandKennedy & Horton (2011) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε 

παξνρή ππνζηήξημεο θαη ε κείσζε ησλ εληζρπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ «πξνβιεκαηηθή», ζηε ζεξαπεπηηθή πνξεία νηθνγελεηαθνχ κέινπο κε 

ζπλλνζεξφηεηα (εμάξηεζε θαη ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή). Μηθξφο αξηζκφο 

νηθνγελεηαθψλ κειψλ ιάκβαλε κέξνο ζηηο ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο, βηψλνληαο φπσο 

αλέθεξαλ ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ παξνρή βνήζεηαο πνπ δέρνληαλ, ελψ άιινη 

εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία γηα πεξαηηέξσ εκπινθή. Ο ππνζηεξηθηηθφο ξφινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ παξνχζα κειέηε επεμεγνχληαλ σο παξνρή νηθνλνκηθήο θαη 



11 
 

πξαθηηθήο βνήζεηαο, θαζψο επίζεο θαη πιηθψλ αγαζψλ, ελψ νξίζηεθε θαη εξεπλήζεθε 

θαη κία κε πιηθή κνξθή ππνζηήξημεο ζε ζπλαηζζεκαηηθφ, εζηθφ θαη πλεπκαηηθφ 

επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ αηφκνπ, θξνληίδα ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ, νξηνζέηεζε, αζθάιεηα ή 

απιά «λα είλαη εθεί» γηα απηνχο. Οη ζπκκεηέρνληεο κίιεζαλ γηα ηελ αλαπάληερε γηα 

ηνπο ίδηνπο εληζρπηηθή ζηάζε ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ πνπ πεξηιάκβαλε πνιιέο απφ 

ηηο πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο, γηα ην φηη απνηεινχζαλ γηα απηνχο έλα «δσληαλφ 

θίλεηξν» πνπ ιεηηνπξγνχζε ζεηηθά ζηε ζεξαπεία ηνπο, γηα ηελ αίζζεζε ελζσκάησζεο 

θαη ζπκπεξίιεςήο ηνπο απφ ηηο νηθνγέλεηεο. Χζηφζν, ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα 

απνδείρζεθε ηθαλφ θαη λα δπζρεξάλεη ή λα παξεκπνδίζεη ηελ πνξεία ηνπ αηφκνπ, 

θπξίσο φηαλ ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο δελ επαλνξζψλνληαλ, γεγνλφο πνπ 

αλαθέξζεθε σο θαζνξηζηηθφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε.  

Αλάινγα επξήκαηα πξνέθπςαλ θαη ζηελ έξεπλα ησλ Ayφn & Carlson (2014), 

φπνπ νη ζπκκεηέρνπζεο κίιεζαλ γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ δέρζεθαλ απφ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεμάξηεζήο ηνπο. Ο ξφινο ηνπο αλαθέξζεθε 

σο θαίξηνο θαη ραξαθηεξίδνληαλ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερνπζψλ απφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνξεία θαη ηε ζεξαπεία απηψλ. Ζ παξνρή πιηθήο ππνζηήξημεο 

αλαδείρζεθε θαη ζε απηέο ηηο αθεγήζεηο, κε ηελ νηθνγέλεηα λα εκπιέθεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο θξνληίδα ησλ παηδηψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ θαη νηθνλνκηθή 

βνήζεηα, ελψ ζηηο ιίγεο αληίζεηεο πεξηπηψζεηο νη ζπκκεηέρνπζεο εμέθξαδαλ επηζπκία 

απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηελ νηθνγέλεηα. Παξφκνην ζηφρν είρε ε έξεπλα ησλ Tracy, 

Munson, Peterson & Floersch (2009) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε γπλαίθεο ζε ζεξαπεία 

απεμάξηεζεο. Μειεηψληαο ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη ε παξνρή ππνζηήξημεο απφ 

δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα ησλ ζπκκεηερνπζψλ, κεηαμχ απηψλ θαη ε νηθνγέλεηα, 

πξνέθπςαλ αλάκεηθηα δεδνκέλα. Οη γπλαίθεο ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο αλαθέξζεθαλ 

ζηε ιήςε ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο, πνπ πεξηιάκβαλε κεηαμχ άιισλ ηελ 

δηαηήξεζε επηθνηλσλίαο, ηελ αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο, 

ηελ ελζάξξπλζε. Ζ βνήζεηα ζε πιηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν εθθξάδνληαλ κέζσ ηεο 

παξνρήο θξνληίδαο ζηα παηδηά ησλ ζπκκεηερνπζψλ, ν εθνδηαζκφο κε ρξήζηκα πιηθά 

αληηθείκελα, ε ζπλνδεία ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο. Παξάιιεια, πξνέθπςε ζηα 

ιεγφκελά ηνπο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ σο κνξθή ππνζηήξημεο, θαη πεξηιάκβαλε 

ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ, ηελ ελίζρπζε ηεο απνρήο. 

Χζηφζν, ζηελ έξεπλα απηή αλαδείρζεθαλ θαη παξάκεηξνη πνπ εθιακβάλνληαλ σο 
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επηβιαβείο γηα ηελ απεμάξηεζε ησλ γπλαηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν ηξφπνο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, νη νπνίνη ζπληεξνχζαλ 

ζηηγκαηηζηηθέο αληηιήςεηο, ή νη κε ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

έιιεηςε θαηαλφεζεο. Αλάινγα επξήκαηα πξνέθπςαλ θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

ρξεζηψλ ζε πξφγξακκα ζεξαπείαο, νη νπνίνη απνθάιπςαλ ηελ κεγάιε αληαπφθξηζε 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο αλάγθεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλέληαμήο ηνπο. Ζ 

ππνζηήξημή ηνπο εθθξάδνληαλ κέζσ παξνρήο πιηθήο θαη εζηθήο βνήζεηαο, πνπ 

επηηέιεζε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ηνπο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά 

έγηλε ζηηο κεηέξεο ηνπο πνπ απνηέιεζαλ γηα απηνχο ην θχξην ζηήξηγκα (Adejoh, 

Temilola, & Adejuwon, 2018).  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο εληνπίδεηαη θαη ζην θνκκάηη ηεο θηλεηνπνίεζεο 

γηα ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε ζεξαπεία. ηελ Διιάδα, ε 

Fotopoulou (2013) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα κε ελειίθνπο κε πξνβιεκαηηθή ρξήζε 

νπζηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε πξφγξακκα ππνθαηάζηαζεο. Ζ αλάκλεζε ηνπ εαπηνχ πξν 

ρξήζεο ήηαλ κία απφ ηηο ηξεηο θαζνξηζηηθέο παξακέηξνπο γηα απεμάξηεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ππνθηλνχληαλ απφ ην αίζζεκα ηνπ «θηιφηηκνπ», κηα ηδηαίηεξε 

έλλνηα πνπ ζπλαληάηαη ζηελ Διιάδα. Σν θηιφηηκν νξίδεηαη θπξίσο σο πξνο ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη θαλείο απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ππαγνξεχεη ηελ 

παχζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνθαινχλ αηζζήκαηα ληξνπήο ζε απηήλ. ηηο αθεγήζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηείρε θεληξηθφ ξφιν ε αίζζεζε φηη απνγνεηεχνπλ ή 

ληξνπηάδνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, φηη ε ρξήζε ηνπο έρεη πξνθαιέζεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο ηεο δσήο ηνπο, αιιά θαη φηη αδπλαηνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνπο πξνζδνθψκελνπο νηθνγελεηαθνχο ξφινπο. πλεπψο, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα αζθήζεη επίδξαζε ζηελ επηζπκία γηα 

απεμάξηεζε πξνζθέξνληαο θίλεηξν αθφκε θαη κε έκκεζν ηξφπν, κέζσ ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ έρεη γηα απηήλ ην άηνκν. Ο ξφινο ηεο σο πεγή θηλεηνπνίεζεο 

αλαθέξζεθε θαη ζε έξεπλα κε ελήιηθνπο ρξήζηεο ζηνλ Καλαδά, φπνπ πνιινί απφ 

απηνχο αλέθεξαλ ηελ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα βειηηψζνπλ 

ηηο ζρέζεηο ηνπο κε απηήλ σο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ πξνζσπηθή αιιαγή 

(Brunelle, Bertrand, Landry, Flores-Aranda, Patenaude, & Brochu, 2015). 

 Παξφια απηά, νη νηθνγέλεηεο απνηεινχλ πεξίπινθα ζπζηήκαηα πνπ 

παξάιιεια κε ηηο επεξγεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζηελ απεμάξηεζε, κπνξνχλ λα 

θαζπζηεξήζνπλ απηή ηε δηαδηθαζία. Έλα αξλεηηθφ γλψξηζκα πνπ ήδε αλαθέξζεθε 
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απνηειεί ε δηαηήξεζε ζηεξενηχπσλ, κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα αληηιακβάλνληαη 

ην άηνκν κε βάζε ην παξειζφλ ηνπ θαη λα κε δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπφ 

ηνπ. Οη ζπλεληεχμεηο κε κεηέξεο ζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο ζηελ έξεπλα ησλ Gunn 

& Samuels (2018) έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε λέα ηνπο ηαπηφηεηα ζηελ 

απνθαηάζηαζε. Οη ζπκκεηέρνπζεο κίιεζαλ γηα ηελ επίδξαζε πνπ αζθνχζε ζηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο ην «θνηλφ» παξειζφλ θαη νη εκπεηξίεο πνπ ηνπο ζπλέδεαλ θαη 

πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηε ρξήζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Έηζη, ζπρλά νη νηθνγέλεηεο 

εθδήισλαλ κία ζηάζε πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζηηγκαηηζκφ θαη δπζπηζηία 

αλαθνξηθά θαη κε ην κεηξηθφ ξφιν, ρσξίο λα «επηβεβαηψλνπλ» ηηο λέεο ηαπηφηεηεο 

ησλ γπλαηθψλ καθξηά απφ ηε ρξήζε. Χο απνηέιεζκα, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κπνξεί 

λα δηαθφπηνληαλ ή λα δηαηεξνχληαλ κε πην ηππηθνχο φξνπο ζε κηα πξνζπάζεηα ησλ 

γπλαηθψλ λα δηαηεξήζνπλ ηε λέα ηνπο ηαπηφηεηα. Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο σο 

απφξξνηα ηνπ παξειζφληνο ησλ αηφκσλ θαηαδείρζεθε θαη ζε έξεπλα κε 

απνθπιαθηζκέλνπο ρξήζηεο πνπ είραλ δερζεί ζεξαπεία ζηε θπιαθή, επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά ηελ επαλέληαμή ηνπο φπσο δήισζαλ. Γηα ηνπο ίδηνπο ε επαλέλσζε κε ηελ 

νηθνγέλεηα ζπλνδεχνληαλ απφ εκπφδηα ιφγσ ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ δηαηεξνχζαλ γηα 

απηνχο νη ζεκαληηθνί άιινη, γεγνλφο πνπ δπζθφιεπε ηε δηαηήξεζε ηεο απνρήο ηνπο 

θαη ηε δηαδηθαζία ηεο επαλέληαμεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα ζπλεπάγνληαλ 

ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αηφκνπ απφ ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη 

«άξξσζηεο ζρέζεηο» (Gideon, 2007). 

 Παξά ην πιήζνο ησλ επηδξάζεσλ πνπ εληνπίδνληαη ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα 

σο ζχλνιν θαη ζηα κέιε ηνπ εμαηνκηθεπκέλα απφ ηελ εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά, νη 

επηδξάζεηο ηεο ζεξαπείαο ζηελ νηθνγέλεηα παξακέλνπλ ζρεηηθά άγλσζηεο. Μηθξφο 

αξηζκφο εξεπλψλ έρεη εζηηάζεη ζην πψο επεξεάδεηαη ε αηνκηθή επεκεξία σο 

απνηέιεζκα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ, θαζηζηψληαο ην δήηεκα πξνο ην παξφλ 

αζαθέο (Drugscope & Adfam, 2009; Gruber & Taylor, 2006). Μάιηζηα, ε επίηεπμε 

απηήο ηεο αιιαγήο ππνζηεξίδεηαη φηη ζα επεξεάζεη ηα δπλακηθά ηεο νηθνγέλεηαο, ε 

νπνία είρε νξγαλψζεη πιένλ ηε ιεηηνπξγία ηεο γχξσ απφ ηελ εμάξηεζε θαη είρε 

ελζσκαηψζεη ηε ρξήζε ζηελ νηθνγελεηαθή «ξνπηίλα». πλεπψο, ε δηαδηθαζία ηεο 

απνθαηάζηαζεο δελ είλαη βέβαην φηη ζα απνθέξεη ηηο αλακελφκελεο βειηηψζεηο ζην 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, αιιά ελδερνκέλσο ζα απνηειέζεη θαη κηα πξφθιεζε γηα απηφ 

(Edwards et al., 2018; Steinglass, Bennett, Wolin, & Reiss, 1987 φπσο αλαθέξεηαη 
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ζηνπο Gruber & Taylor, 2006). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα πνπ βξέζεθαλ θαη θαηαδεηθλχνπλ ηηο ζεηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ αηφκσλ γηα 

ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο. 

 Δηδηθφηεξα, ζε δηαδηθηπαθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία θαη 

ηελ Ηζπαλία κε ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

απνθαηάζηαζεο ζηε δσή ησλ αηφκσλ (Laudet, 2012), πξνέθπςαλ κηα ζεηξά απφ 

νθέιε σο απνηέιεζκα ηεο απνθαηάζηαζεο ζε αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν. Οη ζπκκεηέρνληεο μεθίλεζαλ ηελ πνξεία ηνπο ζηελ απεμάξηεζε πεξίπνπ 

ζηελ ειηθία ησλ 36 εηψλ, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο λα παξακέλνπλ γηα 

πάλσ απφ 10 ρξφληα ζε απηή. Οη ηνκείο πνπ αμηνινγήζεθαλ πεξηιάκβαλαλ κία ζεηξά 

απφ αηνκηθέο φζν θαη νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο, θαη ζε φιεο 

παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ζε 

ζρέζε κε ηε δσή ζηε ρξήζε. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζεηηθή 

εμέιημε αλαθνξηθά κε ηα νηθνλνκηθά ηνπο, ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία, ηελ 

εξγαζία ηνπο. ε ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα, ηα άηνκα ζηελ απεμάξηεζε βίσλαλ 

επηζπκεηέο εμειίμεηο, φπσο ηελ επαλέλσζε κε ηα παηδηά ηνπο, ελψ παξάιιεια 

βξέζεθε θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νηθνγελεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κείσζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ 

εχξεκα απνηειεί ε απφδεημε φηη ε απεμάξηεζε είλαη έλα γεγνλφο κε δηάξθεηα θαη 

εμέιημε ζην ρξφλν. Οη ζπκκεηέρνληεο κε κεγαιχηεξν ρξφλν απνρήο (>10 ρξφληα) 

βξέζεθε φηη βίσλαλ πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο θαη ιηγφηεξεο αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο απφ 

φζνπο ήηαλ ζηελ απεμάξηεζε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (<3 ρξφληα), ζπλεπψο ε 

δσή ηνπο βειηηψλνληαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Παξφκνηα ζηνηρεία πξνέθπςαλ 

θαη ζηελ έξεπλα ησλ Edwards et al. (2018), κε ηνπο ρξήζηεο ζε ζεξαπεία λα 

παξνπζηάδνπλ βειηηψζεηο ζε επίπεδα φπσο ε ζσκαηηθή πγεία, ηα νηθνλνκηθά, ε 

εκπινθή κε ηνλ λφκν. Παξάιιεια, ε νηθνγέλεηα ησλ αηφκσλ επίζεο βιάπηνληαλ 

αλαθνξηθά κε ηηο πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο, αιιά ε είζνδνο ηνπ αηφκνπ ζηε 

ζεξαπεία πξνθαινχζε θαη ζε απηήλ επλντθέο αιιαγέο, νη νπνίεο επεξεάδνληαλ ζεηηθά 

θαη απφ ην δηάζηεκα παξακνλήο ηνπ αηφκνπ ζε ζεξαπεία. Χζηφζν, ε δηαθνπή ηεο 

ρξήζεο δε ζεκαίλεη απηνκάησο θαη εμάιεηςε φισλ ησλ ζπλεπεηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, 

θαη άξα δε κηιάκε γηα κηα γξακκηθή αηηηαθή ζρέζε. 
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1.3 Προςεγγύζοντασ το οικογενειακό ςύςτημα 
Σν νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ απνηειεί έλα 

απφ ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα ζπληειεζηεί ε απεμάξηεζε, δηεπθνιχλνληαο ή 

δπζρεξαίλνληάο ηελ, αιιά παξάιιεια πξαγκαηνπνηψληαο θαη ε ίδηα ηε δηθή ηεο 

„δηαδξνκή‟ ζε απηήλ (Drugscope & Adfam, 2009). Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ αηνκηθή δσή, ζα παξνπζηαζηνχλ 

νξηζκέλα θαίξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο ζπλαληψληαη ζηηο ζπζηεκηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Πξηλ απφ απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα ζηελ 

Διιάδα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε θαη ξφιν ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν θαη ε επεκεξία θαη 

επηηπρία ηνπ μεπεξλάεη ηελ αηνκηθή. Σα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα 

απνδέρνληαη θαη ζέβνληαη ηα πξφζσπα εμνπζίαο ζε απηήλ θαη νη αμίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην εζσηεξηθφ ζχζηεκά ηεο είλαη θπξίαξρεο (Georgas, 1989). Όπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Kaldi-Koulikidou (2007) έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη πσο ε νηθνγέλεηα 

απνηειεί γηα ηνπο λένπο ζηελ Διιάδα ηελ αλψηεξε αμία (Vaggelis, 2005), πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ ίδηα κπνξεί λα αηηηνινγεζεί κε βάζε ηε ζηαζεξή ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ε νηθνγέλεηα ζην άηνκν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ 

έλλνηα ηνπ θηιφηηκνπ πνπ ήδε αλαθέξζεθε, θαζνξίδεη ηελ αηνκηθή ζηάζε κέζα ζην 

ζχζηεκα, ε νπνία δηαθξίλεηαη απφ ζπκκφξθσζε ζηηο λφξκεο θαη ηνπο θαλφλεο απηνχ 

θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε ην αηνκηθφ 

„ρξένο‟ απέλαληη ζηα άιια κέιε θαη ζην ίδην ην ζχζηεκα (Vassiliou & Vassiliou, 

1973). Παξά ηηο αιιαγέο ζην αμηαθφ ζχζηεκα ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο θαη ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο, πνιιά απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

έρνπλ παξακείλεη αλαιινίσηα ζηε βάζε ηνπο (Georgas, Gari, & Milonas, 2004 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Fotopoulou, 2013). 

Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί έλα απφ ηα θπξίαξρα ζπζηήκαηα κέζα ζηα νπνία 

αλαπηχζζνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα άηνκα (Wampler & Patterson, 2020). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ νηθνγελεηαθψλ ζπζηεκάησλ (Family Systems Theory-

FST), είλαη ν ππξήλαο φπνπ δηακνξθψλνληαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

εγθαζηδξχνληαη ηα δηάθνξα ζπκπεξηθνξηθά κνηίβα ησλ αηφκσλ (Johnson & Ray, 

2016). Αλ ζέιακε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ γηα ηελ νηθνγέλεηα ζα ιέγακε φηη απνηειεί 

θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζχλνιν ησλ κειψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ (Von Bertalanffy, 

1972 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Bradshaw et al., 2016), παξά πξφθεηηαη γηα πνιιά, 

κηθξά ζπζηήκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο 
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(Gruber & Taylor, 2006), θαζηζηψληαο ηελ κία «ζπλεθηηθή ελφηεηα» (Nichols, 1984 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Searight & Merkel, 1991). Έηζη, ην θάζε κέινο ζπλδέεηαη 

αλαπφζπαζηα κε ηα ππφινηπα, θαη απηή ε ζχλδεζε ζηεξίδεηαη θαη θαζνδεγείηαη απφ 

ην ζπλαίζζεκα, αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ (Kerr & Bowen, 1987 φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνπο Prest & Protinsky, 1993). Παξά ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο, γηα ην 

θαζέλα απφ ηα κέιε ρξεηάδεηαη λα επηηεπρζεί ε «δηαθνξνπνίεζε ηνπ εαπηνχ», έηζη 

ψζηε ε «αηνκηθφηεηα» θαη ε «νκαδηθφηεηα» κέζα ζηελ νηθνγέλεηα λα δηαηεξνχληαη 

ζε κηα ηζνξξνπία θαη ηφζν νη πξνζσπηθέο φζν θαη νη αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ λα κελ 

ππνλνκεχνληαη (Bowen & Kerr, 1988 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Bradshaw et al., 2016). 

Ο φξνο «δηαθνξνπνίεζε ηνπ εαπηνχ», ή αιιηψο «εμαηνκίθεπζε», αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα βιέπεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ σο δηαρσξηζκέλν θαη αλεμάξηεην απφ 

ηνπο γχξσ ηνπ θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα. Ζ αληίζεηε θαηάζηαζε είλαη 

γλσζηή σο «ζπγρψλεπζε» (Prest & Protinsky, 1993). Ζ επίηεπμε εμαηνκίθεπζεο ζε 

δηαπξνζσπηθφ αιιά θαη ελδνπξνζσπηθφ επίπεδν θαζηζηά ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα 

ηθαλφ λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα αληηκεησπίδεη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο ελσκέλν 

(Brown & Lewis, 1995 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Bradshaw et al., 2016). 

 Βαζηθή επηδίσμε θάζε ζπζηήκαηνο απνηειεί ε δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο θαη 

ζηαζεξφηεηαο (Prest & Protinsky, 1993). πλνιηθά, ε επίηεπμε ηζνξξνπίαο αλάκεζα 

ζε ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη απηή πνπ ζα επηθέξεη ηελ νηθνγελεηαθή 

πγεία θαη επεκεξία. Σν πξψην αθνξά ζηελ δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηνπ 

αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο νηθνγέλεηαο, ηηο παξαδφζεηο θαη ηα ηειεηνπξγηθά ηεο, ελψ ην 

δεχηεξν πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο γηα αιιαγή, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επλννχλ ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ζε λέεο ζπλζήθεο. Σν ηξίην ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

κειψλ λα ζπλδένληαη κε ηζρπξνχο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο θαη λα 

δηαθαηέρνληαη απφ έλα αίζζεκα δέζκεπζεο, θαη ην ηέηαξην αθνξά ζηελ εμαηνκίθεπζε 

ησλ αηφκσλ θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε (Friedemann, 1996). 

 χκθσλα κε θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, 

θάζε νηθνγέλεηα δηαθξίλεηαη απφ ηηο δηθέο ηεο πξνζδνθίεο θαη ηνπο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο, ελψ θέξεη ηε δηθή ηεο μερσξηζηή ηζηνξία, ηνπο «κχζνπο» θαη ηα κπζηηθά 

ηεο (Imber-Black, 1998 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Kaslow, 2010). Παξάιιεια, γίλεηαη 

αληηιεπηή ζε έλα ζπλερέο ιεηηνπξγηθφηεηαο, κε ηηο πην δπζιεηηνπξγηθέο λα 

πεξηιακβάλνπλ ζπρλά έληνλεο ζπγθξνχζεηο, αθακςία θαη δηάζπαζε ησλ κειψλ 

(Kaslow, 2010). Αλαθνξηθά κε ηηο «πγηείο» νηθνγέλεηεο, απηέο παξνπζηάδνληαη πην 
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ηθαλέο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηα επηθνηλσληαθά κνηίβα 

(Lewis, Beavers, Gossett, & Phillips, 1976 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Kaslow, 2010). Ζ 

χπαξμε ελφο αιιεινυπνζηεξηθηηθνχ θαη ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο, πνπ πξνσζεί ηελ 

αηνκηθή εμέιημε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ θνηλφ ζχζηεκα αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ, 

είλαη απφδεημε ελφο ιεηηνπξγηθνχ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο (Moss, Lynch, Hardie, 

& Baron, 2002 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Gruber & Taylor, 2006). Οη ζρέζεηο 

αιιειεμάξηεζεο πνπ, φπσο αλαθέξζεθε, αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ, 

ζπλεπάγνληαη ηελ ακνηβαία επίδξαζε αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο ζπκπεξηθνξέο (Nichols, 

1984 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Searight & Merkel, 1991). Χο απνηέιεζκα, 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή «βιάβε» ζε έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ππξνδνηήζεη ηελ 

αλάινγε αιιαγή ζηα ππφινηπα κέξε απηνχ (Satir, 1967 φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Kaslow, 2010). Καηά αληίζηνηρν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηελ Family Systems Theory 

(FST), κία «πξνβιεκαηηθή» ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί απφ θάπνην 

κέινο δελ εθιακβάλεηαη σο απνηέιεζκα αηνκηθήο δπζιεηηνπξγίαο, αιιά βξίζθεηαη ζε 

άκεζε ζρέζε κε ηα επαλαιακβαλφκελα κνηίβα αιιειεπίδξαζεο πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηελ νηθνγέλεηα. Σν ελδηαθέξνλ κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ κέρξη πξφηηλνο γξακκηθή 

αηηηφηεηα πνπ εμεγεί ηελ κε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά (π.ρ. εμάξηεζε) ζε κία θπθιηθή, 

αλαγλσξίδνληαο φηη ε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ φζεο ηελ 

«πεξηβάιινπλ» ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα (Johnson & Ray, 2016) θαη απνηειεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έλα «ζχκπησκα», κία δπζιεηηνπξγία πνπ απνξξέεη απφ απηφ 

(Searight & Openlander, 1986 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Searight & Merkel, 1991). 

 Ζ αξρηθή ελαζρφιεζε θαη κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάξηεζεο απφ αιθνφι 

θαη ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ηνλ ηαπηνπνηεκέλν ρξήζηε, 

απηφλ πνπ έθεξε ην «πξφβιεκα» (Gruber & Taylor, 2006), γεγνλφο θαζνξηζηηθφ γηα 

ηελ θαηαλφεζε ησλ αηηίσλ ηεο αιιά θαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ (Fals-Stewart et al., 2009). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απηή ε αηνκν-

θεληξηθή νπηηθή άξρηζε λα δίλεη ην ρψξν ηεο ζε πξνζεγγίζεηο πνπ εκπιέθνπλ ηελ 

νηθνγέλεηα ζαλ ζχλνιν ζηελ έλαξμε θαη δηαηήξεζε ηεο εμάξηεζεο. Ζ αλάπηπμε ησλ 

ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ κεηαηφπηζε ην ελδηαθέξνλ απφ ην άηνκν ζηα δηάθνξα 

πιαίζηα ζηα νπνία απηφ δξα (Carroll & Onken, 2005), ζηνλ «δηαπξνζσπηθφ θφζκν 

ηνπ» (Levy & Joffe, 1973 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Dell Orto, 1974). Γίλνληαο έκθαζε 

ζηηο δπζιεηηνπξγηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ν 

ρξήζηεο δε λνείηαη απνκνλσκέλνο αιιά σο κέινο ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ. 
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ηφρνο είλαη λα θαηαλνεζεί πψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο 

δηαπξνζσπηθέο ιεηηνπξγίεο θαη «νθέιε», αιιά θαη πνηνη κεραληζκνί ζπληεξνχλ ηελ 

χπαξμή ηεο ζηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα, αλάκεζά ηνπο θαη ε νηθνγέλεηα (Levy & Joffe, 

1973 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Dell Orto, 1974). Σν κνληέιν ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πξνζεγγίδεη  ην ρξήζηε σο «θνξέα» νηθνγελεηαθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη 

εξκελεχεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δπζθνιίεο ηνπ ζηε βάζε ησλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ δπλακηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε απηήλ. Οιφθιεξν ην 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα «αζζελεί», κε ηελ εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο κέινπο λα 

απνηειεί ζπκπησκαηηθή έθθξαζε απηήο ηεο δπζιεηηνπξγίαο (Stanton, 1985 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηηο Menicucci & Wermuth, 1989). Καηά ζπλέπεηα, κηα αιιαγή ζηα 

θαζηεξσκέλα κνηίβα αιιειεπίδξαζεο θαη ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κειψλ αλακέλεηαη 

λα πξνθαιέζεη «παχζε» ηνπ ζπκπηψκαηνο, αθνχ πιένλ απηφ δε ζα ρξεηάδεηαη ζηελ 

νηθνγέλεηα, δίλνληαο ρψξν γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζπκπεξηθνξψλ (Jackson, 2005 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Johnson & Ray, 2016). Ζ πηνζέηεζε κηαο νηθνγελεηαθήο 

νπηηθήο ζην δήηεκα ηεο εμάξηεζεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ κία ζεηξά 

παξακέηξσλ (Gruber & Taylor, 2006) πνπ απνδεηθλχνπλ φηη απνηειεί «νηθνγελεηαθή 

αζζέλεηα» (Roth, 2010). Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ζπκβάιινληαο ζηελ έλαξμή ηνπ, ελψ δηαδξακαηίδεη θαίξην 

ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ απηφ ζα εμειηρζεί, κε φια ηα κέιε λα εκπιέθνληαη ηφζν ζηε 

δηαηήξεζε φζν θαη ζηελ εμάιεηςή ηνπ. Παξάιιεια, είλαη απηή πνπ δέρεηαη άκεζεο 

ζπλέπεηεο ζε αηνκηθφ αιιά θαη ζπλνιηθφ επίπεδν, κε ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ κειψλ λα επεξεάδνληαη ζεκαληηθά (Gruber & Taylor, 2006).  

 

1.4 Εκδόλωςη εξϊρτηςησ και οικογϋνεια: ποια η ςχϋςη τουσ; 
Ζ εμάξηεζε, απνηειψληαο έλα πνιπ-παξαγνληηθφ θαηλφκελν, δελ επηηξέπεη λα 

θαηνλνκαζζνχλ νη αθξηβείο αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχλ, εκπεξηέρνληαο έλα θάζκα απφ 

αηνκηθνχο (βηνινγηθνχο, ςπρνινγηθνχο) κέρξη θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο (νηθνγέλεηα, θίινη, θνηλφηεηα) νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

(Rowe, 2012). Ζ πην ζχγρξνλε θαη νιηζηηθή απηή πξνζέγγηζε ηεο εμάξηεζεο 

ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ βηνςπρνθνηλσληθνχ κνληέινπ (Wanigaratne, 2006 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Mitcheson, Maslin, Meynen, Morrison, Hill, & Wanigaratne, 

2012). Σν νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, απνηειψληαο κία πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν, έρεη 

ζρεηηζηεί κε ηελ εθδήισζή ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έρνπλ 
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απνηππσζεί εθηελψο ζηε βηβιηνγξαθία σο «παξάγνληεο θηλδχλνπ» (Gruber & Taylor, 

2006; Ayón & Carlson, 2014; Scweitzer & Lawton, 1989). Γηα παξάδεηγκα, έλα 

ζπγθξνπζηαθφ θαη ζηξεζνγφλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Prins, 1985 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Schweitzer & Lawton, 1989) κε δπζιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο πνπ δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζεη 

ζπζζσξεπκέλν ςπρηθφ πφλν, ηνλ νπνίν πξνζπαζεί λα αλαθνπθίζεη κέζσ ηεο ρξήζεο 

νπζηψλ (Khatzian, 1980 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Εαθεηξίδε, 2009). Ζ ζεκαζία ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ γηα ηε κεηέπεηηα θαηάρξεζε νπζηψλ αλαθέξεηαη θαη απφ ηελ 

Densen-Gerber (1973), ππνζηεξίδνληαο φηη απηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν ζα «απαληήζεη» θάλνληαο 

ρξήζε (Schweitzer & Lawton, 1989).  

Tα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα κεηαβιεηψλ πνπ έρεη 

βξεζεί φηη ζπλδένληαη ή αλαθέξνληαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα σο θαζνξηζηηθέο γηα ηελ 

έλαξμε ηεο εμαξηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλα ησλ Ayφn & 

Carlson (2014) νη Λαηίλεο ζπκκεηέρνπζεο  ζηηο αθεγήζεηο ηνπο ζπλέδεζαλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ χπαξμε λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζην ζπίηη 

κε ην μεθίλεκα ηεο δηθήο ηνπο ρξήζεο. Ζ κε δηαζεζηκφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο, νη 

θησρέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο αιιά θαη θαηαζηάζεηο νηθνγελεηαθήο βίαο 

αλαθέξζεθαλ κεηαμχ άιισλ σο αηηηνινγηθνί παξάγνληεο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο. 

Παξάιιεια, ε ςπρνπαζνινγία θαη ηπρφλ ειιείκκαηα ησλ γνλέσλ, νη νηθνγελεηαθέο 

ζπγθξνχζεηο, ε ζπλαηζζεκαηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ κειψλ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

Tobler & Komro (2010) σο κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ έλαξμε 

ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Rowe, 2012). ηελ έξεπλα ησλ 

Jarvinen & Ravn (2015) νξηζκέλνη απφ ηνπο έθεβνπο ρξήζηεο ζπλέδεζαλ 

ηξαπκαηηθέο παηδηθέο εκπεηξίεο ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, φπσο ηε γνλετθή εμάξηεζε 

απφ αιθνφι ή λαξθσηηθά ή ηε βία ζηελ νηθνγέλεηα, κε ηε δηθή ηνπο ρξήζε, 

ζεσξψληαο ηελ κάιηζηα σο «απαξαίηεηε» θαη ινγηθή επηινγή αλαθνξηθά κε ηηο 

εκπεηξίεο πνπ βίσζαλ. Οη πεπνηζήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε επίζεο 

δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξφιν ζηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αθνχ ζε νηθνγέλεηεο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ κηα ζεηηθή ζηάζε ηα επίπεδα θαηάρξεζεο ζηα παηδηά ήηαλ 

πςειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ πην απζηεξέο 

πεπνηζήζεηο (Brook, Brook, Whiteman, Gordon, & Cohen, 1990 φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνπο Gruber & Taylor, 2006). 
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Αλαθνξηθά κε ηνπο γνλείο ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, παξαηεξείηαη φηη 

εκθαλίδνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη φηη απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν γηα ςπρηθέο δηαηαξαρέο, κεηαμχ απηψλ θαη ε εμάξηεζε (Parker, 1983 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Schweitzer & Lawton, 1989). Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλα ησλ 

Schweitzer & Lawton (1989) νη ζπκκεηέρνληεο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, ρξήζηεο νπζηψλ 

πεξηέγξαςαλ ηνπο γνλείο ηνπο σο ππεξεκπιεγκέλνπο ζηηο δσέο ηνπο κε ζπκπεξηθνξέο 

πνπ ππνλφκεπαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

ζπλαηζζεκαηηθή απφζηαζε θαη αδηαθνξία, ζηνηρεία πνπ δηέθεξαλ απφ απηά πνπ 

αλέθεξε ε νκάδα ειέγρνπ. Μάιηζηα, ζπρλά παξαηεξνχληαη νξηζκέλα απφ ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζηε κεηέξα θαη άιια ζηνλ παηέξα ηνπ εμαξηεκέλνπ, κε 

ηελ πξψηε λα εκθαλίδεηαη σο ππεξ-πξνζηαηεπηηθή θαη πνιχ δνηηθή πξνο ην παηδί, ζε 

αληίζεζε κε ηνλ παηέξα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή απνπζία (Rose, 

Battjes, & Leukefeld, 1984 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Εαθεηξίδε, 2009). Αληίζηνηρα, 

ζηελ έξεπλα ησλ Adejoh et al. (2018) νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ ππαίηηνπο γηα ηε 

δηθή ηνπο ρξήζε ηνπο γνλείο ηνπο, θάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ξφιν ηεο 

παηξηθήο ζηέξεζεο θαη απφξξηςεο.  

 

1.5 Επιδρϊςεισ τησ εξϊρτηςησ ςτην οικογενειακό ζωό 
Ζ εμάξηεζε αξρηθά ζπλνδεχνληαλ απφ ην ζηεξεφηππν ηεο αηνκηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο θαη ν ρξήζηεο έθεξε ηελ «ηακπέια» ηνπ κνλαρηθνχ, απνκνλσκέλνπ 

αηφκνπ (Gruber & Taylor, 2006). Χζηφζν, έρεη βξεζεί φηη ε πιεηνςεθία απηψλ 

δηαηεξεί ζηελή επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα πξνέιεπζεο, θαζψο είηε δεη ζε νηθνγελεηαθά 

πιαίζηα είηε έρεη ζπρλή επηθνηλσλία ηνπιάρηζηνλ κε έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο 

(Stanton et al., 1978). Παξάιιεια, ε παξνξκεηηθή θαη εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ ζε ρξήζε θαίλεηαη φηη επεξεάδεη απφ ηξεηο κέρξη πέληε αλζξψπνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ άκεζν πεξίγπξφ ηνπ (Whitfield, 1984 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Prest 

& Protinsky, 1993). πλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη ζπλέπεηεο ηεο εμάξηεζεο 

μεπεξλνχλ ηα αηνκηθά φξηα θαη επεθηείλνληαη θαη ζηελ νηθνγέλεηα πνπ απνηειεί έλα 

απφ ηα θπξίαξρα θνηλσληθά ζπζηήκαηα γηα ηα άηνκα.  

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ 

δηαηείλνληαη ηελ ακνηβαία επίδξαζε θαη επαθφινπζε αιιαγή κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε πηνζέηεζε ελφο λένπ «ξφινπ» απφ έλα κέινο, 
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απηφλ ηνπ εμαξηεκέλνπ αηφκνπ, ζα ππξνδνηήζεη αμηνζεκείσηεο κεηαβνιέο ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο (Straussner, 1994). Ζ εμάξηεζε 

απνηειψληαο κία πεξίνδν θξίζεο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ηε θέξλεη αληηκέησπε κε ηα 

φξηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαη απαηηεί αιιαγέο πνπ ζα απνηξέςνπλ ηνλ 

αθαληζκφ ηεο. Ζ νηθνγέλεηα ρξεηάδεηαη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί παγησκέλνπο 

ξφινπο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαη ζπρλά λα εγθαζηδξχζεη λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, 

πνπ ζα ηε βνεζήζνπλ λα ιεηηνπξγεί σο έλα ζχλνιν κε θνηλνχο ζηφρνπο (Dell Orto, 

1974). Χζηφζν, ζπρλά κπνξεί λα παγηδεπηεί ζε δπζιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα αλαδνκεζεί ψζηε λα θξνληίζεη ην εμαξηεκέλν άηνκν, επηιέγνληαο 

γηα παξάδεηγκα ηελ άξλεζε ή ηελ «ζπγθάιπςε» ηνπ πξνβιήκαηνο γηα λα κελ ην 

αληηκεησπίζεη (Stevens-Smith, 1998 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Gruber & Taylor, 2006). 

Έηζη, ην ζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη «ζηαζεξνπνηεηηθά» 

εγθισβίδνληαο ηα κέιε ηνπ ζηελ εμάξηεζε κέζσ κε πγηψλ ξφισλ ή δπλακηθψλ πνπ 

εγθαζηδξχνληαη κεηαμχ ηνπο (Brown & Lewis, 1995 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Bradshaw et al. 2016).  

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο, νη ζρέζεηο θαη νη ξφινη ησλ κειψλ ηεο 

απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο πηπρέο πνπ δηαηαξάζζνληαη ιφγσ ηεο εμάξηεζεο 

(Wegscheider-Cruse & Cruse, 2012 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Bradshaw et al. 2016). Ζ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ Copello, Velleman, & Templeton (2005) θαηέδεημε 

κηα πιεζψξα ζπλεπεηψλ ηεο θαηάρξεζεο νπζηψλ κεηαμχ άιισλ ζηηο ηζνξξνπίεο, ηηο 

ζπλήζεηεο θαη ηα ηειεηνπξγηθά ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ζην νηθνλνκηθφ ηεο επίπεδν. 

Παξάιιεια, πξνθχπηνπλ επηβαξπληηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ νηθνγελεηαθψλ κειψλ θαη κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζηελ εθδήισζε πξνβιεκάησλ ζε απηά. Σν ζηξεζνγφλν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ελδερφκελεο βίαο, θαθνπνίεζεο, εμαθαληζκφ ηνπ 

αηφκνπ πνπ θάλεη ρξήζε γηα κέξεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρνζσκαηηθέο δπζθνιίεο 

ζηα άηνκα πνπ θαινχληαη λα δήζνπλ ζε απηφ θαη λα ην δηαρεηξηζηνχλ (Velleman, 

Bennett, Miller, Orford, Rigby, Tod, 1993). Γηα παξάδεηγκα, θάπνην κέινο κπνξεί λα 

εκθαλίζεη θαηάζιηςε ή λα θαηαθχγεη θαη ην ίδην ζηελ θαηάρξεζε νπζηψλ, 

επηδξψληαο έηζη κε αξλεηηθφ ηξφπν θαη ζηελ πξνζπάζεηα απεμάξηεζεο ηνπ ρξήζηε 

(Ray, Mertens, & Weisner, 2007 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Bradshaw et al. 2016).  

ηελ έξεπλα ησλ Velleman et al. (1993) άηνκα ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο 

αηφκσλ κε πξνβιεκαηηθή ρξήζε νπζηψλ κίιεζαλ γηα ηηο εκπεηξίεο πνπ βίσζαλ θαη ηηο 
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ζπλέπεηεο απηψλ, ιφγσ ηεο θαηάρξεζεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ηφζν γνλείο φζν 

θαη ζχληξνθνη ησλ αηφκσλ, παξνπζηάδνληαο δηαθνξέο ζηα κεηαμχ ηνπο 

απνηειέζκαηα. Αλαθνξηθά κε ηνπο γνλείο, απηνί αλαθέξζεθαλ ζε πεξηζηαηηθά βίαο 

εηο βάξνο ηνπο, θινπέο, ληξνπηαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ κπξνζηά ζε άιινπο, 

ελψ πεξηγξάθνληαο ηα εμαξηεκέλα άηνκα έθαλαλ ιφγν γηα ζπκπεξηθνξέο φπσο 

ςέκαηα, ρεηξηζηηθή ζηάζε, παξακέιεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπο 

γηα ηε ρξήζε ησλ παηδηψλ ηνπο πεξηγξάθεθε απφ πνιινχο ζαλ κία έληνλε θξίζε πνπ 

ζπλνδεχνληαλ απφ αηζζήκαηα ελνρήο, ζπκνχ θαη θφβνπ γηα ην ζάλαην ηνπ παηδηνχ. 

Παξάιιεια, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά σο απνηέιεζκα ηεο 

εμάξηεζεο, κε ηνπο γνλείο λα εθθξάδνπλ κείσζε ησλ αηζζεκάησλ αγάπεο θαη 

ηξπθεξφηεηαο πξνο ην πξφζσπν ηνπ ρξήζηε. Μία αθφκε ζπλέπεηα πνπ αλαθέξζεθε 

αθνξνχζε ζηηο ζρέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην εμαξηεκέλν άηνκν, νη 

νπνίεο επηδεηλψζεθαλ ιφγσ ζπγθξνχζεσλ θαη έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο. Αιιαγέο ζην 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα σο ζχλνιν πεξηιάκβαλαλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, αιιαγή ησλ 

ξφισλ, πεξηνξηζκφ ζηελ θνηλσληθή δσή. Οη θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνληαλ ιφγσ ηεο 

εμάξηεζεο ππξνδφηεζαλ επίζεο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο γνλείο, φπσο κνλαμηά, 

άγρνο, έληαζε, απηνθηνληθέο ηάζεηο, ελψ επεξέαζαλ θαη ηελ αχμεζε δηθψλ ηνπο 

θαηαρξεζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (π.ρ. αιθνφι). Έλα απξνζδφθεην γηα ηνπο εξεπλεηέο 

απνηέιεζκα πεξηιάκβαλε ηηο παξάιιειεο ζεηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα 

άηνκα ζηε ρξήζε αιιά θαη ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ απηή επέθεξε ζηελ νηθνγέλεηα 

σο ζχλνιν. Οη εκπεηξίεο πνπ βίσζαλ ελίζρπζαλ ην δέζηκν θαη ηελ εγγχηεηα ησλ 

κειψλ θαη ηνπο ελδπλάκσζαλ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήηαλ παξφληα θπξίσο θαηά ηηο 

πεξηφδνπο κε κεησκέλα πξνβιήκαηα απφ ηε ρξήζε. Γεληθά, πξνέθπςε φηη νη γνλείο δε 

δηαηεξνχζαλ κηα ζηαζεξή ζηάζε αιιά θηλνχληαλ ζε έλα θάζκα πνπ πεξηιάκβαλε απφ 

ηε κία πην ππνζηεξηθηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη απφ ηελ άιιε εθδειψζεηο ζπκνχ θαη 

ζπγθξνχζεσλ, πξνζπαζψληαο λα βξνπλ ηελ θαηάιιειε γηα ην άηνκν αληηκεηψπηζε.  

Αληίζηνηρε έξεπλα εμέηαζε ηελ πνξεία ηεο απνθαηάζηαζεο απφ ηελ νπηηθή 

ηεο νηθνγέλεηαο πξψελ ρξεζηψλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο βξίζθνληαλ ζε 

πξφγξακκα ζεξαπείαο, ελψ αξθεηνί είραλ ππνηξνπηάζεη (Edwards et al., 2018). Οη 

γνλείο κίιεζαλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο εμάξηεζεο ηφζν ζηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε φζν θαη ζε 

απηνχο, πεξηγξάθνληαο θαηαζηάζεηο βίαο, νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ κε ηε δηθαηνζχλε. Γπζθνιίεο εληνπίζηεθαλ επίζεο ζηνλ εξγαζηαθφ 

ηνκέα, ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο πγεία θαζψο θαη ζηα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο. 
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πγθξίλνληαο κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, ε πνηφηεηα δσήο ησλ γνλέσλ επεξεάζηεθε 

θπξίσο ζην θνηλσληθφ θαη ην ςπρνινγηθφ θνκκάηη, ελψ ην γεγνλφο ηεο ππνηξνπήο 

επίζεο πξνθάιεζε αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ επεκεξία ηνπο.  

Σν θαηλφκελν ηεο εμάξηεζεο θαη νη επαθφινπζεο ζπλέπεηέο ηνπ απνηειεί έλα 

ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλν γεγνλφο κε δηάξθεηα ζε βάζνο ρξφλνπ, επεξεάδνληαο ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη δπζρεξαίλνληαο ηε ζπκβίσζε κε ην εμαξηεκέλν άηνκν 

(Orford, Velleman, Copello, Templeton, & Ibanga, 2010). Οη ζπκπεξηθνξηθέο 

αιιαγέο ηνπ αηφκνπ θαη ε έληνλε δπζθνξία πνπ βηψλεηαη είλαη αλάκεζα ζηηο πην 

δχζθνια δηαρεηξίζηκεο θαηαζηάζεηο γηα ηα νηθνγελεηαθά κέιε, νδεγψληαο ηειηθά 

ζηελ θαηαπφλεζε θαη επηβάξπλζε ηεο πγείαο ηνπο, φπσο κειέηεζαλ νη Orford, 

Copello, Velleman, & Templeton (2010). Ζ έξεπλά ηνπο θαηέδεημε έλα εχξνο 

ζπλεπεηψλ, απφ νηθνλνκηθέο κέρξη ζρεζηαθέο. Δηδηθφηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο 

(νηθνγέλεηα) αλαθέξζεθαλ ζηα αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο πνπ 

ζπλφδεπαλ ηελ πεξίνδν ζηε ρξήζε, ην θφβν θαη ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ πγεία θαη 

επηβίσζε ηνπ αηφκνπ, ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπρλά έζεηαλ ζε θίλδπλν ηε 

δηαβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηεο ζπλζήθεο 

θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κία θνηλή ζηάζε δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ηα κέιε 

έξρνληαλ ζε δηαπιεθηηζκνχο θαη δηαθσλίεο κεηαμχ ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνλ ηαπηνπνηεκέλν ρξήζηε, απηέο πεξηγξάθεθαλ σο ιηγφηεξν επηζπκεηέο θαη 

πεξηζζφηεξν δπζθνξηθέο, κε εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, αθφκε θαη ζσκαηηθή ή 

ιεθηηθή βία. Δπίζεο, ην άηνκν πεξηγξάθεθε σο απφκαθξν θαη απνκνλσκέλν απφ ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή, ελψ επεξεάζηεθε θαη ε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζε θνηλσληθέο 

θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ επηδείλσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο 

ηνπο έγηλε επίζεο εκθαλήο, κε πνιινχο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εκθαλίδνπλ 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, θξίζεηο παληθνχ, ελψ ζε θάπνηνπο θπξηαξρνχζαλ 

ζπλαηζζήκαηα απην-θαηεγνξίαο θαη ελνρήο γηα ηελ ρξήζε ηνπ αηφκνπ.  

 

1.6 Η παρούςα ϋρευνα 
Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ελψ πιένλ έρεη θαλεί ν 

ζεκαίλσλ ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ρξήζε θαη ηελ απεμάξηεζε, δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ λα πξνζεγγίδνπλ ην δήηεκα κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο ηνπ 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ απεμάξηεζε. Κάπνηεο παξεκθεξείο κειέηεο αμηνπνηνχλ  
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απηή ηε κνξθή ιφγνπ, σζηφζν εζηηάδνπλ ζε έλα ζχλνιν πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ, κεηαμχ ηνπο θαη ε νηθνγέλεηα, πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθδήισζε θαη 

ζεξαπεία ηεο εμάξηεζεο (π.ρ. Ayón & Carlson, 2014). Οξηζκέλεο πξνζεγγίδνπλ ην 

δήηεκα εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο είλαη νη 

κεηέξεο ζε ζεξαπεία (π.ρ. Munson, Peterson & Floersch, 2010), ελψ άιιεο 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε (πνζνηηθή) ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα θαηαδείμνπλ ηελ χπαξμε αηηηαθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ 

πνξεία απεμάξηεζεο (π.ρ. Friedemann, 1996). ηελ Διιάδα βξέζεθε κφλν κία κειέηε 

πνπ πεξηιάκβαλε ηνλ παξάγνληα ηεο νηθνγέλεηαο, αιιά κε κηα πνιχ εμεηδηθεπκέλε 

ρξνηά, πξνζεγγίδνληάο ηελ ππφ ην πξίζκα ηνπ θηιφηηκνπ (Fotopoulou, 2013).  

 Ζ παξνχζα έξεπλα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο αξρηθά ιφγσ ηεο 

εζηίαζήο ηεο θαηεμνρήλ ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη απφ ηα 

άηνκα πνπ απνηεινχλ κέιε ηνπ θαη πξνζπαζνχλ λα επαλεληαρζνχλ, πψο κηινχλ γηα 

ην ξφιν ηνπ ζηε δσή ηνπο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, πνηα ήηαλ ε ζηάζε ηνπ ζηελ 

πνξεία ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα θσηηζηνχλ απηέο νη πιεπξέο θαη λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα ε νηθνγελεηαθή παξνπζία θαη εκπινθή ζηελ εμάξηεζε θαη απεμάξηεζε, 

ηέζεθαλ ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: πνηεο ηζηνξίεο αθεγνχληαη ηα άηνκα γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα 

ζηελ επαλέληαμε· πνηεο ηζηνξίεο ιέλε γηα ηε ρξήζε θαη ηελ απεμάξηεζή ηνπο. 

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα θαηαδεηρζεί ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ησλ ηζηνξηψλ 

απηψλ, πψο δειαδή ηα άηνκα επηιέγνπλ λα δνκήζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη κε πνην ηξφπν απηφ επηδξά θαη 

εθθξάδεηαη κέζα απφ απηέο. Απηφ ην ζηνηρείν είλαη πνπ θάλεη ηελ παξνχζα έξεπλα 

δηαθνξεηηθή θαη θαηλνηφκα, δελ εζηηάδεη ζην ππνθεηκεληθφ βίσκα αιιά ζην πψο νη 

άλζξσπνη δεκηνπξγνχλ ηζηνξίεο ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν θαη πψο κηινχλ κέζα απ‟ απηέο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Έηζη, επηιέρζεθε ε Γηαινγηθή Αθεγεκαηηθή Αλάιπζε (DNA) γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

1.7 Θεωρητικό υπόβαθρο: Η Διαλογικό Αφηγηματικό Ανϊλυςη 

(DNA) 
 Ζ Αθεγεκαηηθή Αλάιπζε αλήθεη ζηελ «νκπξέια» ησλ κεηακνληέξλσλ 

ζεσξηψλ νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ην άηνκν «ζε ζρέζε», ζαλ έλα „δεκηνχξγεκα‟ 
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δηαινγηθά –κέζσ ηεο γιψζζαο- θαη ζρεζηαθά. Σν ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν αληιείηαη 

απφ ηηο θηινζνθηθέο αξρέο ηνπ ζρεηηθηζκνχ θαη ηνπ θνλζηξνπμηνληζκνχ, ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο ηα ςπρνθνηλσληθά θαηλφκελα δελ πξνυπάξρνπλ ζηνλ θφζκν αλεμάξηεηα 

αιιά απνθηνχλ λφεκα απφ ηηο εξκελείεο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ γηα 

απηά. Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ζηε γλψζε απηή είλαη πξντφλ αλζξψπηλεο θαηαζθεπήο 

θαη ζπλεπψο φρη απφιπηα νξζή (Smith, 2013 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Smith & 

Monforte, 2020). Ζ γλψζε, ην λφεκα πνπ απνδίδνπλ ηα άηνκα ζηα γεγνλφηα, ε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο, απνηεινχλ ππφ ην πξίζκα ησλ κεηακνληέξλσλ ζεσξηψλ 

ζρεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηακεζνιαβνχληαη απφ ηε γιψζζα θαη δελ πξνυπάξρνπλ 

αλεμάξηεηα (Anderson & Gehart, 2007), ζε αληηζηνηρία κε ηηο ζπζηεκηθέο ζεσξίεο, 

πνπ επίζεο δίλνπλ έκθαζε ζηε ζρεζηαθή αιιειεπίδξαζε θαη δελ πξνζεγγίδνπλ ην 

άηνκν σο κνλάδα θαη αλεμάξηεην. 

Ζ Αθεγεκαηηθή εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν είδνο 

ιφγνπ, ηηο ηζηνξίεο, θαη απηφ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα πνπ ηε δηαθξίλεη απφ 

άιιεο πξνζεγγίζεηο (Riessman, 2008 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Smith & Monforte, 

2020). Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηελ αθεγεκαηηθή αλάιπζε, ν εξεπλεηήο κπνξεί λα 

ζηεξηρζεί ζε πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο, κεηαμχ απηψλ θαη ν αθεγεκαηηθφο 

θνλζηξνπμηνληζκφο (narrative constructionism) ν νπνίνο δίλεη έκθαζε ζηελ επίδξαζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηζηνξηψλ πνπ 

αθεγνχληαη ηα άηνκα γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο (Sparkes & Smith, 

2008 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Smith, 2016). Ζ πξνζέγγηζε απηή αμηνπνηήζεθε θαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, φπνπ νη ηζηνξίεο θαηαλνήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ σο πξντφληα 

θαηαζθεπαζκέλα ζε έλα νξηζκέλν πιαίζην, πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ νξγάλσζή 

ηνπο.  

Οη άλζξσπνη φηαλ πεξηγξάθνπλ γεγνλφηα πνπ πξνθάιεζαλ δπζθνιίεο θαη 

απνδηνξγάλσζε ζηηο δσέο ηνπο, φπσο είλαη κία αζζέλεηα, επηιέγνπλ λα αθεγεζνχλ 

ηζηνξίεο (Stephens, 2011), ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ θαη αηηηνινγνχλ ηνλ ηξφπν 

εμέιημεο ησλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ηελ αηνκηθή ηνπο ζηάζε, πνηνη ήηαλ θαη πνηνη 

έγηλαλ (Labov, 1971 φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Breheny & Stephens, 2015). Σν 

θαηλφκελν ηεο εμάξηεζεο αιιά θαη ην πέξαζκα ζηελ απεμάξηεζε κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηιεπηά σο ηέηνηα γεγνλφηα, ζπλεπψο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα 

αλακέλεηαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηζηνξίεο γηα λα κνηξαζηνχλ ηελ πνξεία ηνπο. 

Παξάιιεια, ε εζηίαζε ζηηο αθεγήζεηο επηηξέπεη λα απνθηήζεη ν εξεπλεηήο κηα εηο 
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βάζνο θαηαλφεζε ησλ παξειζνληηθψλ αιιά θαη ησλ ησξηλψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ 

αηφκνπ, θαζψο θαη ησλ κειινληηθψλ ηνπ επηδηψμεσλ, θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηελ 

εμειηθηηθή πνξεία ηεο δσήο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ (Phoenix et al., 2007 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Smith, 2016). Ζ παξνχζα έξεπλα ελδηαθέξεηαη λα εζηηάζεη ζε απηήλ 

αθξηβψο ηελ εμέιημε ζηηο πηπρέο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ 

αηφκνπ, ην παξειζφλ ζηε ρξήζε, ην παξφλ ζηελ επαλέληαμε αθφκε θαη ηνπο ζηφρνπο 

γηα ην κέιινλ. πλεπψο, ε αθεγεκαηηθή αλάιπζε επηιέρζεθε σο ε πην θαηάιιειε 

κέζνδνο γηα λα επηηεπρζνχλ νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη. 

Ζ DNA ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πην ζχγρξνλσλ αθεγεκαηηθψλ ηξφπσλ 

αλάιπζεο θαη πξφθεηηαη θπξίσο γηα έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην θαηαλφεζεο θαη 

εξκελείαο ησλ ηζηνξηψλ, παξά γηα κηα κέζνδν θαζεαπηή (Breheny & Stephens, 2015). 

Βαζηθή ηεο επηδίσμε είλαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ εζσηεξηθφ δηάινγν 

πνπ επηηειείηαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θσλψλ θαη εθθξάδεηαη ηειηθά ζε κία, ηελ 

αηνκηθή (Frank, 2012).Έηζη, νη ηζηνξίεο δελ είλαη απνθιεηζηηθά θαηαζθεπαζκέλεο 

απφ ηα ίδηα ηα άηνκα (Smith & Monforte, 2020) θαη πνηέ θακία ηζηνξία δελ είλαη 

απζεληηθή θαη αλήθεη νινθιεξσηηθά ζην άηνκν πνπ ηελ κνηξάδεηαη (Frank, 2012), 

αθνχ πεξηιακβάλεη κέζα ηεο δηαθνξεηηθέο θσλέο: ηηο θσλέο ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ 

εηδηθψλ, ησλ νκνηίκσλ (Frank, 2004 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Frank, 2012). Ζ DNA 

ινηπφλ εζηηάδεη ζηελ πνιπθσλία ησλ ηζηνξηψλ, πψο ε θσλή ελφο αηφκνπ «ζπκίδεη» 

ηηο θσλέο ζεκαληηθψλ άιισλ, αιιά θαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο γισζζηθνχο θψδηθεο, 

φπσο ε γιψζζα ησλ επαγγεικαηηψλ, πνπ ηελ απαξηίδνπλ (εηεξνγισζζία) (Frank, 

2012). Παξάιιεια, γηα ηελ DNA πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην πψο δξνπλ 

νη ηζηνξίεο ζηε δσή ησλ αηφκσλ (stories as actors). Αληί λα εζηηάδεη απνθιεηζηηθά 

ζην πεξηερφκελν, επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηη θάλνπλ νη ηζηνξίεο „γηα‟ θαη „ζηα‟ άηνκα, 

πφζν θαιά ηα εμππεξεηνχλ ή ηα δπζθνιεχνπλ, θαη ζην πψο απηέο νξγαλψλνληαη κε 

βάζε ηηο δηαζέζηκεο πεγέο (Frank, 2010 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Caddick, Phoenix, & 

Smith, 2015). Οη παξαπάλσ αξρέο απνηεινχλ κφλν κεξηθέο απφ απηέο πνπ 

δηαθαηέρνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε θαη ήηαλ απηέο πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ 

παξνχζα έξεπλα. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1 υμμετϋχοντεσ και διαδικαςύα προςϋγγιςόσ τουσ  

Ζ παξνχζα έξεπλα δηελεξγήζεθε ζηε «Μνλάδα Δληαηηθήο Φπρνθνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο θαη Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο- ΜΔΦΤ & ΜΚΔ» ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηε 

Θεζζαινλίθε. Ξεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2021. Οη ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο πνπ έιαβαλ κέξνο απνηεινχζαλ κέιε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη φινη ηνπο εληάζζνληαλ ζηε θάζε ηεο πξν-επαλέληαμεο. Ζ πξν-

επαλέληαμε απνηειεί κηα πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο ησλ αηφκσλ γηα λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ Δπαλέληαμε, δηαθφπηνληαο πιήξσο ηε ρξήζε ηνπ ππνθαηάζηαηνπ. Οη 

ζπκκεηέρνπζεο/-νληεο παξαθνινπζνχζαλ ηηο νκαδηθέο ζεξαπεπηηθέο ζπλαληήζεηο δχν 

θνξέο ην κήλα θαη θαη‟ επηινγήλ αηνκηθέο, ελψ νξηζκέλνη ήηαλ κέιε ηεο 

θαιιηηερληθήο νκάδαο πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηε κνλάδα. ηφρνο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

νκάδαο θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δξάζεσλ ήηαλ λα ππνζηεξίδεη ηα κέιε ζηελ 

πξνζπάζεηα νινθιεξσηηθήο δηαθνπήο ηνπ ππνθαηάζηαηνπ θαη ζηελ «επηζηξνθή» 

ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή, κέζσ ηεο ελίζρπζεο αηνκηθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ηεο 

πξφιεςεο θαη δηαρείξηζεο ελδερφκελσλ ππνηξνπψλ. 

 Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε ζην πιαίζην ηεο ζεξαπεπηηθήο 

νκάδαο, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε σο ζπλ-ζπληνλίζηξηα θαη ε εξεπλήηξηα. Πξφθεηηαη 

ζπλεπψο γηα δεηγκαηνιεςία επθνιίαο (Σζηψιεο, 2014), αθνχ αμηνπνηήζεθε ε 

πξφζβαζε ηεο εξεπλήηξηαο ζηελ νκάδα, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην ζπκκεηνρήο γηα φζνπο απνηεινχζαλ κέιε ηεο θαη επηζπκνχζαλ λα κηιήζνπλ 

γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Αξρηθά, έγηλε έλα πξψην πξνθνξηθφ θάιεζκα ζηνπο 

ζεξαπεπφκελνπο κέζα ζηελ νκάδα, φπνπ ηνπο γλσζηνπνηήζεθε ε εθπφλεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ην ζέκα απηήο απφ ηελ εξεπλήηξηα. Όζνη απφ απηνχο 

εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ, έιαβαλ κεηέπεηηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

εμαηνκηθεπκέλα, ψζηε λα απνθαζίζνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Αθνινχζεζε θαη 

δεχηεξν θάιεζκα ζηελ νκάδα, κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, 

θαζψο ν αξρηθφο αξηζκφο ελδηαθεξφκελσλ ήηαλ πνιχ κηθξφο. πλεπψο, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο γλψξηδαλ ήδε ηελ εξεπλήηξηα θαη κε ηελ πιεηνςεθία απηψλ είρε 

εδξαησζεί κία ζρέζε ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο δηεπθφιπλε 

ηελ επηζπκία ηνπο λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ελψ φινη ηνπο επέδεημαλ ηδηαίηεξε 

εκπηζηνζχλε ζηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζην πξφζσπν ηεο εξεπλήηξηαο. 
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 πλνιηθά έιαβαλ κέξνο νθηψ άηνκα απφ έλα ζχλνιν 15 ελεξγψλ κειψλ ζηελ 

κνλάδα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθφ. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη δχν εμ‟ απηψλ ήηαλ γπλαίθεο. Ζ ειηθία ηνπο 

θπκαίλνληαλ κεηαμχ 35-55 εηψλ, ελψ ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζην πξφγξακκα 

δηέθεξε, κε νξηζκέλνπο λα απνηεινχλ κέιε ηνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ πέληε ρξφληα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο δηέκελαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζε αζηηθά θέληξα ηεο Βφξεηαο 

Διιάδαο θαη ζρεδφλ φινη δνχζαλ κε ηελ νηθνγέλεηα πξνέιεπζήο ηνπο. Μεξηθνί είραλ 

εξγαζία, αιιά γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απηφ απνηεινχζε έλα θξίζηκν δήηεκα πνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ. Αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα ηνπ ππνθαηάζηαηνπ 

ππήξραλ δηαθνξέο, κε θάπνηνπο λα βξίζθνληαη ζε αξθεηά ρακειή δνζνινγία, κεηαμχ 

2-6mg εκεξεζίσο, θαη άιινπο λα ρνξεγνχληαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα, ελψ φζνλ 

αθνξά ζηηο παξάλνκεο νπζίεο πεξίπνπ νη κηζνί έθαλαλ αθφκε ρξήζε θάλλαβεο. 

πλεπψο, νη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο δσήο, κε 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο απφ ην πξφγξακκα. Σα νλφκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

ζεκείν ηεο έξεπλαο, έρνπλ αιιαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο αλσλπκνπνίεζεο. 

 

«Πάλνο» 

Ο Πάλνο δεη κε ηνπο δχν γνλείο ηνπ θαη έρεη έλαλ αδειθφ πνπ δεη κε ηε δηθή ηνπ 

νηθνγέλεηα. Έρεη ζηαζεξή εξγαζία ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Ξεθίλεζε λα 

παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα ην 2012-2013, θαη ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν 

βξίζθεηαη ζηελ πξν-επαλέληαμε φπνπ ρνξεγείηαη ππνθαηάζηαην ζε πην ρακειή 

δνζνινγία. Παξαθνινπζεί ηελ ζεξαπεπηηθή νκάδα παξάιιεια κε θάπνηα αηνκηθά 

ξαληεβνχ ζηε κνλάδα, ελψ ζπκκεηέρεη θαη ζε δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα θαη δξάζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην πιαίζην. Αμηνπνηεί ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ζην ζπίηη, 

θπξίσο ζην δηαδίθηπν θαη ην δηάβαζκα, ελψ κνηξάδεηαη αηζζήκαηα κνλαμηάο. ηφρνο 

ηνπ είλαη λα δηαθφςεη απφ φιεο ηηο νπζίεο, ην ράπη θαη ηε ρξήζε ραζίο πνπ θάλεη, θαη 

λα δεη φπσο «νη θαλνληθνί άλζξσπνη». 

«Γεκήηξεο» 

Ο Γεκήηξεο ήξζε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Διιάδα φηαλ ήηαλ έθεβνο θαη έθηνηε 

ληψζεη «κφλνο» ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, έρεη δηαρσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ απηήλ. 
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Βξίζθεηαη ζην πξφγξακκα απφ ην 2009 θαη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν παξαθνινπζεί ηελ 

νκάδα ηεο πξν-επαλέληαμεο καδί κε θάπνηα αηνκηθά ξαληεβνχ. Έρεη παξαθνινπζήζεη 

θαη ηε ζεξαπεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. ρσξίο λα νινθιεξψζεη. ην παξφλ δεη 

θάπνην δηάζηεκα κφλνο ηνπ θαη θάπνην καδί κε ηε κεηέξα ηνπ. Έρεη έλαλ αδεξθφ ν 

νπνίνο δε δεη θνληά ηνπο. Δδψ θαη πάλσ απφ 20 ρξφληα εξγάδεηαη κφλν πεξηζηαζηαθά. 

Γελ εθθξάδεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ηελ πνξεία ηνπ ζην πξφγξακκα, ε 

εκπινθή ηνπ ζε απηφ έγηλε θπξίσο γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

«Μάξθνο» 

Ο Μάξθνο μεθίλεζε ζηνλ ΟΚΑΝΑ ην 2010 θαη απηή ήηαλ ε πξψηε ηνπ πξνζπάζεηα 

απεμάξηεζεο ζε επίζεκν θνξέα. Παξαθνινπζεί ηελ νκάδα ηεο πξν-επαλέληαμεο θαη 

βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη ε εχξεζε εξγαζίαο. Σν δήηεκα απηφ είλαη ην πην θεληξηθφ 

ζηε δσή ηνπ ηψξα θαη επηζπκεί λα βάιεη έλα πξφγξακκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ 

ψζηε λα είλαη «έηνηκνο» λα εξγαζηεί. Γπζθνιεχεηαη λα δηαθφςεη εληειψο ην 

ππνθαηάζηαην ρσξίο λα ππάξρνπλ αζρνιίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηε δσή ηνπ θαη ζα 

ήζειε ην πξφγξακκα λα παξέρεη ππνζηήξημε ζε απηφ ην θνκκάηη. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη επηζηξέςεη ζην παηξηθφ ηνπ φπνπ δεη κε ηνπο γνλείο θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ 

θαη έρεη αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπο. 

«Σάζνο» 

Ο Σάζνο μεθίλεζε ζην πξφγξακκα γχξσ ζην 2013-2014 θαη βαζηθφο ιφγνο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ήηαλ λα θαζεζπράζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο. Έρεη δχν κεγαιχηεξνπο αδεξθνχο νη νπνίνη αλαθέξνληαη αξθεηά 

ζηελ ηζηνξία ηνπ, αιιά ζην παξφλ δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο ζρέζεηο. Εεη κφλνο ηνπ θαη 

έρεη ζηακαηήζεη λα εξγάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δηαθφςεη νξηζηηθά ην 

ππνθαηάζηαην. Ζ ζρέζε κε ηε κεηέξα ηνπ είλαη φπσο «ζα είρε έλαο θπζηνινγηθφο 

άλζξσπνο ηε ζεκεξηλή επνρή», ελψ ν παηέξαο ηνπ δε δεη. 

«Μαξθέιια» 

Ζ Μαξθέιια μεθίλεζε ζην πξφγξακκα ην 2010 καδί κε ηνλ ζχδπγφ ηεο, κε ηνλ νπνίν 

είλαη καδί πάλσ απφ 20 ρξφληα. ην παξφλ βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο πξν-επαλέληαμεο 

παξαθνινπζψληαο ηελ νκάδα θαη αηνκηθέο ζπλαληήζεηο. Βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειή 

δνζνινγία θαη ν ζηφρνο ηεο είλαη λα δηαθφςεη πιήξσο. ην παξφλ δελ εξγάδεηαη θαη 

ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο δεη κφλε ηεο κεηά ηε θπιάθηζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Πεξλάεη ηελ 
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θαζεκεξηλφηεηά ηεο ζην ζπίηη, ηεο αξέζεη πνιχ ην δηάβαζκα, θαη δελ έρεη 

ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν, νχηε θίινπο, νχηε ζπγγελείο. Οη γνλείο ηεο έρνπλ πεζάλεη θαη 

κε ηηο δχν αδεξθέο ηεο δηαηεξεί κηα ηππηθή έσο θαζφινπ επαθή. Με ηνλ ζχδπγφ ηεο 

έρεη πνιχ ζηελή ζρέζε θαη ζην κέιινλ ζέιεη λα θχγνπλ καδί θαη λα δήζνπλ ζε έλα 

λέν κέξνο, καθξηά απφ «ηνμηθνχο αλζξψπνπο». 

«Οπξαλία» 

Ζ Οπξαλία έρεη δχν θφξεο νη νπνίεο απνηέιεζαλ ην ιφγν πνπ απνθάζηζε λα δηαθφςεη 

ηε ρξήζε. Βξίζθεηαη ζην πξφγξακκα ζηε θάζε ηεο πξν-επαλέληαμεο θάλνληαο 

αηνκηθέο ζπλαληήζεηο θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα μεθίλεζε θαη ζηε ζεξαπεπηηθή 

νκάδα. Ο ζηφρνο ηεο είλαη λα πεξάζεη ζηελ επαλέληαμε θαη λα νινθιεξψζεη ην 

πξφγξακκα ψζηε λα πάξεη πίζσ ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ ηεο. Σν ηειεπηαίν 

δηάζηεκα δελ εξγάδεηαη, γξάθηεθε μαλά ζην ζρνιείν θαη ζέιεη λα ζπλερίζεη ηελ 

εθπαίδεπζή ηεο κε παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο. Εεη πξνζσξηλά κε ηνπο γνλείο ηεο θαη 

ηε κία θφξε ηεο, αιιά ζχληνκα ζα κεηαθνκίζεη κφλε ηεο κε ην παηδί. Υνξεγείηαη ζε 

πνιχ ρακειή δνζνινγία αιιά δπζθνιεχεηαη λα δηαθφςεη νξηζηηθά γηαηί έρεη έληνλν 

ηνλ θφβν ηεο ππνηξνπήο.  

«Άγγεινο» 

Ο Άγγεινο δεη κφλνο ηνπ ζε δηπιαλφ ζπίηη κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη έρεη άιιε κηα 

αδεξθή. Βξίζθεηαη ζην πξφγξακκα απφ ην 2010 θαη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν 

παξαθνινπζεί ηελ νκάδα ηεο πξν-επαλέληαμεο. Υνξεγείηαη ζε ρακειή δνζνινγία θαη 

επηζπκεί λα δηαθφςεη νξηζηηθά θαη λα μεθηλήζεη ηελ «θαλνληθή δσή», ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε απφ ηηο νπζίεο. Αληηκεησπίδεη έλα ζεκαληηθφ ζέκα πγείαο ην 

νπνίν δελ ηνπ επηηξέπεη λα εξγάδεηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, παξφηη ήηαλ νηθνλνκηθά 

αλεμάξηεηνο απφ πνιχ κηθξή ειηθία. 

«πχξνο» 

Ο πχξνο κεγάισζε ζην εμσηεξηθφ θαη ήξζε ζηελ Διιάδα κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπ. 

Ξεθίλεζε ηηο πξνζπάζεηεο απεμάξηεζεο ζε κηθξή ειηθία θαη έρεη παξαθνινπζήζεη θαη 

νινθιεξψζεη πνιιά ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα (Detox, «Ηζάθε» θ.ά.). ην παξφλ 

βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο πξν-επαλέληαμεο θαη δελ εξγάδεηαη. Εεη κε ηε κεηέξα ηνπ 

θαη έρεη άιιεο δχν αδεξθέο, κε ηηο νπνίεο έρεη έξζεη πιένλ πνιχ θνληά κεηά ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηε ρξήζε. Οη γνλείο ηνπ είλαη ζε δηάζηαζε θαη κε ηνλ παηέξα 
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δελ έρεη πνιχ θαιή ζρέζε. Γελ έρεη θίινπο εθηφο ρξήζεο θαη απηφ είλαη θάηη πνπ ηνλ 

δπζθνιεχεη πνιχ, δηφηη δελ δηαζέηεη άιιν ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν πέξα απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. 

2.2 Παραγωγό δεδομϋνων-υνϋντευξη 
Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηηο αθεγήζεηο αηφκσλ ζηε θάζε ηεο Κνηλσληθήο 

Δπαλέληαμεο, ζρεηηθά κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ην ξφιν ηνπο ζηελ απεμάξηεζε, ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ζέκα ηεο εμάξηεζεο. ηφρνο ήηαλ 

λα αλαδεηρζνχλ νη ηζηνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα θαηαλνεζεί ε εκπεηξία ηνπο 

απφ ηελ νηθνγελεηαθή δσή ζηε ρξήζε θαη ηελ απεμάξηεζε. Ζ πην θαηάιιειε κέζνδνο 

παξαγσγήο δεδνκέλσλ γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο είλαη ε πνηνηηθή 

κεζνδνινγία. Δθαξκφδνληάο ηελ ν εξεπλεηήο δελ απνζθνπεί ζηελ επηθχξσζε ή 

ακθηζβήηεζε ππνζέζεσλ πνπ έρεη δηαηππψζεη, παξά ζέιεη λα θαηαδείμεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ εμεηάδεη, επηρεηξεί λα απνδψζεη 

λφεκα θαη φρη ηφζν λα απνθαιχςεη αηηηαθέο ζρέζεηο (Σζηψιεο, 2014). Γηα ην ιφγν 

απηφ επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κεζνδνινγία ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαη εθπνλήζεθαλ 

ζπλεληεχμεηο εμαηνκηθεπκέλα κε θάζε ζπκκεηέρνληα. 

Ζ ζπλέληεπμε κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη νξγάλσζε, αλάινγα κε 

ην βαζκφ εκπινθήο ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

αμηνπνίεζε ηε δηαδηθαζία ησλ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επειημία σο πξνο ηε δηεμαγσγή ησλ εξσηήζεσλ (ζεηξά  δηαηχπσζεο, ζεκαηνινγία) 

πνπ πξνεγνπκέλσο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ εξεπλεηή (Robson, 2002 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Ησζεθίδε, 2008). Μία ζπλέληεπμε κε πην απζηεξή θαη θαζνξηζκέλε 

δνκή δε ζα επέηξεπε λα αλαδεηρζνχλ «κνλαδηθά» ζέκαηα πνπ νη ίδηνη νη 

ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ζεσξνχλ σο άμηα αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη 

ζα πεξηφξηδε ηελ πνιπθσλία ησλ απνηειεζκάησλ. πλεπψο, νξγαλψζεθε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα έλαο νδεγφο ζπλέληεπμεο κε αλνηρηέο εξσηήζεηο, ν νπνίνο αθνινπζήζεθε 

κε δηαθνξνπνηήζεηο ζε θάζε ζπκκεηέρνληα/-νπζα, επηηξέπνληαο έηζη ηελ ζπλ-

θαηαζθεπή ηεο δηαδηθαζίαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ.  

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε ζην δηάζηεκα κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 2019 έσο θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020 ζην ρψξν ηεο κνλάδαο ηνπ ΟΚΑΝΑ. Ζ εκέξα 

θαη ψξα πξαγκαηνπνίεζεο πξνηείλνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ν 

κέζνο φξνο δηάξθεηαο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ κία ψξα. Ζ δηαδηθαζία ερνγξαθνχληαλ 
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κε ηε ρξήζε καγλεηνθψλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε απνκαγλεηνθψλεζε θαη 

αλάιπζε ηνπ πιηθνχ απφ ηελ εξεπλήηξηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Γηαινγηθήο 

Αθεγεκαηηθήο Αλάιπζεο (DNA) πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα θαη ε 

νπνία ζα αλαιπζεί παξαθάησ.  

 

2.3 Δεοντολογύα τησ ϋρευνασ  
Σφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπο ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηνλ 

θψδηθα δενληνινγίαο θαη φιεο νη δηαδηθαζίεο έγηλαλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ 

απηφλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα εγθξίζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Καηά ησλ 

Ναξθσηηθψλ (ΟΚΑΝΑ) σο ηκήκα κηαο κεγαιχηεξεο κειέηεο κε ηίηιν «Παξάγνληεο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ρξήζε θαη θαηάρξεζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, νηθνγέλεηεο θαη 

ζεξαπεία: Αλαδεηψληαο ηηο βέιηηζηεο ζπζηεκηθέο ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο» (Αξηζ. 

Πξση. 16431 - 22/04/2019). Παξάιιεια, έιαβε ηελ απαξαίηεηε έγθξηζε θαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (Αξηζ. 

Πξση. 113/12.06.2019).  

Πξηλ απφ ηελ θάζε ζπλέληεπμε, ηα άηνκα ελεκεξψλνληαλ κέζσ ελφο εληχπνπ 

θαη απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο. Παξάιιεια, ζεκαληηθφ θνκκάηη απνηέιεζε ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα 

δενληνινγηθά δεηήκαηα απφ ηελ εξεπλήηξηα ψζηε λα δψζνπλ ηε ζπγθαηάζεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο. Δλεκεξψζεθαλ γηα ην απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλσλπκνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ψζηε λα απνθεπρζεί ε ηαπηνπνίεζή ηνπο, 

γηα ηε θχιαμε ησλ δεδνκέλσλ ζε εηδηθφ ρψξν φπνπ κφλν ε επφπηξηα ηεο έξεπλαο ζα 

έρεη πξφζβαζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο κεηά ην πέξαο πέληε εηψλ. ην ηέινο, 

ππέγξαθαλ έλα έληππν ζπγθαηάζεζεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εθνχζηα ζπκκεηνρή 

ηνπο θαη ε επηζπκία ηνπο λα κνηξαζηνχλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο κε ηελ εξεπλήηξηα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο δηαηεξνχζαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ην δηθαίσκα λα 

δηαθφςνπλ ηε δηαδηθαζία θαη λα απνρσξήζνπλ εάλ ην επηζπκνχζαλ. 

 

2.4 Διαδικαςύα ανϊλυςησ και παραγωγόσ των δεδομϋνων 
Ζ DNA δελ απνηειεί κία κέζνδν αλάιπζεο κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη 

βήκαηα παξά πξνζπαζεί λα επηηχρεη απηφ πνπ ν Frank (2010) απνθαιεί σο «θίλεζε 
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ηεο ζθέςεο» (Caddick, 2016), λα εξκελεχζεη αλνίγνληαο δηάινγν κε άιιεο ηζηνξίεο 

(Barrera, 2019) θαη δεκηνπξγψληαο έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα πεξαηηέξσ θαηαλνήζεηο 

θαη αλαπαξαζηάζεηο (Frank, 2012). Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε ζηα δεδνκέλα κπνξεί λα 

επηηξέςεη ζηνλ εξεπλεηή λα έξζεη ζε επαθή κε θαηλνχξγηεο, κε θπξίαξρεο ηζηνξίεο 

(Smith & Monforte, 2020). πλεπψο, ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζηελ παξνχζα 

έξεπλα ζηεξίρζεθε ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο DNA θαη ζε ήδε ππάξρνπζεο κειέηεο πνπ 

έρνπλ αμηνπνηήζεη ηελ DNA (π.ρ. Caddick et al., 2015), πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί 

έλα εμαηνκηθεπκέλν ζρέδην αλάιπζεο.  

Σν πξψην βήκα γηα ηελ αλάιπζε ήηαλ ε απνκαγλεηνθψλεζε ιέμε-ιέμε ησλ 

ερνγξαθεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε ε εμνηθείσζε ηεο 

εξεπλήηξηαο κε ην απνκαγλεηνθσλεκέλν πιηθφ, δηαβάδνληάο ην επαλαιακβαλφκελα 

θαη πξνζπαζψληαο λα εληνπηζηνχλ νη ηζηνξίεο κέζα ζε απηφ, φπσο νξίδεη ε DNA. 

Χζηφζν, ε εμνηθείσζε κε ην πιηθφ θαηέδεημε ηελ αξθεηά δνκεκέλε θχζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, κε ηελ εξεπλήηξηα λα έρεη πην ελεξγφ θαη „θαηεπζπληηθφ‟ ξφιν ζε 

απηήλ, απ‟ φηη απαηηείηαη ψζηε λα εθπνλεζεί κηα αθεγεκαηηθή αλάιπζε. Οη 

εξσηήζεηο ηεο ζπλέβαιαλ ψζηε λα κελ επηηεπρζεί κηα απφιπηα απζφξκεηε αθήγεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη έηζη νη ηζηνξίεο πνπ αθνχζηεθαλ κέζα ζε θάζε ζπλέληεπμε 

ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. Γηα ην ιφγν απηφ, επηιέρζεθε ε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε θάζε 

κηαο ζπλέληεπμεο σο κηα ζπλνιηθή ηζηνξία ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά (Caddick, 

2016). 

Αθνχ θαηαλνήζεθε εηο βάζνο ε θάζε αηνκηθή ηζηνξία, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν δηαινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο αλάιπζεο, ε εξεπλήηξηα ηηο πξνζέγγηζε σο 

ηζηνξίεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηε ζπλχπαξμε θαη ηε δξάζε πνιιαπιψλ 

δηαθνξεηηθψλ „θσλψλ‟. Απηέο νη θσλέο είλαη εζσηεξηθεπκέλεο θαη βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή δηάινγν κεηαμχ ηνπο, αιιειεπηδξνχλ ζαλ „ραξαθηήξεο‟ κηαο ηζηνξίαο θαη 

εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο, αθφκε θαη αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο, ζέζεηο. 

Πξνζνκνηάδνληαο κάιηζηα ζηε δηαδηθαζία ελφο „ηππηθνχ‟ δηαιφγνπ πνπ ζπληειείηαη 

έμσ απφ ην άηνκν, θαη ζηνλ εζσηεξηθφ δηάινγν αληίζηνηρα νξηζκέλεο θσλέο έρνπλ 

ηζρπξφηεξε έληαζε θαη κεγαιχηεξε επίδξαζε, ελψ άιιεο κπνξεί λα ππάξρνπλ αιιά 

απνζησπψληαη ή θαηαπηέδνληαη (Hermans, 2008). Έηζη ινηπφλ, ε πνιπθσληθφηεηα 

θάζε ηζηνξίαο εξεπλήζεθε ζηε βάζε ελφο εζσηεξηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

θσλψλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

αηφκνπ, απηφ πνπ απνθαιείηαη ζηελ DNA σο „πεγή‟ πνπ δηακνξθψλεη ηελ ηζηνξία. 
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Γηα ηελ θάζε αηνκηθή ηζηνξία ινηπφλ, θαηαγξάθεθαλ νη δηαθνξεηηθέο θσλέο πνπ 

αθνχγνληαλ ζηα ιφγηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη απφ πνχ απηέο πξνέξρνληαλ (π.ρ. απφ 

ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα, απ‟ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, απ‟ ηελ 

νηθνγέλεηα). Έπεηηα, εληνπίζηεθαλ κεηαμχ ηνπο θνηλά ζεκεία αλαθνξηθά κε ην 

πεξηερφκελν, πνην ζέκα πξαγκαηεχνληαλ ε θάζε θσλή, θαη νξγαλψζεθαλ ζε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, γηα παξάδεηγκα 

„θσλέο πνπ κηινχλ γηα ηελ απεμάξηεζε‟. Με βάζε ηελ θπξηαξρία νξηζκέλσλ θσλψλ 

έλαληη άιισλ, πξνέθπςε ζηε ζπλέρεηα κηα ζπιινγηθή ηζηνξία γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηελ εμάξηεζε, ε νπνία „αληηθξνχνληαλ‟ ζηε βάζε ηεο απφ κία κφλν ζπκκεηέρνπζα, 

πνπ έθεξε ζηελ ηζηνξία ηεο ελαιιαθηηθέο θσλέο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Σν δεχηεξν 

θνκκάηη ηεο αλάιπζεο πεξηιάκβαλε κηα θαηαγξαθή ζρεηηθά κε ην πψο δξνπλ νη 

παξνπζηαδφκελεο ηζηνξίεο γηα ηα άηνκα θαη θαηά πφζν απηφο ν εζσηεξηθφο δηάινγνο 

ησλ θσλψλ ηνπο επηηξέπεη λα νξακαηηζηνχλ ηε δσή ηνπο σο „θαζαξνί‟.  
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3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Οη ηζηνξίεο πνπ αθεγήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο δελ είλαη απνθιεηζηηθά 

δηθέο ηνπο, αιιά κέζα απφ απηέο εθθξάδνληαη δηαθνξεηηθέο „θσλέο‟ νη νπνίεο 

δηαδίδνληαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ θάζε αηφκνπ. Ζ „ζπλνκηιία‟ απηψλ ησλ 

θσλψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ, εκθαλίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο „ηππηθνχ‟ 

δηαιφγνπ, φπνπ θάπνηα θσλή κπνξεί λα ππεξηζρχζεη έλαληη άιισλ, θάπνηεο λα είλαη 

αληηζεηηθέο κεηαμχ ηνπο, θάπνηεο λα ππάξρνπλ αιιά λα απνζησπψληαη εληειψο. 

Σειηθά, απηφο ν δηάινγνο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο θσλέο εθθξάδεηαη σο „αηνκηθή‟ 

θσλή θαη αθεγείηαη κηα ηζηνξία.  

 

3.1 Ποιεσ ‘φωνϋσ’ ακούγονται ςχετικϊ με την απεξϊρτηςη ςτισ 

ιςτορύεσ των ςυμμετεχόντων; 
 

3.1.1 Πώσ κατανοεύται και ορύζεται η απεξϊρτηςη; 

Ζ έλλνηα ηεο απεμάξηεζεο αλαδείρζεθε ζε νξηζκέλεο απφ ηηο ηζηνξίεο, κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ελζσκαηψλνπλ ζην ιφγν ηνπο „θσλέο‟ απφ ηα δηαθνξεηηθά 

πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια, θαη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα εθθξάδεη ηε „δηθή‟ ηεο νπηηθή θαη 

θαηαλφεζε ζε νξηζκέλεο ηζηνξίεο, φπσο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα ηνπ 

νπνίνπ απνηεινχλ κέιε ηνπ ηα άηνκα. Μία απφ ηηο πην θπξίαξρεο θσλέο πνπ 

θαζνξίδεη ηελ ηζηνξία ηεο Οπξαλίαο είλαη ε θσλή ηεο απεμάξηεζεο φπσο απηή 

αθνχγεηαη ζην πξφγξακκα ηνπ ΟΚΑΝΑ πνπ παξαθνινπζεί. Ζ πιήξεο απνρή απφ ηηο 

νπζίεο δελ απνηειεί ηνλ θεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο 

ζηνρεχεη πξσηίζησο ζηε κείσζε ηεο βιάβεο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο ησλ αηφκσλ ζηε ρξήζε. Δδψ ε έλλνηα ηεο „θαζαξφηεηαο‟ δε ζπλεπάγεηαη 

απαξαίηεηε δηαθνπή ηνπ ππνθαηάζηαηνπ θαη ζπρλά λνεκαηνδνηείηαη σο ζπλερφκελε 

απνρή απφ παξάλνκεο νπζίεο. Ζ ίδηα ε Οπξαλία ζηελ ηζηνξία ηεο πεξηιακβάλεη απηή 

ηε θσλή πνπ ζπλνκηιεί κέζα ηεο καδί κε άιιεο, θαη κάιηζηα είλαη ε θσλή ηεο 

απεμάξηεζεο πνπ ζέιεη λα αλαδείμεη θαη λα θαηαζηήζεη θπξίαξρε. Όπσο αλαθέξεη 

«..εκέλα θαη ην απιά όηη είκαη ζην ππνθαηάζηαην, γηα κέλα είλαη απηή ηε ζηηγκή, ληώζσ 

θαζαξή». Ζ ίδηα επαλαιακβάλεη ηελ απξνζπκία ηεο λα επηρεηξήζεη λα δηαθφςεη 

πιήξσο ην ράπη, αιιά δελ ζεσξεί πιένλ ηνλ εαπηφ ηεο σο „ρξήζηξηα‟, έρεη θάλεη 

κεηάβαζε ζε κηα λέα ηαπηφηεηα απηή ηεο „θαζαξήο‟. 
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Ζ θσλή απηή αληηηίζεηαη ζηηο θνηλσληθά πξνεξρφκελεο θσλέο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο απεμάξηεζεο. ηελ θνηλσλία επηθξαηεί ε θσλή ηεο πιήξνπο απνρήο 

ηνπ αηφκνπ απφ νπνηαδήπνηε νπζία, είηε παξάλνκε είηε ρνξεγνχκελε, πηνζεηψληαο 

ηελ αθήγεζε ησλ ζηεγλψλ πξνγξακκάησλ, θαη ηα ίδηα ηα άηνκα ζε απεμάξηεζε έρνπλ 

αλαθέξεη φηη βηψλνπλ έληνλε πίεζε απφ ηηο πςειέο πξνζδνθίεο θαη ηα απζηεξά 

ζηάληαξλη πνπ επηθξαηνχλ θνηλσληθά γηα ην δήηεκα, απαγνξεχνληαο γηα παξάδεηγκα 

ηελ πεξηζηαζηαθή ρξήζε (Dekkers et al., 2020). Όπσο πξνθχπηεη θαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Conner & Rosen (2008), κία απφ ηηο θπξίαξρεο κνξθέο θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ πνπ 

βίσλαλ ηα άηνκα ζε πξφγξακκα ππνθαηάζηαζεο κε κεζαδφλε νθείινληαλ ζηε θχζε 

ηεο ζεξαπείαο πνπ είραλ επηιέμεη, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο. ηελ ηζηνξία ηεο 

Οπξαλίαο απηφ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ ηεο ζηέξεζαλ ηελ 

επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ ηεο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε πξφγξακκα ππνθαηάζηαζεο. 

Γηα ηνλ δηθαζηηθφ ιφγν ε ζπκκεηνρή ζηνλ ΟΚΑΝΑ απνηειεί έλδεημε ρξήζεο φπσο 

κνηξάδεηαη ε Οπξαλία, γεγνλφο πνπ επηθέξεη ζπλέπεηεο ζην κεηξηθφ ηεο ξφιν. Ο 

κφλνο ηξφπνο λα απνθηήζεη μαλά ηελ επηκέιεηα είλαη λα νινθιεξψζεη ηελ επαλέληαμε 

θαη άξα λα κελ θαηαθεχγεη ζηε ρξήζε θακίαο νπζίαο. Οη δχν απηέο θσλέο ινηπφλ 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε, αθνχ ε ππεξίζρπζε ηεο κίαο ζπλεπάγεηαη „απνζηψπεζε‟ ηεο 

άιιεο. Ζ Οπξαλία δε κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ θσλή ηεο απεμάξηεζεο κε ρνξήγεζε 

ππνθαηάζηαηνπ γηαηί έηζη δε κπνξεί λα έρεη ην ξφιν ηεο κεηέξαο, ζπλεπψο ε θσλή 

ηεο θνηλσλίαο είλαη πνιχ πην ηζρπξή παξφηη κε επηζπκεηή γηα ηελ ίδηα. Μάιηζηα 

εθθξάδεηαη κέζα απφ απηήλ θαη ν ζηηγκαηηζκφο πνπ ζπλνδεχεη ηνπο ρξήζηεο ζηνλ 

θνηλσληθφ ρψξν, ν νπνίνο δελ παχεη λα πθίζηαηαη αθφκε θαη φηαλ έρνπλ 

απνκαθξπλζεί απφ απηφ ηνλ ηξφπν δσήο. 

«(..) θαη πάιη κνπ αθαηξέζαλε ηε κηθξή γηαηί, γηα ην ηη ήκνπλ θάπνηε, γηαηί θάπνηε 

έθαλα ρξήζε.. άξα απηό εκέλα κνπ δίλεη λα θαηαιάβσ όηη εγώ δελ έρσ δηθαίσκα ή δελ 

ππάξρεη λόεκα πνπ ζήκεξα εε, πξνζπαζώ λα, λα ρηίζσ.. θάηη πνπ δε ρηίδεηαη. Γηαηί 

όηαλ ζνπ ιέεη όηη.. είζαη αθαηάιιειε λα κεγαιώζεηο ην παηδί, γηαηί έθαλεο (ηνλίδεη) 

ρξήζε, σξαία; (..) Ναη λα ζηεξεζώ ην παηδί κνπ γηαηί; Γηαηί ην θξάηνο κνπ ιέεη όηη δελ 

έρσ δηθαίσκα λα δήζσ γηαηί; Γηαηί έθαλα ρξήζε.» 

Ζ θνηλσλία ινηπφλ „κηιάεη‟ γηα ηελ απεμάξηεζε σο κία νινθιεξσηηθή 

δηαδηθαζία, ρσξίο λα αθήλεη πεξηζψξηα γηα ελαιιαθηηθέο αθεγήζεηο, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή εθθξάδεη θαη άιιε κηα θσλή πνπ ζέιεη ηελ εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά σο θάηη 

„κφληκν‟, ζα ζπλνδεχεη ην άηνκν ζε φιε ηε δσή ηνπ „απαγνξεχνληάο‟ ηνπ λα αζθήζεη 
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άιινπο επηζπκεηνχο ξφινπο, φπσο απηφο ηεο κεηέξαο. Ζ Οπξαλία έρεη ελζσκαηψζεη 

απηέο ηηο δχν θσλέο θαη ηηο αληηπαξαβάιεη κέζα ηεο κε ηε θσλή ηνπ ΟΚΑΝΑ, θαη 

φιεο καδί δηαπλένπλ ην ζχλνιν ηεο ηζηνξίαο. Απφ ηε κία ε θνηλσλία θαη νη ζεζκνί 

ηεο, ηεο ιέλε πσο ε ππνθαηάζηαζε δελ ζπλεπάγεηαη αιιαγή νχηε είλαη ηζνδχλακε ηεο 

απεμάξηεζεο, θαη απφ ηελ άιιε ην πξφγξακκα ηελ αληηκεησπίδεη ζαλ απεμαξηεκέλε 

θαη ηελ πξνεηνηκάδεη γηα ηελ έληαμή ηεο ζηελ θνηλσλία. Ζ ζχγθξνπζε απηή 

δεκηνπξγεί ζηνλ εζσηεξηθφ δηάινγν κία λέα θσλή πνπ πξνζπαζεί λα βξεη έθθξαζε 

θαη ρψξν, απηήλ ηεο κεηέξαο ζην ππνθαηάζηαην.  

«Απ’ ηελ άιιε θάζνκαη ζθέθηνκαη, γηαηί λα’ ρεη γίλεη έηζη, πνηνλ ελνρινύζα θαη πνηνλ 

ελνριώ; Σν’ παηξλα, ην είρα ζην ζπξηάξη κνπ (ελλ. ράπη), πήγαηλα κηα θνξά ηε βδνκάδα 

δειαδή, νύηε λα είκαη ζηελ πηάηζα, νύηε λα θάλσ.. θάηη παξάλνκν, νύηε λα ςάρλσ γηα 

ιεθηά, δξαζηήξηα, θξαηνύζα ην ζπίηη.. θξαηνύζα ην παηδί, πήγαηλα δηαθνπέο, είρα ηα 

ιεθηά κνπ, ζην ζνύπεξ κάξθεη, ζην θαξκαθείν, λα πάσ ην παηδί ζην γηαηξό, ήκνπλα 

δίπια ζην παηδί κνπ θαη ζην ζπίηη κνπ.» 

Ζ θσλή απηή ιέεη ζηελ Οπξαλία πσο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη ππνρξεψζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηεο ρσξίο λα δηαθφςεη 

πιήξσο ην ράπη. ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα παξνπζηάδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο 

σο κεηέξα πνπ θξνληίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, θξνληίδεη ην ζπίηη ηεο θαη ηε 

δηαζθέδαζή ηεο θαη παξάιιεια απέρεη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε. Μνηξάδεηαη πσο δελ έρεη θίλεηξν λα κεδελίζεη ζην θάξκαθν, φηαλ κπνξεί λα 

είλαη ηφζν ιεηηνπξγηθή ρσξίο ην θφβν ηεο ππνηξνπήο, δελ είλαη πξαγκαηηθά δηθή ηεο 

επηζπκία λα ην θάλεη, θαη ίζσο απηφ κπνξεί λα είλαη αθαηφξζσην γηα απηήλ φπσο ιέεη. 

Ζ θσλή απηή θαηαιακβάλεη ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα γηα ηελ Οπξαλία θαη ζπλάδεη κε 

ηε θσλή ηεο κείσζεο βιάβεο. Δηδηθφηεξα, νξηζκέλνη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξνχλ ην 

ζηφρν ηεο πιήξνπο απνρήο απφ ηηο νπζίεο φρη σο πξαγκαηηθή επηινγή ησλ αηφκσλ 

ζηε ρξήζε, αιιά σο „επηβαιιφκελε‟ πξαθηηθή απφ ηελ θνηλσλία, αθνχ γηα πνιινχο ε 

δηαθνπή ηνπ ππνθαηάζηαηνπ κπνξεί λα απνβεί πην επηβιαβήο (Jepsen, 2001 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηηο Jarvinen & Andersen, 2009). Σειηθά, ε θσλή κε ηε κεγαιχηεξε ηζρχ 

ζηελ ηζηνξία ηεο Οπξαλίαο είλαη απηή ηεο θνηλσλίαο πνπ ηελ νδεγεί „αλαγθαζηηθά‟ 

ζην ζηφρν ηεο νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κνηάδεη ζαλ λα πεξηνξίδεη θαη λα 

νξηνζεηεί ηνλ κεηαμχ ηνπο δηάινγν, αθνχ ηεο „επηβάιιεηαη‟ κε έλαλ απφιπην ηξφπν, 

δε κπνξεί λα ηελ απνζησπήζεη.  
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Μία άιιε θσλή πνπ αλαδχεηαη ζηελ αθήγεζή ηεο είλαη απηή πνπ εθθξάδεη ε 

νηθνγέλεηα ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο εμάξηεζεο θαη ηελ επίηεπμε ηεο νξηζηηθήο 

δηαθνπήο ηεο. Ζ αιιειεπίδξαζε πνπ ζπληειείηαη κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

θσλψλ πεξηιακβάλεη θαη απηήλ ηνπ παηέξα ηεο, ζηνλ νπνίν θάλεη πξνζσπηθή 

αλαθνξά ζηελ ηζηνξία. Ο παηέξαο ζπκβάιιεη ζε απηφ ηνλ εζσηεξηθφ δηάινγν κε ηε 

„δηθή‟ ηνπ θσλή ε νπνία ιέεη πσο ε ησξηλή απνρή ηεο Οπξαλίαο απφ ηηο νπζίεο αλά 

πάζα ζηηγκή κπνξεί λα πάςεη λα πθίζηαηαη («Δε κπνξεί λα είκαη ηόζα ρξόληα θαζαξή, 

λα έρσ θάλεη βήκαηα.. εε λα είκαη κόλν ζην ππνθαηάζηαην αιιά.. γηα ηνπο γνλείο κνπ δε 

ζα ππάξμεη πνηέ μαλά εκπηζηνζύλε θαη απηή γθξεκίζηεθε ζηηο ππνηξνπέο πνπ είρα θάλεη 

ελδηάκεζα από ηόηε πνπ θαζάξηζα», «..θαη ν παηέξαο κνπ βιέπσ όηη ππάξρεη απηή ηε 

ζηηγκή θαη ιέεη είλαη θαιά, ζα είλαη όκσο θαιά, ζα είλαη θαη ηνλ άιιν κήλα θαιά;»). Ζ 

θσλή απηή αληαλαθιά ηηο αθεγήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζεσξνχλ ην εμαξηεκέλν 

άηνκν λα παξακέλεη ελ δπλάκεη εμαξηεκέλν γηα πάληα, φπσο ηα πξνγξάκκαηα 

απηνβνήζεηαο (ΝΑ) κε ηελ αξρή „κηα θνξά ρξήζηεο, γηα πάληα ρξήζηεο‟. Έηζη θαη ν 

παηέξαο ηεο Οπξαλίαο, ν νπνίνο είρε ππάξμεη κέινο ησλ νκάδσλ απηψλ γηα ρξφληα, 

εθθξάδεη απηή ηε θσλή δείρλνληαο δπζπηζηία ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δηαηεξήζεη ηελ 

„θαζαξφηεηα‟ θαη λα κελ ππνηξνπηάζεη μαλά, αθνχ ε πιήξεο απεμάξηεζε δελ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί πνηέ νινθιεξσηηθά θαη ην άηνκν πξέπεη λα πξνζπαζεί ζε φιε ηνπ ηε 

δσή γηα λα ηε δηαηεξήζεη. Παξάιιεια, νη πξνεξρφκελεο αθεγήζεηο απφ ηνλ 

ζεξαπεπηηθφ ιφγν πνπ δηαπλέεη ηνλ Ο.ΚΑ.ΝΑ., απνδίδνπλ ζηελ εμάξηεζε ην 

ραξαθηήξα ηεο „ρξφληαο ππνηξνπηάδνπζαο λφζνπ‟, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηηο ηζηνξίεο 

ζπλερψλ ππνηξνπψλ σο θπξίαξρεο. Τπφ απηνχο ηνπο φξνπο ε επηηπρήο απεμάξηεζε 

απνηειεί ηελ εμαίξεζε ζηνλ «θαλφλα». Ο παηέξαο ινηπφλ αληαλαθιά φιεο απηέο ηηο 

θσλέο, δειψλνληαο πσο ε απεμάξηεζε κπνξεί λα κελ επηηεπρζεί νινθιεξσηηθά πνηέ 

θαη ε Οπξαλία λα επηζηξέςεη μαλά πίζσ ζηε ρξήζε. ε αληηδηαζηνιή, ε Οπξαλία 

κηιάεη γηα ηηο ππνηξνπέο ζαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πξνζπάζεηάο ηεο θαη φρη σο 

ελδεηθηηθέο ηεο αληθαλφηεηαο λα πεηχρεη ηελ δηαηήξεζε ηεο „θαζαξφηεηαο‟, κηιάεη 

επνκέλσο θαη κέζα απφ ηε „θσλή‟ ησλ αλζξψπσλ ζηελ απεμάξηεζε. Ζ ππνηξνπή δελ 

εθθξάδεηαη σο απνπζία ζέιεζεο ζηηο θσλέο ησλ αηφκσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 

δηαθφςνπλ αιιά σο „θπζηνινγηθή‟: «Γηόηη πάληα.. γηα λα θηάζεηο ζην ζεκείν λα 

θαζαξίζεηο ζα ππάξμνπλ πνιιέο ππνηξνπέο. Καη ππνηξνπή είλαη ην όηη κέλεηο πνιύ 

θαηξό θαζαξόο θαη μαθληθά πίλεηο. Καη κπνξεί λα θξαηήζεη κηα βδνκάδα, κπνξεί λα 

θξαηήζεη θαη έλα κήλα, ε ππνηξνπή. (..)ζε όινπο ζα γίλεη απηό, δελ είλαη δειαδή, 

ππάξρεη άλζξσπνο πνπ έθνςε ηα λαξθσηηθά, θαη δελ μαλαέθαλε ππνηξνπή; Γελ ππάξρεη 
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όκσο. Καη όπνηνο ιέεη όηη ην’ θαλε, ιέεη ςέκαηα». πκπεξηιακβάλεη ζηα ιφγηα ηεο 

φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζε απεμάξηεζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηεο θαη λα 

αληηθξνχζεη ηε θσλή πνπ ηεο ιέεη φηη δε κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ απνρή ηεο, ελψ 

δίλεη θαη έλαλ ζχληνκν νξηζκφ ηεο ππνηξνπήο έηζη φπσο εθθξάδεηαη απ‟ ηε θσλή ησλ 

πξνγξακκάησλ, ε ππνηξνπή ζεσξείηαη θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο απεμάξηεζεο 

(Witkiewitz & Marlatt, 2004 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Heather, Best, Kawalek, Field, 

Lewis, Frederick, Rotgers, et al., 2018). 

Έλαο αληίζηνηρνο εζσηεξηθφο δηάινγνο ζπληειείηαη θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ 

Σάζνπ, φπνπ αληηπαξαβάιινληαη δχν θσλέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απεμάξηεζε θαη 

πξνέξρνληαη απφ ηε θηινζνθία ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ κία θσλή είλαη 

απηή ηεο ππνθαηάζηαζεο φπνπ ε ρνξήγεζε ραπηνχ απνηειεί ην κέζν γηα λα 

απνκαθξπλζεί ην άηνκν απφ ηηο παξάλνκεο νπζίεο, ελψ ε άιιε θσλή πξνέξρεηαη απφ 

ηα ζηεγλά πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζνχλ ηελ πιήξε απνρή απφ θάζε νπζία, ρσξίο 

θαξκαθεπηηθή ππνζηήξημε. ηελ ηζηνξία νη δχν απηέο θσλέο εθθξάδνληαη απφ ηα 

νηθνγελεηαθά κέιε, κε ηνλ Σάζν θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ λα ηάζζνληαη „ππέξ‟ ηεο 

ππνθαηάζηαζεο, ελψ νη γνλείο δελ „εγθξίλνπλ‟ απηή ηελ πξνζέγγηζε. Έηζη, ε 

ζπκκεηνρή ηνπ Σάζνπ ζηνλ ΟΚΑΝΑ επηδνθηκάδεηαη απ‟ ηνλ αδεξθφ («Αιιά ν 

[όλνκα αδεξθνύ] έβιεπε όηη δελ είλαη πξόβιεκα γηαηί ππάξρεη πξνζπάζεηα αο πνύκε»), 

ελψ ε ζηάζε ησλ γνλέσλ ήηαλ πην αξλεηηθή, γηα απηνχο ε ρξήζε θαη ην 

ππνθαηάζηαην δελ δηέθεξαλ. 

«..αιιά νη γνλείο δελ ην θαηαιάβαλε νύηε θαη όηαλ ήξζα εδώ όηη.. άιιαμε θάηη γηαηί γηα 

απηνύο ζπλέρηδε λα είλαη πξόβιεκα. (..)Κνίηαμε, ην πξόβιεκα κε ηνπο γνλείο ήηαλε ην 

όηη έπξεπε λα παίξλσ ράπη. Γειαδή αλ ήηαλε θάηη ζηεγλό, αλ ήηαλ άιιν πξόγξακκα, 

πηζηεύσ δε ζα είραλε ην ίδην.. ην ίδην βάζαλν λα ιέλε όηη αθόκα απηόο εθεί είλαη ξε 

παηδί κνπ, όηη κε θάηη παηδεύεηαη. Αλ ήηαλ αιιηώο, πηζηεύσ ζα ήηαλ αιιηώο θαη απηνί 

αιιά.. λνκίδσ όηη παξ’ όια απηά όηη.. κε ηελ κεηέπεηηα πνξεία αο πνύκε παξάιιεια κε 

ην ράπη, όηη αληηιήθζεθαλ όηη δελ ήηαλε θαη ηόζν ηξαγηθό αο πνύκε.»    

Ζ θσλή πνπ εθθξάδνπλ νη γνλείο ηνπ ιέεη φηη ε απεμάξηεζε είλαη θάηη 

νινθιεξσηηθφ, απφιπην, δελ έρεη ελδηάκεζνπο „ζηαζκνχο‟, επηηπγράλεηαη κε έλα 

ηξφπν θαη απηφο είλαη ε πιήξεο απνκάθξπλζε απφ θάζε ρνξεγνχκελε νπζία. Γη‟ απηφ 

θαη αξρηθά δελ αληηιήθζεθαλ ην πξφγξακκα ζαλ κηα επηζπκεηή εμέιημε πνπ 

ζεκαηνδνηεί αιιαγή ζηε ρξήζε. ε αληίζεζε ν αδεξθφο θαίλεηαη λα πηνζεηεί ηνλ 
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ιφγν ηνπ ΟΚΑΝΑ θαη αλαγλσξίδεη ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα σο έλδεημε 

επηζπκίαο θαη πξνζπάζεηαο γηα αιιαγή, σο ην πξψην βήκα ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

ηε ζπλέρεηα φκσο ν Σάζνο πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ πξνζσπηθέο αιιαγέο πνπ φπσο 

ιέεη ηνπο έθαλε λα „εζπράζνπλε‟, αλεμαξηεηνπνηήζεθε νηθνλνκηθά θαη έκεηλε κφλνο 

ηνπ, ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο επηηπρνχο απεμάξηεζεο θαη επαλέληαμεο 

ηφζν ζηα ζηεγλά φζν θαη ζηα πξνγξάκκαηα ππνθαηάζηαζεο. Ζ θσλή ηεο 

απεμάξηεζεο δε κηιάεη γηα απιή δηαθνπή ησλ νπζηψλ αιιά πεξηιακβάλεη έλα θάζκα 

αιιαγψλ ζε επαγγεικαηηθφ, ζρεζηαθφ, θνηλσληθφ επίπεδν, θαη εθθξάδεηαη πνιχ 

θαζαξά ζηα ιφγηα ηνπ Σάζνπ. 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαλεξψλνπλ αξρηθά ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

θαηαλφεζεο θαη νξηζκνχ ηεο απεμάξηεζεο φπσο εθθξάδνληαη απφ ηνλ ζεξαπεπηηθφ 

ιφγν θαη φπσο πηνζεηνχληαη απφ ηα δηάθνξα θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη νκάδεο 

(νηθνγέλεηα, άηνκα ζηελ απεμάξηεζε). Ο δηάινγνο ησλ παξαπάλσ θσλψλ απεηθνλίδεη 

ηε „ζπλνκηιία‟ πνπ ζπληειείηαη κεηαμχ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ εμάξηεζε. Απφ ηε κία θαηαλνείηαη σο αζζέλεηα γη‟ απηφ θαη  

ρξήδεη θαξκαθεπηηθήο ππνζηήξημεο. Όπσο νξίδεηαη θαη ζην Brain Disease Model of 

Addiction, νη ηξνπνπνηήζεηο ζε δνκέο ηνπ εγθεθάινπ ιφγσ ηεο ρξήζεο είλαη απηέο 

πνπ πξνσζνχλ ηελ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε θαη ππνηξνπή αθφκε θαη κεηά απφ 

κεγάια δηαζηήκαηα απνρήο (Koob & Volkow 2010, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Heather 

et al., 2018). Απφ ηελ άιιε, ε εμάξηεζε απνηειεί κηα „επηινγή‟ πνπ ρξήδεη 

ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπλεπψο κπνξεί λα πάςεη λα πθίζηαηαη φηαλ 

ηξνπνπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο πνπ ελίζρπζαλ θαη δηαηήξεζαλ απηήλ ηελ „επηινγή‟ 

(Miller, 1992). 

 

3.1.2 Παρϊγοντεσ που ςυντελούν ςτην απεξϊρτηςη και ακολούθωσ ςτην 

κοινωνικό επανϋνταξη 

ε νξηζκέλεο ηζηνξίεο αθνχγεηαη ε θσλή θαη ν ιφγνο ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ζήκεξα, πνπ έρνπλ αλαγλσξίζεη θαη εκπεξηέρνπλ ηελ νηθνγέλεηα 

ζηηο δηαδηθαζίεο απεμάξηεζεο σο ελ δπλάκεη ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν, πνπ είλαη 

απαξαίηεην ζηελ επίηεπμή ηεο. Ζ απεμάξηεζε δελ λνείηαη πιένλ σο κηα αηνκηθή 

δηαδηθαζία, αθνχ θαη ε ίδηα ε εμαξηεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απφξξνηα πνηθίισλ 

παξαγφλησλ πνπ μεπεξλνχλ ην άηνκν. Χζηφζν, θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνπλ 

ηελ „αληίζεηε‟ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί θσλή, πνπ κηιάεη γηα ηελ αηνκηθφηεηα 
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ζε φιε απηή ηελ πνξεία. Παξάιιεια, ε θνηλσληθή επαλέληαμε σο επαθφινπζν ηεο 

απνρήο απφ ηε ρξήζε πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο γηα ηηο νπνίεο κηινχλ ηα 

ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο κεηαθέξνπλ ηε θσλή ηνπο 

κέζα ζηηο ηζηνξίεο ηνπο παξαθάησ. 

ηηο θσλέο ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αθνχγνληαη νη ηξφπνη επίηεπμεο 

ηεο επηηπρνχο απεμάξηεζεο θαη πψο απηή νξίδεηαη. Κνηλή αξρή ζε θάζε πξφγξακκα 

απνηειεί ην φηη ε δηαθνπή ηεο ρξήζεο δε κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο πξνζσπηθή 

επηζπκία, θαλείο δε κπνξεί λα εμαλαγθαζηεί ζε νξηζηηθή απνρή. Χζηφζν, ε χπαξμε 

ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ππνζηεξίδεη απηή ηελ αηνκηθή απφθαζε ζπλήζσο ζεσξείηαη 

απαξαίηεην „ζπζηαηηθφ‟ γηα κηα επηηπρεκέλε δηαθνπή. Οη ζρέζεηο ππνζηήξημεο θαη ην 

αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζπλζέηνπλ καδί κε άιια ζηνηρεία ην “recovery capital”, φξνο 

πνπ ζηε βηβιηνγξαθία απνηππψλεη ηηο πεγέο (εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο) πνπ δηαζέηεη 

ην θάζε άηνκν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζεγγίζεη ηελ απεμάξηεζε, θαη πνπ φηαλ 

απηέο δελ είλαη επαξθείο ρξεηάδεηαη λα εληζρπζνχλ γηα λα μεθηλήζεη ε απεμάξηεζε 

(Granfield & Cloud, 1999 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Davidson, White, Sells, Schmutte, 

O'Connell, Bellamy et al., 2010). Οη θπξίαξρεο αθεγήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ 

αλαδεηθλχνπλ ηε κεγάιε δπζθνιία ησλ αηφκσλ πνπ δε δηαζέηνπλ θνηλσληθφ δίθηπν, 

πνπ ζα ππνζηεξίδεη θαη ζα απνδέρεηαη, εθηφο ρξήζεο λα απεμαξηεζνχλ. Απηή ε 

επηθξαηνχζα θσλή εληνπίδεηαη θαη ζηελ αθήγεζε ηνπ πχξνπ αληαλαθιψληαο ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηεο εζσηεξηθά κε ηηο ππφινηπεο.  

«Δε απηό ην λα.. ην ιέσ γηαηί ηώξα ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλσ, εε έρσ θαηαιάβεη όηη 

πέξα από ρξήζηεο δελ έρσ θαλέλαλ, νύηε θαλ γλσζηό, όρη θίιν θαη απηό κνπ είλαη πνιύ 

δύζθνιν.. (..) Γηα κέλα ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα ζηελ απεμάξηεζε, είλαη ε ζέιεζή 

ζνπ λα απεμαξηεζείο πξαγκαηηθά θαη ην ππνζηεξηθηηθό πιαίζην, λα έρεηο αλζξώπνπο 

δίπια ζνπ. Άκα δελ έρεηο αλζξώπνπο δίπια ζνπ, όζν θαη λα ην ζέιεηο, ην κόλν πνπ 

θαηαθέξλεηο είλαη λα θνπθνπιώζεηο έλα πξόβιεκα θαη όρη λα ην ιύζεηο». 

 ην παξαπάλσ απφζπαζκα δηαθξίλεηαη μεθάζαξα ε θσλή ησλ πξνγξακκάησλ 

αθφκε θαη ζηελ έθθξαζε ηνπ πχξνπ θαη αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο 

θσλήο γηα ηνλ ίδην. Ζ απνπζία ελφο δηθηχνπ „θαζαξψλ‟ φπσο ηνπο νλνκάδεη 

αλζξψπσλ πεξηγξάθεηαη σο κεηνλέθηεκα, ην νπνίν έξρεηαη θαη εμηζνξξνπεί ε χπαξμε 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δσή ηνπ ζην παξφλ. Όιεο νη ζπλαλαζηξνθέο ηνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην ρψξν ηεο ρξήζεο θαη πιένλ ηηο έρεη απνξξίςεη γηαηί δελ έρνπλ θνηλά 
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ελδηαθέξνληα. Μάιηζηα θάλεη εηδηθή αλαθνξά ζηηο αδεξθέο ηνπ ζην ζεκείν απηφ, κε 

ηηο νπνίεο πιένλ έρεη πνιχ θαιέο ζρέζεηο θαη «ηαηξηάδνπκε πνιύ δειαδή, ζα θάλακε 

παξέα θαη αδέξθηα λα κελ ήκαζηαλ». Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη ε θσλή απηή 

ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ δηαζέηεη κέζα ηνπ ηζρπξή „έληαζε‟. 

Οη αδεξθέο ηνπ ηψξα πνπ ν ίδηνο είλαη καθξηά απ‟ ηε ρξήζε ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίιεο 

ηνπ, ππνθαζηζηνχλ ην θηιηθφ δίθηπν πνπ απνπζηάδεη, θαη έηζη κπνξεί θαη ν ίδηνο λα 

νξακαηίδεηαη ηελ επηηπρή απεμάξηεζή ηνπ αθνχ ππάξρεη ε δηθή ηνπ ζέιεζε θαη ην 

απαξαίηεην δίθηπν. 

 Δπηπιένλ, ε θσλή γηα ηελ επίηεπμε ηεο απεμάξηεζεο πεξηιακβάλεη ηηο 

πνηνηηθέο θαη εηιηθξηλείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο σο βνεζεηηθφ ζηνηρείν, ζε αληίζεζε 

κε ηηο θξπθέο θαη αλεηιηθξηλείο κέζα ζηε ρξήζε. Ο πχξνο θέξλεη ζηελ ηζηνξία ηνπ 

απηή ηε θσλή πεξηγξάθνληαο κία ζπδήηεζε πνπ είρε κε ηε κεηέξα ηνπ ε νπνία 

νδήγεζε ζηε ζπκθσλία ηνπο λα πξνζπαζήζνπλ απφ θνηλνχ γηα ηελ απεμάξηεζε. 

«Δ κέρξη πνπ είρα θηάζεη ζε έλα ζεκείν πνπ είρα θνπξαζηεί ηόζν πνιύ απ’ ηε ρξήζε θαη 

είρα πεη, είρα θάηζεη θαη κίιεζα κε ηε κάλα κνπ θαη έγηλα, κία από ηηο ιίγεο θνξέο πνπ 

έγηλα 100% εηιηθξηλήο καδί ηεο, θαη ηεο είπα όηη ζέινπκε ην ίδην πξάγκα, αιιά δε 

κπνξνύκε λα ζπγρξνληζηνύκε. (..) Δε κέρξη πνπ ζπκθσλήζακε, δώζακε ηα ρέξηα θαη 

είπακε από δσ θαη πέξα ζα ιέκε κόλν αιήζεηεο θαη ζα δνπιέςνπκε καδί γηα λα, γηα λα 

θηάζνπκε ην ζηόρν πνπ ζέινπκε. Σελ απεμάξηεζε δειαδή. (..)Δε θαη απηό ηα ηειεπηαία 

ηξία, ηέζζεξα ρξόληα κε έρεη βγεη ζε θαιό, γηαηί.. όπσο είπα θαη ζηελ αξρή νη ππνηξνπέο 

κνπ ήηαλε πνιύ πην κηθξήο έληαζεο πιένλ (..)θαη.. νη ζρέζεηο καο είλαη έηζη κεηά από 

εθείλε ηε ζπδήηεζε πνπ θάλακε, πνπ ην ζπκάκαη πνιύ έληνλα, είλαη πνιύ θαιύηεξεο, 

ιέκε κόλν αιήζεηεο.» 

 Ζ ζπδήηεζε απηή ζεκαηνδνηεί ζηελ ηζηνξία ηνπ ηελ έλαξμε ησλ εηιηθξηλψλ 

ζρέζεσλ κε ηε κεηέξα πνπ ζα ηνλ θέξεη πην θνληά ζηελ απεμάξηεζε, κεηά απφ 

πνιινχο κε επηηπρεκέλνπο ρεηξηζκνχο πνπ πεξηγξάθεη, είλαη ε „δηαθνξά‟ πνπ απηή ηε 

θνξά ζα θάλεη ην ζηφρν ηνπ λα πεηχρεη. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ πξνζπάζεζε κε ην 

„καιαθφ‟, λα ηνλ ρηππήζεη ζην „θηιφηηκν‟ φπσο ιέεη, θαη άιινηε πηνζέηεζε πην 

ζθιεξέο πξαθηηθέο δηψρλνληάο ηνλ απφ ην ζπίηη. Σειηθά, απηή ε ζπδήηεζε 

πεξηγξάθεηαη σο απηή πνπ επέθεξε αιιαγή ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηε κεηέξα θαη 

θαηάθεξαλ λα ζπγρξνληζηνχλ ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπο. Κάηη 

δηαθνξεηηθφ ζπλέβε ζε απηή ηε ζπδήηεζε, έδσζαλ ηα ρέξηα, ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ 
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πεξηγξαθή γηα λα εληζρχζεη ηελ έληαζε θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θνπβέληαο. Δπίζεο, 

έγηλε 100% εηιηθξηλήο, «πνζνηηθνπνηεί» ηελ εηιηθξίλεηά ηνπ ψζηε λα θαηαδείμεη ην 

κέγεζφο ηεο. Ζ πξνεγνχκελε αζπκθσλία ηνπο ηψξα επηιχζεθε θαη ζα πξνζπαζήζνπλ 

απφ θνηλνχ. Απηή ε ζπδήηεζε κλεκνλεχεηαη ζπρλά ζηελ αθήγεζή ηνπ, θαζψο φπσο 

ιέεη βειηίσζε ηηο ζρέζεηο ηνπο, κεηψζεθε ε έληαζε ησλ ππνηξνπψλ ηνπ θαη ηειηθά 

απηφο θαη ε κεηέξα „ζπκκάρεζαλ‟ γηα ηελ απεμάξηεζε. 

 Ζ ηζηνξία ηεο Οπξαλίαο επίζεο ζηεξίδεηαη ζηηο θσλέο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

ηε ζεκαζία ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο ζηελ 

απεμάξηεζε. Ο παηέξαο ζε φιε ηε δηάξθεηα παξνπζηάδεηαη κε ελεξγφ ξφιν θαη 

εκπινθή ζηε δσή ηεο κέζα ζηε ρξήζε. Ήηαλ απηφο πνπ πήξε ηελ αλαδνρή ηεο 

πξψηεο θφξεο ηεο θαη ν νπνίνο ηε θξνληίδεη κέρξη ζήκεξα, απηφο πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ ζε θάζε αλάγθε ηεο γηα βνήζεηα, παξείρε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, 

ζπκκεηείρε ζε νκάδεο γνλέσλ. Γηα απηήλ είλαη «θαη θίινο κνπ, είλαη θαη παηέξαο κνπ, 

είλαη θαη ζηήξηγκα, είλαη όια», δελ έθπγε πνηέ απφ δίπια ηεο αθφκε θαη φηαλ 

θπιαθίζηεθε φπσο ιέεη. Ο ξφινο ηνπ θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηνπ ζηε δσή ηεο ινηπφλ 

επηθπξψλεηαη, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια θαη ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθά θσλέο θαη 

αθεγήζεηο πνπ ζέινπλ ηελ νηθνγέλεηα σο έλα ζηαζεξφ ζχζηεκα πνπ είλαη παληνχ 

„παξψλ‟ ζηελ αηνκηθή δσή, αλεμαξηήησλ ζπλζεθψλ. Σαπηφρξνλα σζηφζν, φιε απηή 

ε ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη δε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επηζπκεηή θαη απαξαίηεηε 

εκπηζηνζχλε απφ ηνπο γνλείο ηεο. ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο πεξηγξάθεη γεγνλφηα πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε δπζπηζηία ηνπο ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο ππνηξνπήο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε αλεζπρία ηνπο φηαλ αξγεί λα επηζηξέςεη απφ ηε δνπιεηά, ε δπζθνιία λα 

ηεο „επηηξέςνπλ‟ λα θάλεη δξαζηεξηφηεηεο γηα πξνζσπηθή ηεο επραξίζηεζε. Όια 

απηά ζπκβάιινπλ ζηελ χπαξμε κηαο δηάρπηεο αλαζθάιεηαο ζην νηθνγελεηαθφ 

ζχζηεκα πνπ ζχκθσλα κε ηελ Οπξαλία «αλ ππάξρεη απηή ε αβεβαηόηεηα δελ ππάξρεη 

βνήζεηα, δειαδή δε κπνξεί λα ιέεη ν άιινο όηη λαη ζε βνεζάσ, αιιά δε ζνπ’ ρσ 

εκπηζηνζύλε, γηαηί έηζη δε κε βνεζάο θαη δελ ην αληηιακβάλνληαη». Ζ απνθαηάζηαζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ κε ην άηνκν σο ζηνηρεία 

κε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απεμάξηεζε εθθξάδνληαη κέζα απφ ηε θσλή ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ είλαη παξνχζα ζην παξαπάλσ απφζπαζκα. Αληίζηνηρα, θαη ζηελ 

έξεπλα ησλ Dekkers et al. (2020), ηα κέιε ζε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο αλέδεημαλ ην 

δήηεκα ηεο εκπηζηνζχλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα σο έλα απαξαίηεην ζηνηρείν γηα κηα 
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επηηπρεκέλε απεμάξηεζε, πνπ φκσο αλαπηχζζεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο θαη 

επεξεάδεηαη έληνλα απφ κηα μαθληθή ππνηξνπή.  

Αληίζηνηρεο θσλέο γηα ηελ απεμάξηεζε εληνπίδνληαη θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ 

Μάξθνπ, ν νπνίνο κεηαθέξεη κε ηα ιφγηα ηνπ ην νξηδφκελν πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

κπνξεί ην άηνκν λα επηηχρεη ηελ απνρή. Αξρηθά, ε πξνζσπηθή επηζπκία θαη απφθαζε 

έξρνληαη θαη εδψ ζην πξνζθήλην θαη αλ δελ ππάξρνπλ απηά δε κπνξεί λα ππάξμεη 

αιιαγή («..όζν θαη λα ζέιεη έλαο γνληόο λα θάλεη ην παηδί ηνπ αο πνύκε λα κελ πίλεη.. 

εε αλ ην παηδί δελ ην απνβάιιεη από κόλν ηνπ αο πνύκε δελ θαηαιάβεη όηη δελ είλαη 

καγθηά απηό πνπ θάλεη, όηη είλαη κηα βιαθεία, έλαο εε έλαο εζηζκόο πνπ αξγόηεξα ζα 

ζνπ δεκηνπξγήζεη πην ζνβαξά πξνβιήκαηα..»). Οη γνλείο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην 

θίλεηξν ζηα παηδηά ηνπο, λα ηνπο σζήζνπλ πξνο ηελ απεμάξηεζε αιιά ε αιιαγή απηή 

δε κπνξεί λα ζπληειεζηεί ρσξίο λα απνηειεί θαη δηθή ηνπο επηινγή. Σαπηφρξνλα, γηα 

λα δηαηεξεζεί ε απνρή ζε βάζνο ρξφλνπ δελ αξθεί ε απιή δηαθνπή ηνπ ραπηνχ, 

ρξεηάδεηαη κηα εξγαζία θαη κηα θαζεκεξηλή „ξνπηίλα‟ κε δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πξνγξακκαηηζκφ, φπσο ζα αθνχζεη θαλείο ζηα ζεξαπεπηηθά πιαίζηα. 

Δπαλαιακβαλφκελν ζέκα ζηελ ηζηνξία ηνπ Μάξθνπ απνηειεί ε επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε, θαη πσο αλ ππήξρε κηα δνπιεηά ζηε δσή ηνπ ζα κπνξνχζε ίζσο λα 

ζηακαηήζεη νξηζηηθά ην ππνθαηάζηαην. Έξρεηαη έηζη πην θνληά ζηε θσλή πνπ κηιάεη 

γηα ηελ επαλέληαμε, δελ αξθεί ην άηνκν λα δηαθφςεη θαη λα είλαη παζεηηθφ θαη κε 

δξαζηήξην, αιιά κηα πηπρή ηεο επηζηξνθήο ζηελ „θαζαξφηεηα‟ πεξηιακβάλεη ηελ 

εκπινθή ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μάιηζηα ν ίδηνο θαηάθεξε ζην παξειζφλ λα 

δηαθφςεη ην ράπη, αιιά ε απνπζία δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζίαο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ηνλ νδήγεζαλ λα μεθηλήζεη μαλά.  

«(..) εε ην βαζηθόηεξν θνκκάηη γηα λα βγεηο απ’ ηε ρξήζε είλαη ε δνπιεηά θαηάιαβεο; Αλ 

δε δνπιεύεηο.. είλαη.. ή αλ θάηη λα αζρνιείζαη.. δειαδή λα.. δε γίλεηαη κεηά.. είλαη πνιύ 

δύζθνιν. Δγώ αο πνύκε ζηελ πνξεία εδώ ζην πξόγξακκα, ζηακάηεζα θαη 7 κήλεο θαη 

ην.. ηε ρξήζε, εε ην Suboxone, δε κπνξώ λα πσ όηη ήκνπλα θαιά θαη απηό ην δηάζηεκα, 

πάλησο εε, δελ έθαλα, εε αλ βξηζθόηαλ κηα δνπιεηά ε νπνία ζα κνπ.. ζα κε γέκηδε 

θάπσο, ζα έθαλα θάηη.. εε ηώξα κπνξεί λα ήηαλε δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα αιιά.. Αο 

πνύκε απ’ ηε.. απ’ ην λα κελ θάλσ ηίπνηα, μαλαγύξηζα λα πσ ζ’ απηό ην θνκκάηη ηώξα 

ην.. απ’ ην ιίγν μαλά δειαδή ζην θνκκάηη ηεο ρξήζεο μαλά ηνπ θαξκάθνπ». 
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 Σν παξαπάλσ απφζπαζκα ζπλάδεη κε ηηο θσλέο πνπ αλαδείρζεθαλ απφ άηνκα 

ζηε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο θαη ζε άιιεο έξεπλεο, φπνπ νη ίδηνη ηνπο αλαθέξζεθαλ 

ζηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ θνηλσλία σο κία απφ ηηο πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

επηηπρή απεμάξηεζε. Ζ θνηλσληθή θχζε ηεο πνξείαο απεμάξηεζεο πεξηιάκβαλε ηφζν 

ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο, πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ έληνλν ζηηγκαηηζκφ, φζν θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ ηεο εξγαζίαο. Ζ χπαξμε 

δξαζηεξηνηήησλ ιεηηνπξγνχζε γηα απηνχο ηφζν σο κέζνλ γηα λα ιάβνπλ 

ηθαλνπνίεζε, φζν θαη σο ηξφπνο λα απνθεπρζεί ε ππνηξνπή γεκίδνληαο ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ησλ αηφκσλ (Dekkers et al., 2020), δεηήκαηα πνπ αλαδεηθλχεη θαη ν Μάξθνο 

έληνλα ζηελ αθήγεζή ηνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Μάξθνπ, απηή παξνπζηάδεηαη ρσξίο 

πξνζσπηθή εκπινθή ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο, «κνπ άθελαλ ην ειεύζεξν λα 

απνθαζίζσ εγώ ην πώο ζα δηαρεηξηζηώ ηελ θαηάζηαζε γηαηί θαη απηνί δε γλσξίδαλε αο 

πνύκε ην ηη». Ο παηέξαο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαζφινπ ζην δήηεκα απφ ηνλ ίδην 

ιφγσ ηεο κεγάιεο ειηθίαο ηνπ, ελψ γηα ηε κεηέξα θάλεη νξηζκέλεο αλαθνξέο φπνπ 

πξνζπάζεζε ιεθηηθά λα ηνλ βνεζήζεη («Δ εθεί πάλσ πξνζπαζνύζε απηή κε ηηο 

γλώζεηο πνπ είρε λα κνπ πεη όηη θνίηαμε λα δεηο, ζηακάηεζε, θάλε, ξάλε αιιά.. δελ είρε 

θαη ηνλ ηξόπν..»). Ζ επηινγή ηνπ Μάξθνπ λα κελ ηνπο εκπιέμεη ελεξγά αιιά θαη ε 

δηθή ηνπο ζηάζε θάλνπλ θαλεξή ηε θσλή ηεο νηθνγέλεηαο απέλαληη ζην ζέκα ηεο 

εμάξηεζεο θαη ηεο δηαθνπήο ηεο, σο κηα αηνκηθή δηαδηθαζία, έλα „πξφβιεκα‟ πνπ 

βαξαίλεη ηνλ ίδην ην ρξήζηε, νη γνλείο δελ έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζε θαλέλα ζηάδην ηεο 

απεμάξηεζεο. Απηή ε θσλή πξνζνκνηάδεη κε φζεο θπξηαξρνχζαλ ζην παξειζφλ ζην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εμάξηεζεο θαη εληνπίδνληαη αθφκε έληνλα ζηηο θσλέο ηεο 

θνηλσλίαο, φηη ηελ απνθιεηζηηθή „επζχλε‟ ηεο απεμάξηεζεο ηε θέξεη ην ίδην ην άηνκν. 

Ζ κεηέξα ηνπ επίζεο κεηαθέξεη κηα θσλή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ εζσηεξηθφ δηάινγν 

ηνπ Μάξθνπ θαη εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία ηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

«νπ ιέεη ληάμεη εε ζηακάηα αθόκα θαη ην πξόγξακκα αο πνύκε θαη ηώξα ηη θάλεηο αο 

πνύκε πνπ παο θαη θάζεζαη εθεί ή ηη ζα παο λα κηιήζεηο, λα ζπδεηήζεηο.. εε ζηακάηα αο 

πνύκε θαη ζα πεξάζεη ιίγνο θαηξόο, ζα είζαη θαιύηεξα, κεηά ζα είζαη πην θαιά, θαη 

ηειείσζε κ’ απηά, σο πόηε ζα είζαη ζε.. αο πνύκε ζε πξόγξακκα, ζε πξνγξάκκαηα θαη 

ηέηνηα, θαηάιαβεο. (..)Γειαδή.. θάλα δπν.. κηα θνξά πνπ ζηακάηεζα θηόιαο έηζη.. 

αηθληδηαζηηθά ην πξόγξακκα, ήηαλε θαη απηόο ν ιόγνο, πνπ κε είρε πξήμεη αο πνύκε 
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ζηακάηα θαη θάλε, ξάλε, θαη.. ζηακάηεζα πνιύ απόηνκα θαη.. θόληεςε λα κνπ 

δεκηνπξγεζεί άιιν ζέκα.» 

 ηα ιφγηα πνπ απνδίδεη ζηε κεηέξα γίλεηαη θαλεξή ε αληίιεςε ηεο εμάξηεζεο 

σο κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη νξηζκέλν ρξνληθφ ζεκείν δηαθνπήο, δε ρξεηάδεηαη ν 

Μάξθνο λα παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα ηφζν θαηξφ κεηά. Γελ αλαγλσξίδεηαη ε 

ζπκβνιή ηνπ πιαηζίνπ κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηελ επίηεπμε ηεο απεμάξηεζεο, 

αληίζεηα ην ίδην ην άηνκν απφ κφλν ηνπ κπνξεί λα απνκαθξπλζεί απφ απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά ρσξίο ζπγθεθξηκέλε ππνζηήξημε. πλεπψο, ε θχζε ηεο εμάξηεζεο 

παξαγλσξίδεηαη θαη ε αληηκεηψπηζή ηεο είλαη απνηέιεζκα ρξφλνπ θαη πξνζσπηθήο 

ζέιεζεο ζηε θσλή ηεο κεηέξαο, ε νπνία δελ είρε πνηέ θαλέλαλ εζηζκφ ζχκθσλα κε 

ηνλ Μάξθν θαη άξα αδπλαηεί λα ηνλ θαηαιάβεη. Μάιηζηα, ε ζηάζε ηεο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ μαθληθή δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην παξειζφλ, θάηη πνπ έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηελ επηθξαηνχζα θσλή πνπ ζέιεη ηνπο γνλείο λα „πηέδνπλ‟ γηα ηελ 

εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε ζεξαπεπηηθά πιαίζηα θαη απηφ λα ηνπο θαζεζπράδεη. Ζ 

άγλνηα ηεο κεηέξαο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ζπκβάιιεη ζηελ πηνζέηεζε 

κηαο ηέηνηαο θσλήο, πνπ βιέπεη ηελ απεμάξηεζε σο κηα αιιαγή πνπ επέξρεηαη 

„θπζηθά‟ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  

 ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ ν Πάλνο εθθξάδεη πσο ήζειε θαη πξνζπαζνχζε 

λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηελ χπαξμε θάπνησλ παξακέηξσλ ζηε δσή ηνπ ψζηε λα ηνλ 

βνεζήζνπλ κεηά ηελ πεξίνδν ζηε ρξήζε, θαη αλαθέξεη ζε απηέο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηε 

δνπιεηά ηνπ.  

«Γειαδή ε δνπιεηά κνπ δε κ’ άξεζε, αιιά έπξεπε λα ηελ θξαηήζσ.. Δγώ, ηο ε 

νηθνγέλεηα κ’ άξεζε θαη έπξεπε λα ηελ θξαηήζσ, ήηαλ έλα πξάγκα δειαδή απηό πνπ 

είρα κάζεη από κηθξόο, έζησ λα θξαηήζσ δπν ηξεηο ζηαζεξέο αλ κπνξνύζα κεηά λα 

ζεθσζώ, λα’ ρσ θάπνπ λα παηήζσ. (..) γηαηί απηό πνπ δελ αγαπάσ θαη ην θξάηεζα θαη 

απηό πνπ αγαπάσ θαη ην θξάηεζα.. γηαηί έπξεπε λα θξαηήζσ ζηαζεξέο γηα λα παηήζσ 

ζηα πόδηα κνπ εη θαη ζεθσλόκνπλ μαλά.» 

Ζ νηθνγέλεηα καδί κε ηε δνπιεηά ηνπ πεξηγξάθνληαη σο απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα ηελ αλάθακςή ηνπ, γηα έλα πηζαλφ κειινληηθφ λέν μεθίλεκα, θαη ήηαλ θάηη πνπ 

είρε κάζεη φπσο ιέεη απφ κηθξφο. Καη ζηα δηθά ηνπ ιφγηα αληαλαθιψληαη νη θσλέο 

πνπ αθνχγνληαη ζηα πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

χπαξμεο ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαηεξεζεί 
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καθξηά απ‟ ηε ρξήζε. Αλ δελ ππήξραλ απηέο νη „ζηαζεξέο‟ ζηε δσή ηνπ ε 

απεμάξηεζε ζα έκνηαδε αλέθηθηε, γηαηί ε θπξίαξρε θσλή ησλ πξνγξακκάησλ 

ζηξέθεηαη γχξσ απφ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ. Καη εδψ 

θαηνλνκάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εξγαζίαο ζηελ δηαδηθαζία απεμάξηεζεο, ζπκίδνληαο 

ηε θσλή ηεο επαλέληαμεο, ην άηνκν ζα δηαηεξήζεη ηελ απνρή ηνπ θαη ζα 

ελζσκαησζεί ζηελ θνηλσλία, ζα „ζεθσζεί μαλά‟ φπσο ιέεη θαη ν Πάλνο, 

ζπκκεηέρνληαο ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη ν εξγαζηαθφο ρψξνο είλαη 

έλα απφ απηά. 

  Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Σάζνπ θαίλεηαη λα εθθξάδεη άιιε κηα θσλή γηα ηελ θχζε 

θαη ηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο ηεο απεμάξηεζεο. Ζ θσλή απηή αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζέζεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαη παξάιιεια ζηηο 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο εμάξηεζεο σο έλα θαηεμνρήλ αηνκηθφ θαηλφκελν. Ζ 

εθδήισζε θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ βαξαίλνπλ ην ίδην ην άηνκν θαη έηζη γηα πνιιά 

ρξφληα ε νηθνγέλεηα απνθιείνληαλ θαη απφ ην ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα. Απηή ε 

αηνκηθφηεηα ηεο εμάξηεζεο εληνπίδεηαη θαη ζηελ παξνχζα αθήγεζε κε ηνπο γνλείο 

λα αθήλνπλ φιε ηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο ζηνλ ίδην ηνλ Σάζν, δείρλνληάο ηνπ 

φπσο ιέεη εκπηζηνζχλε ιφγσ δηθήο ηνπο άγλνηαο. Παξάιιεια, θαη απηφο 

ελζηεξλίδεηαη απηή ηε θσλή αθνχ ε νπνηαδήπνηε εκπινθή ηνπο ίζσο ζα έθαλε ηα 

πξάγκαηα ρεηξφηεξα. 

«Οπόηε αλ ήκνπλα θάπνηνο άιινο πνπ ζα ην άθελε ιίγν θαη ζην θινπ λα ππήξρε θαη 

κέζα ζε κηα νκίριε ζίγνπξα ζα ήζεια νη γνλείο κνπ λα κάζνπλε πέληε πξάγκαηα γηα λα 

κε πεξηνξίζνπλε παξαπάλσ. Αιιά επεηδή δελ ην είρα απηό αλάγθε απηνηηκσξνύζα ηνλ 

εαπηό κνπ ή ηνπ έβαδα όξηα από κόλνο κνπ αο πνύκε, δελ ην είρα αλάγθε. Πηζηεύσ όηη 

ζα κνπ έθαλε πην κεγάιν θαθό ην λα είραλε επαθή κε ην πξόγξακκα θαη λα κε βάδαλε 

ρέξη αο πνύκε ζε πξάγκαηα πνπ δελ θαηαιαβαίλαλε. Ίζσο. Γειαδή κπνξεί λα κ’ έβγαηλε 

αο πνύκε θαη αιιηώο.. κπνξεί λα.. ζαλ αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο πνπ είκαη.» 

Ζ πξνζπάζεηα απεμάξηεζεο ινηπφλ απνηειεί κηα αηνκηθή δηαδηθαζία, εθφζνλ 

νη γνλείο δε κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ζα ηνλ δπζθφιεπαλ πεξηζζφηεξν, θαη απηφ είλαη 

κηα θνηλή θσλή κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σν „πξφβιεκα‟ ινηπφλ είλαη αηνκηθφ, 

απνκνλψλεηαη θαη είλαη αλεμάξηεην απ‟ ην πεξηβάιινλ φηαλ ην ίδην ην άηνκν κπνξεί 

λα απηνπεξηνξηζηεί. Ζ γνλετθή εκπινθή ζπλεπάγεηαη εθκάζεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην 

ζέκα ψζηε λα εληζρπζνχλ ηα φξηα θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν, αιιά ελδέρεηαη λα 
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ιεηηνπξγήζεη θαη αληίζηξνθα γηαηί ν ίδηνο μέξεη θαιχηεξα ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

κέζα ζηελ θαηάζηαζε. Ζ έιιεηςε πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ησλ γνλέσλ σο αδπλακία λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο επίζεο είλαη κηα θνηλή „θσλή‟ πνπ 

αθνχγεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ, ε νπνία ηνπο δηαρσξίδεη θαηά έλα ηξφπν 

απ‟ ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηνπο θέξλεη πην θνληά κεηαμχ ηνπο αθνχ 

κνηξάδνληαη θνηλά βηψκαηα.  

πλεπψο, νη θσλέο πνπ κεηέθεξαλ κε ηηο ηζηνξίεο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο γηα 

ηελ απεμάξηεζε θαη ηε ζηαδηαθή επαλέληαμε πξνέξρνληαη θαηεμνρήλ απφ ηνλ 

ζεξαπεπηηθφ ιφγν πνπ δηαπλέεη ηα πξνγξάκκαηα, θαη απνδίδνπλ ζε απηά έλα 

ραξαθηήξα πνπ μεπεξλά ηελ αηνκηθφηεηα. Ζ αηνκηθή επηζπκία θαη πξνζπάζεηα 

νπσζδήπνηε απνηεινχλ ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα επηηχρεη θαλείο, σζηφζν απηή 

ε δηαδηθαζία δε ιακβάλεη ρψξα εμαηνκηθεπκέλα αιιά αιιειεπηδξά κε 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Έλαο απφ απηνχο είλαη ε παξνπζία ελφο δηθηχνπ κε 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, ε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, αιιά θαη ε 

επηθχξσζε κηαο λέαο ηαπηφηεηαο πνπ επηρεηξνχλ λα πηνζεηήζνπλ, ηνλ νπνίν κπνξεί 

λα δηαδξακαηίζεη ε νηθνγέλεηα (Dekkers et al., 2020). Παξάιιεια, θαηαδεηθλχεηαη 

θαη ε ζεκαληηθφηεηα χπαξμεο επαγγεικαηηθψλ ελαζρνιήζεσλ σο επλντθφο 

παξάγνληαο. 

 

3.2 Ποιεσ ‘φωνϋσ’ ακούγονται ςχετικϊ με την εξϊρτηςη ςτισ 

ιςτορύεσ των ατόμων; 
 

3.2.1 Έναρξη χρόςησ-αιτιολογύα 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ κίιεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπο 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ εθεβεία θαη ηέζεθε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηή έιαβε 

ρψξα, ελψ θάπνηνη θαηέθπγαλ θαη ζε αηηηνινγηθέο ζπλδέζεηο. Οη θσλέο πνπ 

εθθξάδνπλ ηα πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα έγηλαλ 

ηδηαίηεξα εκθαλείο, κε εζηίαζε κάιηζηα ζε κία ζπγθεθξηκέλε „πηπρή‟: ηε ρξήζε σο 

απφξξνηα ησλ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ. Ο Πάλνο μεθηλάεη ηελ ηζηνξία ηνπ κε ηελ 

πξψηε θνξά ζηε ρξήζε ζηελ ειηθία ησλ 18 πεξίπνπ, πνπ ζπκβαίλεη ζηα πιαίζηα 

θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ, έλαο θίινο ηνπ ηνλ θέξλεη ζε επαθή κε ηηο νπζίεο. Απηφ 

ην γεγνλφο πεξηγξάθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
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πξνζσπηθφηεηάο ηνπ κε ηα νπνία ηνλ „δηεπθφιπλε‟ ε ρξήζε, αθνχ ήηαλ πνιχ 

ληξνπαιφο θαη θνβηηζηάξεο θαη κέζσ ηεο ρξήζεο κπφξεζε λα θνηλσληθνπνηεζεί φπσο 

ιέεη. Αληερεί εδψ ινηπφλ ε θσλή ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ιφγνπ πνπ εκπιέθεη αηνκηθνχο 

θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ζηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο, ελψ ζπρλά ηα 

πξνγξάκκαηα „κηινχλ‟ γηα απηήλ σο έλα κέζνλ δηθηχσζεο θαη ελίζρπζεο ηεο 

θνηλσληθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

«Δγώ άξρηζα, εγώ ήκνπλα πνιύ θνηλσληθόο.. Ήκνπλα πνιύ θνηλσληθόο; Γελ ήκνπλ, 

ήκνπλ πνιύ θνηλσληθόο κάιινλ, αιιά ήκνπλα πνιύ θνβηηζηάξεο. Βαζηθά ληξεπόκνπλα 

πάξα πνιύ. Απηό πθίζηαηαη θαη ηώξα βέβαηα αιιά... Λνηπόλ, έλαο πνιύ θαιόο ηξόπνο 

ηόηε πνπ κνπ πξνηάζεθε από έλα θίιν ήηαλ όηαλ πήξα έλα Hypnostedon. Η ραξά κνπ 

ήηαλ απίζηεπηε, ε ραξά κνπ ήηαλ απίζηεπηε. Μηινύζα κε όιν ηνλ θόζκν.. Γλώξηζα 

γπλαίθεο, θαη κεηά άξρηζαλ ηα ράπηα, πήγα θαληάξνο ηα ζηακάηεζα.» 

Μία αληίζηνηρε θσλή πνπ εθθξάδεηαη ζπζηεκαηηθά ζηελ ηζηνξία ηνπ Μάξθνπ 

κηιάεη γηα ηε ρξήζε θαη ηελ εμάξηεζε θαη πξνέξρεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα. Μία 

πηπρή απηήο ηεο θσλήο ζπλδέεη ηελ έλαξμή ηεο κε ηελ εθεβεία, σο έλα κέζνλ γηα 

έληαμε θαη απνδνρή ζηα πιαίζηα ηεο παξέαο αιιά θαη γηα πεηξακαηηζκφ, ζηνηρείν 

ελδεηθηηθφ ζηελ εθεβηθή ειηθία. Με ηνπο ίδηνπο αθξηβψο φξνπο απνηππψλεη θαη ν 

Μάξθνο ηε δηθή ηνπ εκπινθή σο „καγθηά‟ θαη σο „εθεβηθή πεξηέξγεηα‟ γηα λα έξζεη 

θαλείο ζε επαθή κε θαηλνχξγηα πξάγκαηα («Καη κεηά.. λαη ζ’ εθείλε ηελ ειηθία αο 

πνύκε ήηαλε θαη ν πεηξακαηηζκόο λα’ ιεγα, θαη ε καγθηά, απηή ε ραδνκαγθηά λα ηα 

δνθηκάζνπκε αο πνύκε ην θάζε ηη»). ηε δηθή ηνπ ηζηνξία νη γνλείο δελ έπαημαλ 

θαλέλα ξφιν ζηελ ρξήζε φπσο ιέεη, θφληξα ζηελ θπξίαξρε θσλή πνπ ππνγξακκίδεη 

ην ξφιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο: «(..) γηα ηνπο γνλείο ήηαλ απηό όηη εκέλα δε κε 

πίεζαλ θαζόινπ, δελ ππήξραλ αο πνύκε λα βιέπσ θάπνηεο θαηαζηάζεηο ζπίηη πνπ λα κε 

επεξεάζνπλ ώζηε λα ζέισ λα θάλσ. Δκέλα μεθίλεζε θαζαξά από ζέκα.. καγθηάο ε 

βιαθεία απηή αο πνύκε ησλ λαξθσηηθώλ». Δλζσκαηψλεη ζηα ιεγφκελά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο γχξσ απφ ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ρξήζε, 

φπσο απηά αθνχγνληαη γχξσ ηνπ. πγθεθξηκέλεο νηθνγελεηαθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζνπλ επηβαξπληηθά γηα ην παηδί θαη απηφ λα ηνπ δεκηνπξγήζεη ηελ 

επηζπκία γηα ρξήζε, απηή είλαη ε θσλή πνπ κηιάεη ζην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην θαη ηελ 

εθθξάδεη ζην ιφγν ηνπ γηα λα ηελ αληηθξνχζεη. ηελ ηζηνξία πνπ επηιέγεη λα 

κνηξαζηεί σζηφζν απηή ε θσλή δελ έρεη έληαζε θαη ηζρχ. Αλαθνξηθά θαη γηα ηε 

κεηέπεηηα πνξεία ηνπ θαη κεηάβαζή ηνπ ζηε ρξήζε εξσίλεο, θαη απηή έγηλε ζηα 
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πιαίζηα θηιηθψλ ζπλαλαζηξνθψλ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη φπσο ιέεη κηα θνπέια λα 

δηαθφςεη, κηα θσλή πνπ αθνχγεηαη επίζεο ζπρλά ζηηο ηζηνξίεο ησλ αηφκσλ ζε ρξήζε, 

ε επαθή κε ηελ εξσίλε δελ παξνπζηάδεηαη ζαλ απνθιεηζηηθά δηθή ηνπο επηινγή. 

Αθνχγνληαο ηελ ηζηνξία ηνπ Άγγεινπ, κία θσλή πνπ κηιάεη κέζα ηνπ γηα ηελ 

εμάξηεζε, πψο απηή θαηαλνείηαη θαη πψο επηηπγράλεηαη ε δηαθνπή ηεο, πξνέξρεηαη 

απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. ηελ θνπβέληα ηνπο ν παηέξαο κεηαθέξεη απηή ηε θσλή 

πεξηγξάθνληαο ηε ρξήζε ηνπ γηνπ ηνπ ζαλ θάπνην „πξφβιεκα‟ πνπ είλαη απφξξνηα 

έιιεηςεο πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ απφ ηελ νηθνγέλεηα. Κάηη έιιεηςε ζην παηδί ηνπ 

θαη νδεγήζεθε ζηελ „αλαπιήξσζή‟ ηνπ κέζα απφ ηηο νπζίεο, κηα θσλή πνπ αληερεί 

θαη ζε πνιιά ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία αλαδεηνχλ ηηο πεγέο ηεο εμάξηεζεο 

ζην παξειζφλ ηνπ αηφκνπ. Οη γνλείο δελ αληαπνθξίζεθαλ κε επάξθεηα ζην ξφιν ηνπο 

κε απνηέιεζκα λα επηιέμεη ην παηδί απηή ηε ζπκπεξηθνξά. Σαπηφρξνλα, ν παηέξαο 

εθπξνζσπψληαο ηε θσλή ηεο νηθνγέλεηαο, απνδίδεη ζηε ρξήζε ην ραξαθηήξα κηαο 

αζζέλεηαο πνπ φπσο θάζε άιιε ζα πξνθαιέζεη ζπλέπεηεο ζε ζσκαηηθφ επίπεδν θαη ζα 

θαηαζηήζεη ζηαδηαθά ην άηνκν άξξσζην. Απηή ε θσλή θηλείηαη πην θνληά ζηα 

πξνγξάκκαηα φπσο ν ΟΚΑΝΑ πνπ κηινχλ γηα ηελ εμάξηεζε σο κηα „αζζέλεηα ηνπ 

εγθεθάινπ‟ θαη ζπλεπψο απαηηείηαη ε ιήςε θαξκάθνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Οη 

θσλέο απηέο ελψ έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν, ζηελ ηζηνξία ηνπ 

Άγγεινπ απνδίδνληαη θαη εθθξάδνληαη κέζα απφ ηα ιεγφκελα ηνπ παηέξα. 

«Ρε αγόξη κνπ, κνπ ιέεη, θηαίμακε ζε θάηη εκείο; Πεο, πεο κνπ ιέεη αλ θηαίμακε λα 

μέξνπκε ηη θάλακε ιάζνο. Λέσ όρη ξε παηέξα, ηη λα θηαίμαηε εζείο. νπ έρεη ιείςεη θάηη 

από καο.. απηά; Λέσ όρη.. δε κνπ έρεη ιείςεη ηίπνηα (..)Καη γηαηί ξε αγόξη κνπ ιέεη, λα 

ζνπ πσ θάηη; Άληε ιέεη ζα ην δερόκνπλα αλ.. θάηη δελ πήγαηλε θαιά, γελληόζνπλα κε έλα 

πξόβιεκα. Ωξαία; Να ήζνπλα ζηξαβόο, θνπηζόο, ην έλα ην άιιν. Θα ην δερόκαζηαλ 

ζαλ νηθνγέλεηα όηη λαη ην παηδί καο δελ είλαη θαιά, γηαηί δε γελλήζεθε θαιά. Αιιά 

ηώξα, δε κπνξώ λα ην δερηώ κνπ ιέεη, απηό ην πξάγκα πνπ θάλεηο. Ση θνηηάο κνπ ιέεη; 

Δζύ ζηα 20 ζνπ, ζηα 21 ζνπ λα παο λα ζηξαβσζείο.. από κόλνο ζνπ; Να θνπηζαζείο, 

λα.. θαηαιαβαίλεηο; Να αξξσζηήζεηο κε ιίγα ιόγηα.» 

Ζ θσλή απηή παξφηη ππάξρεη ζηνλ εζσηεξηθφ δηάινγν ηνπ Άγγεινπ, δελ 

εκθαλίδεη ηδηαίηεξε ηζρχ αθνχ απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλέδεημε κία 

δηαθνξεηηθή πνπ δελ απνδίδεη ζηελ εμάξηεζε ην ραξαθηήξα θάπνηαο έιιεηςεο θαη 

νχηε εκπιέθεη ζε απηήλ ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. Αληίζεηα, κηιάεη εμαξρήο γηα κηα 
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πιήξε νηθνγέλεηα πνπ δελ ηνπ δεκηνχξγεζε θαλέλα πξφβιεκα θαη απνθαιχπηεη ηελ 

χπαξμε κηαο θσλήο πνπ απνδίδεη ηελ εκπινθή ζηε ρξήζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

αηφκνπ. Ζ θσλή απηή κνηάδεη λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζεξαπεπηηθφ ιφγν ησλ 

πξνγξακκάησλ, φπνπ ην θνηλσληθφ δίθηπν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

„παξάγνληεο θηλδχλνπ‟ θαη εηδηθά ζηελ εθεβεία, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ 

Άγγεινπ. Καη φπσο εθθξάδεη «ρξήζε.. εξσίλε έθαλα γηαηί ήζειαλ άιινη», 

πεξηγξάθνληαο δηεμνδηθά ην δηθφ ηνπ δίθηπν πνπ ηνλ νδήγεζε εθεί, δηεπθνιχλνληαο 

ηελ πξφζβαζή ηνπ ζε νπζίεο.  

 Μηα αληίζηνηρε θσλή θέξλεη θαη ν Γεκήηξεο πνπ φπσο αλαθέξεη μεθίλεζε ηε 

ρξήζε κφιηο κεηαθφκηζαλ νηθνγελεηαθά ζηελ Διιάδα, «εθεί κπήθε ην ζηξάβσκα αο 

πνύκε» θαη ηνλ πείξαμε πνπ έραζε ηηο παξέεο ηνπ θαη έθπγε απ‟ φια. Δπνκέλσο, κία 

ζεκαληηθή θαη αλεπηζχκεηε αιιαγή ζε κηα θξίζηκε ειηθία έρεη αληρλεπζεί απ‟ ηνλ 

ίδην σο ε αηηία πνπ πξνθάιεζε ηελ επηζπκία ηνπ λα μεθηλήζεη ηε ρξήζε. Απηή ε 

ζχλδεζε πνπ θάλεη πξνέξρεηαη απφ ηηο θσλέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ πνιχ ζπρλά 

έλα κέξνο ηνπ ησξηλνχ „πξνβιήκαηνο‟ αληρλεχεηαη ζην παξειζφλ ηνπ αηφκνπ σο 

επηβαξπληηθφο παξάγνληαο. Έθηνηε, ν Γεκήηξεο παξνπζίαδε δπζπηζηία απέλαληη 

ζηνπο δηθνχο ηνπ, απνκαθξχλζεθε θαη έβαιε έλα ηείρνο φπσο ιέεη πνπ δπζθφιεπε ηελ 

επηθνηλσλία ηνπο. Πνιχ ζπρλά ζηελ αθήγεζε αλαθέξεη θξάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ ηε 

δηθή ηνπ επζχλε ζε φια απηά: «δηθό κνπ είλαη ην θηαίμηκν πνύ θαη πνύ δειαδή δελ 

είλαη, δε ζπλέβαιαλ δειαδή απηνί θαζόινπ ζην λα πάξσ αο πνύκε ην ιάζνο δξόκν 

μέξσ γσ. Γηθό κνπ είλαη» ή «Αιιά κάιινλ δηθό κνπ είλαη ην πξόβιεκα. Ννκίδσ». 

Απηφο ήηαλ πνπ δε κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ηελ νηθνγέλεηα, απηφο έπαηξλε 

απφζηαζε θαη δηαρψξηδε ηνλ εαπηφ ηνπ, ζηνηρεία επίζεο ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

εθθξάδνληαη ζηηο θσλέο ησλ αηφκσλ ζηε ρξήζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν Γεκήηξεο 

παξνπζηάδεη ζπλνιηθά ζηελ αθήγεζή ηνπ ηε θσλή πνπ αλαπαξηζηά ηελ εμάξηεζε σο 

αηνκηθφ δήηεκα, φια ζηξέθνληαη γχξσ απφ απηφλ, ε νηθνγέλεηα δελ ήζειε λα ηνλ 

δηαρσξίζεη νχηε επζχλεηαη γηα ηηο επηινγέο ηνπ. 

 Άιιε κηα θσλή πνπ ζπλππάξρεη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ δηάινγν πξνέξρεηαη απφ 

ην πψο „κηιάεη‟ ζηελ ηζηνξία ηνπ ε ίδηα ε νηθνγέλεηα γηα ηε ρξήζε θαη ηνλ ηξφπν δσήο 

ηνπ Γεκήηξε.  

«Δε νη ίδηνη.. αδπλακία ην ζεσξνύζαλε δειαδή όιν απηό πνπ.. πνπ ήκνπλ αο πνύκε, θαη 

ην ηζηγάξν πνπ δε κπνξνύζα λα ην θόςσ ή δελ ήζεια μέξσ γσ, ηα ζεσξνύζαλ όια 
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αδπλακία.(..) Καη ηα ζεσξνύζαλ αδπλακία, δειαδή ζεσξνύζαλ.. είρακε ζηελ 

νηθνγέλεηα, γεληθά ζηνλ πεξίγπξν αο πνύκε όηη άκα ζέιεηο θάηη κπνξείο λα ην θάλεηο, λα 

ηα θαηαθέξεηο άκα.. έρεη ηε δύλακε αο πνύκε ν θάζε άλζξσπνο λα ην θάλεη. Καη ηα 

ζεσξνύζαλ αδπλακία όια απηά. Δκέλα ήηαλ επηινγή κνπ, απηνθαηαζηξνθή κνπ αο 

πνύκε, ζπλεηδεηά αο πνύκε, θαηά θάπνην ηξόπν. Δ λα εθεί ήηαλ ε δηαθνξά καο ε βαζηθή 

αο πνύκε.» 

 Ο Γεκήηξεο έρεη ζπκπεξηιάβεη απ‟ ηε κία ηελ θσλή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

απνδίδεη ζηε ρξήζε ηνλ ραξαθηήξα ηεο „απηνθαηαζηξνθήο‟, κηαο πξνζσπηθήο 

επηινγήο πνπ έθαλε ελ κέξεη ζπλεηδεηά θαη δελ ήζειε λα ηελ ζηακαηήζεη. Οη δηθνί 

ηνπ απ‟ ηελ άιιε εθθξάδνληαη γηα απηφ σο έλα αηνκηθφ πξφβιεκα, σο απνηέιεζκα 

κηαο πξνζσπηθήο αδπλακίαο, δελ ήηαλ ηθαλφο λα απέρεη απ‟ ηε ρξήζε. Απνηππψλεηαη 

εδψ κηα ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην „ζέισ‟ θαη ην „κπνξψ‟, ν ίδηνο δελ επηζπκεί λα 

δηψμεη ηε ρξήζε απ‟ ηε δσή ηνπ, εμαξρήο κνηξάδεηαη πσο μεθίλεζε ζην ΚΔΘΔΑ γηα 

ηελ νηθνγέλεηα θαη φρη ζαλ πξνζσπηθή επηινγή, θαη νχηε εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα 

ηειεηψζεη νξηζηηθά απ‟ ην πξφγξακκα ηνπ ΟΚΑΝΑ. Απ‟ ηελ άιιε ε θσλή ηεο 

νηθνγέλεηαο εθιακβάλεη απηφλ ηνλ ηξφπν δσήο ζαλ αληθαλφηεηα λα μεθχγεη απφ απηφ, 

γηαηί αλ ππάξρεη ε ζέιεζε νπνηαδήπνηε αηνκηθή αιιαγή κπνξεί λα επηηεπρζεί. 

 Ο Σάζνο μεθηλάεη ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ παξνπζηάδνληαο σο πξψην 

„ζηαζκφ‟ ηελ επαλάζηαζή ηνπ ζηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ, σο απνηέιεζκα ηεο 

„απνπζίαο‟ παηδηθήο ειηθίαο ζηε δσή ηνπ φπσο ιέεη, θεχγνληαο απφ ηελ νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε. Ζ πξψηε ηνπ επαθή έγηλε κε ηε ρξήζε θάλλαβεο θαη ζπλέρηζε κε ηελ 

εξσίλε, πνπ «όκσο δελ είρε θακία ζρέζε ην έλα κε ην άιιν. Γειαδή πώο λα ζνπ 

εμεγήζσ.. δελ είλαη δειαδή όηη πάηεζα εθεί θαη κεηά πήγα θάπνπ αιινύ». 

Αληαλαθιάηαη ζηα ιφγηα ηνπ ε θσλή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θνξέα θαη ηνλ 

ζεξαπεπηηθφ ιφγν πνπ ηνλ δηαπλέεη, φηη ε ρξήζε ηεο θάλλαβεο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ ην πξψην „βήκα‟ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ ζηε 

ρξήζε θαη άιισλ νπζηψλ, αιιά φρη κε απφιπην θαη θαζνιηθφ ηξφπν. Χζηφζν, ην δηθφ 

ηνπ πέξαζκα ζηελ εξσίλε έγηλε ζηα πιαίζηα θηιηθψλ ηνπ ζπλαλαζηξνθψλ: 

«Έθαλα θάπνηα βήκαηα ζηε κνπζηθή θαη κεηά.. γηα θαθή κνπ ηύρε γλώξηζα λα πνύκε 

ηελ εξσίλε. Με.. κε ηνλ ηξόπν.. λα.. ήηαλ έλαο θίινο αο πνύκε ήδε ζηε ρξήζε, πνπ είρε 

θηάζεη ζην ζεκείν λα ζέιεη λα θόςεη (..)Δ.. γηα θαθή κνπ ηύρε ν άλζξσπνο απηόο 

έςαρλε λα πνύκε λα ηζνξξνπήζεη ηελ θαηάζηαζε κέζα ηνπ, κε ην λα αξξσζηήζεη άιινπο 
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γύξσ ηνπ, νπόηε.. αληί λα καο πξνθπιάμεη από ην πξόβιεκα καο ην έθαλε πην.. πην βαηό 

γηα λα κπνύκε εκείο κέζα. ρη όηη ηνπ ξίρλσ, ηνπ θαηαινγίδσ θάηη αιιά ζεσξώ όηη αλ 

δελ ην έθαλε απηόο, δε ζα ην’ θαλα πνηέ αο πνύκε. Γηαηί θαη ζ’ απηόλ αο πνύκε ην 

πξώην ηξίκελν πξνζπαζνύζακε θαη εγώ θπξίσο, αο πνύκε λα ηνλ βνεζήζσ λα..» 

 Σα ιφγηα ηνπ Σάζνπ „ππελζπκίδνπλ‟ αξρηθά ηηο θσλέο ησλ αλζξψπσλ ζηε 

ρξήζε, νη νπνίνη πνιχ ζπρλά απνδίδνπλ ηελ „αηηία‟ ζην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν. 

Άηνκα ηνπ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο αθνχγνληαη λα δηεπθνιχλνπλ ή θαη λα 

„πξνθαινχλ‟ ηελ επαθή ησλ ίδησλ κε ηηο νπζίεο, ελψ κηα αθφκα θνηλή θσλή κηιάεη 

γηα ηελ εκπινθή ηνπο ζηε ρξήζε σο πξνζπάζεηα βνήζεηαο ζε θάπνην άηνκν. 

Σαπηφρξνλα, ε θσλή ησλ πξνγξακκάησλ εκπεξηέρεη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, 

φπσο είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο νπζίαο ζην πιαίζην ηνπ αηφκνπ, σο δηεπθνιπληηθνχο 

γηα ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο. Δδψ ν Σάζνο δίλεη έληαζε ζε έλα κέξνο κφλν απηήο ηεο 

θσλήο, φινη νη ππφινηπνη παξάγνληεο απνζησπψληαη, θαη ηειηθά ε ρξήζε είλαη 

απνηέιεζκα αλζξψπσλ ηνπ πεξίγπξνχ ηνπ. Όπσο ιέεη κάιηζηα, αλ δελ ζπλαληνχζε ην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν ε εξσίλε δε ζα έκπαηλε πνηέ ζηε δσή ηνπ, αλ θαη αθήλεη λα 

ελλνεζεί ίζσο θαη κηα αηνκηθή „επζχλε‟ κηιψληαο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

επαλάζηαζε, γηα κηα δίςα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, γηα ην φηη «ήκνπλ επηξξεπήο ζην λα 

γεκίδσ ην θεθάιη κνπ από πνιύ λσξίο» θάλνληαο ρξήζε αιθνφι. 

 Μηα αληίζεηε „θσλή‟ ζα πξνθχςεη ζηελ ηζηνξία ηνπ πχξνπ, ν νπνίνο δελ ζα 

αλαθεξζεί θαζφινπ ζηηο θηιηθέο ηνπ ζπλαλαζηξνθέο, αιιά ζα θάλεη θάπνηεο 

ζχληνκεο αλαθνξέο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ε νπνία απνηειεί απφ ηνπο πιένλ εμέρνληεο 

„παξάγνληεο θηλδχλνπ‟ γηα ηελ εθδήισζε ηεο εμάξηεζεο. Οη ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο 

θαη δηάθνξα νηθνγελεηαθά κνηίβα πνπ εθδειψλνληαη έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ εμάξηεζε 

σο ελ δπλάκεη αηηηαθνί παξάγνληεο. Οη θσλέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξέο ζε 

νξηζκέλα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ν ίδηνο έρεη ζπκκεηάζρεη 

επαλεηιεκκέλα, φπσο είλαη ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. πνπ έρεη δηακνξθψζεη ηελ αθήγεζή ηνπ γηα 

ηελ αηηηνινγία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο ζε κεγάιν βαζκφ γχξσ απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Ζ θσλή απηή αληρλεχεηαη θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ πχξνπ, ν 

νπνίνο ζα ραξαθηεξίζεη ηελ εκπινθή ηνπ ζηε ρξήζε σο «ε δηθηά κνπ επαλάζηαζε 

απέλαληη ζηνλ παηέξα κνπ», ζηνλ νπνίν απνδίδεη ραξαθηεξηζηηθά απζηεξφηεηαο, 

«είλαη ηεο παιηάο ζρνιήο». Σν πξνθίι ηνπ απζηεξνχ παηέξα, πνπ παξέρεη πιηθά 

αγαζά αιιά είλαη απψλ απφ ηελ νηθνγελεηαθή δσή, εληνπίδεηαη ζπζηεκαηηθά ζηηο 

θσλέο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ιφγνπ πνπ αθνχγνληαη ζην πεδίν ησλ εμαξηήζεσλ, 
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παξάιιεια κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ρξήζεο σο εθεβηθή επαλάζηαζε θαη 

απειεπζέξσζε απφ ηελ νηθνγέλεηα. Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αθνχγνληαη ζηελ 

ηζηνξία ηνπ πχξνπ θαη θαλεξψλνπλ ηελ χπαξμε ηεο „επηζηεκνληθήο‟ θσλήο κέζα 

ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ δελ ηνλ ελζάξξπλε, «πάληα λα κε θαπηεξηάδεη ηα ιάζε», ήηαλ 

απζηεξφο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη θαίλεηαη λα κελ ελέθξηλε ην παξειζφλ ηνπ 

πχξνπ. Γελ ηνλ επηζθέθζεθε πνηέ ζηε θπιαθή, γεγνλφο πνπ ηνλ «πείξαμε πνιύ», 

αιιά πιένλ ν πχξνο εθθξάδεη κηα απνδνρή ζην πνηνο είλαη ν παηέξαο ηνπ θαη ζην 

πψο ληψζεη απέλαληί ηνπ («έηζη είλαη ν παηέξαο κνπ», «μέξσ όκσο όηη πνλνύζε, όηη κε 

ζθεθηόηαλε, δελ είλαη όηη κε μέραζε ή όηη εε κε δηέγξαςε ζαλ παηδί»). Σειηθά, ε 

παηξηθή αγάπε „επηθπξψλεηαη‟ ζηελ ηζηνξία, είλαη δεδνκέλε αθφκε θαη αλ δελ 

εθθξάδεηαη. Ο παηέξαο δελ ηνλ μέραζε απιά ήηαλ απειπηζκέλνο θαη παξαθέξνληαλ 

φπσο θάζε άλζξσπνο ζε κηα δχζθνιε ζηηγκή, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ πχξνπ. 

 

3.2.2 Αναπαρϊςταςη τησ εξϊρτηςησ 

Ο Πάλνο θαλεξψλεη ζε έλα ζεκείν ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηε θσλή ηεο θνηλσλίαο 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε νπζηψλ, πνπ πηνζεηείηαη θαη εθθξάδεηαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Σν δήηεκα ζπλνδεχεηαη απφ ζηηγκαηηζκφ, είλαη θάηη „απαγνξεπηηθφ‟ πνπ 

απνθξχπηεηαη απ‟ ηνλ πεξίγπξν γηαηί πξνθαιεί αηζζήκαηα ληξνπήο φπσο ιέεη. 

Παξνκνηάδεη ηε ρξήζε κε θαηαζηάζεηο φπσο ν θαξθίλνο, ν ρσξηζκφο πνπ ζεσξνχληαη 

δεηήκαηα ηακπνχ γηα ηελ θνηλσλία. Αληίζηνηρα νη γνλείο ηνπ ζαλ «άλζξσπνη από 

ρσξηά» έρνπλ πηνζεηήζεη απηή ηελ νπηηθή θαη γηα λα κελ ζηηγκαηηζηνχλ, λα κε 

ζρνιηαζηνχλ, λα «κε θαλνύλ ζηνλ θόζκν» δελ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ηνπ 

ΟΚΑΝΑ γηα ππνζηήξημε. Έηζη ε ρξήζε παξακέλεη εληφο ηεο νηθνγέλεηαο ψζηε λα 

δηαηεξεζεί έλαο θξπθφο ραξαθηήξαο, πνπ γηα ηνλ ίδην ηνλ Πάλν είλαη «ε βιαθεία ηνπ 

θόζκνπ», δελ απνδέρεηαη απηή ηε θσλή πνπ ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε ζηελ επνρή ηνπ. 

Σα απνδεθηά θνηλσληθά πξφηππα εθθξάδνληαη θαη ζε άιιν ζεκείν ζηελ αθήγεζή 

ηνπ, φηαλ κηιάεη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα. Δθθξάδεη ηελ 

επηζπκία λα δηαθφςεη θαη ηε ρξήζε ραζίο πνπ θάλεη θαη λα δήζεη κηα δσή «λνξκάι». 

Αληηπαξαβάιιεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κέζα ζηε ρξήζε κε κία δξάζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο νκάδαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηψξα πνπ είλαη ζηε θάζε ηεο επαλέληαμεο 

θαη αλαδεηθλχεη έηζη ηε θσλή ηεο θνηλσλίαο πνπ απνδίδεη φξνπο θπζηνινγηθνχ θαη κε 

ζηνλ αηνκηθφ ηξφπν δσήο. 
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«..γηα εκέλα απηό.. λα πάσ κε παξέα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πηνύκε, λα θάλνπκε πεο ην 

πξνεηνηκαζία γηα λα ην πσ, γηαηί όια είλαη, ε δσή κνπ γηλόηαλ έηζη. Πξνεηνηκαζία γηα 

λα πάσ ζηε δνπιεηά, γηα λα πάσ ζην πάξηη, γηα λα πάσ ζηε ζπλαπιία, γηα λα πάσ λα 

βξσ ηελ θνπέια κνπ (..). ια πξνεηνηκαζία γηα θάηη. Καη ηώξα καδεπηήθακε, πήγακε, 

πήξακε κηα θνθα-θόια θαη πνπθόξλ θαη πεξάζακε θαη σξαία, θαηάιαβεο; Γηα κέλα 

είλαη κεγάιε ππόζεζε απηό. Νηάμεη.. θαη απηό.. θαη ην βαζηθό.. ηα θαλνληθά παηδηά πνπ 

ιέκε, νη λνξκάι, θαη κεγαιύηεξε καζηνύξα απ’ ην λα είζαη λνξκάι δελ ππάξρεη ξε θίιε» 

 Ο Πάλνο εδψ αληηπαξαβάιιεη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ δηάινγν δχν θσλέο, ηεο 

θνηλσλίαο πνπ ηνπ ιέεη πψο λα είλαη „λνξκάι‟, κε ηη ηξφπν λα ζπκκεηέρεη ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη απ‟ ηελ άιιε ηε θσλή ηεο θνηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ 

φπνπ εθεί ην „θπζηνινγηθφ‟ ζπλεπάγεηαη πξνεηνηκαζία πξηλ απφ θάζε ζπκπεξηθνξά 

κε ηε βνήζεηα ηεο ρξήζεο. Ζ δεχηεξε θσλή ήηαλ απηή πνπ θπξηαξρνχζε κέρξη 

ζήκεξα ζηε δσή ηνπ αιιά ηψξα εθθξάδεη πσο ζέιεη λα ηελ απνδπλακψζεη θαη λα 

εληζρχζεη ηε θσλή ηεο „θαλνληθφηεηαο‟ πνπ επηθξαηεί ζηελ θνηλσλία, λα θάλεη 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ρξήζεο. Θέιεη λα 

γίλεη έλα κε φια απηά ηα «θαλνληθά παηδηά πνπ ιέκε», θαη απηφ πιένλ είλαη γη‟ απηφλ 

ε κεγαιχηεξε «καζηνύξα» ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ζηε δσή ηνπ 

πνπ απηφ ην πεηχραηλε κέζσ ηεο ρξήζεο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, κέζα ζηελ ηζηνξία θαη ηεο Μαξθέιιαο ππάξρεη άιιε κία 

θσλή πνπ εθθξάδεηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη ην θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη „κηιάεη‟ γηα 

ηνλ απνδεθηφ ηξφπν δσήο. Ζ νηθνγέλεηά ηεο ηελ απνκάθξπλε, ηελ έρξηζε ην „καχξν 

πξφβαην‟ φπσο ιέεη, ιφγσ ησλ επηινγψλ ηεο θαη απφ ηφηε δελ ηελ ππνζηήξημε ζε 

θακία θάζε ηεο δσήο ηεο. 

«Ξέξεηο εγώ ήκνπλα ην καύξν πξόβαην (γειάεη) ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έκπιεμε κε ηνλ 

αιήηε, ηνλ λαξθσκαλή, πνπ κπαίλεη-βγαίλεη ζηηο θπιαθέο, πνπ θαηέζηξεςα ηε δσή κνπ, 

θαη θαη θαη.. Καη έηζη δελ.. δελ ηα πεγαίλακε θαιά.(..) Γελ αλαθαηεύηεθαλ νύηε ζηα 

θαιά, νύηε ζηα άζρεκα.. εε.. πεξλνύζα δόξηα, δελ παίξλαλε ζέζε.. εε ην κόλν πνπ 

ιέγαλε είλαη όηη εζύ θηαηο, δηθηά ζνπ επηινγή, ηώξα βγάι’ ηα πέξα κόλε ζνπ. Δζύ ηνλ 

ήζειεο, πάξηνλα, ηέινο, εκείο δελ μέξνπκε ηίπνηα». 

 Ζ νηθνγελεηαθή θσλή πνπ είλαη εζσηεξηθεπκέλε ιέεη ζηε Μαξθέιια πσο 

πξέπεη λα δηαθφςεη ηηο ζρέζεηο κε ην ζχδπγν ιφγσ ρξήζεο, πσο δελ είλαη απνδεθηή 

φζν αθνινπζεί απηφ ηνλ ηξφπν δσήο θαη ζπλεπψο δελ „αμίδεη‟ ππνζηήξημεο αθνχ ήηαλ 
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δηθέο ηεο επηινγέο. Ζ κηα αδεξθή ηεο ζην παξφλ εμαθνινπζεί λα ηελ απνθεχγεη ιφγσ 

ηνπ παξειζφληνο ηεο, δελ ηελ επηζθέπηεηαη ζην ζπίηη γηα λα κελ ζηηγκαηηζηεί. Σν 

γεγνλφο ηεο δηθήο ηεο ρξήζεο δελ έγηλε πνηέ μεθάζαξα παξαδεθηφ ζηελ νηθνγέλεηα, 

απιά ην ππέζεηαλ ιφγσ ηνπ ζπδχγνπ ηεο. πλεπψο ζηελ ηζηνξία δελ εληνπίδεηαη ε 

„θσλή‟ ηνπο γηα ην ζέκα, νη γνλείο δελ είραλ θακία αλάκεημε ή εκπινθή ζε απηφ, 

είραλ αθήζεη ηε δηαρείξηζή ηνπ ζηελ ίδηα, ζαλ λα απνηειεί έλα αηνκηθφ „πξφβιεκα‟. 

Ζ επξχηεξε νηθνγέλεηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο απφ ηελ άιιε, πνπ ελζσκαηψλεηαη ζπρλά 

ζηελ ηζηνξία, παξνπζηάδεη επίζεο ηελ ίδηα ζηάζε πεξηζσξηνπνίεζεο. Ζ Μαξθέιια 

γίλεηαη ν απνδέθηεο ησλ επζπλψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπδχγνπ, ηνπο έρνπλ απνξξίςεη 

θαη δελ ηνπο ππνζηεξίδνπλ ιφγσ ησλ επηινγψλ ηνπο. Όζν ινηπφλ κέζα ηεο ην 

νηθνγελεηαθφ (θαη ηαπηφρξνλα θαη ην θνηλσληθφ) πιαίζην „θσλάδεη‟ γηα αιιαγή, ε 

θσλή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ιέεη γηα απνδνρή θαη ηελ εκπεξηέρεη, ηεο παξέρεη 

εμαηνκηθεπκέλε φπσο ιέεη ππνζηήξημε ρσξίο λα ηελ „ηηκσξεί‟ γηα ην παξειζφλ ηεο. 

Μπνξεί λα είλαη ζην πξφγξακκα σο ν εαπηφο ηεο κε ην παξειζφλ θαη ηνπο ζηφρνπο 

γηα ην κέιινλ, κε ηε ρξήζε θαη ην ππνθαηάζηαην. Απηή ε άλεπ φξσλ απνδνρή ηειηθά 

ππεξηζρχεη θαη εθθξάδεηαη ζηα ιφγηα ηεο Μαξθέιιαο, ε νπνία παιηφηεξα δελ έλησζε 

εληάμεη κε ηε ρξήζε ηεο θάηη πνπ ηψξα έρεη αιιάμεη: «ηελ αξρή δελ ην είρα 

απνδερηεί εγώ. Οπόηε ηώξα ην’ ρσ απνδερηεί όηη λαη, έθαλα ρξήζε, είκαη απηή, ζ’ 

όπνηνλ αξέζσ. Γελ έδσζα δηθαίσκα ζε θαλέλαλ.(..) ηη έθαλα, ην θαλα γηα ηελ πάξηε 

κνπ, γηα ηνλ εαπηό κνπ, ζην ζπίηη κνπ. Δεε.. θαη ηώξα θάλσ κηα θαηλνύξγηα αξρή. Καη 

όπνηνο ζέιεη λα’ λαη θνληά κνπ, είλαη, όπνηνο δε ζέιεη, θαλέλα πξόβιεκα». 

 Απφ ηε κία ινηπφλ εθθξάδνληαη θσλέο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο γηα 

ην ηη εζηί „θπζηνινγηθφο‟ θαη απνδεθηφο ηξφπνο δσήο, πψο ε ρξήζε απνηειεί γεγνλφο 

ζηηγκαηηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ππνζηεξηδφκελα πξφηππα. Απφ ηελ άιιε, ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα εθθξάδεη ζην 

ιφγν ηνπ ηελ απνδνρή, εκπεξηέρεη ηα άηνκα θαη ηα αληηκεησπίδεη πην ζπλνιηθά, φρη 

απνθιεηζηηθά σο ρξήζηεο. 

3.3 Ποιεσ ‘φωνϋσ’ ακούγονται για το οικογενειακό ςύςτημα ςτισ 

ιςτορύεσ; 
 

3.3.1 Σι ορύζεται ωσ οικογϋνεια; 

Μία θσλή πνπ αθνχγεηαη θαη δηαπλέεη ζην ζχλνιν ηελ ηζηνξία ηεο 

Μαξθέιιαο πξνέξρεηαη απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ην πψο απηφ δίλεη ηνλ νξηζκφ 
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θαη ην ξφιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ αηνκηθή δσή. Ζ θπξίαξρε 

θνηλσληθά θσλή αλαπαξηζηά ηελ νηθνγέλεηα σο ην „απφιπην‟ ζχζηεκα, απηφ πνπ έρεη 

εμέρνληα ξφιν θαη ππάξρεη γηα λα ππνζηεξίδεη, λα ελδηαθέξεηαη, λα απνδέρεηαη ηα 

άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ. Μέρξη θαη ζήκεξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

ηδηαίηεξα, σο νηθνγέλεηα εθιακβάλνληαη ηα άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη θαηεμνρήλ κε 

βηνινγηθνχο φξνπο θαη δελ απνηεινχλ πξνζσπηθή „επηινγή‟. Αληίζεηα, κία 

ελαιιαθηηθή θσλή πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο γηα λα νξίζεη ηελ 

νηθνγέλεηα είλαη πνιχ ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε θαη ηζρπξή ζα έιεγε θαλείο, δελ 

δηακνξθψλεη ηελ θπξίαξρε αθήγεζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ παξνχζα 

ηζηνξία εληνπίδνληαη θαη νη δχν απηέο θσλέο θαη θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

εζσηεξηθφ δηάινγν, επηθξαηψληαο πφηε ε κία θαη πφηε ε άιιε.  

Απφ ηε κία ε θπξίαξρε θσλή ιέεη ζηελ Μαξθέιια πσο νη γνλείο θαη νη 

αδεξθέο απνηεινχλ ηελ νηθνγέλεηά ηεο αθνχ ζπλδένληαη κε δεζκνχο αίκαηνο θαη 

είλαη ην πιαίζην ζην νπνίν παξέρεηαη ππνζηήξημε θαη απνδνρή κε ακνηβαίν ηξφπν. Ζ 

θσλή απηή εθθξάδεηαη κέζα ζηα γεγνλφηα πνπ θέξλεη ε Μαξθέιια γηα ηε ζηάζε ηεο 

απέλαληη ζηηο αδεξθέο θαη ζηε κεηέξα ηεο, φπνπ θξφληηδε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη λα ηηο βνεζάεη. Γηα παξάδεηγκα, πεξηγξάθεη ηελ επηζηξνθή ηεο ζην 

παηξηθφ ηεο καδί κε ηνλ ζχδπγφ ηεο γηα λα θξνληίζεη ηε κεηέξα ηεο, ηελ ππνζηήξημε 

ηεο αδεξθήο ηεο ζε πξνβιήκαηα πγείαο. Αλαθέξεη επίζεο θαη εθηεηακέλα 

παξαδείγκαηα πνπ εκπιέθνπλ ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο, ζηνπο 

νπνίνπο παξείρε αληδηνηειή ππνζηήξημε ρσξίο λα ιάβεη ην αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ θαη 

αληαπφθξηζε ζηηο δηθέο ηεο δπζθνιίεο φπσο ζα ήζειε. Όπσο αλαθέξεη: «ηαλ έρνπλ 

ηελ αλάγθε κνπ μέξνπλ ην ηειέθσλό κνπ. ηαλ έρσ εγώ αλάγθε, δελ μέξσ ην ηειέθσλό 

ηνπο. Αιιά παξ’ όια απηά όηαλ κε έρνπλ αλάγθε ηξέρσ». Ζ Μαξθέιια ινηπφλ „αθνχεη‟ 

απηή ηελ εζσηεξηθή θσλή πνπ ηεο κηιάεη γηα ηνλ ξφιν θαη ηε ζηάζε ηεο κέζα ζην 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, πηνζεηψληαο ζπκπεξηθνξέο ζηαζεξήο θαη αληδηνηεινχο 

πξνζθνξάο θαη βνήζεηαο. Απφ ηελ άιιε, ε νηθνγέλεηά ηεο δελ αληαπνθξίζεθε ζην 

ξφιν πνπ ηεο απνδίδεηαη θνηλσληθά, δελ έδεηρλε ελδηαθέξνλ, αγάπε, ππνζηήξημε ζηηο 

δχζθνιεο αιιά θαη ζηηο εχθνιεο ζηηγκέο, αθφκε θαη ζηελ παηδηθή ηεο ειηθία ζπκάηαη 

λα κελ ηελ επηβξάβεπε ή ηελ ελίζρπε. Σα ιφγηα απηά θαζηζηνχλ θαλεξή ηελ χπαξμε 

απηήο ηεο θσλήο ζηνλ εζσηεξηθφ ηεο δηάινγν, πνπ ηεο ιέεη ηη „νθείινπλ‟ λα θάλνπλ 

ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο.  
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«..θαη ζην ζρνιείν λα θαληαζηείο δεκνηηθό ήκνπλα ε θαιύηεξε καζήηξηα, ζεκαηνθόξνο 

από ηελ ηεηάξηε κέρξη ηελ έθηε ηάμε.. εε πξόεδξνο ζην.. ζην ζρνιείν... εε θάκλακε 

παξέιαζε, εγώ ζεκαηνθόξνο, θαη δελ ήξζε κηα θνξά λα κε δεη. Σν δηαλνείζαη; Ση λα 

ζνπ πσ, κηα απόζηαζε από δσ κέρξη ην ΑΧΔΠΑ. Δδώ ήηαλ ην ζπίηη καο θαη εθεί ήηαλ ν 

δξόκνο πνπ γηλόηαλ ε παξέιαζε. Απηό δειαδή κέρξη ηώξα ην’ ρσ κεγάιν.. ην, ην, ην 

ζθέθηνκαη, ην ζπδεηάσ θαη.. πνλάεη κέζα κνπ. Πνπ δελ ήξζε κηα θνξά λα κε 

θακαξώζεη.» 

Ζ ηζηνξία απηή πνπ κνηξάδεηαη απνηειεί κηα πνιχ ζπλεζηζκέλε θαη ηππηθή 

„ζηηγκή‟ απφ ηελ παηδηθή ειηθία ελφο αηφκνπ, γηα λα θαηαδείμεη ηελ „αζπκθσλία‟ 

αλάκεζα ζηε ζηάζε ηεο δηθήο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θπξίαξρσλ 

αθεγήζεσλ. Παξάιιεια, κεηαθέξεη θαη ηελ κε ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ηνπο ζηηο δηθέο 

ηεο ζρνιηθέο επηηπρίεο. ηηο θπξίαξρεο θσλέο ηεο θνηλσλίαο νη γνλείο θακαξψλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζηελ παξέιαζε, ηα επηβξαβεχνπλ ζηα θαηνξζψκαηά ηνπο, βξίζθνληαη 

θνληά ηνπο ζε μερσξηζηέο ζηηγκέο.  

ην παξφλ απηή ε θσλή ζπλδηαιέγεηαη κε κία αληίζεηή ηεο, πνπ ιέεη πσο ε 

νηθνγέλεηα δελ νξίδεηαη απφιπηα θαη απνθιεηζηηθά κε βηνινγηθνχο φξνπο. Ζ 

Μαξθέιια ζηελ ηζηνξία ηεο έρεη δψζεη ζεκαληηθή ηζρχ ζε απηή ηε θσλή ιέγνληαο: 

«Καη ύζηεξα ζνπ ιέεη αδέξθηα, πνηα αδέξθηα; (..) Ση επεηδή έρνπκε ην ίδην αίκα; Γε κνπ 

ιέεη ηίπνηα. Καη κε ζέλα κπνξεί λα έρσ ίδηα νκάδα αίκαηνο, δε ζεκαίλεη ηίπνηα γηα 

κέλα απηό». Υαξαθηεξίδεη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο σο «ηππηθέο, όπσο έρεηο κε κηα 

γεηηόληζζα» θαη αθνχ έρεη θαηαδείμεη ηελ „αζπκθσλία‟ ηνπο κε ηελ θπξίαξρε θσλή, 

θάλεη αθφκα πεξηζζφηεξν έθδειε ηελ ελαιιαθηηθή αθήγεζε. Σν πξνζσπηθφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηνλ ΟΚΑΝΑ πεξηγξάθεηαη κε φξνπο νηθνγέλεηαο, νη κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο πεξηγξάθνληαη σο „αδειθηθέο‟ θαη ε ζηάζε ηνπο πξνζνκνηάδεη ζε απηήλ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

«Απηό πνπ δελ βξήθα από ηηο, απηό πνπ δελ βξήθακε από ηηο νηθνγέλεηέο καο, ηελ 

πξνζνρή, ηελ αγάπε, ην ελδηαθέξνλ, εε ην βξήθακε εδώ κέζα. (..) Γειαδή ρξσζηάσ.. 

λαη ηε δσή κνπ ζ’ απηνύο ηνπο αλζξώπνπο. Δθηόο όηη ηνπο εθηηκάσ, ηνπο αγαπάσ, ηελ 

[ππεύζπλε κνλάδαο] θαη ηε δσή κνπ λα δεηήζεη ζα ηε δώζσ γηα ηελ [ππεύζπλε]. Σε 

ιαηξεύσ. (..) Αιιά ζνπ ιέσ θεξζήθαλε θαη απηνί θαιύηεξα από αδέξθηα. Καιύηεξα από 

γνλείο, δε, δε.. δελ ππάξρνπλ ιέμεηο». 
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 Οη δχν θσλέο κέζα ηεο ζπγθξνχνληαη, απ‟ ηε κία ε νηθνγέλεηα κε βηνινγηθνχο 

φξνπο, απ‟ ηελ άιιε κε ζπλαηζζεκαηηθνχο. Δλζσκαηψλεη ζηελ αθήγεζή ηεο 

παξαδείγκαηα πνπ εληζρχνπλ ηε δεχηεξε θσλή, φπσο είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηηο αλάγθεο ηεο, ε ζπλερήο επηθνηλσλία ηνπο σο έλδεημε ελδηαθέξνληνο, 

ε παξνπζία ηνπο αθφκε θαη ζε ζηηγκέο εθηφο πξνγξάκκαηνο φηαλ έθαλε ρεηξνπξγείν. 

„Υξσζηάεη ηε δσή ηεο ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο‟ ζε αληίζεζε κε ηνπο γνλείο πνπ 

κπνξεί λα ηε γέλλεζαλ αιιά δελ ελεπιάθεζαλ ζηε δσή ηεο, „δελ μέξεη πνχ ζα 

βξίζθνληαλ αλ δελ είρε έξζεη ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα‟. Χζηφζν, απηφο ν 

εζσηεξηθφο δηάινγνο πνπ ζπληειείηαη ακθηζβεηεί ηηο θπξίαξρεο αθεγήζεηο θαη ε 

Μαξθέιια ζεσξεί φηη απηφ είλαη κε „θπζηνινγηθφ‟ ή παξάινγν 

«Δγώ ληώζσ ζαλ μέλε. Γελ μέξσ αλ είλαη λνξκάι απηό ην πξάγκα. Δγώ έηζη ληώζσ. ηη 

ζα πάσ ζηε γεηηόληζζα λα πησ έλα θαθέ. ρη όηη είλαη ε αδεξθή κνπ. Μπνξεί λα 

αθνύγεηαη ιίγν παξάινγν απηό πνπ ιέσ. Ή ιίγν θάπσο, δελ μέξσ πώο αθνύγεηαη αιιά.. 

έηζη ληώζσ.» 

 Ζ Μαξθέιια ινηπφλ ζηελ ηζηνξία ηεο δείρλεη κία μεθάζαξε ζχγθξνπζε θαη 

ακθηζβήηεζε ηεο θπξίαξρεο θσλήο γηα ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, έρεη απνδπλακψζεη 

κέζα ηεο απηή ηε θσλή θαη έρεη εληζρχζεη κηα ελαιιαθηηθή πνπ ηεο „επηηξέπεη‟ λα 

ζεσξεί νηθνγέλεηά ηεο ην πξφγξακκα. Χζηφζν, ε θπξίαξρε θσλή δελ έρεη εληειψο 

απνζησπεζεί αθνχ βξίζθεη έθθξαζε θαη ζέζε ζηελ ηζηνξία ηεο, φηαλ πεξηγξάθεη ηε 

δηθή ηεο ππνζηήξημε ζε αλζξψπνπο ηεο βηνινγηθήο νηθνγέλεηαο θαη ηελ πξνζδνθία 

ηεο λα ιάβεη αληίζηνηρε αληηκεηψπηζε απφ απηνχο.  

 

3.3.2 Ποια εύναι η ‘θϋςη’ τησ οικογϋνειασ ςτην ατομικό ζωό; 

Μία απφ ηηο θπξίαξρεο θσλέο πνπ δηαπλένπλ ηελ ηζηνξία ηνπ πχξνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη είλαη απηή πνπ „κηιάεη‟ γηα ηε 

ζέζε θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα ζηελ αηνκηθή δσή. Ζ 

νηθνγέλεηα ζηηο δεκφζηεο αθεγήζεηο αλαπαξίζηαηαη σο ην πην εμέρνλ ζχζηεκα ζην 

νπνίν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θαλείο, απηφ κέζα ζην νπνίν αξρίδεη θαη αλαπηχζζεηαη 

ε αηνκηθή δσή θαη ην νπνίν δηαηεξεί αλαιινίσηε ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ. Ζ επηθξαηέζηεξε θσλή ηνπνζεηεί ηελ νηθνγέλεηα „πάλσ απ‟ φια‟, απφ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ αγαζφ, απφ θάζε αηνκηθή επίηεπμε. Ηδηαίηεξα ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο αλέθαζελ δηαηεξνχζε απηφ ην ξφιν, ηνπ 
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απνδίδεηαη κάιηζηα θαη έλαο „ηεξφο‟ ραξαθηήξαο. ηελ ηζηνξία ηνπ πχξνπ απηή ε 

θσλή ηεο νηθνγελεηαθήο „ππεξνρήο‟ αθνχγεηαη αξθεηά θαη κνηάδεη λα δηαηεξεί κία 

ζεκαληηθή ζέζε ζην δηάινγφ ηεο κε ηηο ππφινηπεο. Ο ίδηνο κνηξάδεηαη θαηαζηάζεηο 

θαη γεγνλφηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ εζσηεξηθή αλάδεημε απηήο ηεο θσλήο, πνπ 

παιηφηεξα θαίλεηαη λα κελ αθνχγνληαλ. Δηδηθφηεξα, πεξηγξάθνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εμαξηεηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο 

αλαθέξεη: 

«Καη είρακε θάζεηο πνπ πξαγκαηηθά έιεγα λα αλέβνπλε θαη νη ηέζζεξηο ζ’ έλα 

αεξνπιάλν θαη λα πέζεη ην αεξνπιάλν.. θαη ην επρόκνπλα απηό. Καη έιεγα ζα ηα πάξσ 

όια εγώ θαη ζα θάλσ όηη γνπζηάξσ θαη δε ζα δίλσ θαη ινγαξηαζκό θαη ζε θαλέλαλ. 

Σώξα άκα κε ξσηήζεηο πάλσ ζ’ απηό μεο ηη ζνπ ιέσ, ηη ζα έιεγα; ηη ηα πιηθά αγαζά 

κπξνζηά ζηα αδέξθηα θαη ζηελ νηθνγέλεηα, δελ έρνπλ θακία αμία. [Μκκ] Γειαδή 

πξνηηκώ κε αδέξθηα παξά κε ιεθηά, άκα έπξεπε θάηη απ’ ηα δύν λα δηαιέμσ. Καη είκαη 

πνιύ ραξνύκελνο πνπ είκαζηε ηξία αδέξθηα. Ναη.» 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ν πχξνο θάλεη κία ζχγθξηζε αλάκεζα ζην 

παξειζφλ ηνπ κέζα ζηε ρξήζε θαη ζην παξφλ ηνπ ζηελ πξν-επαλέληαμε σο πξνο ηελ 

αλαπαξάζηαζή ηνπ θαη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα. ε εθείλεο ηηο θάζεηο 

πνπ πεξηγξάθεη, ε νηθνγέλεηα ήηαλ έλα κε επηζπκεηφ ζχζηεκα, εχρνληαλ κάιηζηα 

αθφκα θαη λα ραζεί νξηζηηθά απφ ηε δσή ηνπ κε έλα „ζθιεξφ‟ ηξφπν θαη ηειηθά λα 

είλαη εληειψο ειεχζεξνο λα δήζεη φπσο ν ίδηνο επηζπκεί. Απηή ε παξειζνληηθή 

επηζπκία αληηπαξαβάιιεηαη ζην ηψξα κε ηελ απφιπηε επηθξάηεζε ηεο νηθνγέλεηαο 

ζηε δσή ηνπ, ηψξα πιένλ δελ έρνπλ ζεκαζία ηα ρξήκαηα θαη ηα πιηθά αγαζά, αθνχ ε 

νηθνγέλεηα έρεη αλαδεηρζεί πην ζεκαληηθή απφ φια απηά, δε ζα επέιεγε ηε δσή καθξηά 

απφ απηήλ. Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ πσο ε θσλή απηή ηεο θνηλσλίαο αθνχγεηαη κέζα 

ηνπ ζην παξφλ θαη αζθεί επίδξαζε ηφζν ζηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα φζν 

θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο παξνχζαο ηζηνξίαο. Παξάιιεια, εθθξάδεη ηελ απφξξηςή 

ηνπ ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζπληξνθηθέο, θηιηθέο, πνπ ζε 

δχζθνιεο ζηηγκέο δελ δηαηεξνχληαλ, δελ απνδείρζεθαλ ην ίδην επαξθείο, ζε αληίζεζε 

κε ηελ νηθνγέλεηα: «Καη ζε ζρέζεηο μέξσ όηη δελ κπνξείο λα βαζηζηείο (..) γηαηί ζηα 

πξσ-, ζηηο πξώηεο δπζθνιίεο έρσ άζρεκεο εκπεηξίεο από ζρέζεηο κνπ. Με θηιίεο ην ίδην, 

κε μαδέξθηα ην ίδην. Δ γη’ απηό θαη πιένλ είκαη έηζη ιίγν ζθιεξόο απέλαληη ζε όινπο 

ηνπο άιινπο πέξα απ’ ηελ νηθνγέλεηά κνπ».  
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Ζ θνηλσληθά πξνεξρφκελε θσλή γηα ηελ νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ππάξρεη θαη δξα γηα ην 

άηνκν. Ζ θσλή απηή ηεο απνδίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πιαηζίνπ πνπ είλαη εθεί γηα 

λα ππνζηεξίδεη θαη λα εθπιεξψλεη αηνκηθέο αλάγθεο, λα πξνζηαηεχεη θαη λα 

απνδέρεηαη ζα έιεγε θαλείο „άλεπ φξσλ‟. Οη γνλείο είλαη απηνί πνπ ζα έθαλαλ „ηα 

πάληα‟ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ε αγάπε ηνπο ζεσξείηαη δεδνκέλε ζην θνηλσληθφ 

πιαίζην θαη δχζθνια ακθηζβεηείηαη. Ζ  θσλή απηή δηαθαηέρεη ην ζχλνιν ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ πχξνπ θαη θαίλεηαη λα έρεη ηζρπξή „έληαζε‟ ζηνλ εζσηεξηθφ ηεο 

δηάινγν κε ηηο ππφινηπεο. Δηδηθφηεξα, επηιέγεη λα παξνπζηάζεη ηε κεηέξα ηνπ ζαλ 

κηα ζηαζεξή θηγνχξα ζηελ πνξεία ηνπ, πνπ ήηαλ δίπια ηνπ αθφκε θαη ζηηο πην 

δχζθνιεο ζηηγκέο, ηνλ θξφληηδε θαη ηνλ ππνζηήξηδε.  

«ηαλ ήκνπλα θπιαθή εε ε κεηέξα κνπ έκπαηλε ζην αεξνπιάλν από Θεζζαινλίθε, 

εξρόηαλε κέρξη ην [όλνκα πόιεο] 2.500 ρηιηόκεηξα, επηπρώο θάλακε δηπιό 

επηζθεπηήξην, όρη 45 ιεπηά, κηάκηζε ώξα, θαη κεηά ηε κηάκηζε ώξα επηζθεπηήξην 

μαλαέκπαηλε ζην αεξνπιάλν θαη γύξηδε Θεζζαινλίθε, δειαδή έθαλε 5.000 ρηιηόκεηξα, 

γηα λα κε δεη κηάκηζε ώξα. Καη απηό κε έθαλε ζνύπεξ ραξνύκελν. Ήμεξα όηη έρσ 

θάπνηνλ ν νπνίνο κε ζθέθηεηαη, γηαηί εε.. θίινη, μαδέξθηα πνπ είρα εγώ ζηε [όλνκα 

ρώξαο] θαη ήηαλε 20 ρηιηόκεηξα από ηελ πόιε πνπ ήκνπλα εγώ θπιαθή, δελ ήξζαλε λα 

κε δνύλε κία θνξά.» 

Σν παξαπάλσ απφζπαζκα απνηειεί έλα απφ ηα πνιιά ζεκεία πνπ 

θαλεξψλνπλ ηελ αληδηνηειή αγάπε ηεο κεηέξαο πξνο ην γην ηεο, πνπ ηελ νδεγνχζε 

κέρξη ην εμσηεξηθφ γηα λα ηνλ δεη γηα κηα κέξα φηαλ απηφο είρε θπιαθηζηεί, ζε 

αληίζεζε κε άιινπο ζεκαληηθνχο ηνπ αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαλ θνληά ηνπ αιιά δελ 

ηνλ επηζθέθζεθαλ πνηέ. Γελ ηνλ άθεζε κφλν ηνπ, δελ ζηακάηεζε λα ηνπ εθδειψλεη 

ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αγάπε ηεο, νχηε ε καθξηλή απφζηαζε ηελ εκπφδηζε απ‟ ην λα 

ηνλ επηζθέπηεηαη. Γηα ηε κεηέξα ζα αλαθέξεη ζε άιιν ζεκείν ηεο αθήγεζεο φηη «κηα 

θνξά κε γέλλεζε, εθαηό θνξέο κε αλέζηεζε», φηαλ ηνλ θξφληηδε ζε πεξηφδνπο πνπ 

πξνζπαζνχζε λα δηαθφςεη θαη εθδήισλε ζηεξεηηθά ζπκπηψκαηα. Κάζε θνξά πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ επαλέληαμε ηνπ παξείρε πιηθή ππνζηήξημε, δηθφ ηνπ ζπίηη, γηα λα 

ηνλ εληζρχζεη ζην λέν μεθίλεκα, «ε γπλαίθα ήηαλε απίθν (..) ήηαλε δειαδή βξάρνο, δε 

κπνξώ λα πσ ηίπνηα γηα ηε κεηέξα κνπ». ήκεξα ζηελ πξν-επαλέληαμε δνπλ καδί θαη 

ηνλ ππνζηεξίδεη ζην πξφβιεκα πγείαο ηνπ, πξνζπαζψληαο λα ηνλ ελεξγνπνηήζεη 

φπνηε απηφο παξαηηείηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα. Όια απηά ηα ζηνηρεία ζπληεινχλ ζηε 
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δεκηνπξγία απηήο αθξηβψο ηεο αθήγεζεο πνπ εληνπίδεηαη θνηλσληθά γηα ην ξφιν ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ αηνκηθή πνξεία. Μηα κεηέξα κε πιήξε „αθνζίσζε‟ 

ζην παηδί ηεο, ηίπνηα δελ επεξεάδεη ηε ζηάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, κφλν απηή ε 

θσλή αθνχγεηαη κέζα ηνπ ζην παξφλ γηα ην ξφιν ηεο.  

«Δε πεξάζακε δηάθνξεο θάζεηο, δειαδή πξνζπαζήζαλε κε ην καιαθό, κε γιπθό ηξόπν, 

λα κε ρηππήζνπλ ζην θηιόηηκν γηα λα θάλσ θάηη, κεηά.. εε ην αιιάμαλε πήγαλε ζηε 

ζθιεξή αγάπε απηό πνπ ιέκε.. εε έηπρε λα κε βγάινπλ θαη απ’ ην ζπίηη έμσ λα κελ 

βγαίλσ, λα κνπ θέξλνπλε ηελ αζηπλνκία ζπίηη θαη λα αλαγθαζηώ κεηά λα ζεθσζώ λα 

θύγσ απ’ ην ζπίηη.» 

Δδψ ν πχξνο θάλεη αλαθνξά θαη ζε πεξηφδνπο πνπ ε κεηέξα εθάξκνδε ηελ 

ηαθηηθή ηεο «ζθιεξήο αγάπεο» θαη ηνλ έδησμε απ‟ ην ζπίηη ή δελ ηνλ εκπηζηεχνληαλ 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηνλ φξν απηφλ, ζπλαληάηαη ζπρλά ζε 

ζεξαπεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη ε ρξήζε ηνπ εθθξάδεη πηζαλψο ηελ επίδξαζε ηεο 

ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο «Ηζάθε» ηελ νπνία έρεη νινθιεξψζεη ζην παξειζφλ. Ζ 

ζθιεξή αγάπε αλαθέξεηαη ζηελ πηνζέηεζε κηαο ζηάζεο πνπ επηθέξεη ζπλέπεηεο γηα 

ηε κε απνδεθηή αηνκηθή ζπκπεξηθνξά. Γελ απνξξίπηεηαη ην άηνκν, αιιά εθθξάδεηαη 

απνδνθηκαζία ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζεσξείηαη αξλεηηθή θαη έηζη θαζίζηαηαη ηθαλφ 

λα αλαγλσξίζεη θαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηνπ εαπηνχ ηνπ (Cassuto, 1981 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Kooyman, 1992). Αληίζηνηρα ν πχξνο βηψλεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ηεο ρξήζεο ηνπ φηαλ ε νηθνγέλεηα επηιέγεη λα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ην ζπίηη, σζηφζν 

ε ζηάζε ηνπο απηή δελ ήηαλ ελδεηθηηθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, αθνχ ρξεζηκνπνηεί 

ιέμεηο φπσο «έηπρε». Οη δηθνί ηνπ δελ έπαςαλ λα ηνλ αγαπνχλ, απιά έζεζαλ θαη 

εθάξκνζαλ πην απζηεξά φξηα απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο ρξήζεο, φπσο 

πξνηείλεηαη ζπρλά ζηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα κεηαμχ απηψλ θαη ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. 

Παξάιιεια, ε παξνρή νηθνγελεηαθήο ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο δηαθέξεη κεηαμχ ησλ 

δχν γνλέσλ θαη θαίλεηαη λα απνδίδνληαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε κεηέξα θαη 

δηαθνξεηηθά ζηνλ παηέξα. Ζ κεηέξα ηνπ πχξνπ έρεη ηνλ ξφιν ηνπ „θξνληηζηή‟, πνπ 

επηδεηθλχεη ζηαζεξφηεηα, πίζηε θαη αθνζίσζε ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, 

αληαπνθξηλφκελε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί ζηνλ ζηεξενηππηθφ ξφιν πνπ ηεο 

απνδίδεηαη θνηλσληθά σο γπλαίθα (Latina, 2010).  

Οη θσλέο ηεο θνηλσλίαο πνπ κηινχλ γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ ξφιν ηεο 

αληαλαθιψληαη θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ Άγγεινπ, πνπ ηελ παξνπζηάδεη σο έλα ζηαζεξφ 
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ζχζηεκα ζηε δσή ηνπ πνπ δελ ηνλ εγθαηέιεηςε πνηέ, δελ ηνλ απέξξηςε, δελ ηνλ 

απνκάθξπλε αθφκε θαη ζηελ πην δχζθνιε ζπλζήθε, ηε ζχιιεςή ηνπ. Γίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ παηέξα, δηακνξθψλνληαο ην πξνθίι ηνπ σο πνιχ απζηεξνχ, 

πνπ θνβάηαη γηα ηελ αληίδξαζή ηνπ, πηζηεχεη φηη «ζα γίλεη πόιεκνο ζην ζπίηη» κφιηο 

κάζεη γηα ηε ρξήζε ηνπ. Φξνληίδεη λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ πξνζδνθία θαη ζηνλ 

αθξναηή ηεο ηζηνξίαο επαλαιακβάλνληαο ζπρλά απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαη 

πεξηιακβάλνληαο παξαδείγκαηα απφ ηε ζηάζε ηνπ, κέρξη λα θηάζεη ζηε ζηηγκή ηεο 

απνθάιπςεο. Σειηθά, απηφ αλαηξέπεηαη θαη αθφκε θαη απηφο ν ηφζν απζηεξφο 

παηέξαο παξείρε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα λα κελ θπιαθηζηεί ν γηνο ηνπ, ρσξίο λα 

ζπγθξνπζηεί καδί ηνπ, ρσξίο λα ηνλ „αγξηέςεη‟ φπσο ιέεη, αιιά πξνζπαζψληαο κε ηα 

ιφγηα ηνπ λα ηνλ θηλεηνπνηήζεη. Απηή ε αληίδξαζή ηνπ κάιηζηα ήηαλ ε „αηηία‟ πνπ ν 

Άγγεινο απνκαθξχλζεθε απ‟ ηε ρξήζε γηα πξψηε θνξά. Σαπηφρξνλα, δελ ηνλ 

έδησμαλ πνηέ απφ ην ζπίηη γεγνλφο πνπ ζα ρεηξνηέξεπε φπσο ιέεη ηελ θαηάζηαζε. 

Πέξα απφ ηελ δηαξθή παξνπζία ηνπο ζηε δσή ηνπ κέζα ζηε ρξήζε ν Άγγεινο κηιάεη 

γηα κηα νηθνγέλεηα πνπ αλέθαζελ δελ ηνπ ζηέξεζε ηίπνηα, παξά ηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

δπζθνιίεο ηνπ παξείρε φια ηα πιηθά αγαζά («Μπνξεί λα κελ ήηαλ πινύζηνο ν παηέξαο 

κνπ, λα ήηαλ ζηε βηνπάιε αιιά ζην ζπίηη δελ έιιεηπε ην παξακηθξό. (..)Μαο ηα παξείρε 

όια κε ην παξαπάλσ.. κπνξώ λα πσ»). Ζ πιεξφηεηα θαη ε επάξθεηα ηεο νηθνγέλεηαο 

εληζρχνληαη απφ απηφ ην ζηνηρείν, δελ έθαλε ηίπνηα „ιάζνο‟, αληαπνθξίζεθε ζηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ην ξφιν ηεο αθξηβψο φπσο νξίδεη απηή ε δεκφζηα θσλή ηεο 

θνηλσλίαο. Παξφηη δελ εκβαζχλεη ηδηαίηεξα ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, σζηφζν δελ 

αθήλεη θαη λα θαλεί ζηελ ηζηνξία ηνπ ε χπαξμε κηαο αληίζεηεο θσλήο ζε δηάινγν, 

πνπ κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα „ππνβαζκίδεη‟ ηελ νηθνγέλεηα, ζπλεπψο κνηάδεη απηή 

λα είλαη ε θπξίαξρε. 

ηε δηάξθεηα ηεο δηθήο ηνπ αθήγεζεο ν Πάλνο πεξηγξάθεη ρσξίο ηδηαίηεξε 

έθηαζε ηελ νηθνγέλεηα σο ζηαζεξή παξνπζία ζηε δσή ηνπ απ‟ ην παξειζφλ κέρξη θαη 

ην κέιινλ πνπ ζεσξεί φηη απηφ δελ ζα αιιάμεη. Οη γνλείο ηνπ ήηαλ αλέθαζελ αλνηρηνί 

άλζξσπνη φπσο ιέεη θαη παξαηίζεηαη κηα ζηάζε απνδνρήο θαη φρη απφξξηςήο ηνπ. 

Πνηέ δελ ηνλ έδησμαλ απ‟ ην ζπίηη, ηνπ έδεηρλαλ φηη δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα γηα 

απηνχο φζν ππήξρε ε ρξήζε ζηε δσή ηνπ, απιά βίσλαλ „ζηελαρψξηα‟ θαη „θφβν‟. 

Υάξε ζηε δηθή ηνπο βνήζεηα «ηόζα ρξόληα θαη κπόξεζα θαη άληεμα», σζηφζν δελ 

εκβαζχλεη πεξαηηέξσ κε πην ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα. 
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«Δγώ, ε νηθνγέλεηά κνπ ήηαλε, είλαη θαη ζα είλαη πηζηεύσ πάληα δίπια κνπ, δε κε 

άθεζε πνηέ αθόκα θαη ζε θάζεηο πνιύ δύζθνιεο, αθόκα θαη πξηλ από δηθαζηήξηα θαη 

θαη θαη.. θαη ζε θξαηεηήξηα, θαη ζε ςπρηαηξεία. Γε κε άθεζαλ πνηέ. (..) Αιιά ε 

νηθνγέλεηά κνπ ζνπ ιέσ ήηαλε πάληα καδί κνπ. Μία κάλα θαη έλαο παηέξαο δειαδή εε 

ληάμεη.. μέξσ γσ πην αλνηρηνί από απηνύο δελ μέξσ.. λα έρεη.» 

 Ζ ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο αληαπνθξίλεηαη ζηε θσλή ηεο δεκφζηαο αθήγεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο παξνπζίαο ηεο ζηελ αηνκηθή δσή. Ζ ζηάζε ηεο 

ζεσξείηαη ηφζν „δεδνκέλε‟ ψζηε ν Πάλνο αλαθέξεηαη θαη ζηε κειινληηθή ππνζηήξημε 

πνπ ζα ιακβάλεη απφ απηήλ, είλαη έλαο δεζκφο πνπ δελ „ζπάεη‟, ε νηθνγέλεηα δελ 

εγθαηαιείπεη πνηέ ην άηνκν φηη θαη αλ ζπκβεί. Απηή ε θσλή θαίλεηαη λα εθθξάδεηαη 

ζην ζχλνιν ηεο ηζηνξίαο ηνπ Πάλνπ, θαηαδεηθλχνληαο πσο ν ιφγνο ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ κηιάεη γηα ζπλέπεηεο, απνκάθξπλζε ή πξνβιήκαηα ζην 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα εμαηηίαο ηεο εμάξηεζεο δελ έρεη ηζρχ ζηελ παξνχζα αθήγεζε, 

έρεη απνζησπεζεί. Ζ κνλαδηθή αλαθνξά ηνπ Πάλνπ πεξηιακβάλεη ηηο „θαζαξίεο‟ θαη 

ηηο „θνπβέληεο‟ πνπ είπαλ κεηαμχ ηνπο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ γνληψλ ηνπ 

(θφβνο, αγσλία) πνπ φκσο δελ εθθξάδνληαλ ζηνλ ίδην, ε ζηάζε ηνπο ήηαλ πνιχ 

„δηαθξηηηθή‟. 

 

3.3.3 Οικογενειακού ρόλοι και ςχϋςεισ 

Πεξηγξάθνληαο ηε ζηηγκή πνπ ν παηέξαο ηνπ εκθαλίζηεθε ζην δηθαζηήξην ν 

Άγγεινο παξαζέηεη κηα πνιχ παξαζηαηηθή εηθφλα ε νπνία κεηαδίδεη αθφκε πην 

έληνλα ην ζπλαίζζεκά ηνπ εθεί. 

«πγθεθξηκέλα, δε κπνξνύζα λα ηνλ θνηηάμσ, από ληξνπή; Από μεο.. γηαηί ηνλ είρα δεη 

ρίιηα θνκκάηηα.. ρίιηα θνκκάηηα. Δηδηθά όηαλ δειαδή.. ην ζπκάκαη, ην έρσ εηθόλα, κε 

ζηακαηήζαλε κπξνζηά ζην, ζηα δηθαζηήξηα θαη είραλ 30 ζθαιηά γηα λα αλέβσ θαη ν 

παηέξαο κνπ ήηαλ πάλσ θαη εκέλα κε ηηο ρεηξνπέδεο πίζσ, θαη κε ηξαβνινγνύζαλ ζηα 

ζθαιηά ηξέρνληαο μεο λα κε πάλε πάλσ.. εγώ ηνλ παηέξα κνπ, ν παηέξαο κνπ κε 

θνηηνύζε, θαη εγώ όηαλ έθηαζα θνληά έζθπςα ην θεθάιη θαη πέξαζα δίπια ηνπ, δελ 

γύξηζα νύηε βιέκκα λα ηνπ ξίμσ, ηόζν πνιύ.» 

 Σν παξαπάλσ απφζπαζκα αλαδεηθλχεη ηηο θνηλσληθά πξνεξρφκελεο θσλέο πνπ 

κηινχλ γηα ηνλ ξφιν ηνπ σο γηνπ απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 
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„απνδεθηή‟ ζρέζε ηνπ κε ηνλ παηέξα. Ο Άγγεινο κνηξάδεηαη έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

ληξνπήο φπσο ιέεη απέλαληη ζην πξφζσπν ηνπ παηέξα ζπγθεθξηκέλα. Γελ είρε νχηε 

ζάξξνο λα ηνλ αληηθξίζεη θαηάκαηα, παξνπζηάζηεθε δίπια ηνπ κε ζθπκκέλν θεθάιη, 

γηαηί ηνλ είδε ζπληεηξηκκέλν. Ζ έληνλε αληίζεζε ζηελ εηθφλα, ν παηέξαο επάλσ ζηε 

ζθάια θαη ν γηνο θάησ κεηαδίδεη θαη ζπκβνιηθά ηε ζέζε εμνπζίαο ηνπ παηέξα κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα. Έηζη ινηπφλ θαλεξψλεηαη ε εζσηεξηθεπκέλε θσλή πνπ ηνπ ιέεη πσο 

„νθείιεη‟ λα δείρλεη ζεβαζκφ πξνο ηελ παηξηθή θηγνχξα, ηελ νπνία ληψζεη πσο 

ληξφπηαζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ δηθή ηνπ ζηάζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ 

παηέξα πνπ ηα δίλεη φια θαη δελ απνθιίλεη απ‟ ην ξφιν ηνπ, εληζρχνληαο έηζη ηε ζέζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη έλα αληίζεην παξάδεηγκα πνπ 

απνηππψλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαηεξήζεη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ απέλαληη ζηελ 

νηθνγέλεηα, αθνχ πνηέ «δελ ζήθσζα ρέξη ζην ζπίηη εθεί», δελ έθιεςε πνηέ ρξήκαηα γηα 

ηε ρξήζε ηνπ γεγνλφο πνπ θαζηζηά θαη ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηνλ ίδην πεξήθαλνπο φπσο 

ιέεη. Παξά ην φηη άιιαμε ν εαπηφο ηνπ «360 κνίξεο αιιηώο» ιφγσ ρξήζεο θαη παξά ην 

φηη νη πεξηζζφηεξνη ζηε ρξήζε θαηαθεχγνπλ ζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά, ν ίδηνο 

δηαρσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε νηθνγέλεηα ληψζεη πεξήθαλε γηα απηφ, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηα πξνεγνχκελα ζπλαηζζήκαηα. Ο Άγγεινο ινηπφλ έρνληαο κέζα ηνπ 

ηζρπξή ηε θσλή ηεο θνηλσλίαο πνπ ηνπ ιέεη πσο ζαλ γηνο νθείιεη λα κε δπζαξεζηεί 

ηελ νηθνγέλεηα θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο πνπ απηή έρεη 

νξίζεη, ληψζεη ληξνπή γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηε ρξήζε, ηελ νπνία πξνζπαζεί λα 

εμηζνξξνπήζεη θέξλνληαο ην παξάδεηγκα ηεο εληηκφηεηάο ηνπ πξνο ηελ νηθνγέλεηα, 

απφ ηελ νπνία πνηέ δελ έθιεςε ρξήκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ. 

Ο Μάξθνο δεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηνπο γνλείο θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ θαη 

κνηξάδεηαη πσο έρεη αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπο. Παξά ηηο δηθέο ηνπ δπζθνιίεο θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο λα δηαθφςεη ην ράπη θαη λα βξεη εξγαζία, επέιεμε λα επηζηξέςεη ζην 

παηξηθφ ηνπ ζε κηα αξθεηά βεβαξπκκέλε θαηάζηαζε φπσο ιέεη, αθνχ νη γνλείο ηνπ 

είλαη κεγάινη ζε ειηθία θαη ν αδεξθφο ηνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

ηηο αλαθνξέο πνπ θάλεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα αληαλαθιάηαη κηα θνηλσληθή 

θσλή πνπ ηνπ κηιάεη γηα ηνλ ξφιν ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Απηή ε θσλή 

ππαγνξεχεη ηελ παξακνλή ηνπ ζην πιεπξφ ηεο, ηε θξνληίδα θαη ππνζηήξημή ηεο σο 

έλδεημε αγάπεο ηνπ γηνπ πξνο ηνπο γνλείο. Γηαθξίλεηαη κάιηζηα ε „έληαζε‟ πνπ έρεη 

απηή ε θσλή ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ δηάινγν, αθνχ θαζνξίδεη ηειηθά ηε δξάζε ηνπ.  
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«(..) αιιά ην ζέκα είλαη όηη ππήξρε κεγάιν ζνβαξό πξόβιεκα ζην ζπίηη, γηαηί αο πνύκε 

θαη ε κάλα κνπ έρεη πξνβιήκαηα πγείαο. Ο παηέξαο κνπ αο πνύκε είλαη ππεξήιηθαο. Ο 

αδεξθόο κνπ ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ ζνπ πεξηέγξαςα. Γειαδή αθόκα θαη γηα έλα 

ηειέθσλν αο πνύκε γηα λα πάξνπλε θάπνπ, πξέπεη λα.. ζπλελλνεζώ θάπσο εγώ πώο λα 

ζνπ πσ. (..) Καη.. αλαγθαζηηθά επεηδή θαη εγώ ηνπο αγαπάσ όπσο κ’ αγαπάλ θαη απηνί, 

απ’ ην λα θύγσ θαη λα απνκαθξπλζώ θαη λα πσ όηη εληάμεη εγώ έρσ ηε δσή κνπ, έρσ 

ηα πξνβιήκαηά κνπ αθήζηε κε.. εε θάζηζα καδί ηνπο γηα λα βνεζήζσ όζν κπνξώ, παξά 

ηα.. θαη ηα δηθά κνπ αο πνύκε πξνβιήκαηα.» 

 Ο Μάξθνο εδψ παξνπζηάδεη δχν θσλέο, ηε κία πνπ ηνπ „κηιάεη‟ γηα ην ξφιν 

ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ άιιε πνπ εθθξάδεη ηελ αηνκηθφηεηα ζηε δσή ηνπ. 

Απ‟ ηε κία αθνχγεηαη ε αληαπφθξηζή ηνπ ζηε ζέζε ηνπ γηνπ πνπ αγαπάεη θαη 

θξνληίδεη ηελ νηθνγέλεηα, επηιέγεη ην ζπλνιηθφ έλαληη ηνπ αηνκηθνχ „θαινχ‟, θαη απ‟ 

ηελ άιιε απηή αληηθξνχεηαη απφ ηελ πξνψζεζε ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ θαη 

επηζπκηψλ. Ζ ζηάζε ηνπ απνηειεί έλδεημε αγάπεο θαη δελ ην ζεσξεί φπσο ιέεη ζσζηφ 

λα κελ ζπκπαξαζηαζεί ζηελ νηθνγέλεηα ηε ζηηγκή πνπ ηνλ ρξεηάδεηαη ηφζν πνιχ. Ζ 

επηζηξνθή ηνπ ζην ζπίηη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάιεςε φισλ ησλ επζπλψλ, φια 

εμαξηψληαη απ‟ ηε δηθή ηνπ δηαρείξηζε θαη έηζη «έρσ θνξησζεί θαη πξνβιήκαηα αο 

πνύκε άιια» γηαηί ε θαηάζηαζε είλαη φπσο ιέεη πνιχ δχζθνιε. Παξάιιεια, ε θσλή 

πνπ ερεί ζηα πξνγξάκκαηα θαη αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

δηθηχνπ ζηελ απεμάξηεζε ελψ ππάξρεη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ δηάινγν, δε κπνξεί λα 

βξεη ηθαλή έθθξαζε, αθνχ έρεη επηιέμεη λα επηηειέζεη απηφο ηνλ ξφιν πνπ ζα 

πεξίκελε ελδερνκέλσο απφ ηελ νηθνγέλεηα, λα ππνζηεξίμεη θαη φρη λα ππνζηεξηρζεί.  

«Αληί νη γνλείο κνπ, ήκνπλα ζε κηα θαηάζηαζε εγώ πνπ πνιεκνύζα ηα δηθά κνπ αο 

πνύκε ζέκαηα, θαη είρα θαη ηνλ αδεξθό κνπ ζπίηη αο πνύκε λα παξακηιάεη θαη λα.. 

δειαδή, όρη δε κπνξώ λα, είλαη ε ρεηξόηεξε θαηάζηαζε αο πνύκε πνπ κπνξείο λα.. (..)Δ 

θαη ηώξα νηηδήπνηε αο πνύκε πξέπεη λα γίλεη γηα ην ζπίηη, όια πεξλάλε από κέλα αο 

πνύκε, θαη πξέπεη θαη εγώ λα είκαη όζν κπνξώ θαιύηεξα γηα λα..»  

 Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε θσλή ηεο θνηλσλίαο πνπ κηιάεη γηα ην ξφιν 

θαη ηε ζέζε ηνπ σο γηνπ ζε έλα νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα ιακβάλεη κεγαιχηεξε ηζρχ θαη 

αληερεί πεξηζζφηεξν ζηελ ηζηνξία ηνπ απφ ηηο θσλέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

εμαίξνπλ ηελ χπαξμε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ ζηελ απεμάξηεζε κε θπξίαξρν 

ηελ νηθνγέλεηα. Ο Μάξθνο βηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ δπζθνιίεο ζε απηή ηε ζπλζήθε, 
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είλαη γηα απηφλ ε „ρεηξφηεξε θαηάζηαζε‟ λα πξνζπαζεί κε ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα 

ρσξίο λα έρεη θάπνηνλ λα ηνλ ππνζηεξίμεη φπσο ηνπ ιέεη ε θπξίαξρε θσλή ηεο 

απεμάξηεζεο. Παξάιιεια, αλαδεηθλχεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην πψο 

θαηαλνείηαη ε απεμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, σο έλα θαζαξά δηθφ ηνπ δήηεκα, 

ε δηθή ηνπο εκπινθή είλαη πεξηηηή. 

Οη θνηλσληθέο θσλέο θαη αθεγήζεηο πνπ αληαλαθινχλ ηε ζηάζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ σο κέινο ελφο νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο εληνπίδνληαη θαη 

ζηελ ηζηνξία ηνπ Σάζνπ. Αξρηθά, πεξηγξάθεη πσο ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζην 

ζπίηη, «ήκνπλα ζε ππεξβνιηθό βαζκό εληάμεη απέλαληη ζε όια, νπόηε δελ έδηλα 

δηθαηώκαηα». Γελ ήζειε νη γχξσ ηνπ λα γλσξίδνπλ γηα ηε ρξήζε ηνπ θαη έηζη πνηέ δελ 

έγηλε αθξαίνο φπσο ιέεη θαη θξφληηζε θαλείο λα κελ θαηαιάβεη ηίπνηα κέρξη λα ην 

απνθαιχςεη. Λακβάλεη επνκέλσο ππ‟ φςηλ ηνπ ηελ νηθνγέλεηα, αληαπνθξίλεηαη ζην 

„ξφιν‟ ηνπ θαινχ γηνπ θαη δελ ηνπο ζηελαρσξεί.  

«Οπόηε ήηαλ έλαο απ’ ηνπο θύξηνπο ιόγνπο πνπ ήζεια λα θόςσ, όηη δε κπνξνύζα λα 

πξνζθέξσ.. ηο μεο απηό ην βάζαλν εηδηθά ζην κπακπά κνπ πνπ ήηαλε.. ηη λα ζνπ πσ 

ηώξα, ηη λα ζνπ εμεγώ. ‘Παλαγηώηεο’ όλνκα θαη πξάγκα λα πνύκε. Γη’ απηόλ θπξίσο. 

Νηάμεη θαη γηα ηε κακά κνπ, αιιά ν κπακπάο κνπ επεηδή ήηαλε πεξήθαλνο, όρη από ηνπο 

αλζξώπνπο ξε παηδί κνπ πνπ.. αιιά πεξήθαλνο όηη.. πξνζπαζώ λα δώζσ όηη θαιύηεξν 

κπνξώ θαη ζηα παηδηά κνπ, θαη ζηνπο γύξσ κνπ, δειαδή. Ήηαλ αιεηεία από κέλα αο 

πνύκε λα θάλσ θάηη ηέηνην. Δζσηεξηθά κηιάσ έηζη, ην πώο έλησζα.» 

 Δζσηεξηθά φπσο ιέεη βηψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηε ρξήζε σο „αιεηεία‟ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απέλαληη ζηνλ „πεξήθαλν‟ παηέξα ηνπ πνπ ήηαλ εθεί γηα φινπο, έδηλε 

ηα πάληα. Έρεη αλαδεηρζεί ινηπφλ ε θσλή πνπ ηνπ ιέεη ηη „πξέπεη‟ λα θάλεη ζαλ γηνο 

κηαο νηθνγέλεηαο κε έλαλ παηέξα ηφζν εληάμεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, „πξέπεη‟ λα 

αιιάμεη γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζην πξφηππν ηνπ θαινχ γηνπ ηεο δεκφζηαο αθήγεζεο, 

πνπ ζέβεηαη θαη εθηηκάεη ηελ νηθνγέλεηα θαη εηδηθά ηνλ παηέξα. Απηέο νη θσλέο 

κάιηζηα ππάξρνπλ έληνλα θαη ζήκεξα, κεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα, φπνπ ν Σάζνο 

πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο πνπ είρε απφ απηφλ, λα ζηξψζεη ηε δσή 

ηνπ φπσο ιέεη, λα δηαθφςεη νξηζηηθά, λα απνθηήζεη ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα («Αιιά 

θαληάδνκαη όηη από θεη πνπ κε βιέπεη, ειπίδσ λα πεξηκέλεη ιίγν αθόκα. Να ζηξώζνπλ 

ηα πξάγκαηα.»). Να αθνινπζήζεη επνκέλσο κηα δσή ζχκθσλε κε ηα θνηλσληθά 

πξφηππα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν Σάζνο δελ „θιείλεη‟ ηελ ηζηνξία ηνπ αθνχ έρεη αθφκα 
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ην θίλεηξν λα πξνζπαζεί, αθνχ ν παηέξαο ηνπ „ηνλ βιέπεη‟ θαη ζέιεη λα ηνπ 

πξνζθέξεη, αθφκε θαη ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζηε δσή ηνπ, ηελ ηθαλνπνίεζε 

φηη ηα θαηάθεξε. 

Ζ δσή κέζα ζηε ρξήζε ινηπφλ, θαίλεηαη λα πξνθάιεζε ζηα άηνκα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ιφγσ ησλ θπξίαξρσλ θσλψλ πνπ ππαγνξεχνπλ ην ξφιν ηνπο κέζα ζην 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, ηνπο έθαλε λα ληψζνπλ φηη ληξνπηάδνπλ θαη απνγνεηεχνπλ 

ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. Ζ εζσηεξηθή έληαζε ζε απηέο ηηο θσλέο θαζφξηζε 

ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, κε ηνλ Άγγειν θαη ηνλ Σάζν λα επηιέγνπλ λα 

δηαθφςνπλ ηε ρξήζε ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο, θαη κε 

ηνλ Μάξθν λα επηιέγεη ην νηθνγελεηαθφ έλαληη ηνπ αηνκηθνχ „ζπκθέξνληνο‟ ψζηε λα 

κελ εγθαηαιείςεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αβνήζεηε. 

 Όια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζπλεγνξνχλ ζηελ πνιπθσληθφηεηα ησλ ηζηνξηψλ 

πνπ κνηξάζηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο αιιά θαη ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ „πεγψλ‟ απφ 

ηηο νπνίεο άληιεζαλ θσλέο γηα λα ζπλζέζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο. ηελ παξνχζα 

έξεπλα, φινη νη ζπκκεηέρνληεο απνηεινχζαλ κέιε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ ΟΚΑΝΑ γηα αξθεηά ρξφληα, ελψ νξηζκέλνη έρνπλ εκπεηξία θαη απφ άιια πιαίζηα 

απεμάξηεζεο. Μία άκεζε „πεγή‟ ινηπφλ απνηειεί ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα. ην 

πιαίζην απηφ θπξίαξρε θσλή είλαη ν ζεξαπεπηηθφο ιφγνο πνπ αθνξά ζην θαηλφκελν 

ηεο εμάξηεζεο, ν νπνίνο δηαπλέεη ην πξνζσπηθφ θαη ηελ θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ. 

Απηή ε θσλή „κηιάεη‟ γηα ην πψο νξίδεηαη ε εμάξηεζε θαη πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 

επηηπρήο απεμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηηο νπζίεο. Ο ΟΚΑΝΑ σο νξγαληζκφο 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε θσλή ηεο „κείσζεο ηεο βιάβεο‟ πνπ ζπλεπάγεηαη ρξήζε 

ππνθαηάζηαηνπ αιιά θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ, ελψ „κηιά‟ γηα ηελ 

εμάξηεζε σο κία „ρξφληα ππνηξνπηάδνπζα λφζν‟. Μηα άιιε θσλή πνπ αθνχγεηαη ζην 

ζεξαπεπηηθφ πιαίζην αθνξά ζηελ αηηηνινγία εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, κε ηελ 

επηθξαηέζηεξε λα ην αλαπαξηζηά σο „πνιπ-παξαγνληηθφ‟. Μέζα ζε απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην σο ηθαλφ λα ζπκβάιιεη ζηελ 

έλαξμε ηεο εμαξηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ηελ αθήγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

εμάξηεζε ζπλεπψο, πεξηιακβάλνληαη θσλέο πνπ κηινχλ γηα ηελ αηηηνινγία, ηε θχζε 

θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο θαζψο θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Οη θσλέο 

απηέο εληνπίζηεθαλ ζην ζχλνιν ησλ ηζηνξηψλ πνπ κνηξάζηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο, κε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη έθθξαζε. 



69 
 

 Μία άιιε δηαζέζηκε πεγή απνηειεί γηα ηα άηνκα ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Οη θσλέο ηνπ, πνπ αθνχγνληαη κέζα ζηηο „αηνκηθέο‟ 

ηζηνξίεο, αθνξνχλ αξρηθά ζηελ θαηαλφεζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε θνηλσλία ζηελ Διιάδα „κηιάεη‟ γηα ηελ νηθνγέλεηα κε 

βηνινγηθνχο φξνπο, απηή είλαη ε θπξίαξρε θσλή, ελψ παξάιιεια πεξηιακβάλνληαη 

κέζα ζε απηή ηελ αθήγεζε θαη „θσλέο‟ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ξφινπο ηνπ θάζε 

κέινπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Δπίζεο, νη πνιηηηζκηθέο „θσλέο‟ ηεο απνδίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο θαη ιεηηνπξγίεο ζηελ αηνκηθή δσή θαη ζπκπεξηθνξά, θαη νη 

θσλέο απηέο επίζεο αλαδείρζεθαλ ζε κεγάιν κέξνο ησλ ηζηνξηψλ. Πέξα απφ ηα 

πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο, θαη ε ίδηα ε θνηλσλία απαξηίδεηαη απφ αθεγήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε θαη ηα άηνκα πνπ ηελ εθδειψλνπλ, ηνπο ηξφπνπο 

δηαρείξηζήο ηεο, ηηο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. Μάιηζηα 

νη πην δηαδεδνκέλεο „θσλέο‟ ζην πεξηβάιινλ θαηαλννχλ ηελ εμάξηεζε σο κηα 

αηνκηθή „δπζιεηηνπξγία‟, σο έλα „πξφβιεκα‟, πνπ ν κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα πάςεη 

λα πθίζηαηαη είλαη ε πιήξεο απνρή απφ θάζε παξάλνκε νπζία. Κνηλσληθά ινηπφλ 

πηνζεηνχληαη θαηεμνρήλ νη αθεγήζεηο ησλ ζηεγλψλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

πνπ δελ ελζηεξλίδνληαη ηε ρνξήγεζε θαξκάθνπ, ελψ ε αηνκηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

πξνζσπηθφηεηα αλαθέξνληαη σο ν θχξηνο „ππεχζπλνο‟ ηεο εμάξηεζεο. 

 ηελ θνηλσλία εκπεξηέρνληαη θαη φια ηα κηθξφηεξα ζπζηήκαηα ζηα νπνία 

εκπιέθεηαη ην θάζε άηνκν, κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο νκνηίκνπο λα „κηινχλ‟ κέζα 

ζηηο ηζηνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν θάζε κέινο μερσξηζηά, νη γνλείο ή ηα αδέξθηα, 

απνηεινχλ κία δηαθξηηή θσλή ζηνλ εζσηεξηθφ δηάινγν πνπ ζπληειείηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, κία επηπιένλ θσλή γηα ηελ εμάξηεζε θαη ηε ζεξαπεία ηεο, κηα θσλή 

γηα ηνπο ξφινπο θαη ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Παξάιιεια, ηα άηνκα ζηελ 

απεμάξηεζε σο έλα δηαθξηηφ ζχλνιν δηαζέηνπλ θαη απηά κηα „δηθή‟ ηνπο θσλή θαη 

απνηέιεζαλ άιιε κηα πεγή πνπ ζπλεηζέθεξε ζηε δφκεζε ησλ παξφλησλ ηζηνξηψλ.  

 

3.4 Η ςυλλογικό ιςτορύα που προϋκυψε για την οικογϋνεια και 

την εξϊρτηςη 
Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ ηζηνξηψλ πνπ κνηξάζηεθαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο πξνέθπςε κία „θπξίαξρε‟ αθήγεζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πιεηνςεθία απηψλ. Ζ επαθή κε ηηο νπζίεο θαη ε έλαξμε ηεο ρξήζεο ζπλέβε εθηφο 
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νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ, κε ηελ νηθνγέλεηα λα κε θέξεη θακία „επζχλε‟ ή εκπινθή ζε 

απηφ. Ζ ρξήζε ήηαλ απνηέιεζκα ησλ θηιηθψλ ζπλαλαζηξνθψλ, ηεο εθεβηθήο 

„καγθηάο‟ θαη πεξηέξγεηαο γηα πεηξακαηηζκφ κε θάηη άγλσζην, ελψ ε κεηέπεηηα επαθή 

κε ηελ εξσίλε πξνέθπςε γηα νξηζκέλνπο ζε κηα πξνζπάζεηα λα „βνεζήζνπλ‟ έλα 

θηιηθφ πξφζσπν λα δηαθφςεη απφ απηήλ. Ζ ρξήζε ινηπφλ ηνπνζεηήζεθε ρξνληθά ζηελ 

εθεβεία σο έλα κέζνλ γηα έληαμε ζε κηα παξέα, θαη ήηαλ θάηη μερσξηζηφ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, ε νπνία δελ ηελ αληηιήθζεθε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

πξνζεθηηθή ζηάζε ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ πνπ δελ έδηλαλ δηθαηψκαηα ζην ζπίηη, ε 

γνλετθή άγλνηα γηα ην δήηεκα, ε απνπζία ηνπο απ‟ ην ζπίηη θαη ε επαθή κε ηελ 

νηθνγέλεηα κφλν φηαλ δελ ήηαλ ππφ ηελ επήξεηα, απνηέιεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ρξήζεο σο έλα θξπθφ γεγνλφο απ‟ ηελ νηθνγελεηαθή 

δσή. Ζ κεηέπεηηα γλσζηνπνίεζε θαη χπαξμή ηεο ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα έθεξε 

νξηζκέλεο ζπλέπεηεο, φπσο εληάζεηο, θαβγάδεο, αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο 

ζεκαληηθνχο άιινπο (θφβνο, αγσλία), απνζηαζηνπνίεζε θαη ηππηθφηεηα ζηηο ζρέζεηο, 

αιιά ηειηθά ε νηθνγέλεηα παξέκεηλε κε ζηαζεξφηεηα δίπια ζηα άηνκα. Ζ νηθνγέλεηα 

ήηαλ απηή πνπ ζηήξηδε, πνπ έδεηρλε ππνκνλή, πνπ θξφληηζε ζε δχζθνιεο ζηηγκέο, πνπ 

δελ απέξξηςε. Οη ζεκαληηθνί άιινη (γνλείο, παηδηά) απνηέιεζαλ θαη έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ηα άηνκα απνθάζηζαλ λα μεθηλήζνπλ ηελ πξνζπάζεηα απεμάξηεζεο. Απηή 

είλαη ε νηθνγέλεηα ηεο θπξίαξρεο αθήγεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ηζηνξηψλ θαη πνπ ζπλάδεη κε ηελ „θαιή‟ νηθνγέλεηα ηεο δεκφζηαο αθήγεζεο ζηελ 

θνηλσλία. Πνπ ήηαλ παξνχζα ζην παξειζφλ, ζην παξφλ θαη ζα είλαη θαη ζην κέιινλ. 

ε απηή ηελ θεληξηθή ηζηνξία, ε εμάξηεζε θαη ε απεμάξηεζε θπξηάξρεζαλ σο έλα 

αηνκηθφ δήηεκα, πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα αιιά σο επηινγή θαη επζχλε ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Σν „άξξσζην‟ άηνκν είλαη απηφ πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζην 

πξφγξακκα, απηφ πνπ ζα θάλεη αιιαγέο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, γηα λα ζπκβαδίζεη θαη 

λα ζπλππάξμεη κε ηνπο θαλφλεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ ελαιιαθηηθή ηζηνξία, πνπ ήξζε ζε αληίζεζε κε ηελ θεληξηθή ηεο „θαιήο‟ 

νηθνγέλεηαο, δηακνξθψζεθε απφ κία ζπκκεηέρνπζα, ηε Μαξθέιια, ε νπνία 

ακθηζβήηεζε ηελ παξνπζία ηεο βηνινγηθήο νηθνγέλεηαο ζηε δσή ηεο θπξίσο κεηά ηε 

ρξήζε. Ο ηξφπνο δσήο ηεο ζηάζεθε ε αηηία γηα λα „απνθιεηζηεί‟ απφ ην νηθνγελεηαθφ 

ζχζηεκα, λα απνξξηθζεί ρσξίο λα ιακβάλεη ππνζηήξημε θαη επέθεξε ηελ ηππηθφηεηα 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο. Ζ ηζηνξία απηή αλέδεημε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

πιαηζίνπ σο ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν ζηε δσή κέζα ζηελ απεμάξηεζε, αθνχ απηφ πιένλ 
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ιεηηνπξγεί σο νηθνγέλεηα γηα ηελ Μαξθέιια. Τπνζηεξίδεη, βνεζάεη, απνδέρεηαη, 

πηζηεχεη ζε απηήλ, είλαη εθεί γηα νπνηαδήπνηε αλάγθε ηεο. 

 

3.5 Πώσ δρουν οι ιςτορύεσ που μοιρϊςτηκαν οι ςυμμετϋχοντεσ; 
 Ζ εζηίαζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο DNA είλαη λα θαηαδείμεη πέξα απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ δηάινγν ησλ δηαθνξεηηθψλ θσλψλ κηαο ηζηνξίαο, ηε δξάζε απηψλ ησλ 

ηζηνξηψλ γηα ηνπο αθεγεηέο, πψο ηνπο εμππεξεηνχλ ή ηνπο παξεκπνδίδνπλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπο. Μέζα απφ ηηο ηζηνξίεο ηνπο ηα άηνκα „δνθηκάδνπλ‟ λέεο επηζπκεηέο 

ηαπηφηεηεο, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη απηή ηεο „θαζαξφηεηαο‟.  

 Γηα ηνλ πχξν, νη θσλέο πνπ αλαδχνληαη θαη επηθξαηνχλ ζηελ ηζηνξία ηνπ 

θαίλεηαη λα ηνλ εμππεξεηνχλ ζην ζηφρν ηνπ λα απεμαξηεζεί. Όιε ηνπ ε αθήγεζε έρεη 

δνκεζεί έηζη ψζηε λα θαηαδείμεη ηελ επηθξάηεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηε 

δσή ηνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ην ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν πνπ είλαη απαξαίηεην ζηελ 

απεμάξηεζε φπσο ιέεη. Παξάιιεια έρεη παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, έρεη έξζεη πιένλ θνληά κε ηε κεηέξα θαη ηηο αδεξθέο ηνπ, έρεη 

απνθαζίζεη λα είλαη εηιηθξηλήο απέλαληί ηνπο. Φέξλεη ινηπφλ ζηελ επηθάλεηα ηελ 

χπαξμε απηψλ ησλ θσλψλ, ελψ απνδπλακψλεη άιιεο, φπσο απηέο πνπ κηινχλ γηα 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο εμάξηεζεο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ή απηέο πνπ εκπιέθνπλ 

ην ξφιν ηεο ζηελ εθδήισζε ηεο εμαξηεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Έρνληαο ηελ νηθνγέλεηα 

ζην πιεπξφ ηνπ θαη ζην κέιινλ φπσο αλακέλεη, κπνξεί λα νξακαηίδεηαη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο επηζπκεί. 

Οη θσλέο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ ηζηνξία ηεο Οπξαλίαο θαηά βάζε ηελ 

εκπνδίδνπλ λα δηαηεξήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο σο „θαζαξή‟, είηε επεηδή ηεο 

επηβάιιεηαη κηα πνξεία ζην πξφγξακκα πνπ δελ επηζπκεί, είηε επεηδή γίλεηαη 

απνδέθηεο δπζπηζηίαο θαη δε ραίξεη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ γνλέσλ ηεο αιιά νχηε θαη 

ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. Απφ ηε κία ε θσλή ηεο θνηλσλίαο ηε ζέιεη κεηέξα πιήξσο 

απεμαξηεκέλε θαη ηεο δεηάεη λα νινθιεξψζεη ηελ επαλέληαμε, απφ ηελ άιιε ην 

πξφγξακκα ηεο επηηξέπεη λα ρνξεγείηαη ην ππνθαηάζηαην ζε ρακειή δνζνινγία γηα 

φζν ρξφλν επηζπκεί, αληηκεησπίδνληάο ηελ πιένλ σο „θαζαξή‟. Σαπηφρξνλα, θαη ε 

θσλή πνπ εθθξάδεηαη απ‟ ηελ νηθνγέλεηά ηεο ηε δπζθνιεχεη λα δεη ηνλ εαπηφ ηεο 

καθξηά απ‟ ηε ρξήζε, αθνχ ηελ αληηκεησπίδνπλ κε δπζπηζηία θαη θφβν γηα 

κειινληηθέο ππνηξνπέο. Δλψ ε ίδηα ζέιεη λα εληζρχζεη ηε θσλή ηεο ππνθαηάζηαζεο 
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σο επηζπκεηή θαη ελδεηθηηθή ηεο θαζαξφηεηαο, αθνχ ηελ πξνζηαηεχεη απφ 

ελδερφκελα πηζσγπξίζκαηα ζηε ρξήζε, ε επηθξάηεζε απηή δε βξίζθεη ρψξν θαη έηζη 

δπζθνιεχεη ηελ Οπξαλία λα ζπκβαδίζεη κε απηέο ηηο αληηθξνπφκελεο θσλέο.  

Αληίζηνηρα, ζηελ ηζηνξία ηνπ ν Μάξθνο παξνπζηάδεη έλαλ εζσηεξηθφ δηάινγν 

κεηαμχ θσλψλ πνπ κάιινλ εκπνδίδνπλ παξά δηεπθνιχλνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο απνρήο 

απφ ηε ρξήζε. Οη θσλέο ηεο απεμάξηεζεο θαη επαλέληαμεο εκπεξηέρνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη κεηάβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ηε 

ζεκαληηθή δξάζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ. Ο ίδηνο επηζπκεί λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

σο „θαζαξφ‟ σζηφζν ην εμέρνλ πξφβιεκά ηνπ λα βξεη εξγαζία ζην παξφλ ηνλ θξαηάεη 

πίζσ, έρνληαο ήδε κηα εκπεηξία επηζηξνθήο ζην ππνθαηάζηαην ιφγσ έιιεηςεο 

απαζρφιεζεο φπσο ιέεη. Απφ ηελ άιιε, ε θαηάζηαζε ζην ζπίηη δελ παξνπζηάδεηαη 

επλντθή γηα απηφλ, αθνχ δε ιακβάλεη ππνζηήξημε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ, νχηε έγθξηζε 

γηα ηελ επηινγή ηνπ λα παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα ηνπ ΟΚΑΝΑ, αληίζεηα πηέδεηαη 

απφ ηε κεηέξα ψζηε λα ην ζηακαηήζεη αθφκε θαη αλ δελ είλαη έηνηκνο. 

 Ο Σάζνο επηζπκεί λα νινθιεξψζεη ηε ρνξήγεζε ππνθαηάζηαηνπ θαη νη θσλέο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αθήγεζή ηνπ κνηάδεη λα ηνλ βνεζνχλ ζε απηφ. Ζ θσλή ησλ 

πξνγξακκάησλ ππνθαηάζηαζεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηε ρνξήγεζε θαξκάθνπ έρεη 

θαηαζηεί πιένλ απνδεηθηή ζηνπο γνλείο ηνπ, πνπ ζηελ αξρή ηελ απέξξηπηαλ θαη 

πξνσζνχζαλ ηε θσλή ηεο „ζηεγλήο‟ θηινζνθίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε εκπηζηνζχλε 

ηνπο ζην πξφζσπφ ηνπ απνθαηαζηάζεθε σο έλα βαζκφ φπσο ιέεη, εληζρχνληαο έηζη 

ηελ θσλή πνπ ηνπ ιέεη πσο ε απεμάξηεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη είλαη ηθαλφο λα ην 

θαηαθέξεη κε αηνκηθή πξνζπάζεηα.  

 Ζ Μαξθέιια επίζεο έρεη σο ζηφρν ηεο λα δηαθφςεη πιήξσο ην ππνθαηάζηαην 

πνπ ήδε ρνξεγείηαη ζε πνιχ ρακειή δνζνινγία. Οη θσλέο πνπ κηινχλ κέζα ηεο γηα 

απηφ αθνχγνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα πξνέιεπζήο ηεο πνπ δηαηεξεί κηα ζηηγκαηηζηηθή 

θαη απνξξηπηηθή ζηάζε γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηεο. Χζηφζν, απηή ε θσλή δε θαίλεηαη λα 

έρεη ηδηαίηεξε ηζρχ ζηνλ εζσηεξηθφ ηεο δηάινγν, αθνχ ε ίδηα εθθξάδεη ηα ζρέδηά ηεο 

γηα ην κέιινλ σο „θαζαξή‟, ζθέθηεηαη ηνλ εαπηφ ηεο ζε έλα λέν πεξηβάιινλ κε ην 

ζχδπγφ ηεο θαη θαηλνχξγην θνηλσληθφ δίθηπν καθξηά απ‟ ηε ρξήζε. Κπξηαξρεί ινηπφλ 

ε θσλή ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ έρεη πηζηέςεη ηδηαίηεξα ζε απηήλ θαη ηελ έρεη 

βνεζήζεη έηζη αθξηβψο φπσο ην είρε αλάγθε, ηελ έρεη αληηκεησπίζεη σο έλα άηνκν 

ηθαλφ λα απεμαξηεζεί. 
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 Γηα ηνλ Γεκήηξε, ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ εθθξάδεηαη σο 

ζηφρνο. ε φιε ηελ αθήγεζή ηνπ αθνχγεηαη έληνλα κηα θσλή πνπ κηιάεη γηα ηελ 

αηνκηθή επζχλε ζηελ πνξεία ηνπ κέζα ζηε ρξήζε θαη κεηέπεηηα, απηφο ήηαλ πνπ δε 

κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηελ νηθνγέλεηα, απηφο απνηξαβήρηεθε θαη θέξζεθε άζρεκα, 

απηφο έβαδε εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία ηνπο θαηά θχξην ιφγν. Σν βάξνο ινηπφλ θαη 

ηεο απεμάξηεζήο ηνπ απνδίδεηαη ζηνλ ίδην, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη θάπνηα ηέηνηα 

επηδίσμε, αθνχ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα γηλφηαλ θπξίσο „αλαγθαζηηθά‟ 

απφ επηζπκία ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Οη θσλέο ζηελ ηζηνξία ηνπ Πάλνπ ηνπ κηινχλ γηα ηελ νηθνγέλεηα σο κηα απφ 

ηηο ζηαζεξέο πνπ ρξεηάδεηαη θαλείο γηα λα απεμαξηεζεί, ηελ νπνία ν ίδηνο θαηάθεξε 

λα δηαηεξήζεη θνληά ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή κέζα ηνπ έρεη 

εληζρπζεί ε θσλή ηεο θνηλσλίαο γηα ηνλ „θπζηνινγηθφ‟ φπσο ιέεη ηξφπν δσήο, γηα κηα 

θαζεκεξηλφηεηα καθξηά απφ ηηο νπζίεο, ηελ νπνία ηψξα έρεη ζην πξνζθήλην, έηζη 

ζέιεη λα δεη ζην εμήο. Καη κπνξεί πιένλ λα νξακαηίδεηαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αθνχ έρεη κηα νηθνγέλεηα θαη κηα εξγαζία πνπ ιεηηνπξγνχλ 

εληζρπηηθά, αιιά θαη ηελ επηζπκία λα ελζσκαησζεί ζηελ θνηλσλία σο έλα κέινο φπσο 

φινη νη άιινη. 
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4. ΤΖΗΣΗΗ 
Ζ παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα ζηελ πνξεία απεμάξηεζεο θαη επαλέληαμεο 

ησλ αηφκσλ ζην πξφγξακκα ππνθαηάζηαζεο ηνπ ΟΚΑΝΑ, πνπ βξίζθνληαη ζηε θάζε 

ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: πνηεο ηζηνξίεο αθεγνχληαη ηα άηνκα γηα λα κηιήζνπλ γηα ην 

ξφιν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζηελ πνξεία ηνπο απφ ηε ρξήζε κέρξη θαη ζήκεξα· κέζα 

απφ πνηεο ηζηνξίεο κηινχλ γηα ηε δηθή ηνπο ρξήζε θαη ηελ απεμάξηεζε; Πξνθεηκέλνπ 

λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα απηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

κε κέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ εληάζζνληαλ ζηε θάζε ηεο πξν-επαλέληαμεο, κηα 

θάζε πξνεηνηκαζίαο δειαδή πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπεί πιήξσο ε ρνξήγεζε 

ππνθαηάζηαηνπ. Οη ζπλεληεχμεηο είραλ ζηφρν λα αθεγεζεί ην θάζε άηνκν ηελ „δηθή‟ 

ηνπ ηζηνξία, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε έλα νξηζκέλν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

θαη θαηαλνείηαη σο έλα θνκκάηη απηνχ, φρη αλεμάξηεηε. 

Ζ θάζε ζπλέληεπμε απνηέιεζε κηα μερσξηζηή ηζηνξία, πνπ πξνζεγγίζηεθε θαη 

αλαιχζεθε ζπλνιηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο DNA ε νπνία 

ελδηαθέξεηαη γηα απηφ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα, ηηο 

ηζηνξίεο. Οη ηζηνξίεο γηα ηελ DNA απνηεινχλ πξντφλ ζπλ-θαηαζθεπήο, δελ είλαη πνηέ 

απζεληηθέο, νχηε αλήθνπλ νινθιεξσηηθά ζην άηνκν πνπ ηηο αθεγείηαη. Αληίζεηα, 

απνηεινχλ έλα ζπλνλζχιεπκα δηαθνξεηηθψλ θσλψλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην 

άηνκν, αιιά ζπλδηαιέγνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη εθθξάδνληαη κέζα απφ απηφ, 

δίλνληαο έηζη ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα αηνκηθή αθήγεζε. Ζ θάζε ηζηνξία 

ινηπφλ πξνζεγγίζηεθε ζηε βάζε ηεο πνιπθσληθφηεηαο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη θαη 

εληνπίζηεθαλ απηέο νη θσλέο θαη ε πεγή πξνέιεπζήο ηνπο, φπσο νξίδεη ε DNA. 

Παξάιιεια, εληνπίζηεθε θαη ε ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ε κνηξαζκέλε ηζηνξία γηα ην 

θάζε άηνκν θαη αλ ην εμππεξεηεί ζην ζηφρν ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ απεμάξηεζε.  

Οη ηζηνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ πνιπθσληθέο, θαη ν θαζέλαο ηνπο 

αλέδεημε δηαθνξεηηθέο θσλέο γηα λα ηηο αθεγεζεί. Οη θσλέο πνπ εληνπίζηεθαλ 

πξνέξρνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη ηα δηάθνξα 

ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα, πεγέο ζηηο νπνίεο φινη ηνπο έρνπλ πξφζβαζε. Δηδηθφηεξα, 

νη θνηλσληθέο „θσλέο‟ πνπ θπξηάξρεζαλ ζηηο ηζηνξίεο ήηαλ απηέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο δεκφζηεο αθεγήζεηο γηα ηελ „θαιή‟ νηθνγέλεηα. Απηή πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ 

απφ θάζε πιηθφ αγαζφ, πνπ παξακέλεη κε ζπλέπεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζην πιεπξφ ησλ 
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αηφκσλ αλεμάξηεηα απφ ηηο επηινγέο ηνπο, πνπ είλαη εθεί γηα λα παξέρεη ππνζηήξημε 

θαη απνδνρή άλεπ φξσλ. Γελ είρε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ ίδηα έθηαζε ζηελ 

ηζηνξία ηνπο απηή ε θσλή, θάπνηνη ήηαλ ηδηαίηεξα ζχληνκνη ζηηο αλαθνξέο ηνπο, 

σζηφζν απηή ήηαλ ε κνλαδηθή θσλή πνπ αλέδεημαλ γηα ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 

ηζηνξία ηνπο. Γε κίιεζαλ γηα θακία άιιε πηπρή ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, πέξα απφ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ππνζηήξημεο. Αθφκα θαη ηα δχν άηνκα πνπ έθαλαλ ιφγν γηα θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζηάζε ηνπο, φηαλ ε νηθνγέλεηα ηνπο απνκάθξπλε απφ ην ζπίηη, 

απηφ παξνπζηάζηεθε σο κε ελδεηθηηθφ ηεο ζπλνιηθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ή σο έλα 

ζεκαληηθφ κάζεκα γηα ην άηνκν. Παξάιιεια, εληνπίζηεθε ζε νξηζκέλεο ηζηνξίεο θαη 

ε θσλή πνπ κηιάεη γηα ηνλ „θαιφ‟ γην ηεο δεκφζηαο αθήγεζεο, απηφλ πνπ πξνζπαζεί 

λα κελ παξεθθιίλεη απφ ηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαθνξεηηθά 

βηψλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηειηθά επηιέγεη λα αιιάμεη ηξφπν δσήο. Απηή ε 

θσλή, παξφηη δελ θαηνλνκάζηεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κπνξεί λα 

ζρεηηζηεί κε ηελ έλλνηα ηνπ „θηιφηηκνπ‟ πνπ θπξηαξρεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

ππαγνξεχεη ηελ απνδεθηή αηνκηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. 

Όπσο έγηλε θαλεξφ θαη ζηελ έξεπλα ηεο Fotopoulou (2013), ην αίζζεκα ησλ αηφκσλ 

φηη ληξφπηαδαλ ή απνγνήηεπαλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηνπο, πνπ 

αλαθέξζεθε σο ην αίζζεκα ηνπ θηιφηηκνπ, ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

επηζπκνχζαλ λα δηαθφςνπλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο θσλέο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, 

επηθξάηεζαλ νξηζκέλεο απφ απηέο, κε πξσηαξρηθή απηήλ πνπ κηιάεη γηα ην ξφιν ηεο 

σο ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ ζηε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο, φπσο θαηαδεηθλχεηαη θαη 

ζηε βηβιηνγξαθία (Bradshaw et al., 2016). Οη ζπκκεηέρνληεο κνηξάζηεθαλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο βνήζεηαο πνπ έιαβαλ φπνηε ην είραλ αλάγθε, πνπ ήηαλ θαηεμνρήλ 

πιηθέο θαη νηθνλνκηθέο παξνρέο. Γηα παξάδεηγκα, αλαιάκβαλαλ ηα έμνδά ηνπο ζε 

πεξηφδνπο πνπ δελ εξγάδνληαλ θαη πξνζπαζνχζαλ λα δηαθφςνπλ, παξείραλ ζηέγε, 

ελψ ιίγνη κφλν αλαθέξζεθαλ θαη ζε κηα ςπρνινγηθή βνήζεηα, φπσο ε θηλεηνπνίεζε 

φηαλ ην άηνκν παξαηηνχληαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ππνζηήξημε 

ραξαθηεξίζηεθε απφ νξηζκέλνπο σο ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή ψζηε λα κελ έξζνπλ 

αληηκέησπνη κε ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο. Όπσο έρεη θαλεί θαη ζε ζρεηηθέο έξεπλεο 

(π.ρ. Ayφn & Carlson, 2014· Adejoh et al., 2018· EnglandKennedy & Horton, 2011), 

ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα έρεη ζπκβάιιεη ζηελ ζεξαπεία θαη απεμάξηεζε ηνπ αηφκνπ 

κε ζεηηθφ ηξφπν, παξέρνληαο ηφζν πξαθηηθή φζν θαη ςπρνινγηθή βνήζεηα, 
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αληαπνθξηλφκελν ζηηο αλάγθεο ηνπ. Χζηφζν, πέξα απφ ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία ηνπ, 

ζηε βηβιηνγξαθία θαηαδεηθλχεηαη θαη κηα επηβιαβήο ζηάζε, πνπ κπνξεί λα 

δπζρεξάλεη ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα θαη πεξηιακβάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ζην πξφζσπν ηνπ αηφκνπ ιφγσ ηνπ παξειζφληνο ηνπ θαη ηε κε 

επηθχξσζε κηαο λέαο ηαπηφηεηαο σο „θαζαξνχ‟ (π.ρ. Gideon, 2007· Gunn & Samuels, 

2018· Tracy, Munson, Peterson & Floersch, 2010). ε αληηζηνηρία κε απηά ηα 

επξήκαηα, κία κφλν ζπκκεηέρνπζα ζηελ παξνχζα έξεπλα έζημε ην ζέκα ηεο απνπζίαο 

γνλετθήο εκπηζηνζχλεο, πνπ ηελ πεξηφξηδε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο, αιιά 

θαηνλνκάδνληαλ σο απαξαίηεην θαη νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ζηελ πξνζπάζεηά ηεο. 

Κακία άιιε θσλή δελ αθνχζηεθε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ππνλνκεχνληαο ηελ δηαδηθαζία απεμάξηεζεο. 

Όζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο ρξήζεο ηνπο ε θπξίαξρε θσλή πνπ αλαδείρζεθε 

πξνέξρνληαλ απφ ην ιφγν ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αθνξνχζε ζηελ 

αηηηνινγία έλαξμήο ηεο, ηνπνζεηψληαο ην θνηλσληθφ δίθηπν ζε εμέρνπζα ζέζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη θηιηθέο ζπλαλαζηξνθέο ζηελ ειηθία ηεο εθεβείαο έζεζαλ ην 

θαηάιιειν πιαίζην γηα λα εκπιαθνχλ ηα άηνκα γηα πξψηε θνξά κε ηε ρξήζε. Όπσο 

ππνζηεξίδεηαη θαη εξεπλεηηθά, ε ραξαθηεξηζηηθή εθεβηθή πεξηέξγεηα, ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ε επηζπκία ηνπ εθήβνπ λα εληαρζεί ζε 

νκάδεο νκειίθσλ απνηεινχλ απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα 

ζην θνηλσληθφ δίθηπν ηνπ αηφκνπ (Schenker & Minayo, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Santos, Camargo, & Domingos-Souza, 2018). Μφλν έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο έθαλε κία κηθξή αλαθνξά ζην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζε απηφ. 

Ζ θσλή ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ ινηπφλ ε νπνία ζπλδέεη ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην κε 

ηελ εμάξηεζε απνζησπήζεθε πιήξσο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε νξηζκέλνπο 

κάιηζηα λα αλαθέξνληαη ζε απηήλ θαη λα ηελ αληηθξνχνπλ.  

ρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

απεμάξηεζεο νη ζπκκεηέρνληεο εθθξάζηεθαλ κέζα απφ δχν θσλέο, απηήλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ππνθαηάζηαζεο θαη απηή ησλ ζηεγλψλ πξνγξακκάησλ. Ζ θηινζνθία 

ησλ ζηεγλψλ πνπ πξναζπίδνληαη ηελ πιήξε απνρή απφ θάζε νπζία εθθξάζηεθε απφ 

ηηο νηθνγέλεηεο νξηζκέλσλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δελ ελέθξηλαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πξφγξακκα ππνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο (δηθαζηήξην) 

ζε κία ηζηνξία, φπνπ ε ζπκκεηνρή ζηνλ ΟΚΑΝΑ απνηέιεζε επηβαξπληηθφ παξάγνληα 

θαη κπνξεί λα ζηεξήζεη αθφκε θαη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο 
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νηθνγέλεηαο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πεξηιάκβαλε απνθιεηζηηθά 

παξνρή βνήζεηαο ρσξίο πεξαηηέξσ αλάκεημε ζε άιιεο δηαδηθαζίεο, ελαπνζέηνληαο ηελ 

επζχλε ζηα ίδηα ηα άηνκα, πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλαλ „αλεπίζεκν‟ ηξφπν ζπκβνιήο 

ηεο ζηελ απεμάξηεζε (Townsend, Biegel, Ishler, Wieder, & Rini, 2006). Όπσο 

βξέζεθε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Duffy and Baldwin (2013), ε νηθνγελεηαθή εκπινθή 

ζην πξφγξακκα δε ζπλέβε ιφγσ κε δπλαηφηεηαο, αιιά ιφγσ κε επηζπκίαο θαη απφ ηηο 

δχν πιεπξέο, αιιά θαη ιφγσ δπζπηζηίαο ηεο νηθνγέλεηαο. Αλαδεηθλχεηαη έηζη ε 

αηνκηθή νπηηθή ηεο απνθαηάζηαζεο, φπνπ ην πεξηβάιινλ δε ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ γηα 

ηε δηαδηθαζία, αιιά ζπληειείηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ, εμαξηάηαη απφ ηηο δηθέο 

ηνπ αιιαγέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε (Rose, 2014). Αληίζεηα, ηξεηο ζπκκεηέρνληεο 

κίιεζαλ γηα ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ηνπο ζε νκάδεο ππνζηήξημεο θαη ζηηο 

ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο, γεγνλφο πνπ έθεξε αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπο πξνο ηα παηδηά, φπσο γηα παξάδεηγκα επηβνιή πην απζηεξψλ 

νξίσλ. 

πλεπψο, ε εμάξηεζε θαη απεμάξηεζε παξνπζηάζηεθαλ σο πην αηνκηθέο 

δηαδηθαζίεο, ζε αληίζεζε κε ηηο ζεσξίεο πνπ ηε ζέινπλ σο κία ζρεζηαθή θαηάζηαζε 

(Adams, 2008 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Selbekk et al., 2014). Ζ εηθφλα ηεο νηθνγέλεηαο 

πνπ παξνπζηάζηεθε, αιιά φρη εηο βάζνο, αληαπνθξίλεηαη ζα έιεγε θαλείο θαιχηεξα 

ζηηο ησξηλέο ζπλζήθεο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπνπ ε ρξήζε πιένλ είλαη απνχζα, 

αιιά θαη ζηηο κειινληηθέο επηδηψμεηο ηνπο. Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα 

θαηαλνεηφ ππφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ Mead γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνλ ρξφλν, ε 

νπνία ζπγθιίλεη ζε αξθεηά ζεκεία κε ηηο κεηακνληέξλεο ζεσξίεο θαη ηελ 

αθεγεκαηηθή αλάιπζε. Καηά ηνλ Mead, ν εαπηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

ξεπζηφηεηα θαη κηα πξνζσξηλφηεηα, δελ ππάξρεη ζηαζεξφο θαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ 

θνηλσληθφηεηα. Αληίζεηα, απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη δηακνξθψλεηαη ζε 

κηα δηαδηθαζία „δηαιφγνπ‟ αλάκεζα ζηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο (Mead, 1934 φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Jackson, 2010). Ζ πξνζσξηλφηεηα ηνπ εαπηνχ αθνξά ηφζν ην 

παξειζφλ φζν θαη ην κέιινλ ηνπ αηφκνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Mead (1932/1959), νη 

ηζηνξίεο πνπ αθεγνχληαη ηα άηνκα γηα ην παξειζφλ ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

ησξηλή ηνπο θαηάζηαζε αιιά θαη ηηο κειινληηθέο ηνπο επηδηψμεηο. Σν παξφλ επηδξά 

κε έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ κέιινληνο, θαη 

„θαζνξίδεη‟ πνηεο εκπεηξίεο ζα επηιερζνχλ απφ ην άηνκν θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζε 

απηή ηε κνλαδηθή αθήγεζε, πνπ ζε κηα άιιε ζηηγκή ζα κπνξνχζε λα είλαη εληειψο 
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δηαθνξεηηθή (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Jarvinen & Ravn, 2015). Παξάιιεια, «έλα λέν 

παξειζφλ είλαη πάληα έλα θξηηήξην γηα έλαλ λέν εαπηφ» φπσο ππνζηεξίδεη ε ζεσξία 

ηνπ (1938/1972: 72, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Jarvinen & Ravn, 2015). Αληίζηνηρα, νη 

ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδσζαλ ελδερνκέλσο κηα κεγαιχηεξε έληαζε 

ζηηο θσλέο εθείλεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπο ζην παξφλ, θαη κε βάζε 

απηέο αθεγήζεθαλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο απφ ην παξειζφλ κέρξη θαη ην επηζπκεηφ κέιινλ. 

 

5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 Ζ παξνχζα έξεπλα εζηίαζε ζηηο αθεγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο 

θνηλσληθήο επαλέληαμεο ζε δνκή ηνπ ΟΚΑΝΑ, αλαθνξηθά κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζηε δηαδηθαζία απεμάξηεζεο. Ζ θάζε κία αθήγεζε έγηλε 

αληηιεπηή σο κηα ηζηνξία θαη πξνζεγγίζηεθε ζπλνιηθά, ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη 

δηαθνξεηηθέο θσλέο πνπ ηε ζπλζέηνπλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο DNA. Ζ αλάιπζε 

ησλ ηζηνξηψλ θαηέδεημε ηελ χπαξμε θσλψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα ζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα αιιά θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε θαη 

απεμάξηεζε, αιιά θαη σο πξνο ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Οη θσλέο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηηο ηζηνξίεο έθαλαλ 

θαλεξή κηα ζπιινγηθή ηζηνξία ζηελ νπνία ε νηθνγέλεηα θαη ε απεμάξηεζε 

„ζπκβαδίδνπλ‟ σο έλα βαζκφ. Ζ νηθνγέλεηα αλαδείρζεθε σο έλα ζηαζεξφ ζχζηεκα 

ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο, ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηα άηνκα. Χζηφζν, ε 

εκπινθή ηεο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζπρλή, αθνχ γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ε νηθνγέλεηα ήηαλ αλεμάξηεηε απφ ηελ πνξεία 

απεμάξηεζεο. 

 

 

6. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ 
 Ζ παξνχζα έξεπλα εκθαλίδεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππ‟ φςηλ θαη λα αλαθεξζνχλ. Οη ζπκκεηέρνληεο απνηεινχλ έλα πνιχ εηδηθφ δείγκα 

θαη ζπλεπψο ηα δεδνκέλα δελ είλαη εχθνιν λα γεληθεπζνχλ γηα νπνηνδήπνηε 

πιεζπζκφ. Δηδηθφηεξα, ηα κέιε πνπ ζπκκεηείραλ πξνέξρνληαλ φια απφ ηε θάζε ηεο 
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πξν-επαλέληαμεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην ιακβάλνληαο ππ‟ 

φςηλ ηνλ πιεζπζκφ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, „επηηξέπνληαο‟ έηζη ηε ρξήζε ηνπ 

ππνθαηάζηαηνπ αιιά θαη ηε ρξήζε θάλλαβεο κέρξη ην πέξαζκα ζηελ θάζε ηεο 

επαλέληαμεο. πλεπψο, ν πιεζπζκφο πνπ έιαβε κέξνο αληαπνθξίλνληαλ ζην κνληέιν 

απεμάξηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ππνθαηάζηαζεο θαη δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα παξάδεηγκα ζε ζηεγλφ πξφγξακκα, νπφηε ην πιαίζην 

πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ.  

 Μηα πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεχμεσλ κε ηα άηνκα κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ έρεη επηηεπρζεί ε δηαθνπή ησλ νπζηψλ θαη 

έρνπλ επηζηξέςεη ζηε δσή απαιιαγκέλνη απφ θάζε ρξήζε, ψζηε λα κηιήζνπλ γηα ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα κεηά ην πξφγξακκα. Δπίζεο, ε θηινζνθία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη δηαθξηηή ζε ζρέζε κε άιια, θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 

παξάδεηγκα δελ είραλ πξνεγνχκελε ζπρλή επαθή κε ην ζεξαπεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε 

νκάδα ηεο πξν-επαλέληαμεο απνηειεί γηα απηνχο έλα μεθίλεκα ζα έιεγε θαλείο ζηε 

ζεξαπεία, ηε ζηηγκή πνπ βξίζθνληαη έλα βήκα πξηλ ηελ επαλέληαμε. πλεπψο, ζα 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρε έξεπλα ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην θαη λα 

αλαδεηρζνχλ νη θσλέο ζηηο ηζηνξίεο ησλ αηφκσλ εθεί. Σέινο, δηαρξνληθέο κειέηεο πνπ 

ζα εθπνλνχληαη παξάιιεια κε ηε θάζε ηεο ζεξαπείαο ζηελ νπνία ζα βξίζθνληαη ηα 

άηνκα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα δψζνπλ κηα 

πην αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο εμέιημεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζην 

πέξαζκα απφ ηελ εμάξηεζε ζηελ απεμάξηεζε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

(1) Ποιοηική έπεςνα: Αηομικέρ ζςνενηεύξειρ με άηομα πος παπακολοςθούν ή έσοςν 

ολοκληπώζει ηη Μονάδα Κοινωνικήρ Επανένηαξηρ 

Σν Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ησλ Δμαξηήζεσλ ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ (ΟΚΑΝΑ) δηεμάγεη κειέηε 

κε ηίηιν «Παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ρξήζε θαη θαηάρξεζε ςπρνηξόπσλ νπζηώλ, 

νηθνγέλεηεο θαη ζεξαπεία: Αλαδεηώληαο ηηο βέιηηζηεο ζπζηεκηθέο ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο». Ζ 

παξνχζα κειέηε έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ (ΟΚΑΝΑ) (αξ. 

πξση.,16431 22/4/2019) θαη ηελ Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (αξ. πξση. 113/20.06.2019). ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ απφςεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ αηφκσλ πνπ παξαθνινπζνχλ ή έρνπλ νινθιεξψζεη ηε 

Μνλάδα Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο ηνπ ΟΚΑΝΑ γχξσ απφ ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο πξνζπάζεηα. 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα απηή είλαη απνιχησο εζεινληηθή. Μπνξείηε λα αξλεζείηε λα 

ζπκκεηάζρεηε ρσξίο θακία αηηηνινγία. Αλ φκσο δερηείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζαο παξαθαινχκε 

λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην έληππν απηφ. 

 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο ζα γίλνπλ θάπνηεο ζπλεληεχμεηο. Αλ δερηείηε λα 

παξαρσξήζεηε κηα ζπλέληεπμε ζα θιεζείηε λα απαληήζεηε ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνξεία ζαο ζηε Μνλάδα, ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεηε θάλεη γηα λα θηάζεηε ζηελ θάζε ηεο 

θνηλσληθήο επαλέληαμεο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεηε ζηε θάζε 

απηή, κε εζηίαζε ζην ξφιν ηεο νηθνγέλεηάο ζαο θαη ζηηο κεηαμχ ζαο ζρέζεηο ζε φιε απηή ηελ 

πνξεία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε φηη δελ πξνβιέπεηαη ρξεκαηηθή ακνηβή ή θάπνην άιιν 

πιηθφ θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα. Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ ζαο, σζηφζν, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζα ζπκβάιεηε ζην 

λα γίλνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ ΟΚΑΝΑ πην απνηειεζκαηηθέο θαη ρξήζηκεο γηα ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ζα απεπζπλζνχλ ζηνλ θνξέα ζην κέιινλ. 

 

Ζ ζπλέληεπμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ θ. Κεηηθίδνπ Εσή, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα 

Φπρνινγίαο θαη ζα έρεη δηάξθεηα πεξίπνπ κηα ψξα. Θα πξαγκαηνπνηεζεί δε, ζηνλ ρψξν ηεο 

Μνλάδαο Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο ηνπ ΟΚΑΝΑ. Ζ ζπλέληεπμε ζα ερνγξαθεζεί θαη ζα 

απνκαγλεηνθσλεζεί απφ κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. Πξφζβαζε ζην ερεηηθφ αξρείν ηεο 

ζπλέληεπμεο, ζην απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν θαη ζε φια ηα έληππα πνπ ζαο αθνξνχλ ζα 

έρνπλ κφλν ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ηα νπνία δεζκεχνληαη γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα καο δψζεηε. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα γλσξίδεηε φηη ζην 

ελδερφκελν κηαο κειινληηθήο δεκνζίεπζεο ή παξνπζίαζεο ηεο έξεπλαο, φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα καξηπξήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ζαο ή ηελ ηαπηφηεηα ηξίησλ 

πξνζψπσλ ζα αλσλπκνπνηεζνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα. Σα αξρεία ηεο 

έξεπλαο/δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνχλ ζα δηαηεξεζνχλ γηα  5 ρξφληα ζε θαηάιιεια θπιαζζφκελν 

ρψξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπρνινγίαο ησλ Δμαξηήζεσλ (Σκήκα Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο) θαη κεηά ην πέξαο απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο ζα θαηαζηξαθνχλ. 

 

αο επραξηζηνχκε πξνθαηαβνιηθά γηα ηνλ ρξφλν ζαο. Δάλ έρεηε απνξίεο κπνξείηε λα 

απεπζπλζείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζηελ εξεπλεηηθή 

νκάδα ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. πγθεθξηκέλα, κπνξείηε λα 
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κηιήζεηε κε ηελ Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε θ. νθία Σξηιίβα, Καζεγήηξηα Κιηληθήο 

Φπρνινγίαο, Γηεπζχληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ησλ Δμαξηήζεσλ (ηειέθσλν 28310-77542, 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: triliva@uoc.gr) ή κε ηελ Πξντζηάκελε ηνπ Σκήκαηνο Έξεπλαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηνπ ΟΚΑΝΑ, ηελ Γξ. Παξαζθεπή Καξαθνχια, ηέιερνο Σκήκαηνο Έξεπλαο 

θαη Αμηνιφγεζεο ΟΚΑΝΑ (ηειέθσλν: 2108898225, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

pkarakoula@okana.gr). 

 

Γηα ηπρφλ παξάπνλα ή θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ehde@uoc.gr, ελψ γηα ηπρφλ παξάπνλα 

ή θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε 

κε ηελ ππεχζπλε πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: dpo@uoc.grθαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (complaints@dpa.gr). 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΗ  ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ  

 

Δγψ ν/ε …………………………………………………............................................. 

(νλνκαηεπψλπκν) 

 

Δπηβεβαηψλσ φηη  

 

(Παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε κε V ηα αληίζηνηρα ηεηξαγσλίδηα γηα λα δειψζεηε ζπλαίλεζε) 

 

Έρσ δηαβάζεη θαη έρσ θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν ηνπ Δληχπνπ 

Πιεξνθφξεζεο  
ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Μνπ δφζεθε αξθεηφο ρξφλνο γηα λα απνθαζίζσ αλ ζέισ λα ιάβσ 

κέξνο ζηελ έξεπλα  
ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Έρσ ιάβεη ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ   
ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Καηαιαβαίλσ φηη ε ζπκκεηνρή κνπ είλαη εζεινληηθή θαη κπνξψ λα 

απνρσξήζσ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο λα δψζσ εμεγήζεηο θαη 

ρσξίο θακία ζπλέπεηα. 

ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Καηαλνψ φηη αλ απνρσξήζσ απφ ηελ έξεπλα ηα δεδνκέλα κνπ ζα 

θαηαζηξαθνχλ.  
ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Καηαλνψ φηη κπνξψ λα δεηήζσ λα θαηαζηξαθνχλ νη πιεξνθνξίεο 

πνπ έδσζα ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο κέρξη θαη ην 2024    
ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Γλσξίδσ κε πνηφλ κπνξψ λα επηθνηλσλήζσ αλ επηζπκψ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα   
ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Γλσξίδσ ζε πνηφλ κπνξψ λα απεπζπλζψ γηα παξάπνλα ή 

θαηαγγειίεο 
ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Γλσξίδσ κε πνηφλ κπνξψ λα απεπζπλζψ γηα λα αζθήζσ ηα 

δηθαηψκαηά κνπ. 
ΝΑΙ  ΟΥΙ  

Θα ιάβσ ην πιήξεο αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ζπγθαηάζεζεο κεηά 

απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνγεγξακκέλεο δήισζεο. 

 

    

mailto:triliva@uoc.gr
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mailto:complaints@dpa.gr
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Ονοματεπώνςμο σςμμετέσοντορ:  

Τπογπαυή Ημεπομηνία 

Ονοματεπώνςμο επεςνητή:  

Τπογπαυή Ημεπομηνία 

 

 

 

 

 

Επωτήσειρ ςνέντεςξηρ: 

 Θα ήζεια λα ζνπ δεηήζσ λα κνπ αθεγεζείο ζαλ κηα ηζηνξία ηελ πνξεία ζνπ 

απφ ηε ρξήζε κέρξη ζήκεξα. ε πνηα ζεκεία απηήο ηεο ηζηνξίαο ζα ήζειεο λα 

ζηαζείο; 

 

Γηα ην θάζε έλα από απηά ηα ζεκεία- ζηαζκνύο ηεο ρξήζεο: 

 Πνηα ήηαλ ε ζηάζε ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ ζε απηή ηελ πεξίνδν πνπ πεξηγξάθεηο; 

Πψο αληηκεηψπηδαλ ηελ θαηάζηαζε; Πψο ήηαλ γηα εζέλα απηφ; 

 

 Θα ήζειεο λα κνπ κηιήζεηο ιίγν γηα ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζε απηφ ην 

ζεκείν ζην νπνίν αλαθέξεζαη; Πψο ήηαλ απηέο; Πψο ιεηηνχξγεζε απηφ γηα 

εζέλα/ Πψο ηηο βίσζεο; 

 

 Θα ήζεια λα κνπ πεηο ιίγα πξάγκαηα γηα ηελ εκπινθή ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ 

ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη πψο ήηαλ απηή γηα εζέλα. Πνηα ήηαλ ε πνξεία 

ηεο;   

 

 Πψο βίσζεο ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ ζε φιε απηή ηελ πνξεία ζνπ; 

Τπήξρε θάπνην ζηνηρείν πνπ ζα ραξαθηήξηδεο σο ην πην βνεζεηηθφ γηα εζέλα 

ζε απηή ηε θάζε; Κάπνην πνπ ζεσξείο φηη ζε επηβάξπλε/ δπζθφιεπε; Μίιεζέ 

κνπ ιίγν γηα απηά. 

 




