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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
     Η εξάρτηση από ψυχότροπες ουσίες αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα των 

σύγχρονων κοινωνιών, οι οποίες αναζητούν τρόπους για την αντιμετώπισή του. 

Πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί οι οποίες αξιοποιούν ποσοτικές και ποιοτικές 

μεθόδους έρευνας και επιχειρούν να ερμηνεύσουν τις διαστάσεις και την αιτιολογία 

του φαινομένου. Παράλληλα, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 

τοξικοεξάρτησης, αξιοποιούνται πολλές κλινικές προσεγγίσεις και θεραπευτικές 

προτάσεις. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει δοθεί απάντηση, τόσο σε ζητήματα 

αιτιολογίας όσο και σε ζητήματα θεραπείας, η οποία να αφορά όλους τους 

εξαρτημένους χρήστες και τις οικογένειές τους. Οι επιστήμονες του τομέα 

αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, έπειτα από αρκετά χρόνια θεωρητικής συζήτησης 

και διαμάχης για τις αιτίες και τα μέσα θεραπείας, τείνουν να συμφωνήσουν ότι το 

πρόβλημα είναι πολυπαραγοντικό και ότι η θεραπεία χρειάζεται όλο και περισσότερο 

να στραφεί στις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες ανάγκες του ατόμου. 

     Επίσης, έχει γίνει κατανοητό ότι ο πληθυσμός των χρηστών ψυχότροπων ουσιών 

δεν είναι ομοιογενής. Η έννοια «χρήστης» χρησιμοποιείται πολλαπλώς και 

περιλαμβάνει έφηβους περιστασιακούς χρήστες, χρόνια εξαρτημένους, έγκλειστους 

σε σωφρονιστικά καταστήματα αλλά και άτομα που χρησιμοποιούν τις ουσίες για 

καθαρά ψυχαγωγικούς λόγους. Το κοινωνικό περιβάλλον, από την άλλη, έχει αλλάξει 

σημαντικά και σε σχέση με το παρελθόν, γίνεται όλο και πιο «φιλικό» απέναντι στη 

χρήση. Οι μεταβολές αυτές δεν μπορεί παρά να επηρεάζουν την εξέλιξη του 

φαινομένου, τη θεραπευτική αντιμετώπιση αλλά και την εκπαίδευση των 

επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας που απασχολούνται στη θεραπεία 

και πρόληψη της τοξικοεξάρτησης. 

     Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, με βάση την ανασκόπηση της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας, να απαντηθούν κάποια σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τις 

θεραπευτικές κοινότητες. Καταρχήν, παρουσιάζονται οι πιθανοί αιτιολογικοί 

παράγοντες της τοξικοεξάρτησης. Οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί για την αιτιολογία 

της τοξικοεξάρτησης είναι πολλές και ενίοτε συγκρουόμενες. Ορισμένοι 

υποστηρίζουν ότι υπάρχουν βιολογικοί- γενετικοί παράγοντες που επιδρούν στη 

συμπεριφορά του ατόμου, ενώ άλλοι δίνουν έμφαση στους ψυχολογικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν το άτομο στην εξάρτηση. Η δυσκολία ορισμού 
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της αιτιολογίας της χρήσης αναδεικνύει την πολύ-παραγοντική φύση του φαινομένου 

και, παράλληλα, τονίζει την αναγκαιότητα για διαφορετικού τύπου θεραπευτικές 

προσεγγίσεις που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των εξαρτημένων 

ατόμων. 

        Ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα θεραπείας της τοξικοεξάρτησης είναι αυτό 

των θεραπευτικών κοινοτήτων. Το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων προωθεί 

την ψυχοκοινωνική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της εξάρτησης από ψυχότροπες 

ουσίες. Βρίσκεται κοντά στις θεωρητικές προσεγγίσεις των κοινωνικών επιστημών 

και ιδιαίτερα της κοινωνικής εργασίας και υποστηρίζει την έννοια της αλλαγής για τα 

άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες. 

     Το πρώτο ερώτημα που τίθεται όσον αφορά τις θεραπευτικές κοινότητες είναι από 

πού ξεκίνησαν, πως αναπτύχθηκαν και ποια είναι η εξέλιξή τους μέχρι σήμερα στην 

Αμερική και στην Ευρώπη. Το δεύτερο ερώτημα σχετίζεται με την φιλοσοφία και 

τους στόχους των θεραπευτικών κοινοτήτων. Το τρίτο ερώτημα  που διερευνάται 

είναι τι λειτουργεί θεραπευτικά σε μια θεραπευτική κοινότητα, δηλαδή, ποιες είναι οι 

θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της, όπου 

κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν οι θεραπευτικές ομάδες. Η θεραπεία της οικογένειας 

των εξαρτημένων είναι εξίσου σημαντική, καθώς ο ρόλος της οικογένειας μπορεί να 

είναι καθοριστικός στο στάδιο της κινητοποίησης και παραμονής των εξαρτημένων 

στη θεραπεία. Η πρόωρη εγκατάλειψη της θεραπείας αποτελεί ένα φαινόμενο συχνό 

και κοινό στα θεραπευτικά προγράμματα αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης. 

Συνεπώς, το τέταρτο ερώτημα αφορά στους παράγοντες που επιδρούν στην απόφαση 

του ατόμου να παραμείνει ή να διακόψει τη θεραπεία του και σχετίζεται άμεσα με την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Συγκρίνοντας τις θεραπευτικές κοινότητες με 

άλλα μοντέλα θεραπείας, χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια αλλά και οι 

μέθοδοι μέτρησης της αποτελεσματικότητας,  να διερευνάται η σχέση κόστους-

ωφέλειας και να αναλύεται ο χρόνος παραμονής στη θεραπεία ως δείκτης  

αποτελεσματικότητας. Τέλος,  επιχειρείται μια κριτική θεώρηση των θεραπευτικών 

κοινοτήτων, η διεξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων και διατυπώνονται κάποιοι 

προβληματισμοί όσον αφορά το παρόν και το μέλλον των θεραπευτικών κοινοτήτων 

και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στο φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗ 
 
 
1.1. Βιολογικές και ψυχοκοινωνικές θεωρήσεις 
 
      Η έρευνα για την αιτιολογία της εξάρτησης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: τη 

νευροβιολογική και την ψυχοκοινωνική. Η βιολογική θεώρηση προσπαθεί να φέρει 

στην επιφάνεια θέματα που σχετίζονται με τους νευροβιολογικούς μηχανισμούς της 

τοξικοεξάρτησης, ενώ η ψυχοκοινωνική επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν το 

άτομο και τη συμπεριφορά του καθώς και στους κοινωνικούς παράγοντες που 

οδηγούν στην εξάρτηση. 

      Οι βιολογικές μελέτες προσπαθούν να ορίσουν τη σχέση των ψυχότροπων  

ουσιών με το σύστημα των νευροδιαβιβαστών, να δουν πως λειτουργούν στους 

υποδοχείς, να εξερευνήσουν περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες επηρεάζονται από τη 

χρήση ναρκωτικών ουσιών, και να εντοπίσουν τη βλάβη που μπορούν να 

προκαλέσουν οι ουσίες στα εγκεφαλικά κύτταρα μετά από βραχύχρονη ή μακρόχρονη 

χρήση. Προσπαθούν, δηλαδή, να αναλύσουν πως επιδρούν οι βιολογικοί παράγοντες 

στην τοξικοεξάρτηση και ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρήσης στον οργανισμό. 

      Οι ψυχοκοινωνικές μελέτες επικεντρώνονται στην προσωπικότητα του ατόμου με 

έμφαση στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, διερευνούν το ρόλο που μπορούν να 

παίξουν η οικογένεια και οι συγκεκριμένες ιστορικοκοινωνικές συνθήκες στην 

εγκαθίδρυση της εξάρτησης, εστιάζουν στα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των εξαρτημένων, στο ρόλο των συνομηλίκων, του σχολείου, της κοινότητας και των 

προτύπων που επικρατούν σε μια χρονική στιγμή και σε ένα δεδομένο κοινωνικό 

περιβάλλον. 

     Οι παραπάνω αιτιολογικοί παράγοντες, βιολογικοί και ψυχοκοινωνικοί, έχουν 

μελετηθεί από πολλούς επιστήμονες χωρίς, όμως, να έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα 

μια γενικότερη συμφωνία για το βαθμό και τον τρόπο της επίδρασής τους. Πολλές 

θεωρήσεις απομονώνουν και δίνουν έμφαση αποκλειστικά σε ορισμένους παράγοντες 

αδυνατώντας έτσι να προσεγγίσουν την εξάρτηση ως ένα σύστημα στο οποίο 

αλληλεπιδρούν πολλοί και διαφορετικοί όροι. Αυτή η αιτιολογική μονομέρεια έχει 

οδηγήσει τους εκπροσώπους της κάθε θεωρίας σε οξείες συγκρούσεις ως προς την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. Η εξάρτηση, ωστόσο, αποτελεί μια μακροχρόνια 
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εξατομικευμένη διαδικασία που διαφέρει από άτομο σε άτομο, σε κάθε τόπο και στην 

κάθε χρονική στιγμή. 

     Οι διάφορες βιολογικές ή ψυχοκοινωνικές θεωρήσεις συνδέονται άμεσα με τα 

μοντέλα θεραπευτικής παρέμβασης που εφαρμόζονται. 

 

1.2. Βιολογικοί-γενετικοί παράγοντες 
 

     Η διερεύνηση της συμβολής των γενετικών παραγόντων στην εμφάνιση της 

εξάρτησης στηρίχτηκε για αρκετά χρόνια σε μελέτες οικογενειών με δίδυμα ή 

υιοθετημένα παιδιά. Οι μελέτες με υιοθετημένα παιδιά έδειξαν ότι η κατάχρηση 

ψυχοτρόπων ουσιών σχετιζόταν με την κατάχρηση ουσιών από τους βιολογικούς 

γονείς, παρόλο που τα παιδιά αυτά μεγάλωναν σε διαφορετικό περιβάλλον. Ωστόσο 

δεν έχουν απομονωθεί κάποια γονίδια για τα οποία να αποδεικνύεται ότι σχετίζονται 

άμεσα με την εγκαθίδρυση της τοξικοεξάρτησης. Υφίστανται, όμως, αρκετές 

ενδείξεις ότι οι πιθανότητες να εμπλακεί κάποιος με τις ουσίες είναι αυξημένες όταν 

οι βιολογικοί του γονείς είχαν, επίσης, πρόβλημα κατάχρησης. Το κοινωνικό 

περιβάλλον είναι εκείνο που έρχεται να ενισχύσει ή να περιορίσει αυτή την 

προδιάθεση για κατάχρηση ουσιών. 

     Η ροή πληροφόρησης από ανάλογες μελέτες οικογενειών προέρχεται από έρευνες 

που εξετάζουν κυρίως τον αλκοολισμό. Εφόσον οι γενετικοί παράγοντες φαίνεται να 

παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εμφάνιση του αλκοολισμού (Cloninger, 1987; 

Goodwin, 1981) είναι λογική η υπόθεση ότι παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην 

εμφάνιση της κατάχρησης άλλων ουσιών. Το ποσοστό παράλληλης εμφάνισης 

αλκοολισμού και τοξικοεξάρτησης είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ποσοστό που κυμαίνεται 

από το ελάχιστο 30% ως το μέγιστο 51% των τοξικοεξαρτημένων κάνουν παράλληλη 

κατάχρηση αλκοόλ ή είναι εξαρτημένοι από αυτό, ενώ συγγενείς αλκοολικών έχουν 

συχνά προβλήματα κατάχρησης άλλων ουσιών ή και το αντίθετο (Dinwiddie & 

Reich, 1991; Mirin et al., 1991). Ορισμένες μελέτες (Miller et al., 1989a, 1989b) 

δείχνουν ότι 50% των τοξικοεξαρτημένων έχουν συγγενείς πρώτου ή δεύτερου 

βαθμού με διάγνωση αλκοολισμού, ενώ άλλες (Luthar et al., 1992; Mesoreno et al., 

1991) δείχνουν ότι η κατάχρηση ουσιών, ο αλκοολισμός, η κατάθλιψη και η 

αντικοινωνική συμπεριφορά είναι ιδιαίτερα αυξημένες στα αδέλφια εξαρτημένων. Οι 

ανωτέρω μελέτες υποστηρίζουν ότι στα αδέλφια των τοξικοεξαρτημένων υπάρχουν 

διάφορες ψυχιατρικές διαταραχές, ακόμα και όταν εκείνοι δεν εμφανίζουν τις ίδιες, 
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που υποδεικνύουν την παρουσία γενετικής διαταραχής. Ορισμένοι, ωστόσο, 

υποστηρίζουν ότι η συχνότητα κατάχρησης ουσιών σε συγγενείς εξαρτημένων από 

ουσίες είναι συχνότερη από ότι σε συγγενείς εξαρτημένων από αλκοόλ (Hill et al., 

1977; Kosten et al., 1991; Meller et al., 1988) υπονοώντας ότι η τοξικοεξάρτηση 

σχετίζεται περισσότερο με ένα διαφορετικό γενετικό υπόστρωμα. 

     Έρευνες που αφορούσαν αποκλειστικά υιοθετημένα παιδιά (Cadoret et al., 1986), 

τα οποία είχαν αποχωριστεί τους βιολογικούς τους γονείς αμέσως μετά τη γέννησή 

τους, δείχνουν ότι η κατάχρηση ουσιών σχετιζόταν άμεσα με την αντικοινωνική 

προσωπικότητα την οποία παρουσίαζαν και οι βιολογικοί γονείς. Επιπλέον, τα 

προβλήματα χρήσης αλκοόλ στους βιολογικούς γονείς αποτελούσαν παράγοντα 

πρόβλεψης της κατάχρησης ουσιών ακόμη και σε υιοθετημένα παιδιά που δεν είχαν 

αντικοινωνική προσωπικότητα. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, ωστόσο, όπως το 

διαζύγιο ή οι ψυχιατρικές διαταραχές στις οικογένειες υιοθεσίας επίσης συνδέονταν 

με την αυξημένη κατάχρηση ουσιών. Οι μελέτες κατέληξαν ότι οι γενετικοί δρόμοι 

προς την κατάχρηση ουσιών είναι δύο: ο πρώτος μέσα από βιολογικούς γονείς με 

αντικοινωνική προσωπικότητα και ο δεύτερος μέσα από βιολογικούς γονείς με 

προβλήματα αλκοόλ, οι οποίοι όμως δεν είχαν αντικοινωνική προσωπικότητα. 

Ωστόσο, δε δίνεται επαρκής εξήγηση γιατί η επίδραση των γονέων είναι βιολογική 

και όχι εξωγενής. 

     Σε άλλη μελέτη (Pickens et al., 1991) που αφορούσε διδύμους, βρέθηκε ότι 

ανάμεσα σε 114 άντρες 63,4% των μονοζυγωτικών έναντι 43,8% (p=0.05) των 

διζυγωτικών διδύμων εμφάνιζαν παράλληλα κατάχρηση αλκοόλ, ενώ συγκρίσιμα 

είναι και τα στοιχεία για την κατάχρηση άλλων ουσιών. 

 

1.3. Ο ρόλος των νευροδιαβιβαστών 

 

     Ένας άλλος τομέας της έρευνας επικεντρώθηκε στη λειτουργία του εγκεφάλου και 

ιδιαίτερα στο ρόλο που παίζουν οι νευροδιαβιβαστές, χημικές ουσίες που παράγονται 

ενδογενώς και μεταφέρουν μηνύματα σε συγκεκριμένους υποδοχείς του εγκεφάλου. 

Οι νευροδιαβιβαστές εκείνοι που συνδέθηκαν περισσότερο με την τοξικοεξάρτηση 

είναι η ενδορφίνη, η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη. Οι τρεις αυτοί νευροδιαβιβαστές 

σχετίζονται κυρίως με τη ψυχική διάθεση και τη συναισθηματική κατάσταση του 

ατόμου. Η ανακάλυψη των ενδορφινών το 1973 προσέφερε μια πρόσθετη εξήγηση 

για τη λειτουργία των οπιοειδών στον οργανισμό. Οι ενδορφίνες αποτελούν 
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ενδογενείς χημικές ουσίες που λειτουργούν και επιδρούν αντίστοιχα με τα οπιοειδή 

(ηρωίνη, μορφίνη, όπιο). Έχουν ισχυρή παυσίπονη δράση (20-50 φορές ισχυρότερη 

από τη μορφίνη) και παράγονται αυτόματα ως απάντηση του οργανισμού σε επώδυνα 

ή αγχογόνα συναισθήματα. Συνδεόμενες με ειδικούς νευροϋποδοχείς μπλοκάρουν το 

μήνυμα του πόνου στο νευρικό σύστημα χωρίς, όμως, να μπορούν να δρουν 

απεριόριστα, αφού ο οργανισμός παράγει ένζυμα (ενδορφινάσες) που περιορίζουν τη 

δράση των ενδορφινών. Η ικανότητα του εγκεφάλου να απελευθερώνει τις 

ενδορφίνες, σε συνδυασμό με την ύπαρξη συγκεκριμένων υποδοχέων που 

μπλοκάρονται από αυτές τις ουσίες, εξηγούν τη διαφορετική αντοχή στον πόνο από 

άτομο σε άτομο. 

     Μια υπόθεση που διατυπώθηκε είναι ότι σε ορισμένα άτομα το σύστημα των 

ενδορφινών δυσλειτουργεί και έτσι αυτά χρειάζονται τα οπιοειδή για να μπορέσουν 

να ισορροπήσουν. Η ηρωίνη και τα άλλα οπιοειδή έρχονται, λοιπόν, να πάρουν τη 

θέση των ενδορφινών στους υποδοχείς. Βέβαια, χρειάζεται πολλαπλάσια ποσότητα 

οπιοειδών για να μπορέσουν να υποκαταστήσουν τη λειτουργία των ενδορφινών στον 

οργανισμό. Η λήψη των οπιοειδών εξωγενώς οδηγεί το σύστημα των 

νευροδιαβιβαστών σε μια νέα προσαρμογή. Η διακοπή της χρήσης, όμως, επιφέρει 

στο σύστημα μια αναστάτωση, γιατί μαζί με τους υποδοχείς που είχαν μπλοκαριστεί 

απελευθερώνονται και άλλα συστήματα, όπως το νοραδρενεργικό το οποίο συνδέεται 

με την αδρεναλίνη. Έτσι, λοιπόν, ακολουθεί μια περίοδος αναστάτωσης του 

οργανισμού που χαρακτηρίζεται από έντονο συναισθηματικό άγχος, φοβίες, πόνους  

στους μυς και στις αρθρώσεις, εφιδρώσεις, συνάχι, διάρροιες και εμετούς. Αυτό είναι 

το λεγόμενο «στερητικό σύνδρομο» το οποίο διαρκεί ορισμένες ημέρες, μέχρι οι 

νευροδιαβιβαστές να αποκτήσουν την ισορροπία τους, χωρίς την εξωτερική 

χορήγηση των οπιοειδών. 

     Έρευνες που έγιναν για τη δράση άλλων νευροδιαβιβαστών, όπως είναι η 

ντοπαμίνη και η σεροτονίνη, τους συνέδεσαν επίσης με την αιτιολογία της 

εξάρτησης. Η ντοπαμίνη έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με το σύστημα ανταμοιβής στον 

εγκέφαλο. Οι ψυχότροπες ουσίες επηρεάζουν το ντοπαμινικό σύστημα και βοηθούν 

στην απελευθέρωση της ντοπαμίνης. Η σεροτονίνη συνδέεται με το συναίσθημα και 

τη διάθεση του ατόμου καθώς και με την αντίληψη. Η έλλειψη σεροτονίνης φαίνεται 

να οδηγεί σε κατάθλιψη, αϋπνίες, αρνητικά συναισθήματα και ανεξέλεγκτη 

συμπεριφορά. 
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     Θεωρείται ότι η κατάχρηση ψυχότροπων ουσιών μπορεί να προξενήσει αλλαγές 

στον τρόπο λειτουργίας των νευροδιαβιβαστών και των αντίστοιχων υποδοχέων. Σε 

περιπτώσεις, δε, χρόνιας, ιδιαίτερα βαριάς κατάχρησης είναι δυνατόν να 

εγκατασταθούν και δύσκολα αναστρέψιμες νευροπροσαρμογές, γεγονός που 

ερμηνεύει αλλά και παρέχει θεωρητική τεκμηρίωση στην ανάγκη λήψης ή χορήγησης 

εξωγενώς οπιούχων (ηρωίνη, μεθαδόνη, βουπρενορφίνη κ.ά.) σε αυτά τα άτομα, είτε 

μέσω της μαύρης αγοράς, είτε μέσω δομημένων θεραπευτικών προγραμμάτων 

(Γαζγαλίδης, 2003). 

     Οι φαρμακοβιομηχανίες, βασισμένες στις πιο πάνω έρευνες και υποθέσεις, 

προχώρησαν στην παραγωγή φαρμάκων που επηρεάζουν το σύστημα των 

νευροδιαβιβαστών και ελέγχουν την έκκριση κάθε χημικής ουσίας. Αυτή η λογική 

της ανακάλυψης μιας άλλης χημικής ουσίας που θα αντικαταστήσει τα παράνομα 

ναρκωτικά και θα «θεραπεύσει» το εξαρτημένο άτομο, έχει εμφανιστεί εδώ και 

περισσότερο από εκατό χρόνια με την προώθηση σκευασμάτων, όπως η μορφίνη και 

η ηρωίνη. Στη σύγχρονη εκδοχή της που συνδέεται με τις έρευνες και με τις διάφορες 

νευροβιολογικές προσεγγίσεις στηρίζει την προώθηση των υποκατάστατων ουσιών. 

     Οι ανωτέρω μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει κάποια κληρονομική βάση στην 

κατάχρηση, αλλά ο βαθμός της γενετικής επίδρασης είναι ακόμα αδιευκρίνιστος. 

Αυτή η κληρονομική προδιάθεση μπορεί να έχει τη μορφή μιας βιοχημικής ενζυμικής 

ή νευρολογικής δυσλειτουργίας ή να αποτελεί ένα συνδυασμό των δύο. Οι γενετικοί 

παράγοντες, όμως, δεν έχουν τον ίδιο βαθμό κρισιμότητας για όλα τα άτομα. Μπορεί, 

λοιπόν, να ειπωθεί ότι η κατάχρηση ουσιών είναι αποτέλεσμα μιας περίπλοκης 

αλληλεπίδρασης γενετικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, ψυχιατρικών και 

βιοχημικών παραγόντων. 

     Σύμφωνα με τις έρευνες δεν υπάρχουν γονίδια που να αφορούν αποκλειστικά την 

κατάχρηση ουσιών. Τα γονίδια αφορούν περισσότερο τις τροποποιήσεις στην 

ισορροπία των νευροδιαβιβαστών, με αποτέλεσμα ένα μακρόχρονο φάσμα 

συναισθηματικών διαταραχών και διαταραχών άγχους και εξάρτησης. Για αυτές τις 

διαταραχές δεν ευθύνεται μόνο ένα γονίδιο, αλλά ίσως ένας μικρός αριθμός 

σημαντικών και ένας μεγάλος αριθμός τροποποιημένων γονιδίων, ανάμεσα στα οποία 

ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται να έχουν εκείνα που επηρεάζουν την ισορροπία ορισμένων 

νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο. 
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1.4. Ψυχολογικοί παράγοντες 
 

     Αρκετοί ψυχαναλυτές προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της 

τοξικοεξάρτησης, θεωρώντας τα ναρκωτικά υποκατάστατο της σεξουαλικής 

ικανοποίησης και αποτέλεσμα των τραυματικών εμπειριών στην πρώιμη παιδική 

ηλικία, που καθηλώνουν το άτομο στο στοματικό στάδιο. Στη βάση αυτής της 

θεώρησης, τα ψυχικά τραύματα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής θεωρούνται 

παράγοντες επικινδυνότητας για την κατάχρηση αλκοόλ και άλλων ψυχότροπων 

ουσιών. Υπό το πρίσμα αυτό, η χρήση ψυχότροπων ουσιών εμφανίζεται ως 

μηχανισμός αυτοθεραπείας τον οποίο υιοθετούν ορισμένα άτομα προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν αρνητικά συναισθήματα προερχόμενα από τραυματικές εμπειρίες της 

παιδικής ηλικίας. Οι ουσίες χρησιμοποιούνται, δηλαδή, ώστε να μειώσουν το 

μετατραυματικό άγχος και να ενισχύσουν τα θετικά συναισθήματα. 

     Συγκεκριμένα, ο Wurmser (1984) θεωρεί ότι η τοξικοεξάρτηση έχει τις ρίζες της 

στα παιδικά τραύματα και αναφέρεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου το παιδί 

εκτίθεται σε ασυνήθιστα νοσηρές καταστάσεις βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, 

εγκατάλειψης, σκληρότητας, ψεύδους και προδοσίας. Τα γεγονότα αυτά έρχονται να 

δημιουργήσουν στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή έντονες συναισθηματικές 

εσωτερικές συγκρούσεις και άγχος. Μπορεί, μάλιστα, να οδηγήσουν σε αμφισβήτηση 

ακόμη και της αξίας του ίδιου του ατόμου και της ανθρώπινης ζωής. Τέτοια γεγονότα 

γεννούν επίσης εχθρότητα απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας, τάσεις 

επαναστατικότητας και περιφρόνησης των άλλων και του εαυτού, σκληρότητα, αλλά 

και ένα «σκοτεινό συναίσθημα τεράστιας ενοχής, σχεδόν μυθικής διάστασης» 

(Wurmser, 1985, σελ. 90). 

     Αρκετές μελέτες (Clark, 1977) υποστηρίζουν την άποψη ότι η σωματική και η 

σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία σχετίζονται άμεσα με την εξάρτηση 

από ψυχότροπες ουσίες στην εφηβεία. Αποτελέσματα έρευνας (Clark et al., 1997) 

έδειξαν ότι έφηβοι με πρόβλημα κατάχρησης αλκοόλ είχαν υποστεί σωματική 

κακοποίηση σε ποσοστό που έφτανε στο 32% για τις γυναίκες και 39% για τους 

άνδρες, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά σε μια ομάδα μη χρηστών ήταν 55% για τις 

γυναίκες και 3% για τους άνδρες. Παρόμοια στοιχεία προέκυψαν και από άλλες 

έρευνες, όπου διαπιστώθηκε ότι τα περιστατικά σεξουαλικής και σωματικής 

κακοποίησης μεταξύ των ατόμων που είχαν πρόβλημα κατάχρησης ουσιών, ήταν από 

2 έως και 5 φορές περισσότερα από ότι για τα άτομα που δεν αντιμετώπιζαν 
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πρόβλημα εξάρτησης. Ποιοτική μελέτη που αφορούσε γυναίκες χρήστριες ουσιών, 

στην Ελλάδα και βασιζόταν στην ανάλυση των βιογραφιών τους, έδειξε ότι 20% των 

γυναικών έκαναν χρήση μαζί με κάποιο μέλος της οικογένειας, ενώ το 80% 

εγκατέλειψε την οικογένεια σε ηλικία 14-18 ετών, έχοντας ήδη υποστεί σεξουαλική 

κακοποίηση (Poulopoulos et al., 2000).  

     Άλλες έρευνες διαπίστωσαν, επίσης, ότι έφηβοι που έκαναν κατάχρηση ουσιών 

είχαν βιώσει αρνητικά γεγονότα ζωής, συμμετέχοντας ως μάρτυρες σε περιστατικά 

έντονης βίας (πυροβολισμούς, ληστεία, μαχαίρωμα κ.α.). Αρνητικά γεγονότα ζωής, 

όπως είναι η απόλυση των γονέων από την εργασία ή η παρατεταμένη ασθένεια των 

γονέων, έχουν αντίστοιχα συνδεθεί με σοβαρή χρήση ουσιών στην εφηβεία (Wills et 

al., 1992). 

     Η χρήση ψυχότροπων ουσιών, έστω και προσωρινά, εξουδετερώνει τα έντονα 

συναισθήματα αμφιβολίας και άγχους που κυριεύουν το άτομο. Απενεργοποιώντας, 

ωστόσο, ανεπιθύμητα συναισθήματα και σκέψεις, η χρήση αυτή περιορίζει 

σημαντικά και άλλες λειτουργίες, όπως την εσωτερική σταθερότητα της διάθεσης και 

του συναισθήματος, τη δυνατότητα αυτοπαρατήρησης, την αντίληψη των ορίων της 

εξωτερικής πραγματικότητας και τη φροντίδα του εαυτού (Wurmser, 1984, σελ. 232). 

Η χρήση ουσιών αποτελεί τρόπο αποφυγής των συναισθημάτων και των 

παρορμήσεων του πόνου, του άγχους και της ντροπής, που βιώνονται ως απειλή από 

το άτομο. Συνεπώς, σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση για την αιτιολογία της χρήσης, η 

θεραπεία δεν μπορεί παρά να είναι ψυχαναλυτική και να βασίζεται στην ανάλυση του 

υπερεγώ. Η μοραλιστική, όμως, αντιμετώπιση της συμπεριφοράς του χρήστη, 

σύμφωνα πάντα με την πιο πάνω θεωρία, είναι αντιπαραγωγική, καθώς το πρόβλημα 

δεν είναι το ελάχιστα ανεπτυγμένο «υπερεγώ»,αλλά ακριβώς το αντίθετο. Ο 

θεραπευτής χρειάζεται, επομένως, να προσφέρει μια «ισχυρή συναισθηματική 

παρουσία» και μια «στάση ζεστή, ευγενική και ευέλικτη» (Wurmser, 1985, σελ. 94) 

παρά μια ηθικοπλαστική προσέγγιση. 

     Μια άλλη θεώρηση, βασισμένη σε ευρήματα της θεραπείας των χρηστών ουσιών, 

στηρίζεται στην άποψη ότι πίσω από τα προβλήματα των ατόμων που κάνουν χρήση 

ουσιών βρίσκονται μάλλον ελλείψεις, αδυναμίες, ανεπάρκεια του «εγώ» και του 

«εαυτού», παρά συγκρούσεις των ψυχικών παραγόντων (Khantzian, 1980). Συχνά οι 

χρήστες εμφανίζονται στους θεραπευτές μεγαλομανιακοί, ανεύθυνοι και χειριστικοί, 

ενώ συγχρόνως δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση ουσιών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Khantzian (1980) δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που 
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παίζει η ουσία την οποία χρησιμοποιεί κάθε χρήστης. Έτσι, θεωρεί, ότι οι χρήστες 

ηρωίνης αναζητούν την ηρεμιστική δράση της ουσίας ως ανακούφιση στην 

εσωτερική επιθετικότητα που αισθάνονται, ενώ οι χρήστες κοκαΐνης χαρακτηρίζονται 

σε μεγαλύτερο βαθμό από προϋπάρχουσα χρόνια κατάθλιψη, την οποία προσπαθούν 

να αντιμετωπίσουν με την ουσία της προτίμησής τους. 

     Δύο άλλες θεωρίες για την κατανόηση της εξάρτησης, προϋποθέτουν σοβαρή 

διαταραχή στην πρώιμη αναπτυξιακή φάση (Krystal, 1977). Η μία προσπαθεί να 

εξηγήσει τη χρήση ουσιών βάσει των αντικειμενοτρόπων σχέσεων (object relations). 

Σύμφωνα με αυτήν, η ουσία βιώνεται συμβολικά από το χρήστη ως το πρωταρχικό 

μητρικό αντικείμενο και έτσι αντικαθιστά τις λειτουργίες που συνήθως αποδίδονται 

στη μητρική φιγούρα. Ο χρήστης επομένως σχετίζεται με την ουσία βάσει της 

διαταραγμένης σχέσης που είχε με τη μητρική φιγούρα, και μεγαλώνοντας «λαχταρά 

να ενωθεί με το ιδανικό του αντικείμενο, ενώ ταυτόχρονα το φοβάται πολύ» (Krystal, 

1977, σελ. 243). Στην περίπτωση αυτή ο Krystal (1977) και άλλοι αναλυτές 

(Kernberg, 1975; Rinsley, 1988) αντιλαμβάνονται την κατάχρηση ουσιών ως 

παραλλαγή της οριακής παθολογίας. 

     Η σχέση του χρήστη με την ουσία κατάχρησης είναι η εκδραμάτιση στην ενήλικη 

ζωή των πρωτόγονων, βρεφικών φαντασιώσεων. Οι συνήθως έντονες, ασταθείς 

προσωπικές σχέσεις, η οργισμένη συμπεριφορά, τα προβλήματα με τη φροντίδα του 

εαυτού και η παρορμητική χρήση ουσιών αποτελούν όλα ένα μέρος ενός συνεχούς 

καταστροφικού δράματος, το οποίο ο Krystal (1978) θεωρεί ότι είναι το «βασικό 

δίλημμα» του χρήστη ουσιών. 

     Η δεύτερη θεωρία του ίδιου αναλυτή υποστηρίζει ότι οι χρήστες ψυχότροπων 

ουσιών χαρακτηρίζονται από διαταραγμένες συναισθηματικές λειτουργίες. Αυτή η 

κατάσταση είναι γνωστή ως «αλεξιθυμία». Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, οι 

εξαρτημένοι διαφέρουν από άλλα άτομα στο ότι δεν αναγνωρίζουν τις γνωσιακές 

πλευρές των συναισθηματικών καταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι αλεξιθυμικοί, αντί 

να βιώνουν  ως διαφορετικά τα συναισθήματα της «στενοχώριας», του «θυμού» και 

της «χαράς», έχουν την τάση να τα βιώνουν ως συνολικές σωματικές καταστάσεις και 

εντάσεις. Έτσι, είναι δύσκολο να αξιοποιήσουν τα συναισθήματά τους ως οδηγούς 

για την κατανόηση του εαυτού τους, με αποτέλεσμα να περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό 

μια σημαντική πηγή πληροφοριών και ανατροφοδότησης. Οι καταστάσεις 

συναισθηματικής διέγερσης αποτελούν γι’ αυτούς πηγή άγχους, το οποίο προσπαθούν 

να αποβάλουν με την κατάχρηση ουσιών. Η θεωρία αυτή συνοδεύεται από 
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απαισιοδοξία για τα αποτελέσματα της θεραπείας των χρηστών, καθώς αντιμετωπίζει 

τη χρήση ουσιών ως σοβαρή οριακή παθολογία (Krystal, 1977). 

     Άλλοι αναλυτές (McDougall, 1989) υποστηρίζουν ότι η κατάχρηση ουσιών ανήκει 

στο φάσμα των συμπεριφορών εξάρτησης όπου περιλαμβάνονται οι διαταραχές της 

διατροφής και οι σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο από 

ψυχοσωματικές διαταραχές. Τα ψυχοσωματικά φαινόμενα είναι η εξωτερίκευση των 

εμπειριών, ενώ οι εξαρτήσεις ένας μηχανισμός χειρισμού των ασυνείδητων 

συναισθημάτων και φόβων αλλά και μέρος του «άλλου εαυτού» που πλάθει το άτομο, 

προκειμένου να απαλύνει όσα συναισθήματα βιώνει ως επικίνδυνα για την ύπαρξή 

του. Ωστόσο, η McDougall (1989) είναι πιο αισιόδοξη από άλλους αναλυτές για τα 

αποτελέσματα της θεραπείας, παρόλο που τη θεωρεί μακρόχρονη και δύσκολη 

διαδικασία. 

     Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες έχουν δεχτεί αρκετή κριτική, κυρίως λόγω των 

μεθοδολογικών τους περιορισμών αλλά και της απαισιοδοξίας με την οποία 

αντιμετωπίζουν τα αποτελέσματα της θεραπείας. Εξάλλου, αρκετές μελέτες έχουν 

δείξει ότι οι χρήστες ουσιών αποτελούν μια ετερογενή ομάδα και ότι οι συμπεριφορές 

εξάρτησης καθορίζονται από ποικίλους πολιτισμικούς, ψυχολογικούς, 

συμπεριφοριστικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

 

1.5. Η ιδιοσυγκρασία 

 

Αρκετοί ερευνητές έχουν αναφερθεί στο θέμα της «ιδιοσυγκρασίας»  

(temperament), η οποία αφορά στα ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του 

ατόμου, τη νοητική του υπόσταση και ένα συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας. Η 

ιδιοσυγκρασία σχετίζεται με τα βασικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν 

κατά τη βρεφική ηλικία και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ατόμου (Kaminer, 1994). Η 

ιδιοσυγκρασία έχει συνδεθεί με γενετικούς παράγοντες, στους οποίους, σύμφωνα με 

κάποιους μελετητές, οφείλεται το 40% έως το 60% της προσωπικότητας του ατόμου, 

αλλά και με επιδράσεις που δέχεται το άτομο στην πρώιμη παιδική ηλικία. Τα 

χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας εμφανίζουν σχετική σταθερότητα στο χρόνο και 

τις συνθήκες, ωστόσο είναι δυνατόν να επηρεαστούν από κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Kiesler, 1999). Σύμφωνα με κάποιες μελέτες (Lerner 

& Vicary, 1984; Windle, 1991; Wills et al., 2000) έφηβοι που κάνουν κατάχρηση 
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ουσιών και ιδιαίτερα καπνού, αλκοόλ, μαριχουάνας και οπιούχων, εμφανίζουν στην 

παιδική ηλικία συμπτώματα του συνδρόμου της «δύσκολης ιδιοσυγκρασίας». 

     Ως σύνδρομο της «δύσκολης ιδιοσυγκρασίας» (Thomas & Chess, 1984) θεωρείται 

η κατάσταση ενός παιδιού, η οποία χαρακτηρίζεται από κακή διάθεση, δυσκολίες 

προσαρμογής σε νέες καταστάσεις, έλλειψη συγκέντρωσης, έντονες συναισθηματικές 

αντιδράσεις σε ερεθίσματα και ανωμαλίες σε βασικές βιολογικές λειτουργίες, όπως 

είναι η διατροφή και ο ύπνος. Τα συμπτώματα αυτά χαρακτηρίζουν ένα «δύσκολο 

παιδί», σε αντίθεση με το «εύκολο παιδί», το οποίο δείχνει ενδιαφέρον στα νέα 

ερεθίσματα, προσαρμόζεται στις νέες καταστάσεις, έχει ευχάριστη διάθεση και 

ομαλές βιολογικές λειτουργίες. Επίσης, η υπερκινητικότητα και η ελλειμματική 

προσοχή στην παιδική ηλικία έχουν συνδεθεί με την κατάχρηση ουσιών στην εφηβεία 

(Fergusson, 1993). 

     Αρκετές μελέτες (Dawes et al., 2000) προσπάθησαν να συσχετίσουν την 

ψυχολογική πίεση με τη χρήση ουσιών και υποστηρίζουν ότι ο βαθμός ψυχολογικής 

πίεσης εξαρτάται από τα ίδια τα άτομα. Οι έρευνες αυτές έχουν δείξει ότι τα 

περισσότερα άτομα που κάνουν χρήση αλκοόλ και άλλων ψυχότροπων ουσιών, 

θεωρούν ότι η χρήση βοηθά στη μείωση της ψυχολογικής πίεσης. Οι ατομικές 

διαφορές, όμως, είναι επίσης σημαντικές, ενώ η επίδραση της ψυχολογικής πίεσης 

στις αλλαγές της συμπεριφοράς χρήσης είναι ακόμη αδιευκρίνιστες (Aseltine & Gore, 

2000). 

      Ένα μοντέλο που αποσαφηνίζει τη σχέση ανάμεσα στη ψυχολογική πίεση, την 

ικανότητα αντίστασης και τις άλλες παραμέτρους της προσωπικότητας αφενός, σε 

σχέση με τη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών στην εφηβεία αφετέρου, είναι αυτό της 

κοινωνικής ψυχολογικής πίεσης (Rhodes & Jason, 1990). Το μοντέλο αυτό δίνει 

έμφαση σε ατομικούς και οικογενειακούς παράγοντες, στις στρατηγικές 

αντιμετώπισης της πίεσης και σε ευρύτερους κοινωνικούς παράγοντες, που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εφήβων. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες, 

ωστόσο, ασχολούνται κυρίως με το κάπνισμα και την πειραματική χρήση αλκοόλ, 

χωρίς να αναφέρονται σε σοβαρότερες μορφές εξάρτησης. 

     Η αυτοαποτελεσματικότητα είναι, επίσης, μια άλλη έννοια που χρησιμοποιείται 

συχνά και θεωρείται ότι σχετίζεται με συγκεκριμένες δραστηριότητες, στις οποίες το 

άτομο καλείται να ανταποκριθεί. Η αυτοαποτελεσματικότητα αφορά σε όλες τις 

μορφές συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης και της απόκτησης νέας συμπεριφοράς 

ή της διακοπής της υπάρχουσας συμπεριφοράς (Bandura, 1997). Ουσιαστικά, 
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σχετίζεται με την πεποίθηση του ατόμου ότι διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες και 

μπορεί να αλλάξει μια βλαπτική για την υγεία του συμπεριφορά (π.χ. διακοπή 

καπνίσματος), εάν το θελήσει.  

     Η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας έχει ιδιαίτερη αξία όχι μόνο για την 

πρόληψη της χρήσης ψυχότροπων ουσιών και την απεξάρτηση, αλλά και για τη 

συντήρηση της αποχής από τη χρήση και για την πρόληψη της υποτροπής (Di 

Clemente et al., 1995). Ο βαθμός αυτοαποτελεσματικότητας επιδρά στις επιλογές των 

ατόμων, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για κάθε εργασία, στο χρόνο που 

διαθέτουν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν και στις 

συναισθηματικές τους αντιδράσεις, ενώ οι προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας 

διαφέρουν ως προς το βάθος, το βάρος και τη γενίκευση (Kok et al., 1991). 

 

1.6. Ο ρόλος της οικογένειας 

  

     Ο ρόλος των γονέων στην έναρξη χρήσης ψυχότροπων ουσιών και αλκοόλ στην 

εφηβεία μπορεί να είναι σημαντικός, καθώς σήμερα έχει αποδειχτεί ότι οι 

πιθανότητες ανάπτυξης μιας συμπεριφοράς που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών 

αυξάνονται μέσα από διαδικασίες μάθησης και μίμησης των πρακτικών της 

οικογένειας. Η συσχέτιση ανάμεσα σε ένα ιστορικό αλκοολισμού στην οικογένεια και 

σε σοβαρές μορφές εξάρτησης (Donovan, 1986; Steinglass, 1988; Baumrind, 1990)  

αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της επίδρασης της οικογένειας ως στενού κοινωνικού 

κυττάρου. 

     Σχετικές μελέτες (Wills et al., 1994; Hops et al., 1996) έχουν δείξει ότι η αυξημένη 

χρήση ουσιών από τους εφήβους συνδέεται με τη χρήση ψυχότροπων ουσιών από 

τους γονείς, ενώ προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν και άλλοι παράγοντες, 

όπως η έλλειψη επικοινωνίας, συναισθηματικών δεσμών, ορίων, οι ανεπίλυτες 

συγκρούσεις και οι αντιθέσεις μέσα στην οικογένεια (Turner, 1995). Η κατάχρηση 

ουσιών από τους γονείς πιθανόν οδηγεί σε αναποτελεσματικές γονικές πρακτικές, σε 

κακή σχέση γονέων-παιδιών, σε οικογενειακή δυσλειτουργία και σε αυξημένο 

περιβαλλοντικό άγχος (Chassin et al., 1991). 

     Σε ποιοτική έρευνα (Pollo, 2001) που πραγματοποιήθηκε παράλληλα σε τρεις 

ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Δανία), έγινε εμφανές ότι οι χρήστες ουσιών είτε 

αντιμετώπισαν στη διάρκεια της εφηβείας κάποιο σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, 

όπως διαζύγιο των γονέων, μετανάστευση, φυσική ή συναισθηματική απουσία του 
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πατέρα, είτε παρέστησαν μάρτυρες σε σκηνές σωματικής και λεκτικής κακοποίησης 

της μητέρας. Οι περισσότεροι χρήστες ανέφεραν, επίσης, ότι από την παιδική τους 

ηλικία είχαν έρθει σε επαφή με τη χρήση ουσιών και 50% αυτών δήλωσε ότι έχει 

αδέλφια χρήστες, ή συγγενείς αλκοολικούς είτε χρήστες ουσιών. 

     Η οικογένεια ως πρωταρχικός παράγοντας κοινωνικοποίησης επιδρά έμμεσα ή 

άμεσα στη στάση και στη συμπεριφορά των νεαρών μελών της, με τη συνεχή 

αλληλεπίδραση και τη μίμηση των οικογενειακών προτύπων και πρακτικών. Οι 

έφηβοι που μεγαλώνουν σε οικογένειες όπου γίνεται χρήση ουσιών από τους γονείς, 

έχουν περισσότερες πιθανότητες από άλλους να υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο 

συμπεριφοράς, το οποίο έμαθαν μέσα στην οικογένειά τους και με το οποίο 

προσπαθούν να διαχειριστούν τις συναισθηματικές τους δυσκολίες, τις ανησυχίες, το 

άγχος και τα αδιέξοδά τους. 

     Είναι σαφές ότι το φαινόμενο της χρήσης ουσιών στην εφηβεία, εμφανίζεται και 

σε οικογένειες στις οποίες κανένας από τους δύο γονείς δεν είναι χρήστης. Υπάρχουν 

αρκετά παιδιά και έφηβοι των οποίων οι γονείς δεν κάνουν χρήση ουσιών. 

Κινδυνεύουν, ωστόσο, να εμφανίσουν το πρόβλημα της χρήσης, εάν προέρχονται από 

δυσλειτουργικές οικογένειες που εμποδίζουν τη φυσιολογική τους ανάπτυξη (Lowe & 

Foxcroft, 1993). Η ζωή σε αυτές τις οικογένειες είναι συχνά χαοτική, απρόβλεπτη, 

τυχαία και ασυνεπής, και οι σχέσεις μεταξύ των γονέων ιδιαίτερα δυσλειτουργικές. 

      Συμπερασματικά, λοιπόν, ο κίνδυνος υιοθέτησης από τα παιδιά αρνητικών 

μορφών συμπεριφοράς, όπως η εξάρτηση, είναι αυξημένος σε οποιαδήποτε 

δυσλειτουργική οικογένεια και όχι μόνο σε οικογένειες όπου οι γονείς κάνουν χρήση. 

Στις δυσλειτουργικές οικογένειες τα παιδιά είναι συχνά παραμελημένα, χωρίς όρια, 

γίνονται «αποδιοπομπαίοι τράγοι» και έχουν ελάχιστα παραδείγματα σταθερής 

συμπεριφοράς τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

παρατηρείται έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και σχέσεις που είναι 

«παθολογικές». ένα πλαίσιο, δηλαδή, που εμποδίζει τη συναισθηματική ωρίμανση 

του παιδιού. Μια προοπτική μελέτη (Johnson & Pandina, 1991) έδειξε ότι η γονική 

εχθρότητα και η έλλειψη ζεστασιάς σχετίζονται με αυξημένη χρήση αλκοόλ και 

μαριχουάνας. Ορισμένοι ερευνητές (Steinberg, 1987; Capaldi & Patterson, 1991) 

υποστηρίζουν ότι παιδιά τα οποία προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες 

εμφανίζουν πιο συχνά προβληματική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάχρησης ουσιών. Το διαζύγιο των γονέων επίσης φαίνεται ότι συνδέεται με την 

κατάχρηση αλκοόλ, ιδιαίτερα μεταξύ των αγοριών (Needle et al., 1990). Οι ίδιοι 
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ερευνητές καταδεικνύουν ότι ο δεύτερος γάμος, που αποκαθιστά τη δομή της 

οικογένειας, είναι περισσότερος ωφέλιμος για τα αγόρια παρά για τα κορίτσια, όσον 

αφορά στην περαιτέρω κατάχρηση ουσιών. Επίσης, η παρουσία του πατέρα ή του 

πατριού μειώνει την επίδραση της πίεσης από φίλους για αυξημένη χρήση ουσιών σε 

εφήβους που ζουν σε αστικές περιοχές. Η έλλειψη συναισθηματικών δεσμών και η 

απώλεια ενός σημαντικού προσώπου από τη ζωή του παιδιού, ιδιαίτερα αν κάτι 

τέτοιο συμβεί πριν την ηλικία των 11 χρονών, αποτελούν επιπλέον παράγοντες 

επικινδυνότητας (Werner & Smith, 1992). 

     Στο επίπεδο των ρόλων, μελέτες περιγράφουν έναν πατέρα που μπορεί να είναι 

αυταρχικός ή βίαιος (συνήθως κάνει χρήση αλκοόλ), αλλά εύκολα ελεγχόμενος από 

τη μητέρα, ή έναν πατέρα ο οποίος είναι απόμακρος, συναισθηματικά απών και χωρίς 

ισχύ μέσα στην οικογένεια, σε σύγκριση με τη μητέρα η οποία τον αμφισβητεί μέσω 

του παιδιού (Stanton, Todd and Associates, 1982). Άλλες μελέτες αναφέρονται σε μια 

μητέρα υπερπροστατευτική, η οποία έχει πέραν του δέοντος επιτρεπτική σχέση με το 

παιδί-χρήστη και η οποία θεωρεί «ότι το παιδί της ήταν εύκολο στο μεγάλωμα και 

ποτέ δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα». Γενικά, όταν δε δίνονται σαφείς κατευθύνσεις 

και επιτρέπονται αρκετές μορφές συμπεριφοράς χωρίς όρια, αυξάνονται οι 

πιθανότητες ο έφηβος να εμπλακεί στη χρήση ψυχότροπων ουσιών. 

     Η χρήση ουσιών λειτουργεί «εξισορροπιστικά» για το οικογενειακό σύστημα, 

επιτρέποντας την έκφραση και λειτουργία ορισμένων συμπεριφορών και 

απαγορεύοντας άλλες. Το αποτέλεσμα είναι, σε ορισμένες οικογένειες, η χρήση να 

θεωρείται μέρος της οικογενειακής ζωής και να δυσκολεύει τα μέλη της να δεχτούν 

αλλαγές ή να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις (Steinglass, 1988). Μερικές 

φορές, η οικογένεια χρησιμοποιεί ασυνείδητα το πρόβλημα της χρήσης ουσιών για να 

δώσει προσωρινές λύσεις στα προβλήματα που την απασχολούν. Ενώ, από τη  μια 

πλευρά, το ίδιο το οικογενειακό σύστημα μπορεί να συντηρεί τη χρήση ουσιών, από 

την άλλη, αυτή μπορεί να αποτελεί ταυτόχρονα αιτία ή αποτέλεσμα της 

οικογενειακής δυσλειτουργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα σημαντικό 

ποσοστό των χρηστών ψυχότροπων ουσιών (32,7%) ξεκινά τη θεραπεία λόγω 

οικογενειακών πιέσεων (ΚΕΘΕΑ, 2003). 

     Από τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται ότι το οικογενειακό περιβάλλον παίζει 

σημαντικό ρόλο στην έναρξη της χρήσης ουσιών. Οι οικογενειακές συγκρούσεις, η 

κοινωνική απομόνωση, η χρήση ουσιών από τους γονείς, η κακοποίηση,  

συναισθηματική, λεκτική η σωματική, συνεισφέρουν στην εμφάνιση του φαινομένου. 
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Ωστόσο, η οικογένεια δεν αποτελεί το μοναδικό εξωγενή παράγοντα που μπορεί να 

οδηγήσει τους εφήβους στη χρήση ουσιών. Η ομάδα των ομότιμων και το σχολείο 

μπορούν επίσης να δημιουργήσουν συνθήκες προσφυγής στη χρήση, όταν δεν 

καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των εφήβων για κοινωνικοποίηση. 

 

1.7. Η πίεση των ομότιμων 

 

     Η εφηβεία είναι μια κρίσιμη περίοδος στη ζωή του ανθρώπου, που χαρακτηρίζεται 

από την ανάγκη να βρίσκεται κανείς σε μια ομάδα η οποία έχει τις ίδιες αξίες και τους 

ίδιους στόχους με αυτόν. Μελέτες προοπτικής έχουν δείξει ότι η χρήση ουσιών από 

τους ομότιμους αποτελεί παράγοντα επικινδυνότητας, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει 

σε προβληματική χρήση. 

     Η ανάγκη του «ανήκειν» και η πίεση για ομοιογένεια πιθανόν να έχουν ως 

αποτέλεσμα, υπό ορισμένες συνθήκες, την κατάχρηση ψυχότροπων ουσιών, όταν ο 

έφηβος υιοθετεί ανάλογη συμπεριφορά προκειμένου να γίνει αποδεκτός από τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Σημαντικό ρόλο παίζει, επίσης, το ενδιαφέρον που έχουν 

οι έφηβοι για τη γνώμη σημαντικών προσώπων στη ζωή τους. Ο βαθμός στον οποίο ο 

έφηβος τείνει να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με τη γνώμη αυτών των προσώπων, 

δηλαδή, το κίνητρο να υποταχθεί (Fishbein & Ajzen, 1975), για παράδειγμα, στις 

απόψεις των συνομήλικων σε σχέση με τις ουσίες, μπορεί να επηρεάσει την απόφασή 

του να κάνει χρήση ουσιών. Μολονότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν 

να οδηγήσουν στη χρήση ή και την κατάχρηση, η πίεση των ομότιμων θεωρείται 

σημαντική γιατί αυτοί διαμορφώνουν τη στάση απέναντι στις ουσίες, διευκολύνουν 

την πρόσβαση σε αυτές και μερικές φορές, ενισχύουν τη συμπεριφορά χρήσης ή και 

κατάχρησης (Oetting & Beauvais, 1986). 

     Οι ομότιμοι μπορεί, επίσης, να αποτελέσουν το πρότυπο που τείνει να μιμηθεί ο 

έφηβος (σε μια μελέτη που έγινε, βρέθηκε ότι η σοβαρότερη χρήση μαριχουάνας 

συνδεόταν με τον παραδειγματισμό/ υιοθέτηση ενός μοντέλου συμπεριφοράς) (Brook 

et al., 1992). 

 

1.8. Ο ρόλος του σχολείου 

 

     Η χρήση και κατάχρηση ουσιών έχει διαπιστωθεί ότι συνδέεται με αρνητική 

συμπεριφορά, η οποία εκφράζεται και στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, η χρήση 
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ψυχότροπων ουσιών που εμφανίζεται στην περίοδο της εφηβείας, συνδέεται και με 

άλλου τύπου αρνητικές συμπεριφορές, όπως η διακοπή από το σχολείο και η 

παραβατικότητα. 

     Οι έφηβοι που κάνουν σοβαρή χρήση ουσιών αποκόπτονται βαθμιαία από το 

σχολικό περιβάλλον και εμφανίζουν προβληματική συμπεριφορά η οποία εκφράζεται 

με συχνές απουσίες, κακή επίδοση στα μαθήματα και υψηλή ποσοστά αποβολών 

(Crundall, 1993). 

     Η αιτιολογική σχέση μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και της κατάχρησης 

ουσιών δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς. Δεν είναι γνωστό αν η χρήση οδηγεί σε 

προβληματική συμπεριφορά στο σχολείο ή αν η αδυναμία ένταξης ενός εφήβου στο 

σχολείο μπορεί να οδηγήσει στη χρήση. 

     Σε μια μελέτη (Dishion et al., 1991) έγινε εμφανές ότι η κακή σχολική επίδοση και 

η απόρριψη από τους μη παρεκκλίνοντες ομότιμους στο σχολείο, σχετίζονταν με την 

ένταξη αυτών των ατόμων σε ομάδες εφήβων με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Αυτές 

οι συναναστροφές οδηγούν σε έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο, σε συχνές 

απουσίες, σε ακόμα πιο κακές επιδόσεις και συνδέονται με την κατάχρηση ουσιών. 

     Η ευρύτερη κοινότητα, επίσης, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς η 

διαθεσιμότητα των ουσιών σχετίζεται με αυξημένη χρήση και διακίνηση. Η αντίληψη 

της κοινότητας και η στάση που αυτή διαμορφώνει απέναντι στις ουσίες, επηρεάζει 

το σχολικό περιβάλλον και κατά συνέπεια τους εφήβους που συμμετέχουν σ’ αυτό. 

 

1.9. Οι κοινωνικές συνθήκες 
 

     Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, οι κοινωνικές συνθήκες αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα για τη γένεση όχι μόνο της εξάρτησης αλλά και άλλων φαινομένων, όπως 

είναι η αυτοκτονία και η παραβατική  συμπεριφορά. Ο Durkheim (1887), ήταν ο 

πρώτος που αναφέρθηκε στην έννοια της «ανομίας» στις σύγχρονες κοινωνίες, 

περιγράφοντας το φαινόμενο της «ανομικής αυτοκτονίας». Αναλύοντας τους 

παράγοντες που οδηγούν στην αυτοκτονία αναφέρει ότι όσο πιο χαλαρή είναι η 

κοινωνική αλληλεγγύη και η κοινωνική συνείδηση τόσο τα ποσοστά αυτοκτονίας 

αυξάνονται. Οι έντονες κοινωνικές αναταραχές και οι μεγάλες μεταβολές, κυρίως σε 

οικονομικό επίπεδο (οικονομική καταστροφή ή και άνθιση), μπορούν να 

προκαλέσουν το φαινόμενο της «κοινωνικής ανομίας» που εκφράζεται με κρίση 

αξιών και επηρεάζει τις σχέσεις των ατόμων τόσο σε οικογενειακό όσο και σε 
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κοινωνικό επίπεδο. Αυτή η δυσλειτουργία μπορεί να οδηγήσει ορισμένα άτομα σε 

αυτοκτονία. Η κατάχρηση ουσιών, άλλωστε, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια 

συμβολική μορφή ανομικής αυτοκτονίας. 

     Ο Merton (1968) αναφέρθηκε, επίσης, σε μια κατάσταση ανομίας που εμφανίζεται 

στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία όπου υπάρχει μεγάλη αντίφαση και 

σύγκρουση ανάμεσα στους κανόνες, τις αξίες και τα μέσα τα οποία υιοθετούνται από 

τα άτομα, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση και αβεβαιότητα. Ο ίδιος θεωρεί ότι 

η ανομία ταυτίζεται με την αστάθεια και συνδέεται με την απώλεια της ηθικής και 

την αποθεσμοποίηση. Σε αυτή την κατάσταση ορισμένα άτομα αισθάνονται ξένα 

προς το περιβάλλον τους και απορρίπτοντας τους σκοπούς και τα μέσα που 

υιοθετούνται από την κοινωνία, οδηγούνται σε απόσυρση. Οι τοξικομανείς και οι 

αλκοολικοί αποτελούν συγκεκριμένα παραδείγματα ανθρώπων που αποσύρθηκαν 

κοινωνικά. Ο Fromm (1942), επίσης, αναφέρεται στην ηθική μοναξιά που βιώνει ο 

άνθρωπος στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινωνίες, όπου επικρατεί ανομία. 

     Με αυτήν την έννοια, η κατάχρηση ουσιών θεωρείται σύμπτωμα μιας 

δυσλειτουργικής κοινωνίας, η οποία οδηγεί ορισμένα μέλη της στην 

περιθωριοποίηση, φτάνοντας πολύ συχνά να τα θεωρεί υπεύθυνα για μια σειρά από 

άλλα κοινωνικά προβλήματα και να τα στιγματίζει (Κουκουτσάκη, 2002). Οι 

εξαρτημένοι χρήστες παράνομων ψυχότροπων ουσιών αποτελούν μια από τις 

κοινωνικές ομάδες που βιώνουν αυτές τις συνέπειες του κοινωνικού στιγματισμού και 

του αποκλεισμού (Τσαούσης, 1980). 

     Οποιοσδήποτε διαφοροποιείται κοινωνικά θεωρείται ότι παραβιάζει τα κυρίαρχα 

«ιδεατά» κοινωνικά πρότυπα περί ταυτότητας, η οποία προσδιορίζεται από 

«εσωτερικά» ή «εξωτερικά» χαρακτηριστικά και δεν καλύπτει τις προσδοκίες της 

πλειοψηφίας ως προς τα γνωρίσματα που θα έπρεπε να έχει. Όπως αναφέρει ο 

Goffman (1963), άτομα με σωματικές ιδιαιτερότητες, ιδιαιτερότητες στο χαρακτήρα 

ή διαφορές σε σχέση με το φύλο, τη θρησκεία ή την εθνικότητα εντάσσονται σε 

κατηγορίες, οι οποίες υφίστανται τον κοινωνικό στιγματισμό και πολύ συχνά τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. 

     Η διαδικασία του στιγματισμού είναι ιδιαίτερα ισχυρή απέναντι σε εκείνους που 

«δε συμμορφώνονται» με τις βασικές επιταγές της κυρίαρχης ομάδας, κυρίως σε 

θέματα «ηθικής». Προκειμένου να διατηρήσει τη συνοχή της, η κυρίαρχη ομάδα 

υιοθετεί συνήθως μια θεωρία ή ιδεολογία που ανάγει μια άλλη μικρότερη, με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ομάδα σε αποδιοπομπαίο τράγο. Μια ομάδα μπορεί να 



 22

επιτύχει τη συνοχή και την ενότητά της καθιστώντας ένα ιδιαίτερο μέλος της 

αποδιοπομπαίο τράγο. Έτσι, όσοι αποκλίνουν έστω και λίγο από αυτήν, εξυπηρετούν 

μια «χρήσιμη» λειτουργία, αποτελώντας τη δικλείδα για εκτόνωση των εντάσεων και 

τη βάση για ψευδοενότητα και ψευδοαλληλεγγύη. 

     Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια διαδικασία μετάθεσης των ευθυνών. Στις 

δυσλειτουργικές κοινωνικές ομάδες συνήθως δεν υπάρχει εξέλιξη και μέσα σε αυτές 

γεννιούνται διάφορα συναισθήματα, όπως ο θυμός, η δυσπιστία και ο φθόνος. Έτσι, 

δημιουργείται η ανάγκη να αποφορτιστεί η ομάδα, χωρίς όμως τον κίνδυνο να πληγεί 

ή να καταστραφεί. Τα περισσότερα μέλη της ομάδας υιοθετούν, συνειδητά ή 

ασυνείδητα, την άποψη ότι για αυτά που συμβαίνουν ή θα συμβούν στο εσωτερικό 

της, υπεύθυνα είναι τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν κάποια διαφορά από τα μέλη 

της κυρίαρχης ομάδας. Συνήθως, τα μέλη που επιλέγονται είτε αποβάλλονται, είτε 

πρέπει να μετακινηθούν προς την περιφέρεια, ή να «θεραπευτούν» σε έναν 

«ιδιαίτερο» χώρο, προκειμένου να «προστατευτεί» η ομάδα από τους κινδύνους ή τη 

«μόλυνση». Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ακόμη και η ίδια η θεραπεία, δεν μπορεί 

παρά να στιγματίσει τους ανθρώπους που κάνουν κατάχρηση ουσιών και να τους 

οδηγήσει σε απομόνωση. 

     Η ιδιαίτερα μεγάλη έκταση του προβλήματος στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιοχές όπου ενδημεί η ανεργία και η 

περιθωριοποίηση, αντικατοπτρίζει τις επικρατούσες συνθήκες, οι οποίες πιθανόν να 

συνεισφέρουν στην εμφάνισή του. Μια άλλη ένδειξη της κοινωνικής διάστασης του 

προβλήματος είναι η διαφοροποιημένη, συνήθως αυξημένη χρήση ουσιών, ανάμεσα 

σε εθνικές μειονότητες των εν λόγω χωρών. 

     Ένας άλλος παράγοντας, πιθανόν ενδεικτικός της σημασίας του κοινωνικού 

περιβάλλοντος στην εμφάνιση της χρήσης ουσιών, είναι η επικράτηση της χρήσης σε 

διάφορες χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρούνται σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου, της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής, τόσο σε 

σχέση με την επικράτηση της χρήσης ουσιών στους εφήβους όσο και στις άλλες 

ηλικιακές ομάδες. Για παράδειγμα, η δοκιμή κάνναβης τουλάχιστον μια φορά στη 

ζωή, κυμαίνεται από 7-10% στην Πορτογαλία και στη Φιλανδία, ενώ φτάνει στο 30% 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο 36,9% στις ΗΠΑ, οι οποίες παρουσιάζουν τα 

υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. (ΕΚΠΝΤ, 2003). Στην 

Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται από 10 έως 12% (ΕΚΤΕΠΝ, 2004). 

Επίσης, η προβληματική χρήση ουσιών (ενέσιμη χρήση ή μακροχρόνια συστηματική 
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χρήση οπιούχων, κοκαΐνης ή και αμφεταμινών) παρουσιάζει σημαντικές 

διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών (ΕΚΠΝΤ, 2003). 

     Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα αφορά τη διαθεσιμότητα της κάθε ουσίας και τη 

δημιουργία κουλτούρας που «ευνοεί» τη χρήση. Όταν μια ουσία είναι εύκολα 

διαθέσιμη, συνήθως αυξάνεται και η διάδοσή της, όπως, για παράδειγμα, ο καπνός 

και το αλκοόλ. Η χρήση κάθε ουσίας, η φαρμακευτική της δράση και οι ιδιότητες που 

της αποδίδονται σε κάθε χρονική στιγμή από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, 

διαμορφώνουν μια ορισμένη υποκουλτούρα και καθορίζουν τον τρόπο λήψης της και 

στο πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται. Επίσης, η αυστηρή νομοθετική 

αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, μπορεί να 

δημιουργήσει κατηγορίες «παράνομων» και «αποκλινόντων», οι οποίοι είναι 

αναγκασμένοι να ζουν στο περιθώριο για να εξασφαλίσουν την ουσία. Οι υψηλές 

τιμές των παράνομων ψυχότροπων ουσιών οδηγούν τους χρήστες, λόγω οικονομικής 

ανάγκης, σε μια σειρά από εγκληματικές πράξεις (κλοπές, ληστείες κ.α.), 

προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα για τη δόση τους. Με αυτόν τον τρόπο 

περιθωριοποιούνται ακόμη περισσότερο, στιγματίζονται και η έννοια «τοξικομανής» 

ταυτίζεται με την έννοια «εγκληματίας». Οι Lindesmith και Gagnon (1967) 

υποστηρίζουν ότι η κοινωνική τάξη, το επάγγελμα, η θρησκεία, η περιοχή και η 

χρονική στιγμή, είναι σημαντικοί παράγοντες για να θεωρηθεί μια συμπεριφορά 

αποκλίνουσα ή παράνομη, ενώ ο Gossop (1993) κάνει εκτενή αναφορά στις 

πολιτισμικές μεταβλητές που επηρεάζουν τη χρήση ναρκωτικών στις διάφορες χώρες 

του κόσμου. 

     Οι υποστηρικτές της άποψης ότι το κοινωνικό περιβάλλον παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην εμφάνιση της εξάρτησης από ψυχότροπες ουσίες, αναφέρονται συχνά στο 

γεγονός ότι πολλοί Αμερικανοί βετεράνοι του Βιετνάμ διέκοψαν τη χρήση ηρωίνης, 

από την οποία είχαν εξαρτηθεί στη διάρκεια του πολέμου, αμέσως μόλις επέστρεψαν 

στο σπίτι τους.  

     Κλείνοντας, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι διάφορες θεωρίες και έρευνες για την 

ανθρώπινη συμπεριφορά, όσο αξιόπιστες και αν είναι, αφορούν την απεικόνιση μιας 

περιορισμένης, ρευστής και «ελέγξιμης» αλήθειας, είτε αυτή αφορά τη βιολογική, τη 

ψυχολογική, την κοινωνική, είτε την οικογενειακή παράμετρο του προβλήματος. Η 

τάση να θεωρείται ο πληθυσμός των εξαρτημένων ως ομοιογενής και να αγνοούνται 

οι διαφορές ανάμεσα στα άτομα και στις ομάδες που τον συγκροτούν έχει, επίσης, 
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σοβαρές επιπτώσεις στο διαγνωστικό επίπεδο και περιορίζει σημαντικά τις 

παρεμβάσεις πρόληψης και θεραπείας. 

     Η τοξικοεξάρτηση αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο το οποίο χρειάζεται 

αντιμετώπιση γιατί έχει κόστος για το άτομο, την οικογένεια και την κοινωνία. Τα 

θεραπευτικά προγράμματα είναι απαραίτητο να οργανώνονται με βάση τις ανάγκες 

των εξαρτημένων και όχι μόνο τις ιδεολογικές προσεγγίσεις των ειδικών. 

     Επομένως, είναι θετικό το γεγονός ότι πολλές και διαφορετικές θεραπευτικές 

προσεγγίσεις, με ή χωρίς φαρμακευτική υποστήριξη, έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες 

χώρες. Οι προσεγγίσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική και 

οικογενειακή θεραπεία, στοχεύοντας όχι μόνο στην αποχή από τη χρήση των ουσιών, 

αλλά και στην κοινωνική επανένταξη και στη μείωση της βλάβης που επιφέρουν στο 

άτομο και στην κοινωνία οι ψυχότροπες ουσίες. Παρά τις διαφορές τους, οι διάφορες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις της τοξικοεξάρτησης έχουν κάποιους κοινούς στόχους. Ο 

πρώτος στόχος είναι η αποχή ή μείωση της χρήσης παράνομων ουσιών. Ο δεύτερος 

είναι η βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και της κοινωνικής 

λειτουργικότητας των ατόμων με προβλήματα κατάχρησης ουσιών. Ο τρίτος είναι η 

μείωση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια ασφάλεια. Οι κίνδυνοι 

αυτοί αφορούν μορφές συμπεριφοράς που ενέχουν κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών 

ασθενειών ή συνδέονται με εγκλήματα κατά προσώπων ή περιουσίας και προέρχονται 

από άτομα τα οποία κάνουν κατάχρηση ουσιών. Όλες οι προσεγγίσεις συμβάλλουν 

και χρειάζεται να διασταυρώνονται, να συνδυάζονται και να χρησιμοποιούνται για 

αλληλοέλεγχο. Βέβαιο είναι ότι η διερεύνηση του βιολογικού παράγοντα ως 

μεταβλητής, δεν αρκεί για την εξήγηση του φαινομένου της χρήσης ψυχότροπων 

ουσιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

2.1. Οι δημοκρατικές θεραπευτικές κοινότητες 

 

     Η θεραπευτική κοινότητα γεννήθηκε στην Αγγλία, στη διάρκεια του Δεύτερου 

Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα στο ιδιαίτερα δομημένο και ιεραρχημένο σύστημα των 

στρατιωτικών νοσοκομείων που υποδέχονταν στρατιώτες, οι οποίοι γύριζαν από το 

μέτωπο και αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας (Broekaert et al., 2006; 

Whiteley, 2004). Μέσα σε αυτό το κλίμα, μια ομάδα νέων επαγγελματιών υγείας με 

ψυχαναλυτική κυρίως κατεύθυνση, ανέπτυξε ένα καινοτόμο θεραπευτικό περιβάλλον 

που προωθούσε την εμπιστοσύνη στην ομάδα, τις ατομικές ελευθερίες, το αίσθημα 

της ατομικής ευθύνης στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και την ταύτιση με την 

ομάδα και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των νοσηλευομένων. Ανάμεσα στους 

πρωτεργάτες των θεραπευτικών κοινοτήτων συγκαταλέγονται οι Bion, Rickman, 

Bridger και Foulkes, που εργάζονταν στο νοσοκομείο Northfield (Hyde, 1988; Mitls 

& Harrison, 2007). Την ίδια περίπου περίοδο και ο Maxwell Jones, του οποίου το 

όνομα συνδέθηκε κυρίως με το μοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας, διαμόρφωσε 

ανεξάρτητα από τους παραπάνω το μοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας, αρχικά στο 

Mill Hill, μονάδα του νοσοκομείου Maudsley του Λονδίνου και στη συνέχεια το 

ανέπτυξε στο νοσοκομείο Henderson (Kennard, 1983). 

     Η θεραπευτική κοινότητα αποτέλεσε ένα «μεταβατικό» μοντέλο που είχε σκοπό 

να βοηθήσει τους επαναπατριζόμενους αιχμάλωτους πολέμου, ώστε να 

προσαρμοστούν καλύτερα στη νέα τους ζωή ως πολίτες. Μετά τον πόλεμο οι 

θεραπευτικές κοινότητες προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες, έχοντας στόχο την 

ανάκαμψη ψυχικά ασθενών, των οποίων η κατάσταση παρουσίαζε χαρακτηριστικά 

παρόμοια με εκείνων που είχαν βοηθηθεί από το μοντέλο κοινότητας στη διάρκεια 

του πολέμου. 

     Ο Maxwell Jones στο νοσοκομείο Henderson, υιοθέτησε το μοντέλο της 

«δημοκρατικής» διαχείρισης της μονάδας των ασθενών, όπως αυτό είχε εφαρμοστεί 

στο νοσοκομείο του Mill Hill στη διάρκεια του πολέμου. Αντίστοιχα, ο Thomas Main 
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στο νοσοκομείο Cassel, υιοθέτησε το μοντέλο του νοσοκομείου Northfield, το οποίο 

είχε επισκεφτεί. Ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «θεραπευτική 

κοινότητα» το 1946 σε ένα μνημειώδες άρθρο όπου παρουσιάζει τον τρόπο με τον 

οποίο προσωπικό και ασθενείς αλληλεπιδρούν και λειτουργούν με αμοιβαιότητα σε 

ένα περιβάλλον κοινότητας, προκειμένου να επιτύχουν την κοινωνική επανένταξη 

των τελευταίων. Στο ίδιο άρθρο, εξετάζονται οι επιπτώσεις από την αλλαγή του 

παραδοσιακού ρόλου των ασθενών και του προσωπικού, όπως αυτή συντελέστηκε 

στο Northfield και ήρθε σε αντίθεση με το τότε κοινωνικό κατεστημένο. Ένα από τα 

σημαντικότερα στοιχεία εκείνη την εποχή ήταν ότι οι ασθενείς ή , όπως 

αποκαλούνταν, τα «μέλη της κοινότητας» συμμετείχαν ενεργά στην επίλυση των 

προσωπικών τους θεμάτων στο πλαίσιο των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας που 

επικρατούσαν. 

      Ο Jones (1957), εξάλλου, αναφέρει ότι στο Mill Hill, που αποτελούσε μονάδα για 

ψυχοσωματικές διαταραχές, όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειχναν 

συσχετισμούς ανάμεσα στα σωματικά συμπτώματα και τις συναισθηματικές 

συγκρούσεις, συζητιόνταν στις συχνές συναντήσεις των ασθενών και του 

προσωπικού. Ως αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών, οι ασθενείς άρχισαν να 

αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στα συμπτώματά τους. Οι νέοι ασθενείς 

προσαρμόζονταν γρήγορα και υιοθετούσαν αυτή τη στάση, δεχόμενοι ότι η θεραπεία 

απευθύνεται στα αίτια της εσωτερικής σύγκρουσης παρά στα συμπτώματα. Αυτό 

ενίσχυσε την άποψη για τα οφέλη που μπορούν να προέλθουν από το μοίρασμα της 

γνώσης, με τους ίδιους τους ασθενείς, για τις αιτίες των συμπτωμάτων και από τη 

θεραπεία των συναισθηματικών συγκρούσεων. Η εμπειρία αυτή αξιοποιήθηκε 

αργότερα στη μονάδα κοινωνικής επανένταξης του νοσοκομείου του Henderson. 

Ολομέλειες της κοινότητας, θεραπευτικές ομάδες και εργαστήρια πραγματοποιούνταν 

σε σταθερή βάση και προωθούσαν την ανταλλαγή πληροφοριών, την έκφραση 

συναισθημάτων και την ειλικρινή και ανοικτή συζήτηση για τα ατομικά προβλήματα 

αλλά και εκείνα της ομάδας. 

     Οι δημοκρατικές διαδικασίες που είχαν υιοθετηθεί ήταν σημαντικότερες για την 

επανένταξη των ασθενών από ότι η προσωπική θεραπεία καθαυτή (Jones, 1957). Από 

παθητικοί αποδέκτες της θεραπείας, οι ασθενείς γίνονταν ενεργά μέλη μιας 

κοινότητας που προωθούσε την προσωπική αλλαγή και τον εκδημοκρατισμό στο 

ψυχιατρείο. Τα στοιχεία αυτού του μοντέλου ήταν η αμφίδρομη επικοινωνία και η 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, ο καταμερισμός της εξουσίας, η 
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συναινετική λήψη αποφάσεων και η κοινωνική μάθηση μέσω της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης (Jones, 1953). 

     O Rapaport (1960) καταγράφοντας την εμπειρία του Henderson αναφέρει ότι η 

θεραπευτική κοινότητα εκείνης της περιόδου είχε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: 

α) Τη συμμετοχή στην κοινότητα, με την ανοιχτή επικοινωνία και ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των μελών. 

β) Τη δημοκρατία, το δικαίωμα, δηλαδή, των μελών σε ψήφο, ανεξάρτητα από τη 

θέση τους στην ιεραρχία. 

γ) Την επιτρεπτικότητα, που σήμαινε ότι τα μέλη όφειλαν να ανέχονται και να 

αντιμετωπίζουν τη διαταραγμένη συμπεριφορά και όχι απλώς να την τιμωρούν. 

δ) Την άμεση αντιπαράθεση, που σήμαινε ότι τα μέλη έπρεπε να αντικρίζουν κατά 

πρόσωπο τα προβλήματά τους και να αντιμετωπίζουν τις ερμηνείες που δίνουν τα 

άλλα μέλη της ομάδας για αυτά. 

     Ο Maxwell Jones αποχώρησε από το Henderson το 1959 και τα επόμενα χρόνια 

εργάστηκε σε θεραπευτικές κοινότητες εξελίσσοντας περαιτέρω τη θεωρία για το 

μοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας και της κοινωνικής θεραπείας, σύμφωνα με την 

οποία το κοινωνικό περιβάλλον αξιοποιείται για να επιφέρει την προσωπική αλλαγή. 

Στη Βρετανία τη δεκαετία του ’60 οι θεραπευτικές κοινότητες συνέχισαν να 

οργανώνονται σε πτέρυγες ψυχιατρείων ή σε ψυχιατρικές κλινικές γενικών 

νοσοκομειακών μονάδων, είτε ως προγράμματα διαμονής είτε ως κέντρα ημερήσιας 

φροντίδας. Οι βασικές αρχές των πρώτων θεραπευτικών κοινοτήτων διαδόθηκαν 

ευρέως, και αντίστοιχες μονάδες δημιουργήθηκαν σε πολλές χώρες. Οι υποστηρικτές 

τους προσπάθησαν συγχρόνως να μειώσουν τον έλεγχο που ασκούσαν οι 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας στους ασθενείς, να αμφισβητήσουν οι ίδιοι την  

αυθεντία που τους παρείχε ο παραδοσιακός ρόλος του ειδικού ή του επαγγελματία και 

να εμπλέξουν τους ασθενείς στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες αφορούσαν την υγεία 

τους και διάφορα άλλα θέματα. Οι θεραπευτικές κοινότητες συνδέθηκαν στενά με το 

κίνημα της «κοινωνικής ψυχιατρικής» (Clark, 1999), του οποίου εκφραστές 

διεκδίκησαν τον εκδημοκρατισμό των ψυχιατρικών νοσοκομείων και το άνοιγμά τους 

στην κοινωνία. Το σύνθημα για «ανοιχτές πόρτες» των ψυχιατρείων συνδέθηκε με τις 

θεραπευτικές κοινότητες, οι οποίες αποτελούσαν ένα μοντέλο που υποστήριζε τα 

δικαιώματα των ασθενών στην πράξη (Clark, 1977). 
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2.2. Οι ιεραρχημένες θεραπευτικές κοινότητες 

 

     Η εξέλιξη των θεραπευτικών κοινοτήτων στην Αγγλία και γενικότερα στην 

Ευρώπη, διαφέρει αρκετά από την αντίστοιχη των αμερικάνικων θεραπευτικών 

κοινοτήτων. Το 1958, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, έγινε η πρώτη 

προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα θεραπευτικό πλαίσιο, όπου πρώην χρήστες 

ναρκωτικών και πρώην αλκοολικοί θα ζούσαν μαζί και θα αλληλοβοηθούνταν στη 

διαδικασία της απεξάρτησης. Στην προσπάθεια αυτή δεν συμμετείχαν επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας, αλλά κυρίως πρώην αλκοολικοί και τοξικομανείς που επιχείρησαν να 

δημιουργήσουν ένα δομημένο θεραπευτικό πλαίσιο, αντίθετο προς το χαώδη κόσμο 

της χρήσης. Αυτό το μοντέλο επικράτησε τα επόμενα χρόνια στις ΗΠΑ και 

ταυτίστηκε με την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης. Επομένως, οι Αμερικανοί 

χρησιμοποίησαν τον όρο «θεραπευτική κοινότητα» αναφερόμενοι σε ένα 

ιεραρχημένο θεραπευτικό πλαίσιο, προοριζόμενο κυρίως για χρήστες 

εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν τον ίδιο όρο, εννοώντας 

ένα δημοκρατικό, θεραπευτικό πλαίσιο που αφορούσε άτομα με προβλήματα ψυχικής 

υγείας. 

     Πριν από τη δημιουργία της πρώτης θεραπευτικής κοινότητας στην Αμερική, 

λειτουργούσαν οι ομάδες αυτοβοήθειας των Ανώνυμων Αλκοολικών (ΑΑ), που είχαν 

ξεκινήσει το 1935, και οι ομάδες των Ανώνυμων Ναρκομανών (ΑΝ), που ξεκίνησαν 

το 1952 (Best et al., 2001). Το «Μεγάλο Βιβλίο» (Big Book), το οποίο αποτελεί τη 

«Βίβλο» των ΑΑ, αναφέρει ότι το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην 

αλληλοϋποστήριξη εκείνων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και ότι οι ίδιοι οι ασθενείς 

είναι οι πλέον ειδικοί να βοηθήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Όταν κάποιο 

μέλος των ΑΑ καταφέρει την αποχή και να σταθεροποιήσει τη ζωή του, το 

σημαντικότερο βήμα είναι να περάσει αυτό το μήνυμα στους άλλους που έχουν 

πρόβλημα (ΑΑ, 1939). 

     Ακολουθώντας την αρχή αυτή, ο Charles Dederich, πρώην στέλεχος μιας εταιρίας 

πετρελαιοειδών και μέλος των Ανώνυμων Αλκοολικών (ΑΑ), διοργάνωνε 

εβδομαδιαίες ομάδες συζήτησης στο διαμέρισμά του, στις οποίες συμμετείχαν 

τοξικομανείς και αλκοολικοί. Από αυτές τις ομάδες προέκυψε το Synanon, το οποίο 

οφείλει το όνομά του σε συμφυρμό των λέξεων «σεμινάριο» (seminar) και 

«συμπόσιο» (symposium) –επινόηση των μελών της ομάδας, καθώς προσπαθούσαν 

να βρουν ένα όνομα για το σπίτι τους που να συνδυάζει την έννοια της συμβίωσης 
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και των φιλοσοφικών αναζητήσεων (Yablonsky, 1989). Η άποψη ότι οι 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας δεν μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στους 

εξαρτημένους ήταν και παραμένει κυρίαρχη τόσο στους ΑΑ όσο και στο Synanon. 

     Στην αρχή η σχέση μεταξύ των ΑΑ και του Synanon ήταν στενή. Οι ΑΑ 

λειτουργούν βάσει των αρχών που περιγράφονται ως τα «12 βήματα». Στα «12 

βήματα» περιλαμβάνονται η παραδοχή της προσωπικής αδυναμίας απέναντι στο 

αλκοόλ, η πίστη και η εμπιστοσύνη σε μια δύναμη ανώτερη από τον «εαυτό», η 

αυτοεξέταση κ.ά. (Ανώνυμοι Αλκοολικοί, 1952; Nealon-Woods, Ferrari & Jason, 

1995). Κάποιες από τις αλλαγές, όμως, που εισήγαγε ο Dederich στις ομάδες τις 

οποίες διηύθυνε ανέτρεπαν το πλαίσιο λειτουργίας των ΑΑ. Ο David Deitch 

(Πουλόπουλος, 1998) υποστήριξε ότι ο Dederich εισήγαγε στις ομαδικές συναντήσεις 

των ΑΑ την άμεση αντιπαράθεση σε θέματα τρέχουσας συμπεριφοράς, καθώς και την 

έννοια «εδώ και τώρα» σε αντίθεση με το «εκεί και τότε». Αποτέλεσμα αυτών των 

αλλαγών ήταν, πριν από το τέλος του πρώτου χρόνου λειτουργίας των ομάδων, οι 

περισσότεροι αλκοολικοί να τις εγκαταλείψουν. Αντίθετα, οι τοξικομανείς συνέχισαν 

τις συναντήσεις τους με τον Dederich και διέκοψαν τη συμμετοχή τους στις ομάδες 

ΑΑ. Σύντομα οι τοξικομανείς προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια νέα κοινότητα 

υπό την καθοδήγηση του Dederich, και μέσω αυτής της διαδικασίας οδηγήθηκαν 

στην ίδρυση του Synanon. 

     Παρά τις όποιες διαφορές μεταξύ των συναντήσεων των Ανώνυμων Αλκοολικών 

και του Synanon, η σχέση του Dederich με τους ΑΑ ήταν καθοριστική για τη φύση 

των ομάδων. Η δημόσια συζήτηση των προσωπικών ιστοριών και προβλημάτων, οι 

ομάδες αυτοβοήθειας, η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών στην ομάδα και το 

γενικό αίσθημα συντροφικότητας, είναι στοιχεία που έχουν την καταγωγή τους στις 

ομάδες ΑΑ, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’30 από τον 

ιδρυτή τους William Griffith Willson, γνωστό ως Bill W. 

     Οι ρίζες των Ανώνυμων Αλκοολικών και του Synanon βρίσκονται στην Ομάδα 

της Οξφόρδης (Oxford Group), μια θρησκευτική κίνηση για την πνευματική 

αναγέννηση, που δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα. Αυτή η ομάδα 

εμφανίστηκε τα επόμενα χρόνια με διαφορετικές ονομασίες, όπως First Christian 

Fellowship ή Moral Retreatment, και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκστρατεία 

ενάντια στον κομμουνισμό την περίοδο του Μακαρθισμού, στη δεκαετία του ’50 

στην Αμερική (Kennard, 1983). Η σύνδεση της καταγωγής των αμερικάνικων 

θεραπευτικών κοινοτήτων με θρησκευτικού τύπου ομάδες, βοηθά στην κατανόηση 
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της πουριτανικής ηθικής που επικράτησε τα επόμενα χρόνια (σε ορισμένες 

περιπτώσεις εμφανίζεται ακόμη και σήμερα), καθώς επίσης και του πολιτικού 

συντηρητισμού που συνήθως τις διακρίνει. Ο Bill W., ιδρυτής των ΑΑ, ήταν ο ίδιος 

μέλος της Ομάδας της Οξφόρδης, η οποία πρέσβευε τα εξής: το «μοίρασμα», τη 

δημόσια, δηλαδή, εκμυστήρευση των αμαρτιών, την «καθοδήγηση», που δήλωνε ότι 

οι πράξεις των ηγετών επηρεάζονται από μια θεία δύναμη, την «αλλαγή», τη 

δραματική, δηλαδή, μεταμόρφωση του ατόμου σε έναν ξαναγεννημένο άνθρωπο- 

συχνά με την έννοια της «αποκάλυψης»-, την «αποκατάσταση», όρος που δήλωνε ότι 

το άτομο συγχωρείται για τις αμαρτίες του, τις οποίες έχει ήδη αναλάβει τη δέσμευση 

να μην επαναλάβει στο μέλλον, και τέλος την υιοθέτηση απόλυτων αξιών, όπως η 

απόλυτη αγνότητα, η απόλυτη ειλικρίνεια, ο απόλυτος αλτρουισμός και η απόλυτη 

αγάπη (Glaser, 1977). 

     Αυτές οι διαδικασίες και αξίες εμφανίζονται σε θεραπευτικές κοινότητες όπου η 

επιδίωξη της «αλλαγής» και της «τελειότητας» είναι συνεχής και η κυρίαρχη 

ιδεολογία πρεσβεύει πως η νέα ταυτότητα για την οποία τα μέλη αγωνίζονται, 

αποκτάται συνήθως με την «κάθαρση». Αυτού του τύπου οι θεραπευτικές 

κοινότητες, επειδή διέπονται από ισχυρές ιδεολογικές και θεοκρατικές αρχές, συχνά 

προσφέρουν σε ορισμένα άτομα ένα πλαίσιο αρχών, κανόνων και στόχων με το οποίο 

συμμορφώνονται και μέσα στο οποίο δημιουργούν δυνατές σχέσεις. Με τέτοιου 

είδους διαδικασίες, όμως, οι εν λόγω θεραπευτικές κοινότητες διατρέχουν συχνά τον 

κίνδυνο να μετατραπούν σε κοινότητες λατρείας («cult»), κυρίως όταν δεν 

καταφέρνουν να λειτουργήσουν ως «ανοικτά συστήματα» σε συνεχή αλληλεπίδραση 

με την ευρύτερη κοινωνία και όταν η εξουσία των ηγετών τους είναι ανεξέλεγκτη. 

     Καλό παράδειγμα του πως μπορεί αυτό να συμβεί, αποτελεί το ίδιο το Synanon. 

Έπειτα από 15 χρόνια λειτουργίας και πάντα υπό την ηγεσία του Charles Dederich, 

ήταν έτοιμο να μετατραπεί σε κοινότητα λατρείας, κυριαρχούμενο από την 

πεποίθηση ότι ο υπόλοιπος κόσμος ήταν «σάπιος» και ότι όποιος προερχόταν από 

αυτόν μπορούσε να μετατραπεί σε μελλοντικό εχθρό. Αυτό ήταν το αποκορύφωμα 

μιας ανεξέλεγκτης ηγεσίας, η οποία τα πρώτα χρόνια ενισχύθηκε από την 

αυξανόμενη εισαγωγή νέων χρηστών ουσιών, οι οποίοι αναζητούσαν καταφύγια στο 

Synanon, από τις έντονες σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στα μέλη του Synanon, 

αλλά και από τις δυσκολίες, την αρνητική στάση και τις αντιδράσεις στη γειτονιά, της 

οποίας οι κάτοικοι δεν ήθελαν να δεχτούν την εγκατάσταση ενός προγράμματος για 

χρήστες. Τα επόμενα χρόνια, η μυθοποίηση του Synanon ως αυθεντικού μοντέλου 
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κοινωνικής συμβίωσης, το οποίο παρεμπιπτόντως θεραπεύει την τοξικοεξάρτηση και 

η αγιοποίηση του ίδιου του Dederich, οδήγησαν στην κατάρρευση. Αξίζει, ωστόσο, 

να σημειωθεί ότι το μοντέλο αυτό, παρόλο που είχε αποτελέσματα στη θεραπεία των 

εξαρτημένων τοξικομανών, δεν υποστηρίχτηκε οικονομικά από το κράτος ούτε στην 

έναρξή του ούτε στη συνέχεια. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, στην περίοδο της 

δημιουργίας του Synanon χρηματοδοτούσε δύο δημόσια νοσοκομεία, το Lexington 

στο Κεντάκι και το Ft. Worth στο Τέξας, για να αναπτύξουν προγράμματα για 

τοξικομανείς, τα οποία ωστόσο ήταν χαμηλής αποτελεσματικότητας. Στο Lexington, 

το 1965, οι Dole και Nyswander εφάρμοσαν για πρώτη φορά τα προγράμματα 

υποκατάστασης με μεθαδόνη, μια συνθετική οπιούχα ουσία, η οποία είχε 

ανακαλυφθεί από Γερμανούς χημικούς στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου 

Πολέμου, αλλά δεν είχε μέχρι τότε κλινική εφαρμογή στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης (Gernstein & Harwood, 1990). 

     Η Αμερική των αντιθέσεων, των πολιτικών διακρίσεων και των κοινωνικών 

ανισοτήτων ενίσχυσε τη βασική ιδεολογία του Synanon, ότι, δηλαδή, η κοινωνία 

είναι «άρρωστη» και αποκλειστικά υπεύθυνη για το πρόβλημα της εξάρτησης, το 

οποίο όχι μόνο δεν πρόκειται να επιλύσει αλλά συνεχώς αναπαράγει. Επομένως, το 

μέλος που δεν ήθελε να υποτροπιάσει στη χρήση των ουσιών, έπρεπε να παραμείνει 

στην κοινότητα για την υπόλοιπη ζωή του. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους 

οποίους, τελικά, το Synanon από θεραπευτική κοινότητα μετατράπηκε σε κοινότητα 

λατρείας. Ο ίδιος ο Dederich υποτροπίασε στη χρήση του αλκοόλ. Παρόλο που αυτό 

αποτέλεσε την αρχή του τέλους για το Synanon, η συμβολή του Dederich στη 

θεραπεία των τοξικοεξαρτημένων είναι αδιαμφισβήτητη.  

     Εκτός από το γεγονός ότι το Synanon πρόσφερε βοήθεια σε πολλούς 

εξαρτημένους, οι περισσότερες από τις μεταγενέστερες θεραπευτικές κοινότητες 

έχουν την αφετηρία τους στο μοντέλο αυτό- όπως αναγνωρίζεται ευρέως- είτε γιατί 

το χρησιμοποίησαν ως πρότυπο είτε, ακόμα πιο άμεσα, επειδή ιδρύθηκαν από πρώην 

μέλη του Synanon ή από πρόσωπα που εκπαιδεύτηκαν σε αυτό. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το πρόγραμμα Daytop της Νέας Υόρκης. Βέβαια, μετά την 

κατάρρευση του Synanon το 1975, πολλές θεραπευτικές κοινότητες διέγραφαν από 

την ιστορία τους οποιαδήποτε σχέση με αυτό, φοβούμενες την κριτική που θα 

προέκυπτε από μια πιθανή ταύτιση και ταυτόχρονα τον κίνδυνο να θεωρηθούν και οι 

ίδιες κοινότητες λατρείας. Οι επικριτές του Synanon δεν το αναγνωρίζουν ως 

θεραπευτική κοινότητα, αλλά ως κοινότητα λατρείας που με την «πλύση εγκεφάλου» 
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και διάφορες φιλοσοφικές θεωρίες, κατάφερε να κρατήσει κάποιους ανθρώπους 

μακριά από τα ναρκωτικά. 

     Άραγε τι ισχύει πραγματικά; Υπήρξε ποτέ το Synanon θεραπευτική κοινότητα ή 

ήταν πάντα κοινότητα λατρείας; Είναι οι θεραπευτικές κοινότητες μέθοδος 

απεξάρτησης ή αποτελούν διαφορετικού τύπου κοινόβια που βαθμιαία «κλείνουν» ως 

σύστημα και μετατρέπονται σε κοινότητες λατρείας; 

      Ακόμα και σήμερα υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες ανάμεσα στις κοινότητες 

λατρείας(cult) και στις θεραπευτικές κοινότητες, που συχνά οδηγούν το κοινό ή 

άλλους επαγγελματίες του χώρου σε σύγχυση. Για παράδειγμα, και οι δύο 

απευθύνονται σε άτομα που παρουσιάζουν συναισθηματικά και κοινωνικά 

προβλήματα, απαιτώντας προσωπική δέσμευση και συμμόρφωση στις αρχές και 

στους κανόνες που οι ίδιες έχουν υιοθετήσει. Και στις δύο ζητείται από τα μέλη να 

δείξουν εμπιστοσύνη, ενώ αναπτύσσουν έναν κώδικα επικοινωνίας που 

συμπεριλαμβάνει μια συγκεκριμένη «κοινοτική» γλώσσα, σύμβολα και κανόνες. 

Τέλος, στην προσπάθειά τους να επιτύχουν, και οι δύο χρειάζονται ως ένα βαθμό να 

παραμείνουν σε απόσταση από την ευρύτερη κοινωνία. 

     Η σημαντική διαφορά ανάμεσά τους έγκειται στο γεγονός ότι οι θεραπευτικές 

κοινότητες έχουν ως κύριο στόχο τη θεραπεία των ανθρώπων που συμμετέχουν σε 

αυτές, ενώ στις κοινότητες λατρείας η «αναζήτηση της αλήθειας», η «θεία φώτιση» 

και η υπηρέτηση μιας «υπέρτατης δύναμης» αποτελούν τους κύριους στόχους. στις 

τελευταίες, η διακοπή της χρήσης των ουσιών από τα μέλη αποτελεί δευτερογενές 

όφελος. Επίσης, οι θεραπευτικές κοινότητες ενισχύουν την κοινωνική επανένταξη 

των μελών τους, ενώ τα μέλη των κοινοτήτων λατρείας δεσμεύονται να παραμείνουν 

σε αυτές μέχρι το τέλος της ζωής τους. Αυτή η ισόβια σχέση και η απόλυτη 

συμμόρφωση προς τους κανονισμούς και τις νόρμες της κοινότητας λατρείας 

οδηγούν συνήθως τα μέλη τους να αντιμετωπίζουν με επιθετικότητα την κοινωνία. 

Πολύ συχνά οι ηγέτες, προσπαθώντας να διατηρήσουν τη συνοχή της ομάδας, 

εφευρίσκουν εξωτερικούς, απειλητικούς για το σύστημα εχθρούς και προσφέρουν 

στα μέλη ένα μοντέλο ανάλυσης του κοινωνικού περιβάλλοντος, όπου οι μύθοι 

ανατρέπουν την πραγματικότητα και γίνονται κομμάτι της ιστορίας της ομάδας. Οι 

διαδικασίες για τον έλεγχο των μελών της ομάδας ενισχύουν την εξουσία των ηγετών. 

Αντίθετα, οι αποφάσεις σε μια θεραπευτική κοινότητα, παρόλο που δεν λαμβάνονται 

πάντα με δημοκρατικό τρόπο, είναι ανοιχτές σε κριτική. 
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     Ο Kennard (1983), αναφέρει τρεις τρόπους με τους οποίους η κοινότητα μπορεί να 

προστατευτεί από τον κίνδυνο να μετεξελιχθεί σε κοινότητα λατρείας: α) Οι 

θεραπευτικές κοινότητες πρέπει να κρατούν πάντα ανοιχτό ένα δίαυλο επικοινωνίας 

με την ευρύτερη κοινωνία, να δέχονται και να συζητούν την κριτική και να μην 

θεωρούν τους άλλους πιθανούς εχθρούς. β) Οι θεραπευτικές κοινότητες πρέπει να 

διαθέτουν συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους της ευρύτερης κοινωνίας, οι 

οποίοι να είναι σε θέση να ελέγχουν τις ληφθείσες αποφάσεις και την εξουσία των 

ηγετών και γ) Οι θεραπευτικές κοινότητες οφείλουν να υιοθετούν δημοκρατικές 

διαδικασίες. 

     Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι κάποια από τα μέλη του Synanon, το οποίο 

ουδέποτε αυτοαποκαλέστηκε «θεραπευτική κοινότητα», συνέβαλαν στην ανάπτυξη 

των αμερικάνικων θεραπευτικών κοινοτήτων. Ο David Deitch ήταν ο διευθυντής που 

το 1964 μετέτρεψε το Daytop Village στη Νέα Υόρκη σε πραγματική θεραπευτική 

κοινότητα, ενώ ο Dederich είχε παλαιότερα απορρίψει τη συνεργασία με την 

κοινότητα αυτή, που του πρότειναν ο William O’ Brien, καρδινάλιος της Καθολικής 

Εκκλησίας και μια ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας, πεπεισμένος ότι οι 

επαγγελματίες είναι ανίκανοι να συμμετέχουν σε τέτοιες προσπάθειες. 

     Το Daytop ιδρύθηκε το 1963 στη Νέα Υόρκη και οι υπηρεσίες του απευθύνονταν 

αρχικά σε τοξικοεξαρτημένους που είχαν βγει από τη φυλακή με υπό όρους απόλυση. 

Από εκεί, εξάλλου, προκύπτουν και τα αρχικά γράμματα των λέξεων που συνθέτουν 

την ονομασία D-A-Y-T-O-P (Drug Addicts Treated on Probation). Σύμφωνα με τον 

O’ Brien (1993), το «Υ» ενσωματώθηκε για να προφέρεται ευκολότερα το 

ακρωνύμιο. Το πρόγραμμα λειτούργησε αρχικά με άνδρες τοξικοεξαρτημένους που 

είχαν πάρει αναστολή για την έκτιση της ποινής τους. Αργότερα, όμως, άρχισε να 

προσελκύει και γυναίκες που εισάγονταν εθελοντικά για θεραπεία. Αποτέλεσμα της 

εθελούσιας προσέλευσης ήταν η απόφαση του προσωπικού να διατηρήσει την αρχική 

ονομασία αλλάζοντας το «Drug Addicts Treated on Probation» (Θεραπεία 

εξαρτημένων με αναστολή) σε «Drug Addicts Yielding to Persuasion» 

(Τοξικοεξαρτημένοι που ενδίδουν στην πειθώ). 

     Υπάρχουν ωστόσο αρκετές διαφορές μεταξύ του Synanon και του Daytop. Το  

Synanon πρέσβευε ότι η κοινωνία ήταν επικίνδυνη και αποτελούσε έναν 

αρρωστημένο θεσμό και ότι μόνο μέσα στην ίδια την κοινότητα μπορούσε κανείς να 

έχει ολοκληρωμένη ζωή. Το Synanon αποτελούσε τρόπο ζωής και όχι τρόπο 

θεραπείας. Το Daytop, από την άλλη, θεωρούσε χρέος του να αποδώσει τα μέλη του 
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ξανά στην κοινωνία. Άλλωστε, έπαιρνε χρηματοδότηση από την αμερικάνικη 

κυβέρνηση, κάτι που δεν δέχτηκε ποτέ να κάνει το Synanon, αποφεύγοντας το 

δημόσιο έλεγχο. Η δεύτερη διαφορά εντοπίζεται στη διαδικασία εισαγωγής των 

ατόμων σε θεραπεία. Το Daytop ουδέποτε χρέωνε οικονομικά το άτομο που 

επρόκειτο να εισαχθεί, ενώ στο Synanon κάθε μέλος έπρεπε να συμβάλλει 

οικονομικά με τη δουλειά του και ενίοτε καταβάλλοντας ένα ποσό. Με αυτό τον 

τρόπο το Synanon απέκτησε τεράστια περιουσία, η διεκδίκηση μέρους της οποίας, 

οδήγησε σε δικαστική διαμάχη και αποτέλεσε την αφορμή για την κατάρρευσή του. 

Η τρίτη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στο Synanon  οι επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας αντιμετωπίζονταν πάντα με καχυποψία, ενώ στο Daytop έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο. 

     Το Daytop, για μια μικρή περίοδο (1964-68), λειτούργησε σε συνεχή επαφή με την 

κοινωνία επιδιώκοντας εκτός από την προσωπική και την κοινωνική αλλαγή. 

Συνδέθηκε με το κίνημα ενάντια στον Πόλεμο στο Βιετνάμ και ενάντια στις 

φυλετικές διακρίσεις. Τα μέλη του θεωρούσαν ότι ήταν φορείς κοινωνικής αλλαγής, 

μεταφέροντας τη φιλοσοφία της κοινότητας στην κοινωνία. Αυτό θεωρήθηκε 

παρέκκλιση από τους στόχους του Daytop και αποτέλεσε την αιτία για τη ρήξη 

μεταξύ του προσωπικού (και ιδιαίτερα του David Deitch) και του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το οποίο θεωρούσε ότι η θεραπευτική κοινότητα θα έπρεπε να 

ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τη θεραπεία των μελών και να είναι 

αποκομμένη από τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εποχής. Το 1968 η κρίση 

κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα εκείνοι που είχαν ριζοσπαστικές ιδέες να αποχωρήσουν 

μαζί με μεγάλο αριθμό μελών και με την υπόσχεση να ξαναβρεθούν για τη 

δημιουργία μιας νέας θεραπευτικής κοινότητας που θα ήταν κοντά στις προσδοκίες 

τους (Sugarman, 1974). Αυτή η συνάντηση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Το Daytop 

συνεχίζει να διοικείται από τον ίδιο πρόεδρο, ο οποίος είναι ο καρδινάλιος της 

Καθολικής Εκκλησίας. 

     Παρά τις διαφορές τους, και τα δύο μοντέλα συγκέντρωσαν πάνω τους κριτική, η 

οποία αναφερόταν κυρίως στα εξής: α) ότι χρησιμοποιούν αυστηρές και επιθετικές 

μεθόδους πειθαρχίας, β) ότι δεν είναι ελκυστικά για τους περισσότερους 

τοξικομανείς, γ) ότι φέρνουν σε επαφή χρόνιους, σκληροτράχηλους τοξικομανείς με 

νεότερους που αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα, δ) ότι δεν κάνουν διάκριση των 

ουσιών ανάλογα με τις φαρμακολογικές τους επιδράσεις, ε) ότι δεν κρατούν αρχεία 

και στ) ότι από όλους όσους απευθύνονται σε αυτές για θεραπεία, μόνο ένα μικρό 
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ποσοστό ολοκληρώνει το πρόγραμμα, ενώ πολλοί εγκαταλείπουν το πρόγραμμα 

νωρίς. 

     Αξίζει να σημειωθεί ότι προγράμματα που αναπτύχθηκαν στην Αμερική, όπως το 

Gaudenzia Inc., το Phoenix House, το Marathon House, το Amity και το Odyssey 

House αποτελούν επίσης ιστορική συνέχεια του Synanon και του Daytop. Ακόμα και 

προγράμματα που άρχισαν από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως το Phoenix 

House της Νέας Υόρκης το 1967, ακολούθησαν τις βασικές αρχές του Synanon 

(Rosenthal, 1973).  

 

2.3. Οι θεραπευτικές κοινότητες στην Ευρώπη 

 

     Η διαφορά στην εξέλιξη των δύο τύπων θεραπευτικών κοινοτήτων, του 

δημοκρατικού για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και του ιεραρχημένου για 

άτομα εξαρτημένα από ψυχότροπες ουσίες, και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο 

κάθε μοντέλο όριζε το θεραπευτικό πλαίσιο, οδήγησαν το προσωπικό των 

θεραπευτικών κοινοτήτων σε σημαντική σύγχυση και σε εσωτερικές συγκρούσεις. 

Η διαμάχη ανάμεσα στις δημοκρατικές και στις ιεραρχημένες θεραπευτικές 

κοινότητες διήρκεσε πολλά χρόνια. Για να γίνεται διάκριση ανάμεσα στις δύο, 

χρησιμοποιούνταν όροι όπως «παλιά», σε αντίθεση προς το «νέα», «δημοκρατική», σε 

αντίθεση προς το «προγραμματική» ή «concept», «βρετανική», σε αντίθεση προς το 

«αμερικάνικη» κ.λ.π. 

     Στην Ευρώπη, οι ειδικές θεραπευτικές κοινότητες για εξαρτημένους από 

ψυχότροπες ουσίες ξεκίνησαν, επίσης, από την Αγγλία, με μια σημαντική 

καθυστέρηση, βεβαίως, σε σχέση με την Αμερική (Rosenthal, 1989). Εκτός από τις 

δημοκρατικές θεραπευτικές κοινότητες που επέφεραν σημαντική αλλαγή στο χώρο 

της ψυχικής υγείας, η Αγγλία, στην πολιτική της για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των ναρκωτικών, είχε υιοθετήσει τη χορήγηση ηρωίνης με συνταγή 

γιατρού ακόμη και σε έφηβους εθισμένους στα ναρκωτικά. Από το 1968, τη 

χορήγηση ηρωίνης ανέλαβαν ειδικές κλινικές που στεγάζονταν σε ψυχιατρικά 

νοσοκομεία ή σε ψυχιατρικές κλινικές γενικών νοσοκομείων. 

     Η ανάπτυξη των θεραπευτικών κοινοτήτων για τοξικομανείς στη Μεγάλη 

Βρετανία ανάγεται στο 1970, όταν ένας Βρετανός ψυχίατρος ο Ian Christie ξεκίνησε 

στο Portsmouth μια θεραπευτική κοινότητα με το όνομα Alpha House. Λίγους μήνες 

αργότερα, ο Griffith Edwards ίδρυσε το Phoenix House του Λονδίνου, πρόγραμμα 
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που μετά από ένα διάστημα λειτούργησε υπό τη διεύθυνση του Denny Yusson, πρώην 

τοξικομανή και πρώην διευθυντή μιας από τις θεραπευτικές κοινότητες του Phoenix, 

στη Νέα Υόρκη. Το Phoenix House επηρεάστηκε σημαντικά από τη λειτουργία του 

αμερικάνικου μοντέλου θεραπευτικής κοινότητας και χρειάστηκε αρκετά χρόνια για 

να τροποποιήσει τις μεθόδους του και βαθμιαία να περιορίσει το αυστηρά 

ιεραρχημένο μοντέλο. Οι αλλαγές αυτές έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και 

προήλθαν κυρίως από τις μεταβολές που παρατηρήθηκαν στο προφίλ των 

εξαρτημένων. Τα περισσότερα από τα μέλη του Phoenix House του Λονδίνου κατά 

την εποχή εκείνη, ήταν νεότεροι σε ηλικία χρήστες κοκαΐνης και κρακ και 

παρουσίαζαν συχνά βίαιη συμπεριφορά. Για το λόγο αυτόν απαιτούσαν διαφορετικού 

τύπου προσέγγιση από εκείνη της αντιπαράθεσης και της επισήμανσης των 

αρνητικών συμπεριφορών τους, πρακτικές που είχαν επιλεγεί τα προηγούμενα χρόνια 

για τους εξαρτημένους χρήστες ηρωίνης (Poulopoulos, 1998). 

     Η συμμετοχή των πρώην χρηστών στην ανάπτυξη των θεραπευτικών κοινοτήτων 

ήταν σημαντική, βοηθώντας να μεταδοθούν η μέθοδος και το μοντέλο, τα οποία οι 

ίδιοι είχαν βιώσει ως υποστηρικτικά στη διαδικασία της απεξάρτησής τους, στο νέο 

προσωπικό όσο και στα μέλη (Rowdy, 2003). Για παράδειγμα, ένας άλλος πρώην 

χρήστης, ο B. Dempsey, με τη συμμετοχή του στο Emiliehoeve, βοήθησε στην 

ανάπτυξη των θεραπευτικών κοινοτήτων στην Ολλανδία. Στο ξεκίνημά της, το 1972, 

αυτή η θεραπευτική κοινότητα στηρίχτηκε στο μοντέλο των θεραπευτικών 

κοινοτήτων του Maxwell Jones. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας του 

Emiliehoeve φάνηκε ότι οι δημοκρατικές αρχές του Maxwell Jones, που 

υιοθετήθηκαν ακριβώς όπως είχαν εφαρμοστεί στις θεραπευτικές κοινότητες για 

ασθενείς ψυχιατρείων, δεν πρόσφεραν βοήθεια. Όταν το προσωπικό δεν επισήμαινε 

την αρνητική συμπεριφορά των ασθενών, προκειμένου να τους κάνει να 

ανταποκριθούν με υπευθυνότητα, εκείνοι παρέμεναν σε κατάσταση υποτροπής. 

Επίσης, το ίδιο το προσωπικό αποποιούνταν τις ευθύνες του, όταν με το πρόσχημα 

των δημοκρατικών διαδικασιών, θεωρούσε πως η ομάδα ως σύνολο ήταν υπεύθυνη 

για όλα όσα συνέβαιναν στην κοινότητα. Έτσι τα άτομα μπορούσαν να αποφύγουν τις 

προσωπικές τους ευθύνες. 

     Οι συνεδρίες της ομάδας ήταν, κυρίως, ψυχαναλυτικής προσέγγισης, ενώ τα 

συναισθήματα των μελών συνήθως δεν εκφράζονταν επαρκώς. Αυτό συντέλεσε στην 

εμφάνιση κρουσμάτων βίας και άλλων αντιδραστικών μορφών συμπεριφοράς από τα 

μέλη της κοινότητας που αποζητούσαν τις αντιδράσεις του προσωπικού. Μετά από 
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αρκετούς μήνες χαοτικής κατάστασης, το προσωπικό αποφάσισε να εξετάσει πιο 

προσεκτικά τα προγράμματα για τοξικομανείς που λειτουργούσαν στην Αμερική. 

Έτσι, δύο μέλη του προσωπικού του Emiliehoeve συμμετείχαν σε ένα θεραπευτικό 

μαραθώνιο τον οποίο διεύθυνε ο Denny Yusson, ο οποίος, αφού άφησε το Phoenix 

House, ανέλαβε εργασία ως θεραπευτής στο πρόγραμμα «Κίνηση για το Ανθρώπινο 

Δυναμικό» (Human Potential Movement). Οι αντιπαραθετικές ομάδες είχαν προκύψει 

από τα «παιχνίδια» του Synanon και είχαν καταστεί το κύριο θεραπευτικό εργαλείο 

των αμερικανικών θεραπευτικών κοινοτήτων. Εντυπωσιασμένα από την εμπειρία που 

έζησαν, τα δύο μέλη του προσωπικού του Emiliehoeve αμέσως μετά από την 

επιστροφή, εισήγαγαν τις αντιπαραθετικές ομάδες στη δική τους θεραπευτική 

κοινότητα. 

     Ο ιδρυτής της κοινότητας Emiliehoeve, ο Martien Kooyman, ανακάλυψε σύντομα 

ότι το δημοκρατικό μοντέλο είχε εγγενείς αδυναμίες ελέγχου της συμπεριφοράς 

«εκδραμάτισης» (acting out) των εξαρτημένων ατόμων, η οποία εμφανιζόταν συχνά, 

καθώς και ελέγχου της χρήσης ουσιών και αλκοόλ εντός της κοινότητας. Έτσι, με την 

αρωγή του Phoenix House του Λονδίνου και του Daytop της Νέας Υόρκης, το 

Emiliehoeve μεταβλήθηκε σε παραδοσιακή θεραπευτική κοινότητα, και με τη σειρά 

του βοήθησε στην ανάπτυξη άλλων θεραπευτικών κοινοτήτων στην Ολλανδία, όπως 

ήταν το Breegweestee το οποίο εξελίχθηκε σε «στεγνό» δομημένο πρόγραμμα. Κατά 

το ίδιο πρότυπο οργανώθηκε και η κλινική Hoog Hullen για αλκοολικούς. 

     Στη δεκαετία του ’70 αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη και άλλα μοντέλα 

θεραπευτικών κοινοτήτων από επαγγελματίες που είχαν επισκεφθεί τα αμερικάνικα 

προγράμματα ή άλλες ευρωπαϊκές κοινότητες (Rosenthal, 1989). Είναι αξιοσημείωτο 

ότι εκείνη την περίοδο ανάμεσα στο προσωπικό δεν υπήρχαν πρώην τοξικομανείς. 

Ένας από τους λόγους ήταν καθαρά πρακτικός και αφορούσε την έλλειψη απόφοιτων 

από θεραπευτικές κοινότητες, οι οποίοι θα μπορούσαν να στελεχώσουν τα 

προγράμματα ως προσωπικό. Επίσης, τα διοικητικά συμβούλια των θεραπευτικών 

προγραμμάτων και τα συναρμόδια υπουργεία δεν είχαν ακόμα πειστεί ότι οι πρώην 

εξαρτημένοι απόφοιτοι των θεραπευτικών κοινοτήτων, θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν επιτυχώς ως προσωπικό σε αυτές και να εργαστούν σε ισότιμη βάση 

με τους επαγγελματίες. 

     Τα επόμενα χρόνια, στην Ευρώπη αλλά και στις άλλες ηπείρους, αναπτύχθηκαν 

πολύ γρήγορα θεραπευτικές κοινότητες για εξαρτημένους (Broekaert et al., 2006). 

Αυτές οι θεραπευτικές κοινότητες επηρεάστηκαν και από τα δύο μοντέλα, 
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ενσωματώνοντας παράλληλα στοιχεία ανάλογα με τις κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες της κάθε χώρας, την κουλτούρα της, τις ανάγκες των εξαρτημένων αλλά 

και την εκπαίδευση που είχε το απασχολούμενο σε αυτήν την προσπάθεια 

προσωπικό. Εκτός των άλλων, δημιουργήθηκαν θεραπευτικές κοινότητες μέσα σε 

ψυχιατρικά νοσοκομεία, διατηρώντας όμως μια σχετική ανεξαρτησία, στις φυλακές, 

σε συνεργασία με πανεπιστήμια κ. ά. Πολλές θεραπευτικές κοινότητες 

δημιουργήθηκαν ως προγράμματα ημερήσιας φροντίδας, στα οποία η μεθοδολογία 

ήταν η ίδια αλλά δεν προσφερόταν διαμονή. Αυτές απευθύνονταν κυρίως σε εφήβους 

ή άτομα που είχαν μικρό ιστορικό χρήσης και υποστηρικτικό οικογενειακό 

περιβάλλον. Ορισμένες κοινότητες απέκτησαν έντονα πολιτικά ή θρησκευτικά 

χαρακτηριστικά αλλά δεν μετεξελίχθηκαν σε σέχτες ή κοινότητες λατρείας. 

     Στη δεκαετία του 1970 αναπτύχθηκαν κοινότητες στη Σουηδία, τη Γερμανία, το 

Βέλγιο, την Ιρλανδία και τη Ιταλία και στη δεκαετία του 1980, στην Ελβετία, τη 

Νορβηγία, τη Φιλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Δανία και την Ελλάδα, οι 

οποίες δανείστηκαν την τεχνογνωσία κυρίως από τις αντίστοιχες ολλανδικές, 

αγγλικές και αμερικάνικες θεραπευτικές κοινότητες (Whiteley, 2004). Ειδικότερα, 

στην Ελλάδα η ίδρυση της πρώτης θεραπευτικής κοινότητας ξεκίνησε το 1983 στη 

Σίνδο της Θεσσαλονίκης, από μια μικρή ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας με τη 

βοήθεια του Martin Kooyman, εμπνευστή και ιδρυτή των θεραπευτικών κοινοτήτων 

της Ολλανδίας. Η θεραπευτική κοινότητα ονομάστηκε «ΙΘΑΚΗ», πατρίδα του 

Οδυσσέα και σύμβολο της «επιστροφής» (Σούγκαρμαν-Ζαφειρίδης, 1990b). Το 1987, 

συστάθηκε (Ν. 1729/87)  το «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» 

(ΚΕΘΕΑ), ο πρώτος φορέας για τη θεραπεία, πρόληψη, εκπαίδευση επαγγελματιών 

και έρευνα στον τομέα της τοξικοεξάρτησης. Σήμερα το ΚΕΘΕΑ αποτελεί ένα 

πανελλαδικό δίκτυο δωρεάν υπηρεσιών. Τα προγράμματά του στηρίζονται στο 

μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων, δεν χορηγούν φαρμακευτικές ουσίες, 

περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα κλινικών και συνοδευτικών υπηρεσιών και έχουν τη 

δυνατότητα να ανταποκριθούν σε άτομα με διαφορετικές ανάγκες και βαθμό 

εμπλοκής με τις ουσίες, όπως ενήλικες, έφηβους, γονείς, μετανάστες, πρόσφυγες, 

κρατούμενους κ. ά. 

     Ωστόσο, στη Γαλλία το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων είχε ελάχιστη 

απήχηση. Το ιεραρχημένο μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων, αφενός, φαίνεται 

ότι δεν ταίριαζε με τις απόψεις των Γάλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας περί 

δημοκρατικής οργάνωσης και φροντίδας της υγείας, αφετέρου η έντονη επίδραση της 
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ψυχαναλυτικής προσέγγισης του Lacan, οδήγησε στη δημιουργία άλλου τύπου 

προσεγγίσεων. Επίσης, η δημιουργία μιας κοινότητας λατρείας (Patriarch), η οποία 

ταυτίστηκε με τις θεραπευτικές κοινότητες, αύξησε την καχυποψία των 

επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στο μοντέλο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΟΧΟΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ 
 

3.1. Τι είναι θεραπευτική κοινότητα και ποια η φιλοσοφία της 

 

     Η θεραπευτική κοινότητα αποτελεί σήμερα ένα από τα ποιο σημαντικά μοντέλα 

θεραπείας της τοξικοεξάρτησης. Η θεραπευτική κοινότητα αποτελεί κοινόβιο 

ατόμων, τα οποία συνδέει ένα κοινό πρόβλημα. Αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, στο 

πλαίσιο της κοινότητας, προσπαθούν να επιτύχουν την προσωπική αλλαγή, την 

αντιμετώπιση, δηλαδή, του προβλήματός τους. Ο ορισμός αυτός περιγράφει όλες τις 

θεραπευτικές κοινότητες, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται. 

(Πουλόπουλος, 2005). 

     Η μέθοδος των θεραπευτικών κοινοτήτων για εξαρτημένα από ψυχότροπες ουσίες 

άτομα εντάσσεται στις ψυχοκοινωνικές θεραπείες και περιλαμβάνει στοιχεία από την 

ψυχαναλυτική και τη γνωσιακή θεραπεία, τη θεραπεία συμπεριφοράς, την ομαδική 

και την οικογενειακή θεραπεία, καθώς και το μοντέλο των «12 βημάτων» των 

Ανώνυμων Αλκοολικών. Αποτελεί ένα μοντέλο κοινωνικής μάθησης, όπου το 

πλαίσιο της κοινότητας είναι το μέσο για την επίτευξη της αλλαγής σε επίπεδο 

στάσης, αξιών και συμπεριφοράς. 

     Το δημοκρατικό και το ιεραρχημένο μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων έχουν 

κοινή φιλοσοφία αλλά και διαφορές, ιδιαίτερα στον τρόπο οργάνωσής τους 

(Vandevelde et al., 2004). Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους πολλές 

θεραπευτικές κοινότητες για χρήστες ψυχότροπων ουσιών, είχαν υιοθετήσει τη 

φιλοσοφία των δημοκρατικών κοινοτήτων της Αγγλίας, οι οποίες επηρεάστηκαν, 

κυρίως, από την ψυχαναλυτική ομαδική θεραπεία. Στη συνέχεια, όμως, εξελίχθηκαν 

σε ιεραρχημένες, ενσωματώνοντας περισσότερα στοιχεία από τη θεραπεία της 

συμπεριφοράς, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τους στόχους των 

μελών τους και να διαχειριστούν τα προβλήματα «εκδραμάτισης» συμπεριφοράς 

που εμφανίζονταν στα μέλη. (Η «εκδραμάτιση», που εμφανίζεται ως «acting out» 

στη διεθνή ορολογία, είναι η αντίδραση κατά την οποία το άτομο, προκειμένου να 

μειώσει το άγχος ή άλλα δυσάρεστα συναισθήματα που βιώνει, αντιδρά απρόβλεπτα 
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και παρορμητικά.). Άλλες θεραπευτικές κοινότητες που ξεκίνησαν ως ιεραρχημένες 

ακολούθησαν αντίστροφη πορεία. Από αυστηρά δομημένα πλαίσια μετεξελίχθηκαν 

σε ανοικτά δημοκρατικά συστήματα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη σχέση με την 

κοινωνία και την εκπαίδευση, στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στην 

επιτρεπτικότητα. 

     Η εφαρμογή της ψυχαναλυτικής προσέγγισης στη θεραπευτική κοινότητα 

εντοπίζεται στη δημιουργία ενός ελεύθερου αλλά δομημένου περιβάλλοντος, στο 

πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται μια δυναμική στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. 

Αυτή η δυναμική, η οποία επηρεάζεται όχι μόνο από την τρέχουσα πραγματικότητα 

αλλά και από τα βιώματα του παρελθόντος- ιδιαίτερα εκείνα της παιδικής ηλικίας του 

κάθε ατόμου και τις σχέσεις του με την οικογένεια- είναι συνεχής, λόγω της 

συμβίωσης των μελών στην κοινότητα και φέρνει στην επιφάνεια φαινόμενα 

μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης , των οποίων η επεξεργασία βοηθά στην αλλαγή 

των ατόμων. 

     Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερα στοιχεία που αφορούν την 

οικογενειακή θεραπεία, καθώς και στοιχεία γνωσιακής θεραπείας, εντάσσονται στις 

θεραπευτικές κοινότητες με στόχο την πρόληψη της υποτροπής. Παρ’ όλα αυτά, ο 

κεντρικός κορμός των θεραπευτικών κοινοτήτων είναι οι ομάδες αυτοβοήθειας, οι 

οποίες έχουν τις ρίζες τους στους Ανώνυμους Αλκοολικούς και στους Ανώνυμους 

Ναρκομανείς (Best et al., 2001). 

      Στη φιλοσοφία των θεραπευτικών κοινοτήτων περιλαμβάνονται αρχές στις οποίες 

κυριαρχούν ο οπτιμισμός για τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης, η σύνθεση της 

λογικής με την εμπειρία και το συναίσθημα, η προσωπική ακεραιότητα, μαζί με αξίες 

όπως η ειλικρίνεια, η ανοικτή επικοινωνία, η δημιουργικότητα και ο 

αλληλοσεβασμός, που ευνοούν την ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη του ατόμου. Το 

θεραπευτικό αυτό περιβάλλον στις κοινότητες στηρίζεται στις έννοιες της 

αυτοβοήθειας, της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης. Στόχος είναι να ενισχυθεί η 

κοινωνική μάθηση και να δοθεί συναισθηματική στήριξη στο άτομο, για να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα που το απασχολούν (Rosenthal, 1989;Πουλόπουλος, 

2005). 

     Η θεραπευτική κοινότητα δεν αντιμετωπίζει τον χρήστη ψυχότροπων ουσιών ως 

ασθενή, ο οποίος οφείλει να καταναλώσει παθητικά τις οδηγίες των ειδικών, αλλά ως 

ένα άτομο του οποίου η προσωπική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη έχει 
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καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη του 

εαυτού του και να συμμορφωθεί προς τους κοινωνικούς κανόνες. Η τοξικοεξάρτηση 

και η καταστρατήγηση των νόμων της πολιτείας θεωρούνται ένδειξη μιας 

παρατεταμένης εφηβείας, μια μορφή καθυστερημένης και στρεβλής ανάπτυξης της 

προσωπικότητας, την οποία η θεραπευτική κοινότητα με την ενεργό συμμετοχή του 

ατόμου καλείται να αποκαταστήσει (Ανδιάκαινα, 2005). 

     Οι περισσότερες θεραπευτικές κοινότητες μοιράζονται, επίσης, κοινά 

χαρακτηριστικά όσον αφορά την προγραμματισμένη διάρκεια της θεραπείας (6-12 

μήνες), το προφίλ του προσωπικού (επαγγελματίες και πρώην εξαρτημένοι) και την 

έμφαση που δίνουν στην επανένταξη των μελών τους. Οι μεταξύ τους διαφορές 

αφορούν, κυρίως, στον αριθμό των μελών που κάθε κοινότητα δέχεται για θεραπεία. 

Έτσι, υπάρχουν κοινότητες που αριθμούν 10-15 άτομα και άλλες που φτάνουν το 60-

70 μέλη. Μολονότι ο αρχικός πληθυσμός-στόχος των θεραπευτικών κοινοτήτων κατά 

την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον στην Ευρώπη, ήταν τα εξαρτημένα από ηρωίνη 

άτομα, οι περισσότεροι χρήστες που εισάγονται για θεραπεία δηλώνουν, παράλληλα 

με την ηρωίνη, χρήση κοκαΐνης, αλκοόλ και άλλων ουσιών. 

 

3.2. Στόχοι και κριτήρια συμμετοχής 

 

     Στόχοι της θεραπείας σε όλες τις θεραπευτικές κοινότητες για εξαρτημένους είναι 

η αποχή των μελών από τη χρήση παράνομων ουσιών και από παραβατικές 

δραστηριότητες, καθώς και η επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα η 

κοινωνική τους επανένταξη. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν και κριτήρια για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων γενικώς. 

     Η επίτευξη των παραπάνω στόχων προϋποθέτει τη ενεργή συμμετοχή των 

εξαρτημένων στη διαδικασία της απεξάρτησης (Yablonsky, 1989). Επομένως, κάθε 

κοινότητα είναι αυτοδιοικούμενη και εμπλέκει σε καθημερινή βάση τα μέλη της στη 

λήψη των αποφάσεων. Σε κάθε κοινότητα λειτουργούν διάφορες ομάδες που 

καλύπτουν τις ανάγκες της εσωτερικής διαβίωσης και παράλληλα βρίσκονται σε 

συνεχή επαφή με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Με  τη διαδοχική ένταξη των 

μελών σε διαφορετικές ομάδες, αναπτύσσονται οι προσωπικές και κοινωνικές τους 

δεξιότητες, ενώ δίνεται έμφαση στη συμμετοχή, στη λήψη αποφάσεων και στην 

ανάληψη ευθυνών. Η φύση, το περιεχόμενο και η χρονική διάρκεια κάθε εργασίας 

είναι ανάλογα με τη συγκεκριμένη ομάδα και το χρόνο παραμονής κάθε μέλους στην 
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κοινότητα. Αντίστοιχες είναι οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 

μελών. 

     Σε κάθε ομάδα οι «οργανωτές» βρίσκονται στην υψηλότερη κλίμακα της 

ιεραρχίας. Ανάμεσα στις κυριότερες ευθύνες τους είναι η επιτήρηση των υπόλοιπων 

μελών, η καθοδήγησή τους και ο έλεγχος της τήρησης του προγράμματος. Οι 

«οργανωτές» οφείλουν να λειτουργούν ως θεματοφύλακες των αξιών της κοινότητας 

και να είναι αυστηροί στην τήρηση των κανονισμών. Επίσης, εκπαιδεύουν τους 

αμέσως κατώτερους στην ιεραρχία, τους «υπεύθυνους», οι οποίοι, πέραν των κοινών 

υποχρεώσεων, επιφορτίζονται με τον έλεγχο διεκπεραίωσης ορισμένων πιο 

πρακτικών ζητημάτων, όπως η «λάντζα» κλπ. Στην επόμενη βαθμίδα βρίσκονται οι 

«βοηθοί», με βασική υποχρέωση την εκπαίδευση και τη μύηση των νεότερων μελών 

στο πνεύμα της κοινότητας, ενώ στον πυθμένα της ιεραρχίας βρίσκονται τα νέα μέλη. 

Σε αντίθεση με τους «οργανωτές», τους «υπεύθυνους» και τους «βοηθούς», οι οποίοι 

έχουν διπλό ρόλο του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή, τα απλά μέλη έχουν 

κυρίως υποχρεώσεις: τήρηση του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος, 

ενημέρωση του «βοηθού» για τις εργασίες που έχουν αναλάβει κλπ. 

     Ανάλογα με τη διαγωγή τους, τα μέλη της κοινότητας καταλαμβάνουν θέσεις οι 

οποίες συμβολίζουν τις αξίες, τις αρετές, το ήθος και τις δεξιότητες των κατόχων 

τους. Κάθε μέλος, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη θεραπευτική κοινότητα, 

θα κινηθεί ανοδικά και, κάποιες φορές, καθοδικά στην ιεραρχία ανάλογα με το βαθμό 

ανταπόκρισής του στις πειθαρχίες. Η άνοδος στην ιεραρχία δεν συμβολίζει απλώς ένα 

κέρδος για το άτομο που μετακινείται, αλλά δημιουργεί εξ αντανακλάσεως ισχυρά 

αισθήματα μειονεξίας, ανεπάρκειας και ανικανότητας σε όλους τους υπόλοιπους που 

μένουν στάσιμοι (Ανδριάκαινα, 2005). 

     Το προσωπικό και τα μέλη της κοινότητας έχουν την υποχρέωση να σέβονται τους 

κανόνες που θέτει το θεραπευτικό πλαίσιο και να συμμετέχουν ενεργά στο 

πρόγραμμα και τις δραστηριότητες. Οι κανόνες έχουν στόχο να προστατεύσουν το 

άτομο αλλά και το σύστημα ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο και να δημιουργήσουν 

περιβάλλον ασφάλειας μέσα στο οποίο μπορεί κάποιος να εκφράσει τα συναισθήματά 

του και τις δυσκολίες του. Για να επιτευχθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις ενεργούς 

συμμετοχής των μελών, πρωταρχικής σημασίας είναι η εθελούσια προσέλευσή τους 

στη θεραπευτική κοινότητα αλλά και το αναφαίρετο δικαίωμα να διακόψουν τη 

θεραπεία τους οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν. Στις θεραπευτικές κοινότητες δεν 

απασχολείται προσωπικό φύλαξης ή βοηθητικό: τα ίδια τα μέλη τους αναλαμβάνουν 
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την ευθύνη της λειτουργίας διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί την 

προσωπική ανάπτυξη και προάγει την αλλαγή. 

     Στο πλαίσιο των θεραπευτικών κοινοτήτων η χρήση ουσιών θεωρείται 

αποτέλεσμα ανεπιτυχούς κοινωνικοποίησης των ατόμων, έκφραση της αδυναμίας της 

κοινωνίας και της οικογένειας να εγγράψουν στα μέλη τους κανόνες, βάσει των 

οποίων αναπαράγεται η θεσμική τάξη. Κατά συνέπεια, ο χρήστης αντιμετωπίζεται 

εδώ ως ανήλικος ο οποίος, επειδή δεν έχει μάθει τους κοινωνικούς κανόνες, αδυνατεί 

να αναλάβει τις υποχρεώσεις του προς το κοινωνικό σύνολο. Σύμφωνα με την 

τρέχουσα θεραπευτική αντίληψη, η κοινότητα θεωρείται ένα είδος κοινωνικού 

θερμοκηπίου, όπου οι χρήστες ουσιών μετατρέπονται από ανήλικα και ανώριμα 

άτομα σε υπεύθυνους και ώριμους ενήλικες (ΚΕ.Θ.Ε.Α., 2002a, Σούγκαρμαν-

Ζαφειρίδης, 1990). 

     Η θεραπευτική κοινότητα έχει τα χαρακτηριστικά της διευρυμένης οικογένειας, 

όπου τα μέλη αναβιώνουν τις αναπτυξιακές φάσεις της ζωής τους σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Όρια, προνόμια και ευθύνες σχετίζονται με τη διερεύνηση του 

παρελθόντος αλλά και με τις ανάγκες του παρόντος και του μέλλοντος: εξυπηρετούν, 

δηλαδή, τους στόχους της αλλαγής σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την κοινωνική 

μάθηση. Με την ένταξή τους στην κοινότητα, εξάλλου, τα μέλη αποκτούν ένα 

πρόσωπο αναφοράς, ένα παλαιότερο μέλος της κοινότητας, που λειτουργεί 

υποστηρικτικά απέναντί τους, αναλαμβάνοντας το ρόλο του μεγαλύτερου «αδερφού» 

ή της «αδερφής». Κάθε νέο μέλος θεωρείται αρχικά ξένος, σταδιακά όμως, καθώς 

υποβάλλεται στις θεραπευτικές διαδικασίες και μυείται στη λογική της καθημερινής 

ζωής και των αξιών του κοινοβίου, θεωρείται οικείος, συγγενής. Με τη δεύτερη αυτή 

ιδιότητα οφείλει να συμπεριφέρεται ως υπόδειγμα αρετής και ευπρεπούς 

συμπεριφοράς. Πέρα από τους κανόνες που ρυθμίζουν την καθημερινή διαβίωση, 

υπάρχουν τρεις θεμελιακές απαγορεύσεις- ταμπού που θεμελιώνουν τη λειτουργία 

της συλλογικής ζωής και προσδιορίζουν αρνητικά τις σχέσεις των μελών: 

απαγόρευση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, της βίας και του σεξ (Yablonsky, 1989, 

p. 105). Με τις απαγορεύσεις αυτές και τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται 

για την παραβίασή τους, η κοινότητα επιχειρεί να προσδιορίσει το περιεχόμενο των 

επιτρεπτών και αποδεκτών σχέσεων μεταξύ των μελών και να αποτρέψει τη 

δημιουργία «υποσυστημάτων». Η χρήση ναρκωτικών, βίας και σεξ μεταξύ των μελών 

συντείνει στη δημιουργία δεσμών, μορφών αλληλεγγύης και συντροφικότητας, οι 
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οποίοι, επειδή δεν διαμεσολαβούνται από τις θεραπευτικές αρχές, υπονομεύουν τη 

συνολική τάξη του συστήματος. 

     Σε μια θεραπευτική κοινότητα, η φροντίδα του σπιτιού ανήκει στα ίδια τα μέλη 

(μαγείρεμα, καθάρισμα, ψώνια κλπ.). Η ανάληψη ενεργού ρόλου για τη διεκπεραίωση 

ενός συνόλου εργασιών και δραστηριοτήτων- από την καθημερινή λειτουργία του 

κοινοβίου έως τη διεξαγωγή των θεραπευτικών συναντήσεων- θεωρείται λειτουργικό 

και αναγκαίο μέρος της θεραπείας (ΚΕ.Θ.Ε.Α., 2002a, Yablonsky, 1989, p.86). 

Δημιουργείται έτσι το απαραίτητο για την έκφραση αναγκών περιβάλλον ασφάλειας 

και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των μελών καθώς και σε κοινές 

δραστηριότητες με τη συμμετοχή των γονέων και της τοπικής κοινωνίας. Κάθε μέλος 

ανήκει σε πολλά συστήματα και το συνεχές πέρασμα από το ένα στο άλλο το βοηθά 

να ορίσει την ταυτότητά του και να αναγνωρίσει τις διαφορετικές πτυχές του εαυτού 

του. 

     Οι βασικοί παράγοντες, ωστόσο, που διαφοροποιούν μια θεραπευτική κοινότητα 

από άλλα θεραπευτικά πλαίσια είναι η εθελοντική προσέλευση των μελών, οι ομάδες 

αντιπαράθεσης, η έμφαση στις ομαδικές μεθόδους, η αξιοποίηση των «πρώην 

εξαρτημένων» ατόμων ως συν-θεραπευτών στο πρόγραμμα και η δομή που προωθεί 

την ισοτιμία και τη συμμετοχή στη λειτουργία της κοινότητας. 

     Κριτήρια για την εισαγωγή των εξαρτημένων σε μια θεραπευτική κοινότητα 

αποτελούν η εθελοντική προσέλευση και η απουσία σοβαρών ψυχιατρικών 

προβλημάτων. Ειδικότερα, η εθελοντική προσέλευση, η συναίνεση δηλαδή του 

εξαρτημένου για ένταξη στο θεραπευτικό πρόγραμμα αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την εισαγωγή του, ακόμη και όταν το άτομο υφίσταται νομική ή οικογενειακή 

πίεση για ένταξη σε θεραπεία. Με άλλα λόγια, η πίεση δεν πρέπει να έχει τη μορφή 

του απόλυτου εξαναγκασμού, αλλά να αφήνει περιθώρια άρνησης και 

αυτοπροσδιορισμού. Η υποχρεωτική εισαγωγή στη θεραπευτική κοινότητα 

υπονομεύει τη διαδικασία αλλαγής και αποσταθεροποιεί το θεραπευτικό περιβάλλον. 

     Άτομα με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές παραπέμπονται σε άλλες υπηρεσίες, 

καθώς στην περίπτωση αυτή, η θεραπεία για την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης 

είναι λογικώς δευτερεύουσα. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, σε χώρες του εξωτερικού 

έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται θεραπευτικές κοινότητες για άτομα με διπλή 

διάγνωση (εξάρτησης και ψυχικής διαταραχής) (Πουλόπουλος, 2005). 
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     Οι θεραπευτικές κοινότητες παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν και χωρίς 

διακρίσεις, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Θεραπευτικών Κοινοτήτων (ΚΕ.Θ.Ε.Α., 2006). 

 

3.3. Οι θεραπευτικές φάσεις  

 

     Οι θεραπευτικές φάσεις σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα είναι τρεις: Η φάση της 

εισαγωγής, η φάση της εντατικής θεραπείας και η φάση της επανένταξης. 

     Πριν την εισαγωγή στη θεραπευτική κοινότητα τα μέλη ενημερώνονται για το 

πρόγραμμα και τους κανονισμούς σε εξωτερική βάση (Συμβουλευτικό Κέντρο). Στη 

διάρκεια αυτής της περιόδου γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί η κινητοποίηση των 

μελών έτσι ώστε με την εισαγωγή τους στη θεραπευτική κοινότητα να γνωρίζουν σε 

γενικές γραμμές το πρόγραμμα και τις διαδικασίες του. Στη φάση της εισαγωγής, 

στις περισσότερες θεραπευτικές κοινότητες, μετά την αντιμετώπιση του στερητικού 

συνδρόμου, το νέο μέλος μαθαίνει αρχικά την πολιτική, τις αρχές και τους κανόνες 

λειτουργίας της κοινότητας και αναπτύσσει σταδιακά σχέσεις με το προσωπικό και τα 

υπόλοιπα μέλη. Σε αυτή τη φάση, επίσης, το άτομο με τη βοήθεια της ομάδας, αρχίζει 

να αξιολογεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και τις ιδιαίτερες ανάγκες που 

αντιμετωπίζει, να κατανοεί τη φύση της εξάρτησης και να δεσμεύεται στη διαδικασία 

της αλλαγής (Broome et al., 1997). Αυτό σημαίνει ότι από την πρώτη κόλας 

συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, από τη στιγμή που αυτές αρχίζουν να 

εξετάζουν το ενδεχόμενο της ένταξής του στις θεραπευτικές διαδικασίες, ο χρήστης 

ουσιών οφείλει να έχει αρχίσει να αποχωρίζεται τον οικείο κόσμο και να 

αποστασιοποιείται από τις συνήθειές του. Το στοιχείο αυτό μαρτυρεί την 

αποφασιστικότητά του και τη δέσμευσή του στη θεραπεία, αποτιμάται από τους 

ειδικούς και συνυπολογίζεται για την παραπομπή του στην θεραπευτική κοινότητα.  

     Με τον φυσικό αποχωρισμό τους από το οικείο τους περιβάλλον, οι άνθρωποι που 

εντάσσονται στη θεραπευτική κοινότητα απογυμνώνονται απ’ όλους τους 

διαφορετικούς ρόλους που διαδραμάτιζαν στο παρελθόν και αντιμετωπίζονται όλοι 

με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίζονται δηλαδή ως χρήστες ουσιών που έχουν ανάγκη 

θεραπείας. Η κοινότητα λειτουργεί με τρόπο που τείνει να εξαλείψει τις διαφορές 

ανάμεσα στα μέλη της- διαφορές που αφορούν την κοινωνική τάξη, τον τόπο 

καταγωγής, τις πολιτισμικές αναφορές, την οικογένεια, το μορφωτικό επίπεδο, την 

προσωπικότητα ή τις ιδιαίτερες δεξιότητες κάθε ατόμου. Η όποια προσπάθεια 
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διαφοροποίησης από την πλευρά των νέων μελών, ερμηνεύεται όχι μόνο ως 

διατάραξη του εξισωτικού χαρακτήρα της κοινότητας, αλλά και ως παλινδρόμηση σε 

προγενέστερες, απαξιωμένες συμπεριφορές. Αρχικά, λοιπόν, η κοινότητα όχι μόνο 

παραβλέπει αλλά και υπονομεύει όλες τις διαφορές οι οποίες έχουν παραχθεί έξω από 

το πλαίσιό της, αναδεικνύοντας κυρίαρχη τη θεμελιώδη διάκριση μεταξύ κανονικής 

και προβληματικής συμπεριφοράς (Ανδριάκαινα, 2005). 

     Το πρώτο διάστημα οι αντιστάσεις, όπως η επιθυμία για χρήση ουσιών, είναι 

ισχυρές. Με τη διακοπή της χρήσης των οπιούχων οι φόβοι, οι ανησυχίες και οι 

εσωτερικές συγκρούσεις έρχονται στην επιφάνεια με μεγάλη ένταση και για αυτό 

είναι συχνό το φαινόμενο αρκετά μέλη να διακόπτουν τη θεραπεία τους και να 

επιστρέφουν στη χρήση ουσιών, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους τρεις μήνες. Η 

παραμονή στη θεραπευτική κοινότητα για τουλάχιστον τρεις μήνες, περιορίζει 

σημαντικά τις πιθανότητες διακοπής της θεραπείας. (Condelli & De Leon, 1993) 

     Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εισαγωγής, το άτομο εντάσσεται στη 

φάση εντατικής θεραπείας, που έχει σκοπό την ψυχική απεξάρτηση. Στη φάση αυτή 

οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στο να αλλάξουν τη στάση, τις αντιλήψεις 

και τη συμπεριφορά του ατόμου αναφορικά με τη χρήση ουσιών και να το βοηθήσουν  

να αναγνωρίσει και να ανταποκριθεί σε κοινωνικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές, 

οικογενειακές και ψυχολογικές του ανάγκες. Το μέλος προσπαθεί να 

επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας αλλά και με 

τα άτομα εκτός αυτής που είναι σημαντικά για τη ζωή του. 

     Τα άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών δυσκολεύονται ιδιαίτερα να εκφράσουν 

τα αρνητικά τους συναισθήματα. Σε αυτή τη φάση της θεραπείας τα συναισθήματα 

θυμού, πόνου, ντροπής και ενοχής είναι πολύ έντονα και πρέπει να εξωτερικευτούν. 

Εξίσου σημαντικό για τα άτομα είναι να καταφέρουν να χτίσουν στενές σχέσεις με 

άλλους ανθρώπους, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία τους. Τέλος, για την 

επίτευξη της αλλαγής του τρόπου ζωής, έχει μεγάλη σημασία να καταφέρουν να 

αντικαταστήσουν τις δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονταν με τη χρήση, με άλλες 

δραστηριότητες δημιουργικές οι οποίες τους προσφέρουν ευχαρίστηση. Η ανάπτυξη 

ευχάριστων δραστηριοτήτων και σχέσεων μειώνουν τα αισθήματα μοναξιάς και 

απώλειας που έρχονται στην επιφάνεια όταν σταματήσει η χρήση ουσιών. Τα μέλη 

μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις αναπόφευκτες απογοητεύσεις της ζωής και να μην 

επιζητούν την άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών τους. Σε αυτή τη φάση τα 

ολισθήματα και οι υποτροπές δεν είναι σπάνιες και χρειάζεται να ιδωθούν ως 
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ευκαιρίες του ατόμου για μελλοντικές προσπάθειες επίτευξης της αλλαγής 

(Broekaert, Kooyman & Ottenberg, 1998). 

     Το ημερήσιο πρόγραμμα σε αυτό το στάδιο είναι ιδιαίτερα εντατικό και 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως είναι οι ομάδες αντιπαράθεσης 

(encounter groups), οι πρωινές συναντήσεις (morning meetings), οι διαδικασίες 

ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων (social skills), τα εκπαιδευτικά μαθήματα, τα 

σεμινάρια, οι εργασίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της κοινότητας, άλλες 

ανάλογες δραστηριότητες και ειδικά προγράμματα. Οι ομάδες αυτοβοήθειας 

αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία, καθώς επιτρέπουν στα μέλη να 

μιλήσουν για θέματα που απασχολούν την κοινότητα και αφορούν στη λειτουργία 

των ομάδων. τα μέλη συμμετέχουν έτσι ενεργά στις θεραπευτικές διαδικασίες. Το 

στοιχείο αυτό διαφοροποιεί τα μοντέλα των θεραπευτικών κοινοτήτων από τα 

παραδοσιακά μοντέλα θεραπείας (σε ιδρύματα, νοσοκομεία κ.λ.π.), όπου το 

προσωπικό λαμβάνει τις αποφάσεις και οι θεραπευόμενοι καλούνται να τις τηρήσουν, 

χωρίς να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη τους. 

     Στην ίδια φάση, στόχος είναι η αντιμετώπιση, μέσα σε ασφαλές περιβάλλον, των 

προβλημάτων που οδήγησαν το άτομο στη χρήση ουσιών. Η θεραπευτική κοινότητα 

επιδιώκει, λειτουργώντας ως πρότυπο οικογένειας, να προσφέρει στο άτομο τη 

δυνατότητα να αποκτήσει θετικά βιώματα στο ρόλο του, ως μέλους της «οικογένειας» 

της κοινότητας, όπως θα έπρεπε να είχε συμβεί στην κρίσιμη προεφηβική και 

εφηβική του ηλικία. Με αυτό τον τρόπο, προσπαθεί να καλύψει τα συναισθηματικά 

κενά που δημιουργήθηκαν εκείνη τη σημαντική χρονική περίοδο στη ζωή του 

ατόμου. Η προσπάθεια αυτή διεξάγεται μέσα σε ένα εντατικό περιβάλλον, σε σχετικά 

μικρό χρονικό διάστημα –περίπου στους 6 έως 12 μήνες παραμονής στη θεραπευτική 

κοινότητα- και συνεχίζεται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης. Για τους 

παραπάνω λόγους, οι απεξαρτημένοι χρήστες λειτουργούν ως πρότυπο για τα νέα 

μέλη, ενώ τα παλαιότερα μέλη στην κοινότητα αναλαμβάνουν το ρόλο των 

μεγαλύτερων «αδελφών». Με την παρουσία τους η θεραπευτική κοινότητα επιδιώκει 

να επιδράσει θετικά στο άτομο, να ενισχύσει την κοινωνικοποίησή του και να 

καλύψει συναισθηματικά προβλήματα που γεννήθηκαν σε μια προηγούμενη 

αναπτυξιακή φάση, μέσα στις σχέσεις με το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον. 

Γίνεται φανερό ότι για να αλλάξει το άτομο, χρειάζεται να αλλάξουν οι σχέσεις που 

είχε πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Συνήθως, η σχέση με την οικογένεια είναι 

κλονισμένη πριν από την έναρξη της χρήσης αλλά οξύνεται κατά τη διάρκεια. Η 
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χρήση, βέβαια, μπορεί να καλύψει μια σειρά από άλλα προβλήματα και να 

εξασφαλίσει μια ιδιότυπη ισορροπία στο οικογενειακό σύστημα. Ο 

επαναπροσδιορισμός των σχέσεων με την οικογένεια προϋποθέτει τη διερεύνηση 

εκείνων των οικογενειακών παραγόντων που διαιωνίζουν τη χρήση (Πουλόπουλος, 

2005). 

     Η χρήση προνομίων και κυρώσεων, που βασίζεται στη συμπεριφορική θεραπεία, 

αποτελεί μια άλλη βασική μέθοδο κινητοποίησης και αλλαγής της συμπεριφοράς των 

μελών κατά τα πρώτα στάδια της θεραπευτικής κοινότητας (Dermatis et al., 2001). Η 

εκχώρηση ενός μέρους της εξουσίας στα αρχαιότερα μέλη της κοινότητας αποτελεί 

μια τεχνική μέσω της οποίας επιβραβεύονται οι συμπεριφορές συμμόρφωσης και 

ρυθμίζεται η συμπεριφορά των νεώτερων μελών. Από αυτή την άποψη, μπορεί κανείς 

να κατανοήσει τη διακριτική παρουσία του προσωπικού στις καθημερινές 

δραστηριότητες αφ’ ενός και τον υψηλό βαθμό ελέγχου και επιτήρησης αφ’ ετέρου. 

     Η ανοδική κινητικότητα στην ιεραρχία και η προσαρμογή στις απαιτήσεις του 

νέου περιβάλλοντος αποδίδεται ως «μεγάλωμα» και συμβολίζει την πορεία των 

ατόμων προς την ενηλικίωση, την συγκρότησή τους ως πρόσωπα που απολαμβάνουν 

την κοινωνική αποδοχή και είναι σε θέση να έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Με 

το χαρακτηρισμό των μελών ως ανώριμων και ανήλικων, η θεραπευτική κοινότητα 

αποδίδει στους θεραπευόμενους ένα ευρύ φάσμα αρνητικών γνωρισμάτων που 

αφορούν στις κυρίαρχες αντιλήψεις της νεαρής ηλικίας- απειρία, ανωριμότητα, 

ανευθυνότητα, αδυναμία διάκρισης του καλού και του κακού κλπ.- και δικαιολογεί τη 

θεραπευτική σχέση ως σχέση κηδεμονίας και προστασίας. 

     Έχοντας κερδίσει την εύνοια και την εμπιστοσύνη του θεραπευτικού προσωπικού, 

τα αρχαιότερα και υψηλόβαθμα μέλη της κοινότητας λειτουργούν πλέον ως ειδικοί 

της θεραπείας. Μέσω της μαθητείας τους και της εκγύμνασής τους στις θεραπευτικές 

πειθαρχίες, έχουν αναδειχτεί σε θεματοφύλακες των επίσημων αξιών, γνωρίζουν τις 

αρχές λειτουργίας του κοινοβίου, τις τεχνικές των θεραπευτικών ομάδων, τη 

θεραπευτική ιδιόλεκτο και είναι σε θέση να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της 

εκπαίδευσης και της καθοδήγησης των νεώτερων. Τα υψηλόβαθμα μέλη λειτουργούν 

ως καταλύτης των αντιστάσεων στη θεραπεία και διευκολύνουν την ταύτιση των 

νέων μελών με το αξιακό σύστημα της κοινότητας. Και αυτό γίνεται, καθώς οι 

αυστηροί κανονισμοί και οι διορθωτικές επεμβάσεις στις οποίες υποβάλλονται τα νέα 

μέλη δεν προέρχονται από ένα ειδικό, αλλά από ένα οικείο, έναν «πρώην χρήστη». 
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     Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο θεραπευτικό μοντέλο, οι σχέσεις 

εξουσίας ανάμεσα σε θεραπευτή και θεραπευόμενο, ειδικό και μη ειδικό, προσωπικό 

και μέλη διαμεσολαβούνται πάντα από την κοινότητα, η οποία παριστάνεται ως μια 

υπερκείμενη κανονιστική δύναμη, μια ανώτερη βαθμίδα δικαιοδοσίας, κάτι 

παραπάνω από το άθροισμα μελών και προσωπικού. Οι επιβαλλόμενες 

μικροτιμωρίες, οι αποφάσεις προαγωγής και στασιμότητας, η αποδοκιμασία και η 

επιβράβευση φαίνεται να εκφράζουν πάντα τη γενική βούληση, να απορρέουν από 

την κοινότητα ως σύνολο και όχι από ένα εξειδικευμένο θεραπευτικό προσωπικό 

(Ανδριάκαινα, 2005). 

     Παρ’ όλα αυτά, η χρήση κυρώσεων στις θεραπευτικές κοινότητες είναι πιθανόν να 

υπονομεύσει το ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον που θεωρείται απαραίτητο για 

την επιτυχία της θεραπείας, ενώ σε αυτήν μπορεί να οφείλεται και η πρόωρη 

εγκατάλειψη της θεραπείας. Επίσης, η επανατοποθέτηση των μελών σε αρχική φάση 

της θεραπεία, ως μέθοδος για την αντιμετώπιση της παραβίασης των βασικών 

κανονισμών της κοινότητας, είναι προβληματική: συχνά είναι ενδεικτική ενός 

προγράμματος με περιορισμένη πείρα στη θεραπεία της τοξικοεξάρτησης. Τα 

προγράμματα αυτά τείνουν να έχουν ιδιαίτερα αυστηρές δομές, με μικρότερη ανοχή 

απέναντι στα μέλη, κάνουν συχνότερη χρήση της αρνητικής ενίσχυσης και 

καταλήγουν να έχουν υψηλότερα ποσοστά διακοπών (Πουλόπουλος, 2005). 

     Όλες οι δραστηριότητες και οι θεραπευτικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια της 

παραμονής στη θεραπευτική κοινότητα έχουν στόχο να βοηθήσουν τα μέλη να 

αναπτύξουν σταδιακά τις κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητές τους και να 

ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους, πριν περάσουν στην επόμενη φάση της 

κοινωνικής επανένταξης, η οποία αποτελεί το τρίτο στάδιο της θεραπείας. Η πλήρης 

απαλλαγή από κάθε εξάρτηση, η απόλυτη ανεξαρτησία ενός ανθρώπου που ζει μέσα 

στις κοινωνικές δομές και στο κοινωνικό σύνολο είναι ουτοπική. Αυτό που χρειάζεται 

είναι η απαλλαγή από τις ψυχικά επώδυνες εξαρτήσεις, οι οποίες καθιστούν το άτομο 

δυσλειτουργικό μέσα στην οικογένεια, στο ευρύτερο εργασιακό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, περιεχόμενο και δείκτη 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας αποτελεί η αποκατάσταση όχι μόνο της σχέσης 

του ατόμου με τον εαυτό του αλλά και της ομαλής ένταξής του στην οικογένεια, στην 

κοινότητα και στην αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

επαγγελματική αποκατάσταση και στην επανασύνδεση με το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η φάση της κοινωνικής επανένταξης έχει διαφορετικούς στόχους και χαρακτηριστικά 
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από εκείνη της διαμονής στη θεραπευτική κοινότητα, παρόλο που σε πολλές χώρες, 

λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων και των ελλείψεων σε προσωπικό, σε 

χώρους ή σε επόπτες-θεραπευτές, συχνά χρησιμοποιούνται οι ίδιες εγκαταστάσεις και 

για τις δύο φάσεις. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μετά-θεραπευτικής φροντίδας 

περιλαμβάνουν ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες, ομάδες αυτοβοήθειας και 

επαγγελματική συμβουλευτική. 

     Εύλογο, ωστόσο, είναι το ερώτημα, τι τελικά λειτουργεί θεραπευτικά σε μια 

θεραπευτική κοινότητα. Ο Martien Kooyman (1994), αναφέρει δεκαπέντε 

ουσιαστικούς για τη θεραπευτική διαδικασία παράγοντες. Οι τρεις πρώτοι 

παράγοντες είναι ότι η θεραπευτική κοινότητα λειτουργεί ως υποκατάστατο της 

οικογένειας, διέπεται από σταθερή φιλοσοφία και έχει συγκεκριμένη θεραπευτική 

δομή. Οι υπόλοιποι παράγοντες συνοπτικά είναι η έμφαση που δίνει η θεραπευτική 

κοινότητα στην ισορροπία και στη δημοκρατία, στη θεραπεία, στην προώθηση της 

αυτονομίας, στην κοινωνική μάθηση διαμέσου της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 

στη μάθηση μέσω της κριτικής προσέγγισης, στη θεραπευτική επίδραση και στην 

ανάληψη της ατομικής ευθύνης για την όποια συμπεριφορά, στην αύξηση της 

αυτοεκτίμησης με την επιτυχημένη ολοκλήρωση δραστηριοτήτων, στην 

εσωτερίκευση ενός θετικού συστήματος αξιών, στην αξιοποίηση της αντιπαράθεσης 

για την εξάλειψη της αρνητικής συμπεριφοράς, στη θετική πίεση στα μέλη από τους 

ομότιμους, στην κατανόηση και την έκφραση των συναισθημάτων, στη μεταστροφή 

της αρνητικής στάσης απέναντι στη ζωή σε θετική και, τέλος, στη βελτίωση των 

σχέσεων με την οικογένεια προέλευσης. 

     Όταν κάποιος από τους προαναφερθέντες παράγοντες λείπει, η θεραπεία είναι 

λιγότερο αποτελεσματική. Η εξέλιξη των θεραπευτικών κοινοτήτων, σύμφωνα με τον 

ίδιο συγγραφέα, αποτελεί δυναμικό φαινόμενο που υπόσχεται νέες θεραπευτικές 

δυνατότητες για τα προβλήματα εξάρτησης στο μέλλον και, επιπλέον, μπορεί να 

εφαρμοστεί ως μοντέλο θεραπείας και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες 

αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

     Η θεραπευτική κοινότητα για χρήστες ψυχότροπων ουσιών δέχεται συχνά 

αυστηρή κριτική. Η κριτική επικεντρώνεται κυρίως στην πίεση που ασκείται στα 

μέλη για να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Στα αρχικά στάδια της θεραπείας η 

πίεση αυτή μπορεί να οδηγήσει ορισμένα άτομα στην πρόωρη εγκατάλειψή της 

(Ravndal & Vaglum, 1994). Ένα άλλο σημείο της ασκούμενης κριτικής είναι ο 

μακρύς χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση και των τριών σταδίων 



 52

θεραπείας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της θεραπείας εξαρτάται, βέβαια, και από τη 

θεραπευτική πορεία κάθε ατόμου. Συνήθως, τα χρονικά όρια που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω είναι ενδεικτικά του απαιτούμενου για την ψυχική απεξάρτηση χρόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
 

4.1. Στόχοι των θεραπευτικών ομάδων 

 

     Αρκετές θεραπευτικές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της 

τοξικοεξάρτησης, οι συνθήκες όμως κάτω από τις οποίες μπορεί μια μέθοδος να 

αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από κάποια άλλη παραμένουν αδιευκρίνιστες 

(Allison & Hubbart, 1985). Η ομαδική θεραπεία αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό 

των προγραμμάτων απεξάρτησης από ψυχότροπες ουσίες. Παρόλο που 

χρησιμοποιείται σε όλα τα μοντέλα αντιμετώπισης του προβλήματος της 

τοξικοεξάρτησης, έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν τα άτομα που συμμετέχουν σε 

αυτήν δεν βρίσκονται υπό την επήρεια των ψυχότροπων ουσιών (Khantzian et al., 

1980). Με τη συμμετοχή στις ομαδικές θεραπείες επιδιώκεται η προσωπική αλλαγή 

μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, της έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων, της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων και της εκμάθησης διαφορετικών τρόπων αντιμετώπισης των 

προβλημάτων και των δυσκολιών. 

     Οι άνθρωποι μεγαλώνουν μέσα σε ομάδες, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο, η 

κοινότητα και δέχονται τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις τους. Οι εξαρτημένοι 

χρήστες με τη συμμετοχή τους σε δυσλειτουργικές ομάδες, στη διάρκεια της χρήσης 

και με την κοινωνική απομόνωση που συνήθως υφίστανται βιώνουν αισθήματα 

μοναξιάς, ανεπάρκειας και απόγνωσης. Ένα θεραπευτικό πλαίσιο όπως η 

θεραπευτική κοινότητα αξιοποιεί τις ομαδικές δραστηριότητες, για να υποστηρίξει το 

μέλος στην προσπάθεια για αλλαγή. Με τη συμμετοχή τους σε μια θεραπευτική 

ομάδα οι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι υπάρχουν και άλλοι με παρόμοια προβλήματα, 

φόβους και αδυναμίες. Έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν ότι δεν είναι τόσο μόνοι 

και διαφορετικοί όσο είχαν φανταστεί, αφού υπάρχουν και άλλοι σε παρόμοια 

κατάσταση, με τους οποίους μπορούν να αλληλοβοηθηθούν ώστε να ξεπεράσουν το 

κοινό τους πρόβλημα. Σε αυτή τη βάση, άλλωστε, αναπτύχθηκαν οι ομάδες 

αυτοβοήθειας, θεωρώντας την υποστήριξη από ανθρώπους που αντιμετώπιζαν το ίδιο 

πρόβλημα σημαντικότερη από εκείνη των ειδικών, οι οποίοι πολλές φορές 

αδυνατούσαν ακόμη και να το κατανοήσουν  (Humphreys & Noke, 1997). 
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     Στη θεραπευτική κοινότητα εφαρμόζεται μια σειρά από ομαδικές θεραπείες που 

λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά και συμπληρωματικά, με στόχο τη διερεύνηση και 

επεξεργασία συναισθημάτων, στάσεων και συμπεριφορών. Ορισμένες από αυτές τις 

διαδικασίες γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν στις θεραπευτικές κοινότητες, αλλά 

εξελίχθηκαν και εκτός αυτών. Οι βασικοί τύποι των θεραπευτικών ομάδων που 

εφαρμόζονται στη θεραπευτική κοινότητα είναι η «ομάδα αντιπαράθεσης» 

(encounter group), ο «μαραθώνιος» (marathon), η «συνάντηση κοινότητας» 

(community meeting) και η «ομάδα των ομότιμων» (peer group). 

      Ο Yalom (1995) έχει αναφερθεί αναλυτικά στους θεραπευτικούς παράγοντες που 

επιδρούν στη λειτουργία μιας ψυχοθεραπευτικής ομάδας. Οι παράγοντες που 

λειτουργούν στις θεραπευτικές ομάδες με εξαρτημένους και εφαρμόζονται στη 

θεραπευτική κοινότητα είναι: 

• Η θετική υποστήριξη και, μερικές φορές, η πίεση για αλλαγή μορφών 

συμπεριφοράς που είναι καταστροφικές για το ίδιο το άτομο και το 

περιβάλλον του. 

• Η ενίσχυση της αποχής από τη χρήση των ουσιών μέσω της βιωματικής 

μάθησης. 

• Η δυνατότητα για κατανόηση των προσωπικών αντιστάσεων μέσω της 

αναγνώρισης των αντιστάσεων των άλλων. 

• Η αναγνώριση των δυσκολιών, των προβλημάτων και των αδυναμιών που 

εμφανίζονται και σε άλλους ανθρώπους. 

• Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης μέσω της παροχής βοήθειας και υποστήριξης 

σε άλλους ανθρώπους. 

• Η συμβολική αναπαράσταση της οικογένειας και η επεξεργασία των 

βαθύτερων συναισθημάτων που σχετίζονται με αυτήν. 

• Η ταύτιση, η συνοχή και η ελπίδα, σε ένα δομημένο πλαίσιο με ξεκάθαρα 

όρια που βοηθάει τα άτομα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 

• Η εκμάθηση νέων τρόπων επικοινωνίας και η δημιουργία ουσιαστικών 

διαπροσωπικών σχέσεων. 
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4.2. Η ομάδα αντιπαράθεσης (encounter group) 

 

     Στη θεραπευτική κοινότητα η σημαντικότερη λειτουργία επιτυγχάνεται μέσω της 

δυναμικής που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών στις ομάδες. Για το λόγο αυτόν, οι 

περισσότερες δραστηριότητες των μελών σε μια κοινότητα είναι ομαδικές. Η 

θεραπευτική κοινότητα επιδιώκει την αλλαγή μέσω της θετικής ενίσχυσης και την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συμπεριφορών που εμφανίζουν τα μέλη. Αρνητικές 

συμπεριφορές στη θεραπευτική κοινότητα θεωρούνται οι συμπεριφορές «πιάτσας», 

όπως η «μαγκιά», η επιβολή του ισχυρότερου, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η αναζήτηση 

της άμεσης ικανοποίησης των αναγκών, η ψευδο-αλληλεγγύη της «πιάτσας». Επίσης, 

επιδιώκεται να γίνουν κατανοητές και να αποφεύγονται συμπεριφορές τις οποίες τα 

μέλη υιοθετούσαν κατά την περίοδο της χρήσης, όπως η απόσυρση από την ομάδα 

και οι αντιστάσεις στην αναγνώριση των συναισθημάτων. Για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συμπεριφορών, τη θέσπιση ορίων συμπεριφοράς και την τήρηση των 

κανόνων του προγράμματος χρησιμοποιείται η «ομάδα αντιπαράθεσης» 

(McLaughlin & Pepper, 1991). Το έμψυχο αυτό εργαλείο, έχει συνδεθεί άμεσα με το 

μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων για τοξικοεξαρτημένους. 

     Η «ομάδα αντιπαράθεσης» αναπτύχθηκε αρχικά στην κοινότητα Synanon, την 

πρώτη θεραπευτική κοινότητα για εξαρτημένους χρήστες ουσιών (Casriel, 1963; 

Yablonsky, 1965; Yablonsky, 1989; Kooyman, 1992). Συγκεκριμένα, προήλθε από το 

«παιχνίδι της κοινότητας Synanon» (Synanon game). Στην αρχική φάση λειτουργίας 

του Synanon o Charles Dederich, ιδρυτής του προγράμματος, παρατήρησε ότι στη 

διάρκεια των διαλειμμάτων τα μέλη συζητούσαν έντονα μεταξύ τους, πείραζαν ο ένας 

τον άλλον για θέματα συμπεριφοράς ή καυγάδιζαν παίζοντας ένα παιχνίδι. Με τον 

τρόπο αυτό εκτόνωναν την ένταση που υπήρχε ανάμεσά τους και εξομαλύνονταν οι 

σχέσεις. Αυτή η άτυπη λειτουργία καθιερώθηκε στη διάρκεια του ημερήσιου 

προγράμματος του Synanon και ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο ως διαδικασία όταν 

τέθηκαν τα όρια λειτουργίας του προγράμματος. Το πλαίσιο του προγράμματος όριζε 

τότε ότι στη διάρκεια της ημέρας τα μέλη ήταν υποχρεωμένα να τηρούν αυστηρά την 

ιεραρχία, την οποία μπορούσαν ωστόσο να ανατρέψουν στη διάρκεια των 

αντιπαραθετικών ομάδων. Στις αντιπαραθετικές ομάδες συμμετείχαν όλοι ισότιμα και 

υπήρχε η δυνατότητα έκφρασης των αντιθέσεων, της κριτικής, της αμφισβήτησης του 

συστήματος αλλά και του ρόλου των άλλων. Οι αντιπαραθετικές ομάδες 

αξιολογήθηκαν εμπειρικά ως σημαντικό θεραπευτικό εργαλείο των κοινοτήτων και 
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μέχρι σήμερα στις περισσότερες θεραπευτικές κοινότητες πραγματοποιούνται μία έως 

τρεις φορές την εβδομάδα (Kooyman, 1992; Yablonsky, 1989). 

     H ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων, εξάλλου, φέρνει κοντά τους 

ανθρώπους και βοηθά στην προσωπική αλλαγή. Στην παραπάνω αρχή βασίστηκαν οι 

προσεγγίσεις ομαδικής θεραπείας που ανέπτυξαν οι Fritz Perls (1969) και Carl 

Rogers (1970) στην Αμερική. Θεμελιώδης αρχή της ομάδας αντιπαράθεσης είναι η 

άμεση λεκτική έκφραση των συναισθημάτων θυμού και πόνου, με κύριο αποδέκτη το 

άτομο που τα προκαλεί, και η έμφαση στο «εδώ και τώρα». Οι συμμετέχοντες 

(θεραπευτές και θεραπευόμενοι) προκαλούν και δέχονται τη διερεύνηση των 

αρνητικών συμπεριφορών εκφράζοντας τα συναισθήματα που αυτές τους 

δημιουργούν. Βασική, ωστόσο, προϋπόθεση για την έκφραση των συναισθημάτων 

είναι να λειτουργεί η αντιπαραθετική ομάδα σε ασφαλές περιβάλλον, το οποίο δίνει 

στα μέλη τη δυνατότητα να εκφράσουν ό,τι νιώθουν και με την ένταση που το 

επιθυμούν. Δεν επιτρέπεται η χρήση σωματικής βίας και οι απειλές, αλλά τα μέλη 

μπορούν να εκτονωθούν λεκτικά. Η αποκάλυψη των συμπεριφορών των άλλων αλλά 

και η αυτοαποκάλυψη είναι έννοιες βαθιά ριζωμένες στις αντιπαραθετικές ομάδες και 

δεν σχετίζονται μόνο με την ανάγκη για συμμόρφωση στους κανόνες της ομάδας 

αλλά και με την ανάγκη για αποδοχή και επιδοκιμασία των άλλων (Πουλόπουλος, 

2005). 

     Οι αντιπαραθετικές ομάδες αποτελούνται συνήθως από 8 έως 12 άτομα, τα οποία 

είτε έχουν ζητήσει τα ίδια να συμμετάσχουν  στη συγκεκριμένη ομάδα είτε 

αποτελούν μέλη μιας μικρής ομάδας στην οργανωτική δομή της κοινότητας. Στις 

ομάδες αντιπαράθεσης καταλύεται η ιεραρχία. όλα τα μέλη και το προσωπικό, εκτός 

του συντονιστή, συμμετέχουν ισότιμα. Εάν κάποιο μέλος ζητήσει να αντιπαρατεθεί 

στο συντονιστή, ένα άλλο μέλος αναλαμβάνει το ρόλο του και ο συντονιστής 

συμμετέχει στην αντιπαράθεση με τους ίδιους όρους. Στις αντιπαραθετικές ομάδες η 

ευθύνη για τη θεραπεία δεν μπορεί να ανατεθεί σε ένα και μόνο άτομο. Οι θεραπευτές 

έχουν περισσότερο το ρόλο του διευκολυντή (facilitator) της διαδικασίας και 

φροντίζουν να μην παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες (Kooyman, 1993; Σούγκαρμαν-

Ζαφειρίδης, 1990; Yablonsky, 1989; Poulopoulos, 1998). 

     Παρόλο που στις αντιπαραθετικές ομάδες τα φαινόμενα μεταβίβασης, 

αντιμεταβίβασης, προβολής, μετάθεσης και εκλογίκευσης εμφανίζονται αρκετά 

συχνά, αποφεύγεται να δίνονται ερμηνείες από τους θεραπευτές αλλά και από τα 

υπόλοιπα μέλη. Η αντιπαράθεση γίνεται «εδώ και τώρα» και έχει στόχο να 
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καταδείξει τους λόγους για τους οποίους μια συγκεκριμένη συμπεριφορά 

δημιούργησε έντονα συναισθήματα σε κάποιο μέλος της κοινότητας και για ποιο 

λόγο αυτό χρειάζεται να αλλάξει. Στη διάρκεια των αντιπαραθέσεων έρχονται στην 

επιφάνεια θέματα του παρελθόντος που σχετίζονται με την οικογένεια του μέλους 

εκείνου, το οποίο συμμετέχει στην αντιπαράθεση. Οι συνδέσεις με το παρελθόν, 

όμως, είναι απαραίτητο να γίνουν από το ίδιο το άτομο. Στόχος αυτής της διαδικασίας 

είναι να συνειδητοποιήσει το άτομο πώς οι τωρινές συμπεριφορές σχετίζονται με το 

παρελθόν και πώς η συμπεριφορά του στην κοινότητα σχετίζεται με ανάλογες που 

είχε στην «πιάτσα» ή στην οικογένειά του. 

    Ορισμένες φορές εμφανίζονται στις ομάδες πολύ ισχυρές αντιστάσεις που φαίνεται 

να οδηγούν την αντιπαράθεση σε αδιέξοδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν το ρόλο του «καταλύτη», προκειμένου να 

διευκολυνθεί η διαδικασία. Αρχίζουν, δηλαδή, να αντιπαρατίθενται σε αυτόν που 

αρνείται επίμονα να αποδεχτεί τη συμπεριφορά του, ή δίνουν συμβουλές στα 

αντιπαρατιθέμενα μέλη για το πώς μπορεί να λυθεί η μεταξύ τους διαφορά στο 

πλαίσιο μιας ειλικρινούς σχέσης. Η συναισθηματική εκφόρτιση, η διευκρίνιση και η 

αναπλαισίωση αποτελούν τα βασικά στάδια της ομάδας αντιπαράθεσης. 

     Η αντιπαράθεση λήγει τελετουργικά με τον εναγκαλισμό του ατόμου και την 

εκδήλωση αισθημάτων αγάπης και συμπόνιας εκ μέρους της ομάδας. Οι οικειότητες 

αυτές αποσκοπούν στη μεταβίβαση ενός μηνύματος προς το άτομο που υπήρξε ο 

στόχος των επικρίσεων: « Είμαστε διαφορετικοί από εσένα, σε αποδεχόμαστε βέβαια 

ως πρόσωπο αλλά καταδικάζουμε τη συμπεριφορά σου, θα σε προσέχουμε ώστε να 

παραμείνεις πιστός στη δέσμευση που έχεις αναλάβει [ενν. τη θεραπεία]» (Kooyman, 

1993, p.75). 

     Οι ομάδες αυτές λειτουργούν ως δικλίδα ασφαλείας για την κοινότητα, όχι μόνο 

επειδή επιτρέπουν την ελεγχόμενη εκτόνωση των συναισθημάτων, της έντασης και 

της διαμαρτυρίας των μελών, αλλά και επειδή δεν αποκλείεται να συμβάλουν στην 

αποκάλυψη περιστατικών «κατάχρησης εξουσίας» εκ μέρους των ανώτερων προς τα 

κατώτερα μέλη της κοινότητας ή και εκ μέρους του θεραπευτικού προσωπικού. 

Συχνά, λειτουργούν έτσι ώστε να αποκαλύψουν τα παλαιότερα και έμπιστα μέλη τα 

λάθη, τα σφάλματα και τις παραλείψεις των νεώτερων μελών. Η κύρια, όμως, 

λειτουργία τους έχει ευρύτερο θεραπευτικό, αναμορφωτικό χαρακτήρα. Σε αντίθεση 

με άλλα συστήματα κοινωνικού ελέγχου (ιατρικού, ποινικού), η θεραπεία δεν 

εστιάζει απλώς στη ρύθμιση και στον έλεγχο της συμπεριφοράς αλλά αποβλέπει 
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πρωτίστως στον έλεγχο της ερμηνείας. Η θεραπευτική κοινότητα, εκχωρώντας 

δικαίωμα λόγου σε όσους παρεκκλίνουν από τις κανονιστικές αρχές, αποσκοπεί στη 

διάψευση και την ανασκευή των αντιλήψεων, βάσει των οποίων τα άτομα 

δικαιολογούν την παρέκκλιση, ερμηνεύουν την πραγματικότητα, κατανοούν τις 

σχέσεις τους με τους άλλους και αναφέρονται στον εαυτό τους. 

     Η αντιπαράθεση αποσκοπεί στην εξουδετέρωση των παρεκκλινουσών ερμηνειών 

και αντιλήψεων ως αυθαίρετες, εσφαλμένες, ανυπόστατες και εξωπραγματικές και 

αποδίδεται συχνά από τους ειδικούς ως «αφαίρεση της μάσκας» (Yablonsky, 1989). 

Πρακτικές και ιδέες που είναι ασύμβατες με τους θεραπευτικούς ορισμούς της 

πραγματικότητας και αποτελούν παρεκκλίσεις από τη συμβολική τάξη της 

κοινότητας εκφράζονται δημοσίως και γίνονται αντικείμενα αντιπαράθεσης με σκοπό 

να αποδυναμωθούν. Η ομόφωνη ομάδα, η οποία φαίνεται να γνωρίζει την αλήθεια, 

λειτουργεί σαν αυθεντία που αναλαμβάνει να ερμηνεύσει «ορθώς» το λόγο και τη 

συμπεριφορά του ατόμου. Η αντίδραση, αντί να πάρει τη μορφή της μυστικής 

συνωμοσίας και της υπονόμευσης της λειτουργικότητας των κανόνων, εκφράζεται 

δημοσίως, φιλτράρεται μέσα από τις ομάδες αντιπαράθεσης και όχι μόνο παύει να 

απειλεί τη σταθερότητα του συστήματος αλλά καταλήγει σε μεγαλύτερη εμπλοκή και 

δέσμευση των ατόμων στο κυρίαρχο σύστημα αξιών. Και αυτό γίνεται διότι, στο 

τέλος, ο επικρινόμενος υιοθετεί την κυρίαρχη άποψη της ομάδας για να εκλογικεύσει 

τη συμπεριφορά του (Ανδιάκαινα, 2005). 

     Η «ομάδα αντιπαράθεσης» ως τεχνική έχει δεχτεί κριτική για τις περιορισμένες 

δυνατότητές της, καθώς δεν μπορεί να επεξεργαστεί εις βάθος και να προσεγγίσει τις 

μεταβιβάσεις που συμβαίνουν στη διάρκειά της, φέρνοντας στην επιφάνεια την 

προέλευσή τους. Έχει, επίσης, υποστηριχθεί ότι απαιτεί τη συμμόρφωση του ατόμου 

στην ομάδα που του ασκεί έντονη συναισθηματική πίεση (Malcolm, 1973), πίεση η 

οποία μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα για τα άτομα με ψυχωσικό υπόστρωμα. 

 

4.3. Ο Μαραθώνιος (marathon group) 

 

     Ο «μαραθώνιος» αποτελεί εντατική διαδικασία η οποία συνήθως διαρκεί από 8 

έως 24 ώρες (σε ορισμένες περιπτώσεις έως και σε 48 ώρες) με ελάχιστες ώρες 

ύπνου. Στόχο έχει να εμβαθύνει σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή να αντιμετωπίσει μια 

κατάσταση κρίσης στη θεραπευτική κοινότητα. Έτσι, για παράδειγμα, διεξάγονται 

θεματικοί μαραθώνιοι που σχετίζονται με την παιδική ηλικία των μελών, τη σχέση με 
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την οικογένεια, τις ερωτικές σχέσεις, ή μαραθώνιοι κρίσης που αναφέρονται στις 

σχέσεις των μελών μεταξύ τους, όταν έχει επέλθει απομάκρυνση και ψυχρότητα, ή σε 

συμπεριφορές εκδραμάτισης που έχουν εκδηλωθεί και επηρεάζουν τη λειτουργία της 

κοινότητας. Οι «μαραθώνιοι» πραγματοποιούνται περίπου κάθε τέσσερις μήνες, και 

ένα μέλος, στη διάρκεια της θεραπείας του, αναμένεται να συμμετάσχει σε τρεις 

μαραθώνιους. Στη διάρκεια του «μαραθώνιου» τα μέλη προσπαθούν να 

αναγνωρίσουν εμπειρίες και συναισθήματα του παρόντος ή του παρελθόντος που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους απέναντι στον εαυτό τους και 

τους άλλους. 

     Όταν διεξάγεται «μαραθώνιος», η κοινότητα αναστέλλει την κανονική της 

λειτουργία και μόνο ορισμένα μέλη μπορούν να εξαιρεθούν για τις απολύτως 

απαραίτητες εργασίες. Ο μαραθώνιος, συνήθως, χρειάζεται αρκετό χρόνο 

προετοιμασίας από το έμπειρο προσωπικό και τα παλαιότερα μέλη της κοινότητας 

που σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετέχουν με βοηθητικούς ρόλους. Τα θέματα 

μπορεί να προσεγγίζονται με διάφορες διαδικασίες, ,όπως ασκήσεις προσωπικής 

ανάπτυξης, ομάδες αντιπαράθεσης, δραματοθεραπεία, ψυχόδραμα, χαλάρωση ή 

σεμινάρια. Αυτές συνθέτουν ένα πρόγραμμα με συνεχείς εναλλαγές που 

πραγματοποιείται σε μικρές και μεγάλες ομάδες. Η πολύωρη διάρκεια βοηθά να 

μειωθούν οι αντιστάσεις των συμμετεχόντων και να έρθουν πιο κοντά στα 

συναισθήματά τους (Πουλόπουλος, 2005). 

     Ορισμένες δυσκολίες των εξαρτημένων ατόμων σχετίζονται με τη διαχείριση των 

συναισθημάτων και την κακή σχέση με το σώμα τους, το οποίο έχουν κακοποιήσει 

στη διάρκεια της χρήσης. Προκειμένου να προφυλάξουν τον εαυτό τους από τους 

άλλους και να καλύψουν τις αδυναμίες και τα βαθύτερα συναισθήματά τους, πολύ 

συχνά υιοθετούν διάφορες «μάσκες» που νομίζουν ότι τους προστατεύουν. Οι 

«μάσκες» αυτές πολλαπλασιάζονται και ενισχύονται στη διάρκεια της χρήσης, όταν, 

για να αποκτήσουν τη δόση τους, χρειάζεται να παίζουν διάφορους ρόλους. για 

παράδειγμα, του «σκληρού», του «μάγκα», της «γκόμενας». Έτσι, αποκτούν μια 

ψευδοεικόνα, την οποία προβάλλουν για να μην αποκαλυφθεί ο πραγματικός εαυτός. 

Μέσω του «μαραθωνίου» επιδιώκεται η έκφραση των συναισθημάτων και 

εμπειριών, η αναγνώριση των δυσκολιών, η αποδοχή και φροντίδα του σώματος και η 

ενίσχυση της αυτογνωσίας. 

Ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται στις θεραπευτικές κοινότητες είναι το «παράθυρο 

του Johari» (Johari Window), που προήλθε από τα ονόματα των Joseph (Jo) Luft και 
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Hurrington (Hari) Ingham οι οποίοι το επινόησαν και απεικονίζει την προσπάθεια που 

καταβάλλεται από το κάθε μέλος για μεγαλύτερη αυτογνωσία (Reid & Reid, 1993). 

     Για τον καθένα υπάρχουν κομμάτια του εαυτού του γνωστά τόσο στον ίδιο όσο 

και στους άλλους (γνωστό), άλλα που γνωρίζει μόνο εκείνος (κρυφό), ή που 

γνωρίζουν μόνο οι άλλοι και δεν τα βλέπει ο ίδιος (τυφλό), καθώς επίσης και 

κομμάτια άγνωστα στον ίδιο και στους άλλους (άγνωστο). Όταν τα μέλη της 

κοινότητας αποκαλύπτουν περισσότερα πράγματα για τον εαυτό τους, αλλά και όταν 

ακούν τους άλλους να εκφράζουν όσα εκείνοι βλέπουν, μειώνεται η άγνοιά τους και 

ενισχύεται η γνώση τους για τον εαυτό τους. 

     Η κριτική που έχει ασκηθεί στους «μαραθώνιους» είναι ότι δημιουργούν έντονη 

ψυχολογική πίεση στους συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα ορισμένοι να οδηγούνται σε 

πρόωρη εγκατάλειψη, ότι δημιουργούν ψευδαίσθηση αλλαγής και ότι πολύ συχνά τα 

άτομα που τους διευθύνουν δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες  για να 

διαχειριστούν τη δυναμική μιας τόσο μεγάλης ομάδας σε μια τόσο εντατική 

διαδικασία και να επεξεργαστούν τις μεταβιβάσεις και αντιμεταβιβάσεις οι οποίες 

συμβαίνουν. Επίσης, η συμμετοχή στο «μαραθώνιο» μπορεί να δημιουργήσει στα 

νέα μέλη ανησυχία και φόβο για τις διαδικασίες της θεραπευτικής κοινότητας. 

 

4.4. Η συνάντηση κοινότητας (community meeting) 

 

     Η συνάντηση κοινότητας αποτελεί βασική θεραπευτική διαδικασία των 

θεραπευτικών κοινοτήτων και εφαρμόστηκε συγχρόνως στις δύο πρώτες 

δημοκρατικές κοινότητες που δημιουργήθηκαν στην Αγγλία. Ο Bion (1961) ήταν ο 

πρώτος που εισήγαγε τη συνάντηση κοινότητας στο Northfield, όπου όλοι οι 

ασθενείς είχαν τη δυνατότητα να συζητούν σε κοινή τους συνάντηση μια φορά την 

ημέρα τα προβλήματα που προέκυπταν από τη λειτουργία της κοινότητας, τα 

προσωπικά τους συναισθήματα αλλά και θέματα που προέκυπταν από τις 

θεραπευτικές διαδικασίες (Mitls & Harrison, 2007). Αντίστοιχα, στο Mill Hill ο Jones 

διεξήγαγε μία φορά την εβδομάδα μια συνάντηση στην οποία συμμετείχε όλο το 

προσωπικό και οι ασθενείς της πτέρυγας και στην οποία συζητούσαν τις δυσκολίες, 

πρότειναν βελτιώσεις για την καλύτερη οργάνωση αλλά και ασκούσαν κριτική για 

λειτουργικά θέματα (Jones, 1944). Αργότερα, στο νοσοκομείο Henderson, αυτή η 

συνάντηση συνεχίστηκε σε καθημερινή βάση και αποτέλεσε το όργανο στο οποίο 

θιγόταν όλα τα θέματα της κοινότητας για λήψη αποφάσεων. 
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     Η συνάντηση κοινότητας αποτέλεσε μια δημοκρατική διαδικασία έκφρασης των 

ατομικών δικαιωμάτων των μελών, μέσα σε ένα πλαίσιο του οποίου οι κυρίαρχες 

αξίες ήταν η συλλογικότητα, η επιτρεπτικότητα, η δημοκρατία και η αντιμετώπιση 

της πραγματικότητας (Rapoport, 1960). Οι ασθενείς από παθητικοί αποδέκτες της 

θεραπείας βαθμιαία αναλάμβαναν την ευθύνη του εαυτού τους και του χώρου μέσα 

στον οποίο ζούσαν. Η συνάντηση κοινότητας έδινε τη δυνατότητα να συζητηθούν 

ανοιχτά τα γεγονότα που συνέβαιναν εντός και εκτός αυτής και να αναλυθεί η 

πολύπλοκη εσωτερική και εξωτερική πραγματικότητα. Το μεγάλο πλεονέκτημα ήταν 

η ανταλλαγή των πληροφοριών μέσω της οποίας το προσωπικό μπορούσε να 

κατανοήσει, να ερμηνεύσει και να επεξεργαστεί τις αντιστάσεις και τις συγκρούσεις 

που επηρέαζαν την κοινότητα. 

     Αντίστοιχη διαδικασία, με κάποιες όμως διαφοροποιήσεις, εφαρμόστηκε στο 

Synanon (Yablonsky, 1965) και στο Daytop (Sugarman, 1974) της Αμερικής, τις 

πρώτες θεραπευτικές κοινότητες για εξαρτημένους. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται 

και σήμερα στις θεραπευτικές κοινότητες. Ονομάζεται «πρωινή συνάντηση» 

(morning meeting) και γίνεται κάθε πρωί, σε αντίθεση με την «οικογενειακή 

συνάντηση» (family meeting) που γίνεται μια φορά την εβδομάδα και αποτελεί ένα 

είδος ανασκόπησης της εβδομαδιαίας λειτουργίας της κοινότητας και των 

σημαντικών θεμάτων που την απασχολούν. 

     Στην «πρωινή συνάντηση», εκτός των άλλων, γίνεται το καλωσόρισμα των νέων 

μελών, η παρουσίαση των σημαντικών νέων από την κοινότητα και την κοινωνία, η 

ανάγνωση της φιλοσοφίας της κοινότητας, ανακοινώσεις, παρατηρήσεις, και δίνεται 

η δυνατότητα έκφρασης των συναισθημάτων και των σκέψεων των μελών. Συνήθως 

διαρκεί μία ώρα και συμμετέχουν σε αυτήν όλα τα μέλη της κοινότητας και το 

προσωπικό. Συντονίζεται από ένα μέλος του προσωπικού ή ένα παλαιότερο μέλος της 

κοινότητας. Στη συνάντηση αυτή φαίνονται η διάθεση της κοινότητας και η 

ψυχολογική κατάσταση των μελών. Αν έχουν συμβεί αρνητικά γεγονότα, δίνεται η 

δυνατότητα επεξεργασίας τους. Αν κάποιο μέλος χρειάζεται υποστήριξη, μπορεί να 

τη ζητήσει δημόσια από τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Όλα τα μέλη που 

συμμετέχουν μπορούν να πληροφορηθούν άμεσα όσα συμβαίνουν και επηρεάζουν τη 

δυναμική της κοινότητας. Δίνεται η ευκαιρία συγκέντρωσης πληροφοριών, 

αξιολόγησης των γεγονότων, αναθεώρησης λανθασμένων αντιλήψεων ή αποφάσεων 

και αναπλαισίωσης. Η συνάντηση κοινότητας αποτελεί μια κουλτούρα διερεύνησης 

(Main, 1983) στην οποία εξετάζονται η αλληλεπίδραση του εσωτερικού με το 
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εξωτερικό περιβάλλον και οι δυναμικές που αναπτύσσονται. Ουσιαστικά αποτελεί 

ένα ανοιχτό σύστημα που έχει διαπερατά εξωτερικά όρια και βρίσκεται σε συνεχή 

ανταλλαγή με το εξωτερικό περιβάλλον, τις διαφορετικές απόψεις, καταστάσεις, 

γεγονότα, αξίες και πολιτικές (Klein & Brown, 1987). Επίσης, εξετάζει θέματα 

αποχωρισμού, κρίσεων και εκδραμάτισης που συμβαίνουν εντός της κοινότητας. 

Έχοντας στόχο τη θεραπεία των μελών, χαρακτηρίζεται από παρεμβάσεις 

υποστηρικτικές, διευκρινιστικές, ερμηνευτικές και ενίοτε αντιπαραθετικές. Στο 

πλαίσιό του επιδιώκεται ο διάλογος, η έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων, ιδεών 

αλλά και θεμάτων που προκύπτουν από τις άλλες θεραπευτικές ομάδες της 

κοινότητας. Τα μέλη που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ή δυσκολίες 

ενθαρρύνονται να μιλήσουν στη συνάντηση ή σε άλλες θεραπευτικές ομάδες και τους 

προτείνονται τρόποι επεξεργασίας των θεμάτων που τους απασχολούν. Είναι 

σημαντικό να ολοκληρώνεται ένα θέμα πριν προχωρήσει η κοινότητα στην 

επεξεργασία του επόμενου. 

     Ο ρόλος του προσωπικού και των παλαιότερων μελών είναι σημαντικός, 

δεδομένου ότι αποτελούν τα πρότυπα που μπορούν να βοηθήσουν τα υπόλοιπα μέλη 

να κατανοήσουν τις αρχές και τις αξίες της κοινότητας. Η δέσμευση, η ευθύτητα, η 

ειλικρίνεια και η ελπίδα είναι βασικά στοιχεία που χρειάζεται να διαθέτει το 

προσωπικό και τα παλαιά μέλη προκειμένου να αποτελέσουν πρότυπα προς μίμηση 

(Dermatis et al., 2001). 

     Για να έχει θεραπευτικά αποτελέσματα η συνάντηση χρειάζεται να διαπνέεται από 

αίσθηση συλλογικότητας, να είναι εμφανής η δέσμευση για αλλαγή, να υπάρχει 

αμοιβαιότητα στις σχέσεις, να επιβεβαιώνεται η φιλοσοφία της κοινότητας και να 

χαρακτηρίζεται από σεβασμό στη λειτουργία ενός ανοιχτού συστήματος που ευνοεί 

την επικοινωνία και διαφυλάσσει την προσωπική αξιοπρέπεια (Bell & Ryan, 1984). 

     Από την εφαρμογή της συνάντησης κοινότητας σε διάφορα θεραπευτικά πλαίσια 

έχουν προκύψει τέσσερα είδη: α) Συνάντηση με στόχο τη διατήρηση της φιλοσοφίας 

της κοινότητας για τη διευκόλυνση των κοινωνιοθεραπευτικών στόχων, την ενίσχυση 

της υπευθυνότητας και της λειτουργικότητας τόσο των μελών όσο και της ομάδας.   

β) Συνάντηση με στόχο τη διερεύνηση των θεμάτων και των επιδράσεων που έχουν 

αυτά στη θεραπευτική κοινότητα και τα μέλη της (Whiteley, 1975; Kernberg, 1984). 

γ) Συνάντηση με στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων στις κοινές αποφάσεις 

προσωπικού και μελών, και την επίλυση των πρακτικών θεμάτων που απασχολούν τη 

θεραπευτική κοινότητα (Gilman, Russakoff & Kibel, 1987).δ) Συνάντηση με στόχο 
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τη συμπλήρωση της ψυχοθεραπείας των μελών της θεραπευτικής κοινότητας 

(Springman, 1975; Rosie & Azim, 1990). 

     Ορισμένοι μελετητές (Daniels & Rubin, 1968) υποστηρίζουν την άποψη ότι πρέπει 

να υπάρχουν δύο τύποι συνάντησης κοινότητας. Η μία είναι η «δομημένη», για άτομα 

με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας ή με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, η 

οποία έχει στόχο την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της 

θεραπευτικής κοινότητας και αποτελεί ένα πλαίσιο υποστηρικτικό με σαφείς, όμως, 

ρόλους και όρια. Η άλλη είναι η «ελαστική», για άτομα με μικρότερα προβλήματα, η 

οποία δίνει έμφαση στην ανάλυση των κοινωνικών γεγονότων και των ψυχολογικών 

καταστάσεων και ενισχύει την ανοιχτή επικοινωνία και τη βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Η εις βάθος διερεύνηση της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί 

μεταξύ των μελών της κοινότητας είναι αποδεκτή για αυτόν τον τύπο συνάντησης. 

     Παρά τη θετική της συμβολή στη θεραπεία των μελών, υπάρχουν ορισμένοι 

περιορισμοί που σχετίζονται με τη συνάντηση της κοινότητας ως μεγάλης ομάδας. Ο 

μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζει τις ευκαιρίες να εκφραστούν όλα τα 

μέλη. Συνήθως κυριαρχούν εκείνα που έχουν μεγαλύτερη ισχύ στην κοινότητα, λόγω 

του χρόνου παραμονής ή της θέσης τους στην ιεραρχία, καθώς και τα μέλη που έχουν 

μεγαλύτερη εξοικείωση με το να εκφράζουν συναισθήματα και απόψεις σε μεγάλες 

ομάδες. Έτσι, δε μένει χρόνος για όλους. Επίσης, ορισμένα μέλη, όταν βρίσκονται σε 

μια τόσο μεγάλη ομάδα και όταν πρόκειται να μιλήσουν για θέματα που τους 

απασχολούν, αισθάνονται περισσότερο εκτεθειμένα. Ιδιαίτερα όταν θίγονται 

προσωπικά θέματα και δεν υπάρχει χρόνος και δυνατότητα επεξεργασίας τους εκείνη 

τη στιγμή βιώνονται ως απειλητικά. Έτσι, ενώ καταλύεται η ιδιωτικότητα, 

παραμερίζονται η διερεύνηση και η αναπλαισίωση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

η αίσθηση της απειλής και πολύ συχνά της απογοήτευσης. Η πολυπλοκότητα, λόγω 

των πολλαπλών στόχων και του μεγάλου αριθμού μελών, είναι τόσο αυξημένη ώστε 

μερικές φορές υπάρχει σύγχυση ή και αποδιοργάνωση.  

     Η συνάντηση κοινότητας ενισχύει την αίσθηση του «ανήκειν», ορισμένες φορές, 

όμως, μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση, όταν η διαφορετικότητα δεν 

μπορεί να ενταχθεί στο «όλον». Στο στοιχείο αυτό, άλλωστε, εστιάζεται και η κριτική 

που ασκείται στις θεραπευτικές κοινότητες, ότι, δηλαδή, δημιουργούν μια κουλτούρα 

η οποία ενέχει τον κίνδυνο υιοθέτησης παραπλανητικών απόψεων, πεποιθήσεων και 

πρακτικών, οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους συμμετέχοντες. 
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4.4. Η ομάδα των ομότιμων (peer group) 

 

     Η «ομάδα των ομότιμων» αποτελεί μια υποστηρικτική ομάδα ευαισθητοποίησης 

και διερεύνησης ιδιαίτερων θεμάτων που απασχολούν τα μέλη και εφαρμόζεται στις 

περισσότερες θεραπευτικές κοινότητες (Kennard, 1983; Kooyman, 1992; Yablonsky, 

1989). Απαρτίζεται από μέλη που έχουν περίπου τον ίδιο χρόνο παραμονής στη 

θεραπευτική κοινότητα και τα οποία αντιμετωπίζουν κοινές δυσκολίες και 

προβλήματα στη θεραπεία τους. Γίνεται συνήθως μία φορά την εβδομάδα και διαρκεί 

περίπου 2-3 ώρες. Μια θεραπευτική κοινότητα είναι συνήθως χωρισμένη σε τρεις ή 

τέσσερις ομάδες ομότιμων που αποκαλούνται «παρέες» και αντιπροσωπεύουν τη 

φάση εξέλιξης των μελών στην κοινότητα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε 

«παρέα» είναι συνήθως από 5 έως 15 μέλη και εξαρτάται από τη δυναμικότητα της 

θεραπευτικής κοινότητας και το χρόνο εισαγωγής των μελών. 

     Η πρώτη ομάδα ομότιμων αφορά τα νέα μέλη της κοινότητας (έως 4 μήνες 

παραμονή σε θεραπεία) και μπορεί να περιλαμβάνει μια μικρότερη υπο-ομάδα, τους 

νεοεισερχόμενους (μέχρι ένα μήνα), η οποία μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη 

ομάδα. Στην ομάδα των νεοεισερχομένων συζητούνται θέματα που σχετίζονται με τις 

επιπτώσεις της εισαγωγής στην κοινότητα, όπως οι δυσκολίες ένταξης στην ομαδική 

ζωή και το ημερήσιο πρόγραμμα, η αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου, οι 

παρορμήσεις για διακοπή της θεραπείας και χρήση ουσιών. Στην ομάδα των νέων 

μελών συζητούνται κυρίως θέματα που σχετίζονται με την ένταξη και την 

προσαρμογή στην κοινότητα, με το χρόνο παραμονής στη θεραπεία, με τις δυσκολίες 

στην έκφραση των συναισθημάτων και στην αναγνώριση της ψευδοεικόνας. 

     Στην ομάδα των μεσαίων μελών (5-8 μήνες), προσφιλή θέματα αποτελούν εκείνα 

που σχετίζονται με την αλλαγή των στάσεων και των συμπεριφορών, την ανάληψη 

της ευθύνης, την κατάρριψη της ψευδοεικόνας και την εμβάθυνση στην αιτιολογία 

της χρήσης των ουσιών. 

     Στην ομάδα των παλαιών μελών (9-12 μήνες), το κάθε μέλος απαιτείται να 

λειτουργεί ως πρότυπο για τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας και συζητούνται θέματα 

που αφορούν τη σχέση με την οικογένεια, το άλλο φύλο, τον αποχωρισμό από την 

κοινότητα και την προετοιμασία για επανένταξη. 

     Το πέρασμα από τη μία «παρέα» στην άλλη γίνεται με μια διαδικασία εισαγωγής 

κατά την οποία το υποψήφιο μέλος πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της 

«παρέας» εκείνης στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί. Οι ερωτήσεις αφορούν την πορεία 
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του στην κοινότητα, το ρόλο του και τους στόχους που απαιτείται από την ομάδα να 

έχει πετύχει στην κάθε φάση για να μπορέσει να θεωρηθεί μέλος της. Αυτή η 

διαδικασία δίνει τη δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση, γιατί το υποψήφιο μέλος 

υποχρεούται να υποβάλει ένα αίτημα μέσω του οποίου κάνει ανασκόπηση της 

πορείας του, των επιτευγμάτων και των δυσκολιών του. Η διαδικασία της εισαγωγής 

αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης, η οποία δείχνει με ήπιο τρόπο τις αντιλήψεις μιας 

ομάδας ομότιμων για την πορεία του μέλους και βοηθά στην ταχύτερη εξέλιξη μέσω 

της θετικής ενίσχυσης. 

     Στην ομάδα των ομότιμων επικρατεί θετικό κλίμα που χαρακτηρίζεται από 

αλληλοϋποστήριξη, συνεργασία και συντροφικότητα, σε αντίθεση με την ομάδα 

αντιπαράθεσης στην οποία, όταν γίνονται οι αντιπαραθέσεις των μελών, κυριαρχεί η 

συναισθηματική ένταση. Μια ομάδα ομότιμων μπορεί να ξεκινήσει με ένα θέμα που 

έχει θέσει κάποιο μέλος της, δίνοντας τη δυνατότητα και στα υπόλοιπα μέλη να 

εκφράσουν τις απόψεις τους για το πώς βλέπουν ή βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις. 

Ο ρόλος του προσωπικού είναι υποστηρικτικός και με ανοιχτές ερωτήσεις δίνει τη 

δυνατότητα για περαιτέρω διερεύνηση και επεξεργασία των θεμάτων που 

απασχολούν την ομάδα. 

     Η αξιοποίηση των άλλων μελών που βρίσκονται στην ίδια περίπου φάση 

θεραπείας θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμη. Τα μέλη ακούνε πιο εύκολα τις 

παρατηρήσεις, τις απόψεις και τις συμβουλές κάποιου που είναι στην ίδια φάση με 

αυτούς, από ότι εκείνες ενός θεραπευτή ή κάποιου μέλους που βρίσκεται σε τελείως 

διαφορετική φάση θεραπείας.  

     Η θεραπευτική συμμαχία που αναπτύσσεται στην ομάδα των ομότιμων είναι 

τόσο ισχυρή ώστε συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της 

θεραπευτικής κοινότητας (Broome et al., 1997). Ορισμένες θεραπευτικές κοινότητες 

έχουν επιλέξει οι εισαγωγές των μελών να γίνονται σε «παρέες», προκειμένου να 

αξιοποιείται γρήγορα αυτή η θεραπευτική συμμαχία με τη δημιουργία ομάδων που 

έχουν αναπτύξει συνοχή, σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλοϋποστήριξης και 

αλληλοβοήθειας.  

     Οι δεσμοί που δημιουργούνται στις «παρέες» μπορεί να έχουν και αρνητικές 

επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης της ομάδας (Humphreys & Noke, 1997). 

Όταν, για παράδειγμα, κάποια μέλη διακόψουν ή επανέλθουν στη χρήση, το ηθικό 

της ομάδας πέφτει και τα υπόλοιπα μέλη αισθάνονται θυμό, απογοήτευση και 

ματαίωση. Πολλές φορές βιώνουν αυτήν την κατάσταση ως προδοσία, σπάσιμο του 



 66

μεταξύ τους συμβολαίου και αυτή η συναισθηματική φόρτιση μπορεί να οδηγήσει και 

άλλα μέλη σε παρόμοιες συμπεριφορές. Η επεξεργασία αυτών των συναισθημάτων 

χρειάζεται να γίνει το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου η ομάδα να επανακτήσει 

την ισορροπία της. 

     Επίσης, υπάρχουν άλλες θεραπευτικές ομαδικές δραστηριότητες, όπως η 

δραματοθεραπεία (drama therapy), το ψυχόδραμα (psychodrama) και οι ομάδες 

ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων (social skills groups), που εφαρμόζονται σε 

ορισμένες θεραπευτικές κοινότητες, οι οποίες δεν εντάσσονται στο βασικό κορμό των 

θεραπευτικών κοινοτήτων αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Άλλες τεχνικές 

γνωσιακού τύπου, όπως η συνέντευξη κινητοποίησης (motivational interviewing) 

(Miller & Rollnick, 1991) και η πρόληψη της υποτροπής (relapse prevention) 

(Marlatt & Gordon, 1985), έχουν επηρεάσει την λειτουργία των ομάδων και έχουν 

ενσωματωθεί στις ομαδικές θεραπείες της θεραπευτικής κοινότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

5.1. Η αναγκαιότητα της θεραπείας της οικογένειας 

 

     Στη δεκαετία του ’50 και στις αρχές της δεκαετίας του ’60 η εξάρτηση 

θεωρούνταν ατομικό πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί μακριά από το 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, προκειμένου το άτομο να προστατευτεί από 

τις αρνητικές επιδράσεις τους αλλά και αντίστροφα. Η εξάρτηση ήταν «αρρώστια» 

επικίνδυνη όχι μόνο για το άτομο αλλά και για την οικογένεια και την κοινωνία. Η 

οικογένεια αποτελούσε είτε συνθήκη άσχετη με το βιολογικό χαρακτήρα της 

αρρώστιας, είτε ένα νοσηρό περιβάλλον που συνέβαλλε στην εξάρτηση, ή το «θύμα» 

που έπρεπε να προστατευθεί από αυτή την κατάσταση. 

     Οι θεραπευτικές κοινότητες θεωρούσαν ότι η οικογένεια αναπαράγει το πρόβλημα 

και μπορεί να οδηγήσει το μέλος σε πρόωρη εγκατάλειψη και υποτροπή. Αυτό 

βασίστηκε στην άποψη ότι, πολλές φορές η οικογένεια μπορεί να «συντηρεί» το 

πρόβλημα για να καλύψει δικές της αδυναμίες, ή ότι ο χρήστης αναλαμβάνει να 

λειτουργήσει ως «παράγοντας συνοχής»» της με την υιοθέτηση μιας αρνητικής 

συμπεριφοράς, η οποία συγκεντρώνει την προσοχή των υπόλοιπων μελών της 

οικογένειας και τα αποτρέπει από την αντιμετώπιση άλλων οικογενειακών 

προβλημάτων. Για αρκετά χρόνια, επομένως, οι θεραπευτικές κοινότητες στην 

Αμερική και στη Βόρεια Ευρώπη κρατούσαν την οικογένεια μακριά από το παιδί που 

έκανε θεραπεία στη θεραπευτική κοινότητα. 

     Με την ανάπτυξη της οικογενειακής θεραπείας στη δεκαετία του ’70 η κατάσταση 

άλλαξε (Soyez et al., 2004). Η οικογένεια αναγνωρίστηκε ως σημαντικός παράγοντας 

όχι μόνο για την αιτιολογία της χρήσης αλλά και για τη διακοπή της εξάρτησης. Οι 

θεραπευτικές κοινότητες βαθμιαία ενσωμάτωσαν προγράμματα οικογενειακής 

συμβουλευτικής. Συγχρόνως, οικογενειακοί θεραπευτές ανέπτυξαν ανεξάρτητα 

προγράμματα τα οποία απευθύνονταν σε αλκοολικούς, με κύρια παρέμβαση τη 

θεραπεία ζευγαριών, και σε τοξικοεξαρτημένους, με κύρια παρέμβαση τη συστημική 

προσέγγιση, την επεξεργασία, δηλαδή, των δυναμικών του οικογενειακού 

συστήματος. Αυτές οι προσεγγίσεις εξελίχθηκαν και εφαρμόζονται σήμερα ευρέως 
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ως ανεξάρτητες αλλά και συμπληρωματικές στη θεραπεία των εξαρτήσεων. 

Περιλαμβάνουν τη συμμετοχή όχι μόνο της οικογένειας αλλά και των στενών φίλων, 

εργοδοτών, συνεργατών και όλων εκείνων που αποτελούν μέρος του κοινωνικού 

δικτύου του εξαρτημένου και ενδιαφέρονται για την αλλαγή της εξαρτητικής 

συμπεριφοράς (Kaufman, 1985) 

     Συνεπώς, η οικογενειακή θεραπεία για τους εξαρτημένους από ψυχότροπες ουσίες 

άρχισε σταδιακά να διευρύνεται, καθώς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

κατανοούσαν όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι οικογενειακές 

πρακτικές συνεισέφεραν στην εμφάνιση της εξάρτησης, ιδιαιτέρως από αλκοόλ και 

ηρωίνη (Kaufman, 1981; Stanton, 1980). Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας 

βελτιώθηκε, εμφανίστηκαν όμως δυσκολίες στη συμμετοχή της οικογένειας σε αυτήν, 

καθώς αρκετοί γονείς αρνιούνταν να συμμετέχουν στη θεραπευτική διαδικασία, 

θεωρώντας ότι δεν τους αφορά (Stanton & Todd, 1981; Van Deusen, Scott & Stanton, 

1980). 

     Η κατάσταση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης εξελίχθηκε εξαρχής διαφορετικά. 

Ιδιαίτερα στις μεσογειακές χώρες, όπως είναι γνωστό, το άτομο βρίσκεται σε στενή 

επαφή με την οικογένεια ή παραμένει σε αυτήν για μεγάλο χρονικό διάστημα και η 

οικογένεια ως θεσμός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο (Reichmann, Kaplan & Jansson, 

2001). Η συμμετοχή των γονέων, λοιπόν, θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την 

κινητοποίηση, την παραμονή στη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη του 

μέλους, καθώς η ίδια η δυναμική της οικογένειας μπορεί να αξιοποιηθεί, ώστε να 

ενισχυθούν τα θετικά αποτελέσματα.  

     Έτσι, η θεραπεία των οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρήσης ή 

κατάχρησης ψυχότροπων ουσιών αποτελεί βασική παράμετρο της θεραπευτικής 

παρέμβασης, ιδιαίτερα για τους έφηβους και τους νεαρούς ενήλικες. Προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες των εξαρτημένων και των οικογενειών τους, απαιτείται η 

πραγματοποίηση πολλών και ποικίλων παρεμβάσεων. 

 

5.2. Ο ρόλος της οικογένειας στο στάδιο της κινητοποίησης 

 

     Αρκετές μελέτες έχουν αναφερθεί στη συμβολή της οικογένειας στην 

κινητοποίηση του εξαρτημένου για θεραπεία (Pomini et al., 1998). Η πίεση της 

οικογένειας αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο εξωτερικό παράγοντα κινητοποίησης 

και παραμονής των εξαρτημένων στη θεραπεία, μετά την πίεση που μπορεί να 
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ασκηθεί από το ποινικό σύστημα (Stanton, 1997). Πολλά θεραπευτικά προγράμματα 

συνεργάζονται στενά με την οικογένεια, προκειμένου το εξαρτημένο μέλος της να 

αναγνωρίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης, να μειωθούν οι αντιστάσεις και οι 

φόβοι του που σχετίζονται με τη διακοπή της χρήσης και να κινητοποιηθεί για να 

αλλάξει την καταστροφική συμπεριφορά του. 

     Ορισμένες φορές τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μπορεί να έρθουν σε επαφή με 

το θεραπευτικό πρόγραμμα πριν από το ίδιο το εξαρτημένο μέλος της. Σε αυτή την 

περίπτωση μαθαίνουν  ποιες συμπεριφορές είναι εκείνες που ενισχύουν τη χρήση, 

κατάλληλους χειρισμούς ώστε να έρθουν στην επιφάνεια οι αρνητικές επιπτώσεις της 

χρήσης και άλλους τρόπους ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς του εξαρτημένου 

μέλους με στόχο τον περιορισμό της χρήσης και την αναζήτηση θεραπείας. Θέτοντας 

μικρούς στόχους στο εξαρτημένο μέλος της οικογένειας, όπως για παράδειγμα, να 

συμμετάσχει σε ένα ραντεβού με έναν ειδικό, επιδιώκεται η σταδιακή κινητοποίησή 

του. 

     Οι γονείς προετοιμάζονται συνήθως με τη συμμετοχή τους σε μια σειρά από 

εκπαιδευτικά σεμινάρια και θεραπευτικές ομάδες, αφού έχει προηγηθεί μια αρχική 

αξιολόγηση για την κατάσταση του εξαρτημένου και τις συνθήκες χρήσης, βάσει της 

εικόνας που οι ίδιοι έχουν δώσει. Στα σεμινάρια ενημερώνονται για την εξάρτηση και 

τους κινδύνους που πηγάζουν από αυτήν και για τις δυνατότητες θεραπείας που έχει ο 

εξαρτημένος. Οι πρώτες συνεδρίες των θεραπευτικών ομάδων επικεντρώνονται σε 

παρελθούσες συμπεριφορές των γονέων, οι οποίες στάθηκαν αναποτελεσματικές για 

την αλλαγή της κατάστασης και στους χειρισμούς στους οποίους κατέφυγε ο 

εξαρτημένος, προκειμένου να συνεχίσει τη χρήση. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται 

να γίνουν κατανοητές οι συμπεριφορές και οι στάσεις που διαιωνίζουν το πρόβλημα. 

     Αφού αναγνωριστεί η αναγκαιότητα για μια διαφορετική παρέμβαση, η 

οικογένεια, με τη βοήθεια του θεραπευτή, σχεδιάζει μια νέα στρατηγική που θα 

βοηθήσει το χρήστη να φτάσει στο πρόγραμμα. Η στρατηγική αυτή μπορεί να 

περιλαμβάνει αντιπαράθεση στις αρνητικές συμπεριφορές, μείωση των προνομίων 

και ευεργετημάτων που είχε το άτομο όσο συνεχίζει τη χρήση (π.χ. οικονομικές 

παροχές), αξιοποίηση φίλων που μπορούν να του ασκήσουν πιέσεις, ενίσχυση και 

επιβράβευση των συμπεριφορών που δείχνουν ότι το άτομο έχει ξεκινήσει μια 

διαδικασία αλλαγής. Θεωρείται σημαντικό οι πιέσεις να είναι τέτοιες, ώστε το άτομο 

να συνεχίσει να διατηρεί επαφή με την οικογένεια. Στο παρελθόν, ορισμένες 

θεραπευτικές κοινότητες συμφωνούσαν στην έντονη αντιπαράθεση ή και την 
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αποπομπή του μέλους από το σπίτι μέχρι να αναλάβει τις ευθύνες του, αλλά αυτό, 

παρά το γεγονός ότι λειτούργησε σε ορισμένα άτομα, στις περισσότερες οικογένειες 

φάνηκε να μην έχει τόσο θετικά αποτελέσματα. Η σκληρή αντιπαράθεση και η 

απομάκρυνση αποκόπτει τα κανάλια επικοινωνίας, ενοχοποιεί την οικογένεια, έχει 

αρνητικές συνέπειες και θυματοποιεί το χρήστη (Nielsen & Scarpitti, 1997). 

     Η οικογένεια χρειάζεται να κρατήσει σταθερή στάση, μετά από συμφωνία και των 

δύο γονέων και να συμπαρασταθεί στο άτομο που αντιμετωπίζει πρόβλημα, χωρίς να 

φτάνει σε ακραίες καταστάσεις. Η έκφραση των συναισθημάτων που προκαλεί αυτή 

η κατάσταση και η αναλυτική έκθεση των λόγων για τους οποίους χρειάζεται να 

αλλάξει τη συμπεριφορά του ο χρήστης, είναι απαραίτητο να επαναληφθούν αρκετές 

φορές.  Όταν το άτομο αποφασίσει τελικά να ξεκινήσει θεραπεία, η οικογένεια 

μπορεί να βοηθήσει συνοδεύοντάς το κατά την πρώτη περίοδο ή και αργότερα, 

ελέγχοντας έτσι τις παρορμήσεις και την επιθυμία για χρήση που είναι έντονες το 

πρώτο διάστημα συμμετοχής σε θεραπευτικό πρόγραμμα. Η συνεργασία με τη 

θεραπευτική κοινότητα περνά σε μια επόμενη φάση. 

 

5.3. Η οικογένεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

 

     Η συμβολή της οικογένειας αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για 

την παραμονή του εξαρτημένου σε θεραπεία. Οι 8 στις 10 μελέτες αναδεικνύουν τη 

συμπεριφορά, τη στάση και τη δυναμική της οικογένειας ως τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την πρόωρη εγκατάλειψη της θεραπείας (Baukeland & Lundwall, 

1975). Ιδιαίτερα για τους εφήβους, η συμμετοχή της οικογένειας είναι αναγκαία και 

συνοδεύεται από θετικά αποτελέσματα (Liddle & Dacof, 1995; Marques & 

Formigoni, 1998), ενώ η άρνησή της καθιστά τη θεραπεία και την αποκατάσταση των 

εφήβων αρκετά δύσκολη και επιφέρει φτωχά αποτελέσματα. Για τους ενήλικες, 

επίσης, η συμμετοχή της οικογένειας συνεπάγεται μεγαλύτερη παραμονή στη 

θεραπεία, τόσο των εξαρτημένων από οπιούχα όσο και των εξαρτημένων από αλκοόλ 

(Connor et al., 1998). Στη διάρκεια της θεραπείας οι πληροφορίες που έρχονται από 

την οικογένεια είναι χρήσιμες για την πορεία του μέλους. Ένα άλλο σημείο αφορά τη 

βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας. Η συμμετοχή έχει ως αποτέλεσμα 

τον περιορισμό της ενδο-οικογενειακής βίας και τη σταδιακή βελτίωση των σχέσεων 

σε οικογένειες αλκοολικών (O’ Farrell & Murphy, 1995). Η οικογένεια μπορεί, 
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επίσης, να βοηθήσει στην πρόληψη της υποτροπής των απεξαρτημένων από το 

αλκοόλ (O’Farrell et al., 1998). 

     Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους απαιτείται η εμπλοκή της 

οικογένειας στη θεραπεία. Ο πρώτος είναι για να αλλάξει το εξαρτημένο άτομο τη 

συμπεριφορά του, ο δεύτερος για να αλλάξουν τα άλλα μέλη τη δική τους 

συμπεριφορά και στάση που ενισχύει την εξάρτηση, και ο τρίτος για να τροποποιηθεί 

η δυναμική που αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια και έχει αρνητικές επιπτώσεις 

για όλα τα μέλη της. 

     Προκειμένου να αποκατασταθεί η οικογενειακή ισορροπία, το πρώτο βήμα είναι 

να διακοπεί η χρήση των ουσιών. Τότε μόνο μπορεί να γίνει η εις βάθος επεξεργασία 

των ενδοοικογενειακών προβλημάτων και δυναμικών. Σύμφωνα με τη συστημική 

προσέγγιση, η εξάρτηση αποτελεί ένα φαινόμενο γύρω από το οποίο οργανώνεται η 

οικογένεια, όταν δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει άλλα θέματα που αφορούν στην 

εξέλιξή της (Stanton, Todd & Associates, 1982). Η εξάρτηση είναι το αποτέλεσμα 

μιας κρίσης της οικογένειας κατά την οποία το εξαρτημένο μέλος αναλαμβάνει να 

κρατήσει τη συνοχή της και την ομοιόστασή της, αποσπώντας τα μέλη από το 

κεντρικό πρόβλημα και τροποποιώντας μια δυναμική, της οποίας την εξέλιξη δεν 

επιθυμούσαν ούτε το ίδιο το άτομο ούτε τα άλλα μέλη της οικογένειας. για 

παράδειγμα, ο κίνδυνος του αποχωρισμού κάποιου μέλους, λόγω διαζυγίου ή λόγω 

ενηλικίωσης, «αποσοβείται» με τη χρήση, η οποία συσπειρώνει όλη την οικογένεια 

καλώντας την να αντιμετωπίσει ένα κρίσιμο πρόβλημα. 

     Η θεραπεία του εξαρτημένου και της οικογένειας χρειάζεται την πρώτη περίοδο να 

γίνονται παράλληλα, ώστε να αντιμετωπίσουν οι γονείς τις δικές τους αδυναμίες και 

προβλήματα. Με τη συμμετοχή σε ομάδες γονέων ή ζευγαριών αισθάνονται 

μεγαλύτερη άνεση να μιλήσουν για τα δικά τους συναισθήματα και τις συμπεριφορές 

που μπορεί να επιδρούν στο εξαρτημένο μέλος της οικογένειάς τους. Η 

αποκατάσταση της επικοινωνίας, κατ’ αρχάς μεταξύ του ζεύγους των γονέων και στη 

συνέχεια με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, μπορεί να επιτευχθεί με τη συζήτηση 

των θεμάτων που απασχολούν το ζευγάρι, των ρόλων τους ως γονέων και των 

συμπεριφορών τους που επηρεάζουν τη λειτουργία της οικογένειας. Πολύ συχνά 

αναδύονται θέματα που σχετίζονται με την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση 

της οικογένειας, αλλά και προβλήματα όπως η κατάχρηση ουσιών και από άλλα 

μέλη, ή η άσκηση ψυχολογικής και σωματικής βίας (Πουλόπουλος, 2005). 
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     Στις οικογένειες των εξαρτημένων υπάρχει κατά κανόνα πολύς θυμός, εχθρότητα 

ή και μίσος που δεν εκφράζονται όταν το παιδί κάνει χρήση. Με αυτόν τον τρόπο 

διατηρείται μια παθολογική ισορροπία και με τη διακοπή της χρήσης ή την ένταξη 

του εξαρτημένου μέλους σε θεραπεία, τα πιο πάνω συναισθήματα εκφράζονται 

ανεξέλεγκτα. Ουσιαστικά προσπαθούν, ο καθένας με τον τρόπο του, να επιβιώσουν 

σε ένα περιβάλλον που βιώνεται ως απειλητικό. Η ανάδειξη και η επεξεργασία αυτής 

της δυναμικής βοηθούν τα μέλη της οικογένειας να κατανοήσουν τους ρόλους, τη 

συμπεριφορά και τις σχέσεις τους και να προσπαθήσουν να τα αλλάξουν παύοντας να 

αναπαράγουν το πρόβλημα. 

     Η οικογένεια συναντιέται με το μέλος της που βρίσκεται στη θεραπευτική 

κοινότητα σε μια σειρά από θεραπευτικές συνεδρίες, προκειμένου να επεξεργαστούν 

από κοινού θέματα που τους απασχολούν. Εφόσον έχουν βιώσει, συνειδητοποιήσει 

και διερευνήσει παράλληλα και ανεξάρτητα το θέμα της εξάρτησης, είναι αναγκαίο 

να βρεθούν μαζί και το κάθε μέλος να δώσει τη δική του οπτική για το πώς 

δημιουργήθηκε το πρόβλημα, τι ήταν αυτό που το ενίσχυσε, ποιοι είναι οι τρόποι με 

τους οποίους μπορεί να αποφευχθεί στο μέλλον και πως η οικογένεια μπορεί να 

αποκτήσει μια νέα λειτουργικότητα. Η επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει την 

κατανόηση των δυναμικών, των μύθων και των στερεότυπων που έχουν αναπτυχθεί, 

καθώς και των ρόλων των μελών της οικογένειας. Η σύνθεση των διαφορετικών 

αντιλήψεων είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία και ίσως χρειαστούν 

πολλές συνεδρίες μέχρις ότου τα μέλη της οικογένειας να κατανοήσουν εις βάθος τι 

είχε συμβεί και να δημιουργήσουν ένα νέο «συμβόλαιο». 

     Επειδή αυτή η διαδικασία είναι αρκετά επώδυνη, μπορεί κατά τη διάρκεια της 

παραμονής του μέλους στη θεραπευτική κοινότητα, ένα άλλο μέλος της οικογένειας 

να εμφανίσει πρόβλημα (π.χ. ένα άλλο παιδί να αρχίσει τη χρήση, να εμφανιστεί 

ξαφνικά μια σοβαρή αρρώστια), ή το μέλος να εγκαταλείψει πρόωρα τη θεραπεία, σε 

μια προσπάθεια να επανακτήσει η οικογένεια την παλιά της ισορροπία. Η 

επεξεργασία της δυναμικής της οικογένειας στοχεύει στην αναδόμηση του 

συστήματος, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων συμπεριφορών από τα μέλη της, της 

ανοιχτής επικοινωνίας, της οριοθέτησης των ρόλων και της επίλυσης προβλημάτων 

και συγκρούσεων με νέους εποικοδομητικούς για το άτομο και την οικογένεια 

τρόπους. 
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5.4. Οικογένεια και κοινωνική επανένταξη  

 

     Στη φάση της κοινωνικής επανένταξης δοκιμάζονται οι αλλαγές τις οποίες έχουν 

επιτύχει, αντίστοιχα, το μέλος στη θεραπευτική κοινότητα και οι γονείς με τη 

συμμετοχή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Η οικογένεια χρειάζεται να συνεχίσει 

την προσπάθειά της για αλλαγή, επαυξάνοντας τα θετικά αποτελέσματα της 

προηγούμενης φάσης (Soyez & Broekaert, 2003). Αν οι γονείς δεν έχουν βρει σε αυτή 

την πορεία ένα νέο νόημα στις σχέσεις μεταξύ τους και με τα παιδιά τους, μπορεί να 

παλινδρομήσουν σε παλαιότερες συμπεριφορές, ίσως με ένα διαφορετικό τρόπο αυτή 

τη φορά. Για παράδειγμα, η προηγούμενη ενασχόληση με τη χρήση μπορεί να 

αντικατασταθεί με μια φορτική ενασχόληση με την αποκατάσταση του εξαρτημένου 

μέλους. Με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το μέλος στη φάση της επανένταξης, 

όπως το να βρει εργασία, να δημιουργήσει νέες σχέσεις, να βρει δικό του σπίτι, είναι 

εύκολο να αφεθεί σε μια προστασία που του εξασφαλίζει οικονομικές παροχές και 

προσωρινή ασφάλεια, αλλά δεν του επιτρέπει την ενηλικίωση. Αν οι σχέσεις μεταξύ 

των μελών της οικογένειας δεν τεθούν σε νέες βάσεις, δεν μπορούν να αποφευχθούν 

και συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην υποτροπή (Πουλόπουλος, 

2002). 

     Η οικογενειακή θεραπεία ως μέθοδος έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Δίνει τη 

δυνατότητα να αντιμετωπιστούν κάποιοι από τους οικογενειακούς παράγοντες που 

οδήγησαν το άτομο στη χρήση και βοηθά στη βελτίωση του εξαρτημένου μέλους και 

του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εξάρτησης, 

προσφέροντας ένα θεωρητικό μοντέλο για την κατανόηση των δυναμικών που 

αναπτύσσονται μέσα στο οικογενειακό σύστημα και παρέχει στοιχεία χρήσιμα τόσο 

για τη θεραπεία όσο και για την πρωτογενή πρόληψη. 

     Από την άλλη πλευρά, η οικογενειακή θεραπεία από μόνη της δεν αρκεί για να 

αλλάξει τη συμπεριφορά του εξαρτημένου χρήστη, ούτε δίνει ένα ολοκληρωμένο 

θεωρητικό πλαίσιο κατανόησης της τοξικοεξάρτησης. Υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες, ψυχολογικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί, που επιδρούν στη 

συμπεριφορά του ατόμου και το οδηγούν στην κατάχρηση και τελικά στην εξάρτηση. 

Αυτοί οι παράγοντες χρειάζεται να μελετηθούν και στη συνέχεια να τροποποιηθούν. 

     Η θεραπευτική κοινότητα αξιοποιεί την οικογενειακή θεραπεία ως 

συμπληρωματική μέθοδο, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Η συνεργασία 

με την οικογένεια, όμως, δεν αποδίδει, αν το προσωπικό της κοινότητας δεν είναι 
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εξειδικευμένο στην οικογενειακή θεραπεία (Miller et al., 2006). Η πολυπλοκότητα 

του οικογενειακού συστήματος και των σχέσεών του με το κοινωνικό περιβάλλον 

απαιτούν συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού. Η ελλιπής εκπαίδευση και πείρα 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανταγωνισμό και συγκρούσεις του προσωπικού και των 

φυσικών γονέων, δεδομένου ότι η θεραπευτική κοινότητα μπορεί να αναπαραστήσει 

μια νέα λειτουργική οικογένεια σε αντίθεση με την παλαιά προβληματική, στην οποία 

εμφανίζονταν πολλά αρνητικά στοιχεία ( Liddle & Dacof, 1995). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

6.1. Οι συνέπειες της διακοπής 

 

     Η πρόωρη εγκατάλειψη ή διακοπή της θεραπείας της τοξικοεξάρτησης έχει 

αναγνωριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην αντιμετώπιση της 

χρήσης ουσιών. Επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, το ηθικό του 

προσωπικού και όσων εξυπηρετούνται από τα θεραπευτικά προγράμματα και μειώνει 

τις προσπάθειες και τους πόρους που διατίθενται για τη λειτουργία των 

προγραμμάτων. Το ποσοστό εκείνων που διακόπτουν τη θεραπεία τους από τα 

προγράμματα απεξάρτησης, ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο, είναι σχετικά υψηλό 

(Allison & Hubbard, 1985; Craig, 1987; De Leon, 1991; De Leon & Schwartz, 1984; 

Siddiqui, 1989). Ωστόσο, δεν διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο ποσοστό 

εκείνων που εγκαταλείπουν πρόωρα τη θεραπεία τους από άλλες ιατρικές και 

ψυχιατρικές δομές. 

     Οι συνέπειες από τη διακοπή της θεραπείας είναι ιδιαίτερα σοβαρές τόσο για το 

άτομο και το κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον όσο και για το θεραπευτικό 

πλαίσιο. Τα περισσότερα άτομα που διακόπτουν πρόωρα τη θεραπεία τους, συνήθως, 

επιστρέφουν στη χρήση ουσιών και αντιμετωπίζουν συχνότερα συλλήψεις και 

καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ ελάχιστα από αυτά βρίσκουν εργασία, συνήθως σε 

θέσεις που δεν απαιτούν ιδιαίτερα προσόντα, με μικρότερα εισοδήματα σε σχέση με 

τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τα θεραπευτικά προγράμματα (De Leon & 

Schwartz, 1984). 

     Η αναζήτηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών που διακόπτουν τη 

θεραπεία καθώς και των ιδιομορφιών του θεραπευτικού συστήματος, μπορεί να 

βοηθήσει στον εντοπισμό κάποιων παραγόντων οι οποίοι, αν ληφθούν υπόψη, 

ενδεχομένως να οδηγήσουν στην πρόβλεψη και αποφυγή της πρόωρης εγκατάλειψης. 
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6.2. Ποιοι διακόπτουν τη θεραπεία 

 

     Σημαντική έρευνα έχει διεξαχθεί για τη διερεύνηση των μεταβλητών που 

σχετίζονται με τα κοινωνιοδημογραφικά  χαρακτηριστικά, τις ψυχολογικές 

παραμέτρους, την προηγούμενη θεραπευτική εμπειρία, το βαθμό κινητοποίησης και 

τη συμμετοχή της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία. Συγκεκριμένες έρευνες 

έχουν επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα, την κοινωνικο-

οικονομική κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, την εργασιακή, την ποινική και την 

οικογενειακή κατάσταση. Οι μελέτες αυτές πολύ συχνά δίνουν αντικρουόμενα 

αποτελέσματα, καθώς, εξαιτίας κυρίως των μεθοδολογικών δυσκολιών μέτρησης, 

παραβλέπονται θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό, τις μεθόδους και τη 

δυναμική η οποία αναπτύσσεται μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

     Η ηλικία, παρόλο που δεν αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα, φαίνεται ότι 

σχετίζεται με την εγκατάλειψη της θεραπείας. Οι έφηβοι έχουν την τάση να 

διακόπτουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους ενήλικες (Jainchill, Hawke & Messina, 

2005; Wilson et al, 2006; Edelen et al., 2007). Επίσης, αυτοί που είναι άνω των 30 

ετών εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό διακοπών από τους νεότερους. Το 

πρώτο διάστημα προσφυγής στη χρήση χαρακτηρίζεται από χαμηλή κινητοποίηση, 

δεδομένου ότι ο χρήστης παραβλέπει τις αρνητικές συνέπειές της και απολαμβάνει τις 

θετικές. Μετά από πολλά χρόνια στη χρήση υπάρχουν διαφορετικές και μεγαλύτερες 

δυσκολίες, γιατί η εξάρτηση έχει εγκατασταθεί (για ορισμένους και βιολογικά) σε 

ψυχολογικό επίπεδο με συνέπεια τις ισχυρές αντιστάσεις. Έτσι, στις πρώτες 

δυσκολίες τα άτομα εγκαταλείπουν τη θεραπεία και επιστρέφουν στη χρήση. Επίσης, 

σε ορισμένες μελέτες (Σπηλιόπουλος και συν., 2002) αναφέρεται ότι οι χρήστες 

κοκαΐνης και ιδιαίτερα κρακ έχουν την τάση να διακόπτουν πρόωρα τη θεραπεία. 

     Κάποιες μορφές πίεσης συνιστούν παράγοντες παραμονής. Ιδιαίτερα την πρώτη 

περίοδο, η πίεση από το νόμο (π.χ. ένα επερχόμενο δικαστήριο) μπορεί να 

συγκρατήσει τα άτομα στη θεραπεία. Έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν ότι όσοι 

υφίστανται νομική πίεση μένουν περισσότερο από εκείνους που δεν αντιμετωπίζουν 

ανάλογο πρόβλημα (Collins & Allison, 1983; De Leon, 1988; Pompi & Resnick, 

1987; Sansone, 1980). Η νομική πίεση, όμως, δεν αρκεί από μόνη της για να 

συγκρατήσει τα άτομα για μεγάλο διάστημα στη θεραπεία. 
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     Τα άτομα που εμφανίζουν ψυχική διαταραχή, ιδιαίτερα κατάθλιψη, διακόπτουν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από ότι οι άλλοι (Ravndal & Vaglum, 1994). Φαίνεται ότι η 

θεραπευτική κοινότητα είναι ένα περιβάλλον το οποίο ασκεί πίεση για έμμεση 

έκφραση των συναισθημάτων και για ενσωμάτωση στις ομαδικές διαδικασίες, ενώ 

είναι λιγότερο κατάλληλη για άτομα που λειτουργούν «μοναχικά» ή 

«απομονώνονται». 

     Όσοι εμφανίζουν μια σοβαρή ψυχική διαταραχή συνήθως δεν εισάγονται στη 

θεραπευτική κοινότητα και παραπέμπονται από την πρώτη φάση σε εξειδικευμένα 

προγράμματα. Αν παρ’ όλα αυτά γίνουν δεκτοί, κατά κανόνα διακόπτουν την πρώτη 

περίοδο, ενώ παραμένουν περισσότερο τα άτομα που εμφανίζουν κάποια διαταραχή 

άγχους (Kokkevi et al., 1998). 

     Όσο αφορά το φύλο, οι γυναίκες, ειδικά όσες έχουν παιδιά, εμφανίζονται να έχουν 

την τάση να διακόπτουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες (Ferrari et al., 

1999; Ashley, Marsden & Brady, 2003; De Wilde, Broekaert & Rosseel, 2006; De 

Wilde et al., 2006). Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι περισσότερο από 80% 

των μελών στη θεραπευτική κοινότητα για οπιοειδή είναι άνδρες. Οι γυναίκες 

αποτελούν τη μειονότητα σε ένα περιβάλλον ανδροκρατούμενο, το οποίο, ίσως, να μη 

λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

     Είναι φανερό ότι όταν διενεργείται μια έρευνα για την πρόωρη εγκατάλειψη σε 

μια θεραπευτική κοινότητα, χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο αυτοί που 

διακόπτουν αλλά και εκείνοι που παραμένουν, καθώς επίσης και το προσωπικό με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (Zoccali et al., 2007). Η συνδυαστική μελέτη μπορεί να 

οδηγήσει στην αναγνώριση των υποομάδων που αλληλεπιδρούν σε ένα σύστημα, 

καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στα 

άτομα. Μορφές προκαταλήψεων, προτιμήσεων, στάσεων των διάφορων κοινωνικών 

ομάδων μπορούν να δώσουν σημαντική πληροφόρηση για το φαινόμενο της πρόωρης 

εγκατάλειψης. 

 

6.3. Πόσοι και πότε διακόπτουν τη θεραπεία 

 

     Οι περισσότερες μελέτες για την πρόωρη εγκατάλειψη της θεραπείας έχουν 

διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές περιλαμβάνουν αξιολόγηση των 

μοντέλων θεραπείας της τοξικοεξάρτησης σε εθνικό επίπεδο. Χαρακτηριστικές 

μελέτες είναι το «Πρόγραμμα Καταγραφής της Τοξικοεξάρτησης» (Drug Abuse 
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Reporting Programme, DARP), η «Προοπτική Μελέτη για την Αποτελεσματικότητα της 

Θεραπείας» (Treatment Outcome Prospective Study, TOPS) και η «Μελέτη για την 

Αποτελεσματικότητα της Θεραπείας της Τοξικοεξάρτησης» (Drug Abuse Treatment 

Outcome Studies, DATOS). 

     Η μελέτη DARP σχεδιάστηκε το 1969 και περιλάμβανε 43.943 εισαγωγές 

εξυπηρετούμενων σε 52 θεραπευτικά προγράμματα (Simpson & Sells, 1983). Οι Joe 

και  Simpson (1975) ανέφεραν πως τα ποσοστά παραμονής 12.297 εξυπηρετούμενων 

που συμμετείχαν στη μελέτη και είχαν εισαχθεί σε προγράμματα θεραπείας από τον 

Ιούνιο του 1971 έως τον Ιούνιο του 1972, διέφεραν σημαντικά: στις θεραπευτικές 

κοινότητες 59%- 75%, στα προγράμματα συντήρησης με μεθαδόνη 38%- 45%, και 

στα προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης χωρίς χορήγηση υποκατάστατων 

70%- 78%. 

     Η μελέτη TOPS προέκυψε από την ανάγκη για αξιολόγηση συγκεκριμένων 

τομέων της θεραπείας της τοξικοεξάρτησης και συμμετείχαν σε αυτήν 11.750 άτομα 

που εισήχθηκαν για θεραπεία από το 1979 έως και το 1981. Η μελέτη έδειξε ότι μέσα 

σε ένα χρόνο το ποσοστό διακοπών για τις θεραπευτικές κοινότητες έφτανε στο 

86,6%, για τα προγράμματα συντήρησης με μεθαδόνη 65, 9% και για τα «στεγνά» 

προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης 93, 4% (Hubbard et al., 1989). 

     H DATOS ξεκίνησε το 1990 από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Τοξικοεξάρτηση 

(National Institute on Drug Abuse, NIDA) και σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τα 

αποτελέσματα της θεραπείας. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη 

συλλέχθηκαν από 10.010 ενηλίκους που είχαν εισαχθεί σε διαφορετικού τύπου 

θεραπευτικά προγράμματα σε 11 πόλεις των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια των ετών 1991-

1993. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης (Simpson et al., 1997a, b), η 

παραμονή στη θεραπεία για περισσότερους από 3 μήνες, έχει σημαντικά καλύτερα 

αποτελέσματα από εκείνα που παρατηρούνται σε μικρότερης διάρκειας παραμονή ή 

καθόλου θεραπεία. Επίσης, η μελέτη έδειξε ότι η παραμονή σε θεραπευτική 

κοινότητα για περισσότερες από 90 ημέρες είναι αποτελεσματική ακόμη και όταν 

υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, όπως η παράλληλη χρήση πολλών ουσιών, η 

παραβατική συμπεριφορά, οι ψυχικές ασθένειες και η έλλειψη απασχόλησης. 

Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε για το Ηνωμένο Βασίλειο η «Εθνική Μελέτη για την 

Αποτελεσματικότητα της Θεραπείας» (National Treatment Outcome Research Study, 

NTORS) (Gossop et al., 2002). 
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     Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε για το ίδιο θέμα στην Ελλάδα 

(Poulopoulos, 1998), το ποσοστό των διακοπών από τις θεραπευτικές κοινότητες 

έφτανε στο 74% στη διάρκεια ενός έτους. Η μελέτη αυτή αφορούσε άτομα που είχαν 

εισαχθεί για θεραπεία κατά τη διάρκεια του έτους 1994. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας επιβεβαίωσαν ότι σημαντικό ποσοστό των εξυπηρετούμενων διακόπτει τη 

θεραπεία κατά τη διάρκεια των 30 πρώτων ημερών, ενώ οι διακοπές μειώνονται από 

αυτό το σημείο και έπειτα. Η μελέτη έδειξε, επίσης, ότι οι περισσότεροι από τους 

μισούς διέκοψαν τη θεραπεία κατά τους τρεις πρώτους μήνες. 

     Από τις παραπάνω έρευνες προκύπτει ότι η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας 

των θεραπευτικών προγραμμάτων είναι σημαντικό να πραγματοποιείται σε 

συνάρτηση με το χρόνο παραμονής στη θεραπεία ή αλλιώς με τα ποσοστά διακοπής 

της θεραπείας. Ο χρόνος παραμονής φαίνεται να καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τα 

θεραπευτικά οφέλη και ιδιαιτέρως τα μακρόχρονα αποτελέσματα. 

     Τα προβλήματα που αφορούν τη μελέτη των διακοπών από τα θεραπευτικά 

προγράμματα αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης είναι αρκετά (Πουλόπουλος, 

2005). Ένα από αυτά σχετίζεται με τον ορισμό της διακοπής. Ο όρος «διακοπή» 

περιλαμβάνει συνήθως δύο κατηγορίες ατόμων: α) όσους διακόπτουν από ένα 

θεραπευτικό πρόγραμμα λόγω παραβίασης των βασικών κανονισμών του πλαισίου, 

και β) όσους διακόπτουν από το πρόγραμμα παρά την αντίθεση του θεραπευτικού 

προσωπικού. Κάποιες μελέτες (Sansone, 1980), ωστόσο, επικεντρώνονται μόνο στις 

«εθελούσιες» διακοπές και αποκλείουν όλους όσους αποβλήθηκαν από το 

θεραπευτικό πρόγραμμα. Επίσης, στην πλειονότητά τους οι μελέτες δεν παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές των ατόμων από τη φάση «εισαγωγής», δηλαδή 

από την περίοδο παραμονής στο Συμβουλευτικό σταθμό. Αυτά τα στοιχεία, όμως, 

είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του συνολικού ποσοστού των διακοπών. 

     Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ερευνητής σχετίζεται με την προσέγγιση 

των ατόμων εκείνων τα οποία έχουν διακόψει τη θεραπεία τους και είναι πιθανόν να 

έχουν επιστρέψει στη χρήση ουσιών (Hansten et al., 2000). Όπως προαναφέρθηκε, τα 

περισσότερα από τα άτομα που διακόπτουν τη θεραπεία τους επιστρέφουν στη χρήση 

ουσιών μέσα στους τρεις πρώτους μήνες, οπότε υπάρχουν δυσκολίες στον εντοπισμό 

τους (Condelli & De Leon, 1993). Έτσι, αρκετές έρευνες αξιοποιούν τα αρχεία που 

τηρούνται σε θεραπευτικά προγράμματα και βασίζουν τα συμπεράσματά τους σε 

αναδρομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί για την 

διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 
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6.4. Θεραπευτικό σύστημα και διακοπή θεραπείας 

 

     Τα χαρακτηριστικά κάθε θεραπευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε 

χρήστες ψυχότροπων ουσιών συχνά επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμα της 

θεραπείας. Εντούτοις, αποτελούν έναν από τους λιγότερο μελετημένους χώρους στη 

θεραπεία της τοξικοεξάρτησης (De Leon, 1991). Παρόλο που οι επιδράσεις των 

χαρακτηριστικών ενός προγράμματος θεραπείας σπάνια αξιολογούνται, επικρατεί η 

αντίληψη ότι οι σημαντικές διαφορές που εμφανίζονται όσον αφορά το αποτέλεσμα 

της θεραπείας, οφείλονται στην ποιότητα του θεραπευτικού περιβάλλοντος, στη 

σύνθεση και στην ποιότητα του θεραπευτικού προσωπικού, στην πολιτική του 

προγράμματος και στον τρόπο διαχείρισης (Grella et al., 2007). Οι λίγες μελέτες που 

υπάρχουν για το θέμα αυτό μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες οι 

οποίες εστιάζονται: α) στο θεραπευτικό περιβάλλον, β) στις θεραπευτικές μεθόδους, 

γ) στις διαδικασίες εισαγωγής, και δ) στο προσωπικό. 

     Το θεραπευτικό περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά το ηθικό και την αυτοεκτίμηση 

των μελών και σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα αλλά και την πρόωρη 

εγκατάλειψη της θεραπείας. Προγράμματα διαμονής που εμφάνισαν υψηλά ποσοστά 

διακοπών φαίνεται ότι είχαν ελάχιστες κοινωνικές δραστηριότητες και δεν έδιναν 

ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή των μελών στη θεραπεία (Moos, 1974). Στα 

προγράμματα αυτά, το περιβάλλον ήταν συχνά ψυχρό, ενώ πρωταρχικός στόχος του 

προσωπικού ήταν απλώς η τήρηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου για ένταξη των 

μελών στην κοινωνία.  

     Ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του θεραπευτικού 

περιβάλλοντος είναι η κλίμακα COPES (Community Oriented Programmes 

Environmental Scale- Κλίμακα για το Περιβάλλον των Προγραμμάτων με 

Προσανατολισμό την Κοινότητα). Η COPES αναπτύχθηκε από τον Moos (1974) 

αποτελείται από 102 ερωτήσεις του τύπου «σωστό-λάθος» και χρησιμοποιείται συχνά 

για την αξιολόγηση του θεραπευτικού περιβάλλοντος σε πλαίσια διαμονής. Η 

κλίμακα σχεδιάστηκε για να μετρήσει την αντίληψη του προσωπικού και των μελών 

του προγράμματος σε δέκα τομείς: Οι τρεις τομείς αφορούν τις σχέσεις (εμπλοκή, 

υποστήριξη, αυθορμητισμός) και χαρακτηρίζουν το είδος και την ένταση των 

σχέσεων μεταξύ προσωπικού και μελών. Τέσσερις τομείς αφορούν το θεραπευτικό 

πρόγραμμα (αυτονομία, προσανατολισμός σε προσωπικά προβλήματα, 

προσανατολισμός σε πρακτικά ζητήματα, θυμός και επιθετικότητα) και αντανακλούν 
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το κλίμα που επικρατεί στο θεραπευτικό πλαίσιο. Τέλος, τρεις τομείς αφορούν τη 

διατήρηση του συστήματος (τάξη και οργάνωση, σαφήνεια του προγράμματος, 

έλεγχος από το προσωπικό), τον τρόπο διαχείρισης της εξουσίας και τις ελεγκτικές 

λειτουργίες του προγράμματος. 

     Οι Penk και Robinowitz (1979) χρησιμοποίησαν την COPES για να μελετήσουν 

τις πραγματικές και ιδεατές αντιλήψεις που είχαν τα μέλη μιας θεραπευτικής 

κοινότητας, η οποία λειτουργούσε στο πλαίσιο ενός νοσοκομείου, όσον αφορά τις 

ψυχολογικές διαστάσεις του θεραπευτικού περιβάλλοντος. Σε αυτή τη μελέτη 

συμμετείχαν 141 άντρες, χρήστες ψυχότροπων ουσιών, οι οποίοι εισήχθησαν 

διαδοχικά στην κοινότητα, στο διάστημα ενός έτους. Τα άτομα αυτά εξέφρασαν την 

επιθυμία λειτουργίας ενός προγράμματος το οποίο θα παρείχε έλεγχο και ταυτόχρονα 

ελευθερία για την απρόσκοπτη έκφραση των συναισθημάτων. 

     Ο Murdock και οι συνεργάτες του (1980) χρησιμοποίησαν επίσης την COPES για 

την εκτίμηση του θεραπευτικού περιβάλλοντος στο πρόγραμμα «Ανοιχτό Πρόγραμμα 

για τις Ουσίες» στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε δείγμα 238 

μελών που ήταν σε θεραπεία και 55 μελών του προσωπικού, από οκτώ προγράμματα. 

Στα προγράμματα αυτά συμπεριλαμβάνονταν θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα 

συντήρησης με μεθαδόνη, προγράμματα ημερήσιας φροντίδας και προγράμματα 

εξωτερικής παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα άτομα που ήταν 

χρήστες ουσιών είχαν γενικά θετικότερες αντιλήψεις σχετικά με το θεραπευτικό 

περιβάλλον, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκείνων, οι οποίοι είχαν θεραπευτική 

εμπειρία σε άλλου τύπου ιατρικά ή ψυχιατρικά πλαίσια. Επίσης, βρέθηκε πως τα 

θεραπευτικά προγράμματα που συμπεριλάμβαναν συχνή αλληλεπίδραση ανάμεσα 

στα μέλη του προσωπικού και τους θεραπευόμενους είχαν θετικότερη αξιολόγηση. 

     Ο Bell (1983, 1985) χρησιμοποίησε την COPES για τη σύγκριση τριών 

θεραπευτικών κοινοτήτων στην Ουάσινγκτον, προσπαθώντας να προσδιορίσει εάν οι 

ίδιες θεραπευτικές αρχές θα μπορούσαν να διαμορφώσουν παρόμοιο θεραπευτικό 

περιβάλλον. Οι 102 ερωτήσεις της COPES (Moos, 1979a) δόθηκαν στις τρεις 

θεραπευτικές κοινότητες την ίδια εβδομάδα. Ανταποκρίθηκαν 166 μέλη των 

προγραμμάτων και 14 μέλη του προσωπικού. Η μελέτη έδειξε ότι τα δύο πλαίσια 

είχαν αρκετές ομοιότητες και διέφεραν μόνο σε δύο υποκλίμακες, με τις βαθμολογίες 

να κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα. Η τρίτη θεραπευτική κοινότητα παρουσίασε ένα 

αρνητικό προφίλ, το οποίο διέφερε σημαντικά από τα άλλα δύο σε πέντε 
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υποκλίμακες, γεγονός που υποδήλωνε φτωχότερη ποιότητα στο θεραπευτικό 

περιβάλλον. 

     Η σημασία του θεραπευτικού περιβάλλοντος αποτιμήθηκε, επίσης, σε μια μελέτη 

για την πρόωρη εγκατάλειψη από τις πιο πάνω θεραπευτικές κοινότητες. Ο Bell 

(1985), διαπίστωσε ότι οι δύο θεραπευτικές κοινότητες με παρόμοιες βαθμολογίες 

είχαν και παρόμοια ποσοστά διακοπών, ενώ η τρίτη θεραπευτική κοινότητα με 

χαμηλότερες βαθμολογίες, είχε πολύ υψηλότερο ποσοστό διακοπών. Σύμφωνα με τον 

ίδιο, τα μέλη αυτής της θεραπευτικής κοινότητας αντιδρούσαν στο λιγότερο ευνοϊκό 

περιβάλλον παρουσιάζοντας μεγαλύτερες πιθανότητες να διακόψουν τη θεραπεία 

τους, σε σχέση με τα μέλη των δύο άλλων θεραπευτικών κοινοτήτων. Επίσης, 

πρότεινε τη χρήση της COPES ως εργαλείο που μπορεί να δώσει στο προσωπικό και 

στα μέλη της κοινότητας την ευκαιρία να διερευνήσουν τη φύση του θεραπευτικού 

περιβάλλοντος και να μελετήσουν τις πιθανότητες για αλλαγή. 

     Ο Glasser και οι συνεργάτες του (1974), χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό 

μεθοδολογικό σχεδιασμό, πραγματοποίησαν μια μελέτη για την ποιότητα των 

θεραπευτικών εγκαταστάσεων που υπήρχαν στην Πενσιλβανία για χρήστες 

ψυχότροπων ουσιών. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 77 προγράμματα και 5.578 

άτομα, των οποίων οι ανάγκες καλύπτονταν από διαφορετικής φιλοσοφίας θεραπείες. 

Τα προγράμματα αυτά επισκέφτηκε μια ομάδα επιστημόνων αποτελούμενη από ένα 

ψυχίατρο, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν εγκληματολόγο και έναν επιδημιολόγο, 

έμπειρους στη θεραπεία της τοξικοεξάρτησης. Σε κάθε πρόγραμμα συμπληρώθηκε 

ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο αναφορικά με πολλές παραμέτρους, όπως ο αριθμός 

και τα χαρακτηριστικά των θεραπευόμενων και του προσωπικού, η φύση του 

προγράμματος και η οικονομική στήριξη. Καθένα από τα μέλη της ομάδας σχημάτισε 

άποψη σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης θεραπείας. Παρά την έλλειψη 

κοινών κριτηρίων, τα τέσσερα μέλη παρουσίασαν εντυπωσιακή ταύτιση απόψεων. 

     Σε αυτή τη μελέτη, λιγότερο από το ένα τρίτο των προγραμμάτων θεραπείας της 

τοξικοεξάρτησης αξιολογήθηκαν ως ικανοποιητικά. Οι θεραπευτικές κοινότητες 

αξιολογήθηκαν υψηλότερα σε σχέση με άλλα προγράμματα. Οι συγγραφείς υπέθεσαν 

πως οι παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν την «υψηλή ποιότητα» θεραπείας στις 

θεραπευτικές κοινότητες είναι η έντονη ιδεολογία του προγράμματος (κοινό, ισχυρό 

σύστημα πεποιθήσεων), η ποσότητα των θεραπευτικών δραστηριοτήτων (τα μέλη 

δέχονταν περισσότερη θεραπεία από ότι σε άλλα προγράμματα), η αναλογία 

προσωπικού- μελών (1:4 προσωπικό - μέλη, έναντι 1:11 στα προγράμματα 
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μεθαδόνης), η αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος, η στελέχωσή του (το 

προσωπικό αποτελείται τόσο από ειδικούς της ψυχικής υγείας όσο και από πρώην 

χρήστες) και, τέλος, το μέγεθός του (μέσος όρος 36,7 μέλη ανά θεραπευτική 

κοινότητα έναντι 88,5 μελών σε άλλα θεραπευτικά πλαίσια). Οι ανωτέρω μελέτες 

έδειξαν πως η ποιότητα του θεραπευτικού περιβάλλοντος, οι θεραπευτικές μέθοδοι, 

το πρόγραμμα και το προσωπικό αποτελούν σημεία – κλειδιά για την παραμονή στην 

θεραπεία. 

     Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι σε πολλά θεραπευτικά προγράμματα τα αιτήματα 

για θεραπεία υπερβαίνουν τις δυνατότητες του προγράμματος. Σε μια ανασκόπηση 

του προβλήματος, ο Brown και οι συνεργάτες του (1989) ανέφεραν πως 75% των 

προγραμμάτων που λειτουργούσαν σε 42 πόλεις των ΗΠΑ είχαν λίστες αναμονής 

διάρκειας 7 έως 26 εβδομάδων. Μια εξήγηση για το φαινόμενο αυτό μπορεί να 

προέρχεται από τις διαφορετικές διαδικασίες εισαγωγής που υιοθετεί κάθε 

θεραπευτικό πρόγραμμα, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν την επιλογή των μελών με 

πολλούς τρόπους. Οι διαφορετικές διαδικασίες εισαγωγής μπορεί να είναι 

περισσότερο ή λιγότερο επιτυχείς στην πρόληψη της διακοπής από τη θεραπεία και 

στη σχέση θεραπευόμενου και προγράμματος. Πάντως, η ενίσχυση της πρώτης φάσης 

εισαγωγής με τις κατάλληλες θεραπευτικές δραστηριότητες μπορεί να βοηθήσει τους 

θεραπευόμενους να συνεχίσουν τη θεραπεία τους (Ravndal & Valgum, 1992). 

     Στη Νορβηγία, οι Ravndal και Valgum(1992) πραγματοποίησαν μια μελέτη δύο 

διαφορετικών διαδικασιών εισαγωγής στο Phoenix House, μια ιεραρχημένη 

θεραπευτική κοινότητα στο Όσλο. Διακόσιοι χρήστες ουσιών που έκαναν αίτηση για 

θεραπεία χωρίστηκαν σε δύο διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με τις διαδικασίες 

εισαγωγής: στην ομάδα άμεσης εισαγωγής και στην ομάδα μη άμεσης εισαγωγής. Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το είδος της διαδικασίας εισαγωγής που 

ακολουθήθηκε δεν επηρέασε το ποσοστό αυτών που ξεκίνησαν τελικά το πρόγραμμα, 

αλλά αύξησε τον αριθμό των μελών που ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση. Διπλάσιος 

αριθμός ατόμων από την ομάδα άμεσης εισαγωγής συμπλήρωσαν την πρώτη φάση 

της θεραπείας σε σύγκριση με την ομάδα μη άμεσης εισαγωγής. Οι συγγραφείς 

συμπέραναν πως η άμεση εισαγωγή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για όλους όσους 

έχουν αίτημα για θεραπεία. Επίσης, κατέληξαν ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα μοντέλο 

για την εισαγωγή, στο οποίο η εκμάθηση δεξιοτήτων και η υποστήριξη για 

προσαρμογή στο πρόγραμμα θα είναι ουσιαστική. 
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     Ο Brown και οι συνεργάτες του (1989), χρησιμοποιώντας δομημένες 

συνεντεύξεις, πραγματοποίησαν μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν 29 υποψήφιοι 

για μια μονάδα διαμονής για χρήστες κοκαΐνης στη Βαλτιμόρη. Οι ερευνητές 

υπέθεσαν ότι οι υποψήφιοι που περιμένουν για θεραπεία τρεις μήνες ή λιγότερο θα 

είχαν διαφορετική συμπεριφορά από αυτούς που περιμένουν τέσσερις έως έξι μήνες. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι χρήστες που έμεναν στη λίστα αναμονής 

για μεγάλο χρονικό διάστημα συνδέονταν περισσότερο με παραβατικές 

δραστηριότητες.. Όσο περισσότερο παρέμεναν στη λίστα αναμονής τόσο αυξάνονταν 

οι πιθανότητες να συλληφθούν και να παρουσιαστούν σε κάποιο δικαστήριο. 

Επιπλέον, η πλειονότητα των υποψηφίων ανέφερε πως είχε πλέον μικρότερο 

ενδιαφέρον να ενταχθεί σε θεραπεία από ότι όταν είχε αρχικά προσεγγίσει το 

θεραπευτικό πρόγραμμα. Η μελέτη αυτή υποδεικνύει ότι είναι σημαντικό να 

αξιοποιείται ο αρχικός ενθουσιασμός του χρήστη για θεραπεία. 

     Ωστόσο, η θεραπευτική κοινότητα για χρήστες ψυχότροπων ουσιών έχει συχνά 

δεχθεί αυστηρή κριτική ιδιαίτερα για την πρώτη φάση θεραπείας. Ο ιδρυτής του 

δημοκρατικού μοντέλου Maxwell Jones (1984)  αναφέρει ότι οι απαιτήσεις που 

θέτουν οι θεραπευτικές κοινότητες, ιδιαιτέρως της Αμερικής, στα μέλη τους μπορεί 

να οδηγούν πολλά από αυτά σε πρόωρη διακοπή της θεραπείας, ιδίως κατά τη 

διάρκεια των πρώτων εβδομάδων στην κοινότητα. Με τη διαπίστωση αυτή 

συμφωνούν οι De Leon και Rosenthal (1979), οι οποίοι αναφέρθηκαν στις δυσκολίες 

που μπορεί να προκαλέσει το περιβάλλον της θεραπευτικής κοινότητας στα μέλη. 

Θεώρησαν πως η διαρκή πίεση για αλλαγή στη συμπεριφορά των μελών μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα απειλητική στα αρχικά στάδια της θεραπείας και να οδηγεί ορισμένα 

άτομα στην πρόωρη εγκατάλειψή της. 

     Με στόχο την αξιολόγηση του σταδίου εισαγωγής οι Goldapple και Montgomery 

(1993) πραγματοποίησαν μια μελέτη για να εξετάσουν κατά πόσο είναι εφικτό να 

αυξηθούν τα ποσοστά παραμονής στο Spectrum Programmes, Inc, μια θεραπευτική 

κοινότητα για χρήστες ουσιών στο Dade County, στη Φλόριντα των ΗΠΑ. 

Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα μιας βραχυπρόθεσμης γνωσιακής συμπεριφοριστικής 

παρέμβασης σε ένα δείγμα 22 νέων εισαγωγών. Η μελέτη χρησιμοποίησε 

συμπεριφοριστικές μεθόδους, όπως το μοντέλο κοινωνικής μάθησης για την πρόληψη 

της υποτροπής (Marlatt & Gordon, 1985), και γνωσιακές τεχνικές. Αυτές οι μέθοδοι 

έδιναν έμφαση στη σταδιακή επίτευξη της αλλαγής με την καθοδήγηση, το παίξιμο 

ρόλων, την αναπαράσταση της συμπεριφοράς, τη δραματοποίηση, την 
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ανατροφοδότηση, τον παραδειγματισμό και τις εργασίες για το σπίτι. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι στις 60 ημέρες το ποσοστό παραμονής για την ομάδα 

θεραπείας έφτασε στο 100% σε σύγκριση με το 27% για την ομάδα που δεν έλαβε 

θεραπεία. Από αυτή τη μελέτη προέκυψαν οι ακόλουθες προτάσεις για μελλοντικές 

έρευνες και πρακτική: Οι θεραπευτικές κοινότητες θα πρέπει να μετριάσουν τις 

αντιπαραθέσεις κατά το αρχικό στάδιο της θεραπείας, το προσωπικό πρέπει να 

κατανοεί και να μειώνει το άγχος, την κατάθλιψη και τη δυσφορία των νέων μελών 

και να αποφεύγει τις μεθόδους συχνής προσφυγής σε κυρώσεις, ιδιαίτερα κατά την 

πρώτη περίοδο της θεραπείας. 

     Σε ορισμένες θεραπευτικές κοινότητες η διαδικασία ένταξης πραγματοποιείται με 

τη μορφή ομαδικής συνέντευξης, στην οποία συμμετέχουν το προσωπικό, τα μέλη 

της κοινότητας και το νέο μέλος. Ο υποψήφιος καλείται να πείσει την ομάδα ότι 

επιθυμεί να γίνει μέλος της κοινότητας. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιήθηκε αρχικά 

στο Synanon για να ελεγχθεί το επίπεδο κινητοποίησης του εξαρτημένου που ζητούσε 

να ενταχθεί στην κοινότητα (Σούγκαρμαν-Ζαφειρίδης, 1990b). Η εν λόγω μέθοδος, 

όμως, μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση στα νεοφερμένα 

μέλη και πιθανόν να οδηγεί κάποια από αυτά σε αποχώρηση από το πρόγραμμα. 

Επίσης, ενδέχεται κάποια μέλη να διακόπτουν τη θεραπεία τους έπειτα από τη 

συμμετοχή τους σε μια ομάδα αντιπαράθεσης ή σε ένα μαραθώνιο, και άλλα επειδή 

δεν επιθυμούν να αλλάξουν τη στάση ή τη συμπεριφορά τους. Εντούτοις, οι 

συστάσεις του Glasser (1974) σχετικά με την αντικατάσταση αυτών των επιθετικών 

μεθόδων με άλλες πιο δημιουργικές, συμπεριλαμβανομένης της θετικής ενίσχυσης, 

βρίσκουν ολοένα αυξανόμενο αριθμό υποστηρικτών μεταξύ των επαγγελματιών που 

εργάζονται σε θεραπευτικές κοινότητες. 

     Η χρήση προνομίων και κυρώσεων αποτελεί μια βασική μέθοδο κινητοποίησης 

και αλλαγής της συμπεριφοράς των μελών κατά τα διάφορα στάδια της θεραπευτικής 

κοινότητας (Brook & Whitehead, 1980). Η έκθεση της μελέτης TOPS (Treatment 

Outcome Prospective Study- Μελέτη Προοπτικής για την Αποτελεσματικότητα της 

Θεραπείας), μιας έρευνας σε εθνικό επίπεδο για την αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας στις ΗΠΑ, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι όλα τα προγράμματα 

χρησιμοποιούσαν κάποιας μορφής αφαίρεση των προνομίων από τα μέλη ως κύρωση. 

Η έκταση και η φύση των κυρώσεων και των προνομίων για την ίδια συμπεριφορά 

διέφερε από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Επιπλέον, όλοι οι διευθυντές προγραμμάτων 

ανέφεραν πως η παραβίαση των κανονισμών αποτελούσε σημαντικό λόγο για την 
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αποβολή των μελών (Hubbart et al., 1989). Η χρήση κυρώσεων στις θεραπευτικές 

κοινότητες είναι πιθανόν να υπονομεύει το ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον που 

θεωρείται απαραίτητο για την επιτυχία της θεραπείας, ενώ η διακοπή της τελευταίας 

μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός περιβάλλοντος που βιώνεται ως απειλητικό. Οι 

θεραπευτικές κοινότητες που χρησιμοποιούν την αποβολή των μελών ως μέθοδο για 

την αντιμετώπιση της παραβίασης των βασικών κανονισμών, έχουν ιδιαίτερα 

αυστηρές δομές, μικρότερη ανοχή, κάνουν συχνότερη χρήση της αρνητικής 

ενίσχυσης και παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά διακοπών (Πουλόπουλος, 2005). 

     Σε μια ανασκόπηση που παρουσιάζει η Carrol (1997), αναφέρεται ότι η ενεργή 

συμμετοχή του θεραπευόμενου στο θεραπευτικό πλαίσιο αποτελεί έναν παράγοντα 

που τον εντάσσει ευκολότερα στη λογική του προγράμματος και αυξάνει την 

κινητοποίησή του για την έναρξη της θεραπείας. Αναφέρεται, επίσης, ότι 

ακατάλληλες για τον εξυπηρετούμενο υπηρεσίες και μακροί χρόνοι αναμονής για την 

έναρξη της θεραπείας, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ένταξη και την 

παραμονή σε αυτήν. 

     Στο σύνολό τους οι ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν ότι η «ετοιμότητα για 

θεραπεία» αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την πρόβλεψη της 

παραμονής και, επομένως, του κλινικού σχεδιασμού στην πρώτη κρίσιμη περίοδο της 

θεραπευτικής εμπειρίας (Battjes, Onken & Delany, 1999). Η «ετοιμότητα για 

θεραπεία» (treatment readiness) ορίζεται ως η ατομική αναγνώριση της 

σημαντικότητας της θεραπείας για μερική ή συνολική αποκατάσταση (αποτοξίνωση, 

απεξάρτηση, επανένταξη) και η προθυμία να πραγματοποιηθεί ό,τι είναι αναγκαίο για 

την αλλαγή (Joe, Simpson & Broom, 1998). Η ετοιμότητα με αυτή την έννοια 

αποτελεί τον εσωτερικό εκείνο κινητοποιητικό παράγοντα που επιτρέπει και ευνοεί 

την ανάπτυξη σχέσεων, τη δημιουργία εμπιστοσύνης και τη δέσμευση με τις 

υποδείξεις του προγράμματος. Τα χαρακτηριστικά της δέσμευσης και της εμπλοκής 

είναι η καλή σχέση με το θεραπευτικό προσωπικό, η ένταξη στο πρόγραμμα και η 

ανάπτυξη δεσμών εμπιστοσύνης (Joe, Simpson & Broom, 1998). 

     Στα «στεγνά» προγράμματα διαμονής, για χρόνο παραμονής περισσότερο των 90 

ημερών, τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατά τη διαδικασία εισαγωγής, φάνηκε να 

ευνοούν την παραμονή: βαθμός κινητοποίησης (αναγνώριση του προβλήματος, 

επιθυμία για βοήθεια, ετοιμότητα για θεραπεία), μεγαλύτερη ηλικία, κοινωνική 

ανεξαρτησία χωρίς οικογενειακές δεσμεύσεις, προβλήματα με το αλκοόλ, 

απασχόληση, νομικά προβλήματα, λιγότερες συλλήψεις (Broekaert et al., 1999). 
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     Αντίθετα, ως παράγοντες που ευνοούν την πρόωρη διακοπή (διακοπή μέσα στις 

πρώτες 60 ημέρες από την εισαγωγή) αναφέρονται: η ανεργία, τα προβλήματα με το 

γάμο, η εμπλοκή με το νόμο, η χαμηλή κινητοποίηση, οι μεγάλες προσδοκίες από το 

πρόγραμμα και η φτωχή θεραπευτική εμπειρία (Simpson et al., 1997). 

     Η «κινητοποίηση» (motivation) αποτελεί ένα σύνολο εσωτερικών παραγόντων, 

των οποίων ο βαθμός ανάπτυξης λειτουργεί ωθητικά ή απωθητικά για την αναζήτηση 

και την έναρξη της θεραπείας. Οι Joe, Simpson και Broom (1998) υποστηρίζουν ότι 

αναζητώντας, απομονώνοντας και μετρώντας αυτούς  τους παράγοντες μπορούμε να 

κατανοήσουμε γιατί, στη συνέχεια, κάποιοι μένουν και κάποιοι όχι στο πλαίσιο ενός 

θεραπευτικού συστήματος. 

     Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην παραμονή είναι το 

προσωπικό των προγραμμάτων. Συνήθως το προσωπικό στις θεραπευτικές κοινότητες 

αποτελείται από ειδικούς ψυχικής υγείας και από πρώην εξαρτημένους. Οι 

περισσότεροι ερευνητές δεν έχουν εξαγάγει σαφή συμπεράσματα για την 

αποτελεσματικότητα των ειδικών συμβούλων σε σύγκριση με τους συμβούλους που 

υπήρξαν πρώην εξαρτημένοι, ως προς την πρόληψη της διακοπής (Alison & Hubbart, 

1985). Ωστόσο, σημαντικές συγκρούσεις μεταξύ αυτών των δύο υποομάδων είναι 

λογικό να επηρεάζουν την παραμονή των εξυπηρετούμενων στη θεραπεία (Fletcher & 

Battjes, 1999). 

     Πραγματικά, πολλές θεραπευτικές κοινότητες έχουν ιδρυθεί από πρώην χρήστες, 

ενώ οι επαγγελματίες υγείας έπαιζαν δευτερεύοντα ρόλο στη θεραπεία των 

εξαρτημένων για αρκετά χρόνια. Ο Winick (1980) εξέφρασε την άποψη ότι πολλές 

θεραπευτικές κοινότητες είχαν δυσκολία να λειτουργήσουν χωρίς πρώην 

εξαρτημένους στο προσωπικό τους. Σε μια μελέτη 24 θεραπευτικών κοινοτήτων στην 

πόλη της Νέας Υόρκης, τρία προγράμματα (Blue Haven Farms, Village Haven και 

Quaker Committee for Social Rehabilitation Centre) των οποίων το προσωπικό 

αποτελούνταν 100% από ειδικούς ψυχικής υγείας έκλεισαν μέσα σε δύο χρόνια, ενώ, 

αντίθετα,, δύο προγράμματα (Veritas και Addicts Rehabilitation Centre ) των οποίων 

το προσωπικό αποτελούνταν 100% από πρώην εξαρτημένους , λειτουργούν ακόμη.  

     Σήμερα, ωστόσο, υπάρχει η τάση να αντικαθίστανται οι πρώην εξαρτημένοι από 

ειδικούς, καθώς και η τάση για βελτίωση και πιστοποίηση της εκπαίδευσης που 

παρέχεται στο προσωπικό το οποίο εργάζεται στις θεραπευτικές κοινότητες. Τα 

τελευταία χρόνια, πολλοί πρώην εξαρτημένοι οι οποίοι ήταν διευθυντές σε 

θεραπευτικές κοινότητες αντικαταστάθηκαν από ειδικούς (Winick, 1990). Οι 
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περισσότερες έρευνες, όμως, δεν έχουν δείξει ότι στα προγράμματα απεξάρτησης 

κάποιος τύπος επαγγελματία υπερτερεί σε αποτελεσματικότητα έναντι άλλων 

(Allison & Hubbart, 1985). 

     Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί από τις 

περισσότερες θεραπευτικές κοινότητες είναι τα υψηλά ποσοστά επαγγελματικής 

εξουθένωσης (burn out) του προσωπικού και η επίδρασή του στη διακοπή της 

θεραπείας. Πολλές θεραπευτικές κοινότητες δεν φροντίζουν ώστε να υπάρχει λογικός 

φόρτος εργασίας στο προσωπικό, να χορηγούνται άδειες και να δίνονται παροχές για 

εκπαίδευση. Συνεπώς, ο κίνδυνος της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι πολύ 

υψηλός, με ευνόητες επιπτώσεις στα ποσοστά διακοπής των μελών (Freundenberg, 

1986).   

     Άλλη υπόθεση που έχει γίνει είναι ότι η αναλογική εκπροσώπηση του προσωπικού 

όσον αφορά το φύλο, τη φυλή ή την εθνικότητα και την ηλικία μπορεί να επηρεάζει 

την παραμονή των μελών στη θεραπεία. Είναι πιθανόν κάποιες θεραπευτικές 

κοινότητες, εξαιτίας της έλλειψης της σχετικής αναλογίας, να μην προσφέρουν τα 

κατάλληλα παραδείγματα προς μίμηση για ορισμένες υποομάδες. Ο Freundenberg 

(1979) διατύπωσε την άποψη ότι τα υψηλά ποσοστά διακοπών που εμφανίζουν οι 

γυναίκες στις θεραπευτικές κοινότητες κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων στη 

θεραπεία, οφείλονται στην έλλειψη επαφής με γυναίκες θεραπευτές. 

      Ο De Leon (1991) μελετώντας κάποιες θεραπευτικές κοινότητες στις ΗΠΑ 

οδηγήθηκε στη διαπίστωση ότι οι διακοπές των μελών από τη θεραπεία μπορεί να 

επηρεάζονται από διαφορές στην ποιότητα του προγράμματος (π.χ. σύνθεση του 

προσωπικού και εμπειρία, πόροι της θεραπευτικής κοινότητας, διοικητική και 

διαχειριστική επιδεξιότητα). H Saum και οι συνεργάτες της (2007) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι αλλαγές του θεραπευτικού προσωπικού είναι πιθανόν να 

οδηγήσουν κάποια μέλη σε διακοπή, καθώς προκαλεί μειωμένη σχέση συμβούλου-

θεραπευόμενου (rapport), και χαμηλότερα επίπεδα ετοιμότητας για θεραπεία, 

συμμετοχής και ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων. 

     Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα με την 

καλύτερη διαχείρηση παρέχουν καλύτερης ποιότητας θεραπεία. Αξίζει, ωστόσο, να 

ληφθεί υπόψη πως κάθε θεραπευτική παρέμβαση έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και 

περιορισμούς (De Leon, 1990; Kooyman, 1992). Γενικά, οι θεραπευτικές κοινότητες, 

όπως και άλλα μοντέλα θεραπείας, θα πρέπει να αξιολογούν και να λαμβάνουν υπόψη 

τα μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά των ατόμων που κάνουν κατάχρηση ουσιών. 
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Επιπλέον, το προσωπικό και οι πολιτικές αυτών των κοινοτήτων πρέπει να 

βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τις εξελίξεις στο χώρο της θεραπείας της 

τοξικοεξάρτησης, ώστε να υιοθετούνται νέες κατάλληλες μέθοδοι και το προσωπικό 

να εκπαιδεύεται επαρκώς στη χρήση τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

7.1. Κόστος και όφελος της θεραπείας 

 

     Η τοξικοεξάρτηση είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες, με αρνητικές επιπτώσεις για το άτομο, την 

οικογένειά του και την κοινωνία. Αρκετά θεραπευτικά προγράμματα προσπαθούν να 

υποστηρίξουν το άτομο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που το απασχολούν σε 

επίπεδο κοινωνικό, επαγγελματικό, υγείας και νομικό. Το κόστος των υπηρεσιών 

υγείας, πρόνοιας και απονομής της ποινικής δικαιοσύνης αυξάνει όταν ένα άτομο 

παραμένει για μεγάλο διάστημα στη χρήση, καθώς απασχολεί τις υπηρεσίες υγείας, 

παραμένει στην ανεργία και στο κοινωνικό περιθώριο και συνήθως εμπλέκεται σε 

παραβατική συμπεριφορά. Επομένως, πρωταρχικοί στόχοι των θεραπευτικών 

προγραμμάτων είναι η μείωση της χρήσης παράνομων ουσιών ή και η αποχή από 

αυτές, η βελτίωση της σωματικής και της ψυχικής υγείας του ατόμου, η βελτίωση της 

κοινωνικής του λειτουργικότητας και, ιδιαιτέρως, ο περιορισμός των κινδύνων που 

ενέχει η συμπεριφορά της χρήσης για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. 

     Η κοινωνία στο σύνολό της συνήθως αναμένει αποδείξεις για την 

αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών προσεγγίσεων μέσα από την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων. Παράλληλα, το ενδιαφέρον του κοινού, των πολιτικών και 

κοινωνικών φορέων στρέφεται στο οικονομικό κόστος κάθε θεραπευτικής μεθόδου, 

ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις γίνεται αναφορά στο κοινωνικό και οικονομικό κόστος 

της χρόνιας εξάρτησης. Συνεπώς, πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα πόσο κοστίζει η 

θεραπεία στη θεραπευτική κοινότητα, αλλά σπάνια πόσο κοστίζει στην κοινωνία ένας 

χρήστης που δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα θεραπείας. 

     Μερικοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι ο εγκλεισμός των εξαρτημένων στη φυλακή 

μπορεί να αποτελεί καλύτερη επιλογή για την κοινωνία, τόσο σε επίπεδο 

«ασφάλειας» όσο και σε οικονομικό. Συχνά, αγνοείται το γεγονός ότι το κόστος για 

τη δίωξη, την εκδίκαση μιας υπόθεσης και τον εγκλεισμό, είναι πολλαπλάσιο του 

κόστους συμμετοχής σε οποιοδήποτε θεραπευτικό πρόγραμμα, αλλά και ότι τα 

περισσότερα άτομα που αποφυλακίζονται επανέρχονται στη χρήση και στην 
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παραβατική συμπεριφορά. Παράλληλα, στη διάρκεια της φυλάκισης οι κίνδυνοι για 

την επιδείνωση της υγείας των εξαρτημένων ατόμων είναι αυξημένοι. Λόγω της 

παράνομης χρήσης, η οποία συχνά συμβαίνει μέσα στη φυλακή, αυξάνονται οι 

κίνδυνοι για τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, όπως ο ιός του HIV/AIDS. Μετά 

την αποφυλάκιση υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης των ασθενειών στο γενικό 

πληθυσμό, καθώς και η αυξημένη πιθανότητα επιστροφής σε εγκληματικές πράξεις 

που σχετίζονται με τη συνέχιση της χρήσης των ουσιών ή απορρέουν από αυτήν. 

Είναι, επομένως, προφανές ότι μέσω της φυλάκισης η κοινωνία αδυνατεί να δώσει 

λύση στο πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης (Παρασκευόπουλος, 2004. Πουλόπουλος, 

2005). 

     Η σωματική αποτοξίνωση αποτελεί μια άλλη παράμετρο που συχνά θεωρείται 

απάντηση στο πρόβλημα της κατάχρησης ουσιών και της εξάρτησης. Η σωματική 

αποτοξίνωση είναι η περίοδος αντιμετώπισης των συμπτωμάτων στέρησης που 

εμφανίζονται μετά από τη διακοπή της χρήσης ουσιών και διαρκεί συνήθως έως δύο 

εβδομάδες. Ωστόσο, παρόλο που αποτελεί μια εντατική περίοδο θεραπείας, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη θεραπεία αλλά προστάδιο μιας θεραπευτικής 

διαδικασίας. Τα άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών αποτοξινώνονται κατά 

περιόδους με διάφορους τρόπους (στο σπίτι τους, σε μια κλινική, πηγαίνοντας 

διακοπές σε ένα μέρος που δεν μπορούν να βρουν ουσίες) και για διάφορους λόγους 

(π.χ. έλλειψη χρημάτων για εξασφάλιση της δόσης) και στη συνέχεια επανέρχονται 

στη χρήση. Μελέτες που έχουν συσχετίσει τη σωματική αποτοξίνωση με την 

αποτελεσματικότητα κατέληξαν ότι η αποτελεσματικότητά της είναι παρόμοια με 

αυτήν της μη συμμετοχής σε θεραπεία.(Fletcher & Battjes, 1999) Το στάδιο της 

σωματικής αποτοξίνωσης, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός ευρέος 

φάσματος θεραπειών, όπως είναι οι θεραπευτικές κοινότητες, οι οποίες μπορούν να 

βοηθήσουν τα άτομα να επιτύχουν την ψυχική απεξάρτηση ώστε να επανενταχθούν 

ομαλά στην κοινωνία. 

     Τα κριτήρια για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας περιλαμβάνουν τη μείωση 

των συμπτωμάτων χρήσης και την αποφυγή των υποτροπών. Δεδομένου ότι μικρός 

αριθμός ατόμων συμμετέχει συστηματικά σε θεραπευτικά προγράμματα, ενώ η 

πλειοψηφία παραμένει στη χρήση, η υποτροπή αποτελεί μάλλον μέρος της 

διαδικασίας της απεξάρτησης παρά λόγο για απογοήτευση ή ματαίωση των 

προσπαθειών (Πουλόπουλος, 2003). Η αποθεραπεία των εξαρτημένων χρηστών δεν 

αποβαίνει μόνο προς όφελος των ίδιων αλλά και της κοινωνίας, δεδομένου ότι 
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περιορίζεται η διακίνηση των ουσιών, την οποία υιοθετούν κατά τη διάρκεια της 

παράνομης χρήσης, αλλά και η εμπλοκή άλλων ατόμων σε αυτήν. 

     Μια  άλλη παράμετρος η οποία συχνά εξετάζεται για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας, αφορά το κόστος του κάθε μοντέλου θεραπείας. Η συγκριτική 

μέτρηση του κόστους θεραπείας ανάμεσα στα διαφορετικού τύπου μοντέλα λαμβάνει 

συνήθως υπόψη της μόνο το ημερήσιο κόστος. Ωστόσο, η συμμετοχή στις 

θεραπευτικές κοινότητες αποτελεί μια περίοδο εντατικής θεραπείας συγκεκριμένου 

και περιορισμένου χρόνου για τα άτομα. Αντίθετα, η παραμονή στα προγράμματα 

υποκατάστασης, που έχουν ως στόχο τη συντήρηση παρά την αποχή από τη χρήση 

ουσιών, μπορεί να διαρκέσει για πάρα πολλά χρόνια. Η σύγκριση, επομένως, του 

κόστους θεραπείας ανάμεσα στα δύο μοντέλα δεν μπορεί να γίνει μόνο σε ημερήσια 

βάση αλλά στο σύνολό της, λαμβάνοντας υπόψη τα έτη θεραπείας που απαιτεί κάθε 

μοντέλο. Παράλληλα, το κόστος στα μοντέλα θεραπείας για εξαρτημένους είναι 

σημαντικό να συγκρίνεται με το κόστος φυλάκισης, το οποίο, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, είναι υψηλότερο και με μηδενική αποτελεσματικότητα. 

     Τα ερευνητικά δεδομένα των θεραπευτικών προγραμμάτων δείχνουν ότι τα 

περισσότερα άτομα που ζητούν θεραπεία έχουν ξεκινήσει τη χρήση σε νεαρή ηλικία, 

έχουν αποκοπεί από το εκπαιδευτικό σύστημα και από το επαγγελματικό περιβάλλον 

και δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για ένταξη στην αγορά εργασίας και 

στην κοινωνία (ΚΕΘΕΑ, 2006). Συνεπώς, η ομαλή κοινωνική ένταξη απαιτεί, πέρα 

από τη διακοπή της χρήσης των ουσιών, και την απόκτηση εφοδίων όπως η 

επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές με τη 

θεραπεία. 

     Μια άλλη παράμετρος για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας είναι ο χρόνος 

παραμονής σε θεραπεία. Οι έρευνες αποτελεσματικότητας συνήθως διεξάγονται 

πέντε χρόνια μετά την εισαγωγή σε κάποιο πρόγραμμα και αφορούν το χρονικό 

διάστημα για το οποίο το άτομο δέχτηκε θεραπεία. Οι περισσότερες μελέτες έχουν 

καταλήξει ότι αυτοί που μένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη θεραπεία 

παρουσιάζουν θετικότερα αποτελέσματα σε σχέση με αυτούς που την εγκαταλείπουν 

πρόωρα. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και εκείνοι που διακόπτουν τη θεραπεία τους έχουν 

κάποια οφέλη και εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με όσους 

βρίσκονται στη φυλακή, όσους δεν εντάσσονται σε θεραπεία ή όσους απλά 

συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης. Τα καλύτερα 

αποτελέσματα, ωστόσο, εμφανίζονται σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο 
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παραμονής σε θεραπευτική κοινότητα (Broekaert et al., 1999; Fletcher & Battjes, 

1999; Gossop et al., 2002). Είναι προφανές ότι ο χρόνος παραμονής αποτελεί δείκτη 

πρόγνωσης της αποτελεσματικότητας.  

 

 

7.2. Η έρευνα αποτελεσματικότητας στις ΗΠΑ 

 

     Τα παραπάνω στοιχεία αναδείχθηκαν από την έρευνα DARP (Drug Abuse 

Reporting Programme) στην Αμερική και αναπαράχθηκαν από τις έρευνες TOPS και 

DATOS. Η DARP ήταν η πρώτη εθνική μελέτη, η οποία περιλάμβανε πολλαπλά 

διαφορετικού τύπου προγράμματα και αξιοποίησε δείγμα 4.107 ατόμων από 

πληθυσμό 27.214 ατόμων, που είχαν εισαχθεί για θεραπεία την περίοδο 1969- 1972 

(Simpson & Sells, 1982). Η δεύτερη μελέτη, η ΤOPS (Treatment Outcome 

Prospective Study), βασισμένη στην DARP, αξιολόγησε ένα δείγμα 4.270 ατόμων 

που προέρχονταν από πληθυσμό 9.889 ατόμων, τα οποία είχαν εισαχθεί σε θεραπεία 

την περίοδο 1979-1981 (Hubbard et al., 1989). Η ομάδα του 1979 συμμετείχε σε 

συνεντεύξεις 12 και 24 μήνες μετά τη θεραπεία, η ομάδα του 1980, 3 και 12 μήνες 

μετά τη θεραπεία και η ομάδα του 1981 συμμετείχε σε συνεντεύξεις 3 και 5 χρόνια 

μετά τη θεραπεία. Οι δύο μελέτες επιβεβαίωσαν ότι οι σημαντικές μειώσεις στη 

χρήση οπιοειδών και στην εμπλοκή σε παραβατική συμπεριφορά εμφανίζονται τον 

πρώτο χρόνο μετά τη θεραπεία και συνεχίζονται στην περίοδο των 3 και 5 χρόνων 

μετά τη θεραπεία (Hubbard et al., 1988; Hubbard et al., 1989; Sells & Simpson, 1981; 

Simpson & Sells, 1982, 1990). 

     Η ανασκόπηση των πιο πάνω ερευνών έδειξε ότι η θεραπεία ήταν αποτελεσματική 

για χρήστες οπιοειδών που εισήχθηκαν σε τριών τύπων προγράμματα: α) στα 

προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης συντήρησης με μεθαδόνη, β) στα 

μακρόχρονα «στεγνά» προγράμματα διαμονής, και γ) στα μακρόχρονα «στεγνά» 

προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης. Ωστόσο, ο ρόλος της θεραπείας στη 

διατήρηση της αλλαγής της συμπεριφοράς σταδιακά μειωνόταν. Η έρευνα έδειξε ότι 

χρειάζεται να διερευνηθούν οι παράγοντες που συνεισφέρουν στη διατήρηση της 

μείωσης της χρήσης ουσιών και των άλλων αρνητικών συμπεριφορών, όπως και οι 

παράγοντες που υποστηρίζουν ένα θετικό τρόπο ζωής. 

     Στην πιο πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, την 

DATOS, επιλέχθηκαν 4.229 άτομα τα οποία είχαν εισαχθεί στα κύρια θεραπευτικά 



 94

μοντέλα: α) στα «στεγνά» προγράμματα διαμονής, στα οποία περιλαμβάνονται οι 

παραδοσιακές θεραπευτικές κοινότητες (12 μηνών), β) στα προγράμματα μεθαδόνης 

σε εξωτερική βάση, γ) στα προγράμματα εξωτερικής παρακολούθησης χωρίς 

φαρμακευτική υποστήριξη, και δ) στα προγράμματα διαμονής μικρής διάρκειας, στα 

οποία περιλαμβάνονται και οι τροποποιημένες θεραπευτικές κοινότητες (μέχρι 6 

μήνες). Από κάθε μοντέλο θεραπείας συμμετείχαν στην έρευνα τουλάχιστον 1.000 

άτομα, τα οποία είχαν εισαχθεί σε θεραπεία και επανεξετάστηκαν 1 και 5 χρόνια 

αργότερα (Simpson, 1997). 

     Η έρευνα έδειξε μείωση της χρήσης ουσιών σε όλα τα μοντέλα. Η 

πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε ότι οι πιθανότητες εβδομαδιαίας ή συχνότερης 

χρήσης ήταν σημαντικά λιγότερες για τα άτομα τα οποία είχαν παραμείνει 

τουλάχιστον για 6 μήνες στις θεραπευτικές κοινότητες σε σχέση με τα άτομα που 

είχαν παραμείνει σε άλλα θεραπευτικά προγράμματα. Σημαντικά αποτελέσματα τα 

οποία προκύπτουν για όλα τα μοντέλα, 5 χρόνια μετά τη θεραπεία, αφορούν τη 

βελτίωση της συμπεριφοράς και τη μείωση της παραβατικής δραστηριότητας 

τουλάχιστον στο μισό. Αυτοί που συμμετείχαν σε προγράμματα μεθαδόνης είχαν 

εμπλακεί σε παραβατική συμπεριφορά σε ποσοστό 31%, ενώ 5 χρόνια αργότερα το 

αντίστοιχο ποσοστό ήταν 14%. Όσον αφορά στις θεραπευτικές κοινότητες, το 

αντίστοιχο ποσοστό από 40% μειώθηκε σε 15%, ενώ στα «στεγνά» προγράμματα 

εξωτερικής παρακολούθησης το ποσοστό από 24% μειώθηκε σε 10%. Ιδιαίτερα στις 

θεραπευτικές κοινότητες σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στην υγεία των ατόμων 

από τον πρώτο στον πέμπτο χρόνο. Σε σχέση με την επαγγελματική απασχόληση, 

αυτοί που έμειναν τουλάχιστον έξι μήνες στη θεραπευτική κοινότητα έδειξαν 

εντυπωσιακά αποτελέσματα πέντε χρόνια μετά τη θεραπεία. Εν ολίγοις, η έρευνα 

ανέδειξε ότι όσο αυξάνει ο χρόνος παραμονής σε θεραπεία τόσο αυξάνονται οι 

πιθανότητες διακοπής της χρήσης, μείωσης της παραβατικής συμπεριφοράς και 

ένταξης στην αγορά εργασίας. Παρά τις διαφορές που παρουσιάζουν μεταξύ τους τα 

θεραπευτικά μοντέλα, είναι σαφώς πιο αποτελεσματικά από τη φυλάκιση και από την 

εισαγωγή σε νοσοκομεία, ψυχιατρικές κλινικές ή κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης 

(Etheridge et al., 1997; Hubbard et al., 1997; McLellan et al., 1997; Simpson, 1997). 

     Σε σχέση με τα άλλα μοντέλα θεραπείας, η θεραπευτική κοινότητα έχει να 

επιδείξει καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα. Τα προγράμματα φαρμακευτικής 

υποκατάστασης μπορούν να μειώσουν τη χρήση των παράνομων ουσιών και την 

παραβατική συμπεριφορά και να κρατήσουν το άτομο σε επαφή με ένα θεραπευτικό 
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πλαίσιο, η εξάρτηση, όμως, από μια ουσία συνεχίζεται και η ζωή του ατόμου 

οργανώνεται γύρω από αυτήν, δεδομένου μάλιστα ότι πρέπει να προσέρχεται τακτικά 

στο πρόγραμμα για τη λήψη της ουσίας. Τα προγράμματα εξωτερικής θεραπείας 

χωρίς φαρμακευτική υποστήριξη μπορούν, επίσης, να μειώσουν τη χρήση ουσιών και 

την παραβατική συμπεριφορά, απαιτούν όμως ένα ισχυρό δίκτυο οικογενειακής και 

κοινωνικής στήριξης και απευθύνονται κυρίως σε όσους δεν έχουν σοβαρή εμπλοκή 

με τη χρήση ουσιών. 

     Η συμμετοχή σε μια θεραπευτική κοινότητα συνεπάγεται την αποχή από τη χρήση 

ψυχότροπων ουσιών και από την παραβατική συμπεριφορά. Επίσης, οδηγεί σε 

σημαντική μείωση του κοινωνικού κόστους, σε εξοικονόμηση πόρων για ιατρικές 

υπηρεσίες και σε ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας τόσο κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας όσο και μετά από αυτήν. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στο προφίλ των ατόμων που βρίσκονται στη φυλακή ή 

απευθύνονται στα νοσοκομεία για βοήθεια και εκείνων που συμμετέχουν σε 

θεραπευτικές κοινότητες, το όφελος από τη συμμετοχή σε μια θεραπευτική κοινότητα 

είναι μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή παρέμβασης ή μη παρέμβασης (Lees, 

Manning & Rawlings, 2004). Αυτό οφείλεται στον κύριο στόχο της θεραπευτικής 

κοινότητας που είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής του ατόμου, η οποία περιλαμβάνει 

αποχή από τη χρήση ουσιών και από οποιαδήποτε άλλη παραβατική συμπεριφορά, 

δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση και αποκατάσταση των οικογενειακών 

και κοινωνικών σχέσεων. 

 

7.3. Η έρευνα αποτελεσματικότητας στην Ελλάδα 

      

     Οι έρευνες αποτελεσματικότητας στην Ελλάδα ακολουθούν την πορεία ανάπτυξης 

των θεραπευτικών προγραμμάτων. Η έναρξη των οργανωμένων προτάσεων και 

προσπαθειών για απεξάρτηση με βασικό πυλώνα τις θεραπευτικές κοινότητες, 

συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των ερευνητών στα νέα θεραπευτικά προγράμματα τη 

δεκαετία του ’80. Την εποχή εκείνη ήταν πλέον σχετικά εύκολο να εντοπιστούν τα 

εξαρτημένα άτομα στους συμβουλευτικούς σταθμούς που συνδέονταν με τις 

θεραπευτικές κοινότητες, ενώ μέχρι εκείνη την περίοδο οι μόνοι χώροι στους οποίους 

μπορούσαν να εντοπιστούν οι εξαρτημένοι ήταν οι φυλακές και το Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Αττικής (Πουλόπουλος, 2000). 
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     Η πρώτη συγκριτική μελέτη στην Ελλάδα που διερεύνησε τα αποτελέσματα της 

θεραπευτικής παρέμβασης σε βάθος χρόνου παρουσιάστηκε το 1992 (Kokkevi, 

1992). Στη μελέτη αυτή ελέγχθηκε ένα δείγμα 79 ατόμων που ήταν κρατούμενοι το 

1984 και ένα δείγμα 140 εξαρτημένων που βρίσκονταν σε δομές απεξάρτησης. Οι 

συμμετέχοντες στα δύο δείγματα είχαν ανάλογα χαρακτηριστικά αναφορικά με τη 

χρήση και τη γενικότερη στάση απέναντι σε αυτήν. Η περίοδος επανεξέτασης για την 

πρώτη ομάδα έγινε περίπου στα 8 χρόνια μετά τον εγκλεισμό και για τη δεύτερη στα 

3-4 χρόνια μετά τη θεραπεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρχαν 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τα άτομα που ανήκαν στην ομάδα η 

οποία βρισκόταν σε επαφή με θεραπευτικές υπηρεσίες παρουσίασαν σημαντικά 

καλύτερη πορεία σε όλους τους υπό εξέταση τομείς, σε σχέση με τα άτομα που 

ανήκαν στην ομάδα των κρατουμένων. Περίπου τα δύο τρίτα των κρατουμένων 

βρέθηκαν πάλι στη φυλακή κατά την περίοδο της επανεξέτασης, ενώ το ίδιο συνέβη 

μόνο για το 7,9% όσων προέρχονταν από προγράμματα θεραπείας. Αντιστοίχως, 

36,4% της πρώτης ομάδας βρέθηκαν στη διάρκεια της επανεξέτασης να ζουν 

ελεύθεροι στην κοινωνία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αυτών που συμμετείχαν σε 

θεραπευτική κοινότητα έφτανε στο 86,8%. Παράλληλα, 68,2% της ομάδας των 

κρατουμένων έναντι 21,1% της ομάδας των ατόμων που συμμετείχαν σε θεραπεία, 

έκαναν χρήση κάποιας παράνομης ουσίας κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης. 

Εργασιακή απασχόληση βρέθηκε να έχει το 40,9% της ομάδας που προερχόταν από 

τη φυλακή, έναντι του 63,2% της ομάδας που προερχόταν από τις θεραπευτικές 

υπηρεσίες. Σημαντικές διαφορές υπήρχαν, επίσης, στα ποσοστά θνησιμότητας που 

καταγράφηκαν στις δύο ομάδες-12,2% στην ομάδα των κρατουμένων και 2,4% στην 

ομάδα των ατόμων που συμμετείχαν σε θεραπεία. 

     Το 1993, η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών διεξήγαγε μια 

αναδρομική μελέτη της αποτελεσματικότητας της θεραπείας για όλους όσους είχαν 

εισαχθεί πριν από πέντε χρόνια σε θεραπευτική κοινότητα («Ιθάκη» και «Στροφή»), 

δηλαδή στην περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 1988 έως και την 31η Δεκεμβρίου 1988. 

Η σύγκριση του πληθυσμού ανάμεσα στις δύο χρονικές περιόδους ανέδειξε 

σημαντικές διαφορές οι οποίες αποδίδονται στη θεραπευτική εμπειρία. Ενώ κατά την 

περίοδο της εισαγωγής τους στη θεραπευτική κοινότητα όλα τα άτομα έκαναν χρήση 

παράνομων ουσιών, πέντε χρόνια μετά τη θεραπεία, 67% απείχαν από τη χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. Παράλληλα, πριν από τη θεραπευτική εμπειρία, 

ποσοστό 72% είχε συλληφθεί τουλάχιστον μία φορά, ενώ πέντε χρόνια μετά τη 
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θεραπεία, το ποσοστό που συνέχιζε την εμπλοκή με το ποινικό σύστημα είχε μειωθεί 

στο 23,7%. Αντιστοίχως, βελτιώθηκε σημαντικά το ποσοστό απασχόλησης των 

ατόμων, το οποίο από 20% στη φάση της εισαγωγής αυξήθηκε σε 63%, πέντε χρόνια 

μετά τη θεραπεία. Η έρευνα αυτή ανέδειξε τη βαρύτητα της θεραπευτικής εμπειρίας 

και τη συσχέτιση ανάμεσα στο χρόνο παραμονής και στα θετικά αποτελέσματα 

(Λιάππας, Πέππας & Μέλλος, 2004). 

     Το 1995, το ίδιο ερευνητικό σχέδιο εφαρμόστηκε για τη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας των ατόμων που εισήχθηκαν στην Εναλλακτική 

Κοινότητα «Παρέμβαση», στη διάρκεια των ετών 1989 και 1990. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ανάλογες μεταβολές στους δείκτες που αφορούν τη χρήση ουσιών, την 

ποινική εμπλοκή και την απασχόληση. Η ανωτέρω μελέτη κατέληξε ότι ακόμα και 

όσοι βρέθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα στη θεραπευτική κοινότητα, 

παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις σε διάφορους τομείς της ζωής τους 

(Παπαναστασάτος, 2002). 

     Η πιο πρόσφατη μελέτη για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της 

θεραπείας πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για 

λογαριασμό του ΚΕ.Θ.Ε.Α. Με τυχαία δειγματοληψία την περίοδο 2000-2001 

ελέγχθηκε πληθυσμός 551 ατόμων (445 άνδρες και 116 γυναίκες) τα οποία 

εισήχθηκαν και παρέμειναν έστω και μια μέρα σε κάποια από τις έξι θεραπευτικές 

κοινότητες («Ιθάκη», «Στροφή», «Έξοδος», «Παρέμβαση», «Διάβαση», και 

«Νόστος»), που διέθετε το ΚΕ.Θ.Ε.Α. στην περίοδο από 1.1.94 έως 31.12.95. 

Πραγματοποιήθηκαν 388 ατομικές συνεντεύξεις. Στα αποτελέσματα καταγράφονται 

σημαντικές μεταβολές σε όλα τα κριτήρια που αφορούν την αποτελεσματικότητα της 

θεραπείας και αναδεικνύεται η συσχέτιση ανάμεσα στις θετικές μεταβολές και στο 

χρόνο παραμονής των ατόμων στη θεραπευτική διαδικασία. 

     Η μελέτη ανέδειξε ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στη θεραπεία τόσο 

μειώνεται η πιθανότητα υποτροπής και επαναφοράς στη χρήση των ουσιών. Τα 

ποσοστά χρήσης ηρωίνης για όσους εισήχθηκαν και παρέμειναν περισσότερο από ένα 

χρόνο στη θεραπεία (το 35%) μειώθηκαν από 95,9% σε 23,1%. Επίσης, στη φάση 

εισαγωγής στη θεραπεία 75% είχε προβλήματα με το νόμο (συλλήψεις, καταδίκες, 

φυλακίσεις κλπ), ενώ πέντε χρόνια αργότερα αυτό μειώθηκε σε 27,3%. Τέλος, 

επαγγελματική απασχόληση κατά τη διάρκεια εισαγωγής στη θεραπεία είχε μόνο το 

25,6%, ενώ πέντε χρόνια αργότερα το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 83,7%. 
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     Παρ’ όλα αυτά διαπιστώθηκε ότι ακόμη και όσοι εγκατέλειψαν το πρόγραμμα τις 

πρώτες 90 ημέρες ωφελήθηκαν από την έκθεσή τους σε θεραπευτική εμπειρία. Αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ατόμων (76%) 

σχετικά σύντομα αναζήτησε θεραπεία σε κάποιο θεραπευτικό πλαίσιο. Παράλληλα, η 

μελέτη ανέδειξε ότι ακόμη και ο πληθυσμός που δεν συμπλήρωσε τον απαιτούμενο 

χρόνο θεραπείας, παρουσίασε σημαντικά θετικά αποτελέσματα στους κύριους τομείς 

της χρήσης ουσιών, της παραβατικής συμπεριφοράς και της απασχόλησης. Η μελέτη 

καταδεικνύει ότι, ανεξαρτήτως από το χρόνο παραμονής, ανάμεσα στην περίοδο 

εισαγωγής και στην περίοδο επανεξέτασης, υπάρχει σημαντική μείωση των 

ποσοστών που αφορούν τη χρήση ηρωίνης (39,6%), την ενέσιμη χρήση (41,1%), τις 

καταδίκες (54%), τη φυλάκιση (56,3%) και την ανεργία (43,8%) (Αγραφιώτης & 

Καμπριάνη, 2002. Παπαναστασάτος, 2002. Πουλόπουλος, 2002). 

     Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι η συμμετοχή σε οποιοδήποτε 

θεραπευτικό πλαίσιο (θεραπευτικές κοινότητες, μεθαδόνη, προγράμματα εξωτερικής 

παρακολούθησης) φαίνεται να είναι πιο ωφέλιμη από την απλή σωματική 

αποτοξίνωση, τη φυλάκιση ή τη μη συμμετοχή σε θεραπεία. Το ελάχιστο, όμως, 

χρονικό διάστημα παραμονής στη θεραπεία, το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την 

εμφάνιση των πρώτων θετικών αποτελεσμάτων, διαφέρει από πλαίσιο σε πλαίσιο. Οι 

θεραπευτικές κοινότητες, όταν συγκρίνονται με τα προγράμματα συντήρησης με 

μεθαδόνη για τον ίδιο χρόνο παραμονής, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά 

εγκατάλειψης της θεραπείας. Παρ’ όλα αυτά έχουν μακρόχρονη αποτελεσματικότητα 

σε συντομότερο χρονικό διάστημα (Πουλόπουλος, 2000). 

     Όλα τα θεραπευτικά προγράμματα χρειάζεται να εξελίξουν τις μεθόδους τους και 

να εντάξουν νέες διαδικασίες, προκειμένου να βοηθήσουν τα άτομα να παραμείνουν 

σε αυτά  για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, ώστε να έχουν θετικά αποτελέσματα. 

Η συνεργασία, επίσης, ανάμεσα στα θεραπευτικά μοντέλα οδηγεί σε καλύτερα 

αποτελέσματα, δεδομένου ότι κάθε άτομο μπορεί να χρειάζεται διαφορετικού τύπου 

πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ατομικές του ανάγκες. Παράλληλα, είναι σημαντικό 

να διερευνηθεί περαιτέρω το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης της θεραπείας με 

τη διεξαγωγή σχετικών μελετών, καθώς φαίνεται ότι ο χρόνος παραμονής αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. 
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7.4. Ο κίνδυνος της υποτροπής 

 

     Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τις μελέτες, οι οποίες 

αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε σχέση με το χρόνο 

παραμονής, δικαιολογούν την αναγωγή της υποτροπής σε ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα των σύγχρονων προγραμμάτων θεραπείας και επανένταξης των 

εξαρτημένων ατόμων. Τα άτομα που διακόπτουν πρόωρα τη θεραπεία, συνήθως 

επιστρέφουν στη χρήση των ουσιών από τις οποίες ήταν εξαρτημένοι πριν από την 

ένταξή τους σε αυτήν. Ιδιαίτερα για τους χρήστες ηρωίνης, που διακόπτουν κατά το 

πρώτο τρίμηνο της παραμονής τους στη θεραπευτική κοινότητα, η επιστροφή στη 

χρήση ηρωίνης και στον τρόπο ζωής που τη συνοδεύει, είναι συχνό φαινόμενο 

(Broekaert et al., 1999; Simpson et al., 1997). 

     Στην πορεία της αλλαγής από την εξάρτηση στην απεξάρτηση, όμως, 

διολισθαίνουν ή υποτροπιάζουν στη χρήση ουσιών ακόμη και κάποιοι από αυτούς 

που έχουν δεχτεί τις επιδράσεις της θεραπείας για μεγαλύτερο διάστημα. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, υποκαθιστούν τη χρήση παράνομων ουσιών με τη 

χρήση νόμιμων, για τις οποίες ενδέχεται να μη ζητήσουν έγκαιρα παρέμβαση. Το πιο 

κρίσιμο διάστημα για τη διολίσθηση είναι σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες ο πρώτος 

χρόνος μετά τη θεραπεία (Fletcher & Battjes, 1999). Η διολίσθηση χαρακτηρίζεται 

από σύντομα χρονικά επεισόδια κατανάλωσης αλκοόλ ή και άλλων ουσιών, ενώ η 

υποτροπή αναφέρεται σε εκτεταμένα επεισόδια χρήσης που απαιτούν επιστροφή σε 

προηγούμενη, ιδιαίτερα δομημένη φάση θεραπείας (Marlatt & Tapert, 1993). Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν αρκετές από τις ουσίες εξάρτησης, συμπεριλαμβανομένων 

του καπνού, του αλκοόλ και των οπιούχων (Larimer & Marlatt, 1990). 

     Είναι αξιοσημείωτο ότι το αλκοόλ αποτελεί την πρώτη ουσία στην οποία 

καταφεύγουν τα άτομα μετά τη θεραπεία. Η σχέση μεταξύ της χρήσης αλκοόλ και της 

χρήσης παράνομων εξαρτητικών ουσιών είναι γνωστή. Το αλκοόλ είναι συνήθως και 

η ουσία εισόδου στη χρήση παράνομων ουσιών. Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο 

Roques (2001) για την επικινδυνότητα των ψυχότροπων ουσιών, το αλκοόλ 

κατατάσσεται μαζί με την ηρωίνη και την κοκαΐνη, στην κατηγορία των πλέον 

τοξικών ουσιών. Λόγω της διαδεδομένης κοινωνικής του χρήσης, ωστόσο, δεν γίνεται 

αντιληπτό ως «επικίνδυνη» ουσία, ενώ συνήθως προωθείται στην αγορά με επιθετικές 

μεθόδους διαφήμισης. Η άποψη ότι το αλκοόλ δεν είναι επικίνδυνη ουσία συναντάται 

τόσο στο γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο (Directorate General for 
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Justice and Home Affairs, 2003), όσο και στα άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών. 

Η αντίληψη αυτή επηρεάζει και τα θεραπευτικά προγράμματα, που στην πλειονότητά 

τους επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της εξάρτησης κυρίως από παράνομες 

ουσίες, αγνοώντας ότι οι νόμιμες ουσίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξάρτηση, 

ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξουν και στην πιθανή υποτροπή. 

     Τα περισσότερα άτομα που ζητούν θεραπεία για τη χρήση ηρωίνης, αναφέρουν τη 

χρήση άλλων παράνομων ουσιών, όπως το χασίς και τα χάπια χωρίς συνταγή γιατρού, 

αλλά δεν θεωρούν προβληματική τη χρήση αλκοόλ (Mayo-Smith, 1998). Ωστόσο, 

στη φάση της διολίσθησης ή της υποτροπής οι χρήστες επαναλαμβάνουν το μοντέλο 

συμπεριφοράς που είχαν υιοθετήσει κατά την αρχική τους εμπλοκή με τις ουσίες, 

αρχίζοντας συνήθως με το αλκοόλ το οποίο θεωρούν «ανώδυνο». Έτσι, ανοίγει πάλι 

ο κύκλος από την παρανομία στη νομιμότητα και πάλι στην παρανομία, καθιστώντας 

την υποτροπή ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που χρειάζεται να 

αντιμετωπίσουν τα θεραπευτικά προγράμματα και για την οποία συχνά επικρίνονται, 

καθώς θεωρείται από το κοινωνικό σύνολο ένδειξη χαμηλής αποτελεσματικότητας. 

     Οι κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι πρώην χρήστες στο στάδιο της 

αποχής, και οι οποίες ενδέχεται να τους οδηγήσουν σε ολίσθημα ή υποτροπή, 

αφορούν γεγονότα ζωής και ιδιαίτερα το συναισθηματικό νόημα το οποίο οι ίδιοι 

προσδίδουν σε αυτά. Οι καταστάσεις αυτές εκλαμβάνονται από τα άτομα ως 

απειλητικές για την ισορροπία τους και είναι πιθανό να τα ωθήσουν στη χρήση 

ουσιών, ως μέσο διαχείρισης της κρίσης (Etheridge et al., 1999). Η πλήρης 

αποδιοργάνωση του ατόμου εξαιτίας της υπερβολικής φυσικής ή ψυχολογικής 

φόρτισης που χαρακτηρίζει το αποκορύφωμα της κρίσης, καθώς και η έλλειψη 

μηχανισμών αντίστασης ή η ανικανότητα αξιοποίησής τους, παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην εξέλιξη του ολισθήματος σε υποτροπή. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνει 

ιδιαίτερα όταν το άτομο έχει θετικές προσδοκίες από τη χρήση ουσιών, όπως, για 

παράδειγμα, όταν ελπίζει ότι η χρήση αλκοόλ θα συμβάλει στη μείωση του άγχους 

(Condelli & De Leon, 1993). 

     Συνήθως οι παράγοντες που σχετίζονται με την υποτροπή αφορούν την 

οικογένεια, τις πιέσεις των ομότιμων για χρήση ουσιών, την κοινωνική απομόνωση, 

την έλλειψη συμμετοχής σε παραγωγικές διαδικασίες και σε δραστηριότητες 

αναψυχής, την αρνητική συναισθηματική κατάσταση και τα σωματικά προβλήματα 

(Hawkins & Catalano, 1985). Οι έρευνες δείχνουν ότι περιστατικά κρίσης που 

προκαλούν θυμό, άγχος και κατάθλιψη ευθύνονται για το 35% όλων των υποτροπών, 
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οι διαπροσωπικές συγκρούσεις στην οικογένεια, στις φιλίες ή στις εργασιακές σχέσεις 

για το 16%, ενώ η κοινωνική πίεση από ένα άτομο ή μια ομάδα για χρήση ουσιών για 

το 20% των υποτροπών (De Leon, 2000). 

     Ωστόσο, οι κρίσιμες καταστάσεις αποτελούν για το άτομο ευκαιρία να αναπτυχθεί 

και να αλλάξει. Προϋπόθεση για αυτό είναι να έχει αποκτήσει δεξιότητες που θα το 

βοηθήσουν στην πρόληψη της υποτροπής, θα του επιτρέψουν να αποφύγει τη 

διολίσθηση ή να επανέλθει σύντομα στην αποχή και να ανακτήσει τον έλεγχο της 

κατάστασης (Etheridge et al., 1999). Όταν συμβαίνει αυτό, το άτομο βγαίνει από την 

κρίση με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση και περισσότερο ανεπτυγμένες δεξιότητες που 

θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει επιτυχώς ανάλογες κρίσεις στο μέλλον 

(Πουλόπουλος, 2003). 

     Οι θεραπευτικές κοινότητες ενισχύουν την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και 

την αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας, η οποία συνδέεται με την αυτοεκτίμηση 

καθώς τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν παράγοντες προστασίας από τη χρήση των 

ουσιών. Επίσης, τα άτομα εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των κινδύνων της 

υποτροπής αλλά και στην αντίσταση στη χρήση ουσιών και στις συμπεριφορές 

υψηλού κινδύνου. Το άτομο αναπτύσσει πολλές από τις κοινωνικές, συναισθηματικές 

και άλλες δεξιότητες του, προκειμένου να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία. Με την 

ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων επιδιώκεται η υποστήριξη των ατόμων που έχουν 

απεξαρτηθεί, καθώς και η σύσφιξη των σχέσεών τους με άτομα που δεν εμπλέκονται 

στη χρήση των ουσιών (Humphreys & Noke, 1997). 

     Παρ’ όλα αυτά, η διαθεσιμότητα και η αποδοχή της χρήσης των ουσιών 

υποσκάπτουν τα θετικά αποτελέσματα της θεραπείας. Επίσης, οι κοινωνικές 

προκαταλήψεις και τα στερεότυπα απέναντι στους χρήστες και στους πρώην χρήστες 

δημιουργούν μια πιεστική κατάσταση που αυξάνει το άγχος και ευνοεί την παραμονή 

στη χρήση ουσιών ή την υποτροπή. Επομένως, η αποτελεσματικότητα των 

θεραπευτικών παρεμβάσεων σχετίζεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ του 

εξαρτημένου ατόμου, του θεραπευτικού συστήματος και του κοινωνικού 

περιβάλλοντος. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
     Οι σύγχρονες θεραπευτικές κοινότητες και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με 

το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν σημαντικές 

προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν τους νέους πληθυσμούς χρηστών, τους 

νέους τρόπους χρήσης, τις νέες μορφές εξάρτησης, την κλινική πρακτική, την έρευνα 

αλλά και θέματα κοινωνικής πολιτικής. 

     Ένα μοντέλο αποτελεσματικής θεραπευτικής παρέμβασης θα πρέπει να δίνει 

έμφαση, από τη μια μεριά, στην αναζήτηση των ειδικών ομάδων που χρειάζονται 

θεραπεία και, από την άλλη, στην ανάγκη αύξησης του βαθμού προσβασιμότητας σε 

υπηρεσίες υποστήριξης και θεραπείας οι οποίες καθιστούν την κλινική πράξη εξ 

ορισμού αποτελεσματικότερη. Η αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση 

προϋποθέτει την προσφορά υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του εξαρτημένου ή 

του ενδιαφερόμενου, δεδομένου ότι οι εξαρτημένοι, έστω και αν έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά, δεν είναι ίδιοι. Αφετέρου, η ανάγκη δημιουργίας περισσότερων 

θεραπευτικών κοινοτήτων προκύπτει από τις μεγάλες λίστες αναμονής χρηστών που 

αιτούνται την ένταξή τους σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα, πολλοί από τους οποίους, 

λόγω καθυστέρησης ικανοποίησης του αιτήματός τους, δεν λαμβάνουν ποτέ 

θεραπεία. 

     Οι θεραπευτικές κοινότητες έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση των 

νεώτερων σε ηλικία χρηστών, καθότι ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι κάνουν 

κατάχρηση ψυχότροπων ουσιών. Πολλοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που 

σχετίζονται με την εφηβεία, αλλά και με κρίσεις στο οικογενειακό περιβάλλον. Από 

την άλλη πλευρά, οι νεότεροι σε ηλικία χρήστες πιθανόν να μην έχουν βιώσει ακόμη 

τα αρνητικά αποτελέσματα της κατάχρησης. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος, το 

οποίο σέβεται τις ανάγκες αυτής της ομάδας, θα μπορούσε να βελτιώσει τη 

θεραπευτική παρέμβαση. 

     Η πλειονότητα των μελών στα προγράμματα απεξάρτησης από οπιοειδή είναι 

άντρες και πολλά θεραπευτικά προγράμματα έχουν οργανωθεί έτσι ώστε να 

καλύπτουν τις ανάγκες αυτής της ομάδας. Η πρόκληση για τη θεραπευτική κοινότητα 

είναι να αναπτύξει υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες των γυναικών, οι οποίες 

αποτελούν μειονότητα στα θεραπευτικά προγράμματα. Η εφαρμογή μιας πολιτικής 

ισότητας των δύο φύλων στα θεραπευτικά προγράμματα σημαίνει έλεγχο των 
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στερεοτύπων και των προκαταλήψεων απέναντι στις γυναίκες, αλλά και μείωση της 

απειλής την οποία μπορεί να νιώθουν σε ένα ανδροκρατούμενο σύστημα. 

     Στη βάση των παραπάνω, θα μπορούσαν να αναφερθούν πολλές ειδικές ομάδες –

πληθυσμοί που απαιτούν σημαντική διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση και την 

οργάνωση της υποστήριξής τους, όπως οι μητέρες που διατηρούν την επιμέλεια των 

παιδιών τους, εθνικές μειονότητες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, έφηβοι με 

παραβατική συμπεριφορά που είναι ήδη εκτεθειμένοι στους μηχανισμούς κοινωνικού 

ελέγχου, εκδιδόμενες γυναίκες ή άντρες, άστεγοι, κ.α.  

     Είναι σημαντικό για την αποτελεσματική προσαρμογή του συστήματος της 

θεραπευτικής κοινότητας, να υιοθετεί τις νέες τεχνικές που αναδεικνύονται από τις 

έρευνες ως αποτελεσματικότερες, οι οποίες δίνουν περισσότερη έμφαση στη θετική 

ενίσχυση και περιορίζουν την αρνητική αντιπαράθεση. Ειδικότερα, στην πρώτη φάση 

της θεραπείας, στη φάση της εισαγωγής όπου σημειώνεται και τα υψηλότερα 

ποσοστά διακοπής της θεραπείας, είναι απαραίτητο ένα ζεστό και υποστηρικτικό 

περιβάλλον και προσωπικό με ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση, που θα κατανοεί το 

υψηλό άγχος που βιώνουν τα νεοεισερχόμενα μέλη. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο οι 

θεραπευτικές κοινότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, να επανεξετάσουν 

τις διαδικασίες εισαγωγής με στόχο την αύξηση του ποσοστού των ατόμων που 

παραμένουν στην θεραπεία. 

     Ένα σημαντικό ζήτημα για τα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης αποτελεί η 

στελέχωσή τους. Ο ρόλος του προσωπικού στα ποσοστά διακοπής και 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας, καταδεικνύει την ανάγκη για στελέχωση και 

παραμονή κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού στο χώρο της θεραπείας των 

εξαρτημένων ατόμων. Οι θεραπευτικές κοινότητες, που στηρίζονται κατά κύριο λόγο 

στο προσωπικό τους, θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη σημασία του ρόλου του και να 

παρέχουν κίνητρα για συνεχή εκπαίδευση, ανέλιξη και δημιουργία, με στόχο τη 

συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

     Η συνεχής αναβάθμιση της φροντίδας που παρέχεται στους χρήστες και στις 

οικογένειές τους, απαιτεί ένα πολύπλευρο σύστημα διαρκούς αξιολόγησης το οποίο 

επιτρέπει τον αναδρομικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, την 

αποτίμηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας των σημερινών μεθόδων στο μέλλον. 

     Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης είναι η 

συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε ένα οργανισμό. Ένα σύστημα 
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αξιολόγησης οφείλει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των στόχων, της πολιτικής, 

των μεθόδων και των αποτελεσμάτων και να επιτρέπει τη σύνθεση των πορισμάτων, 

που προκύπτουν από τη μελέτη των επιμέρους αυτών θεμάτων, με στόχο τη συνολική 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Η εξωτερική αξιολόγηση, επιπλέον, θα 

πρέπει να συνδέεται άμεσα με την εσωτερική, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την 

αξιολόγηση του οργανισμού σε πολλά επίπεδα, με τη συμμετοχή των μελών που 

δέχονται θεραπεία, των οικογενειών τους και του προσωπικού, δηλαδή, όλων όσων 

είναι οι πλέον κατάλληλοι να συνεισφέρουν στη βελτίωση των υπηρεσιών. 

     Με την αξιολόγηση της συμπεριφοράς ενός θεραπευτικού συστήματος 

προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις δυναμικές που αναπτύσσονται στο εσωτερικό 

του, αλλά και τη σχέση του με το εξωτερικό περιβάλλον. Στόχος είναι η εξέταση των 

ρόλων των μερών που το απαρτίζουν και της σημασίας τους στην ανάπτυξη και την 

εφαρμογή των πολιτικών, των δυνατοτήτων προσαρμογής σε νέες ανάγκες, συνθήκες 

και δεδομένα και η διαρκής ανατροφοδότηση όλου του συστήματος. 

     Είναι προφανές ότι η έρευνα και η αξιολόγηση μπορούν να βοηθήσουν στη 

βελτίωση των υπηρεσιών των φορέων απεξάρτησης. Οι θεραπευτικές κοινότητες 

οφείλουν να εντάξουν στο πλαίσιό τους αυτές τις δραστηριότητες προκειμένου να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες και να παραμείνουν  συστήματα 

ανοικτά στην αλλαγή και στην εξέλιξη. 

     Η οργάνωση οποιασδήποτε παρέμβασης στο πρόβλημα των ναρκωτικών είναι 

αδύνατον να μη λάβει υπόψη της και να μην αναφερθεί στην εμπλοκή του 

σωφρονιστικού συστήματος και, ιδιαίτερα, της φυλακής. Τα εξαρτημένα άτομα 

συνήθως εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα, ενώ πάρα πολλοί χρήστες βρίσκονται 

στη φυλακή για εγκλήματα συναφή με τη χρήση. Η χρήση ουσιών οδηγεί έναν 

αυξανόμενο αριθμό χρηστών στο ποινικό σύστημα, ενώ η θεραπεία αποτελεί 

εναλλακτική της τιμωρίας επιλογή. Τα  δύο συστήματα, ποινικό και θεραπευτικό, 

διαφέρουν σαφώς στους σκοπούς και τους στόχους τους. Το ποινικό σύστημα 

επιβάλει την τιμωρία, ενώ το θεραπευτικό προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 

βασιζόμενο σε επιστημονικές και θεραπευτικές αρχές. 

     Η ενεργητική συμμετοχή για την αλλαγή αυτής της κατάστασης αποτελεί μια 

πρόκληση, αφού οι θεραπευτικές κοινότητες δεν θα έπρεπε να αποτελούν συστήματα 

τα οποία επιδιώκουν μόνο εσωτερικές αλλαγές σε ατομικό επίπεδο. Η πρόκληση είναι 

να επιδιώξουν την αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά τα εξαρτημένα άτομα, τα οποία 

βρίσκονται στη φυλακή για παραβάσεις σχετικές με τη χρήση ψυχότροπων ουσιών, 
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και να απαιτήσουν να τους δοθεί η δυνατότητα θεραπείας σε προγράμματα εκτός 

φυλακής. Το «δικαίωμα στην απεξάρτηση» αποτελεί μια πρόταση ενάντια στην 

πολιτική του εγκλεισμού, της περιθωριοποίησης ή του «δικαιώματος στη χρήση». 

     Ο εγκλεισμός αποτυγχάνει να επανεντάξει κοινωνικά το άτομο, που συχνά 

κατηγορείται ως ο μόνος υπεύθυνος για την αποτυχία της επανένταξής του, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι ατέλειες του ποινικού συστήματος και χωρίς να δίνεται η 

πρέπουσα προσοχή στις απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις. Το φαινόμενο της 

ποινικοποίησης των κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι η τοξικοεξάρτηση, έρχεται 

στην επιφάνεια, όταν μια κοινωνία αδυνατεί να προσφέρει άλλες λύσεις. Τελικά, στη 

φυλακή καταλήγουν και παραμένουν οι κοινωνικά πιο αδύναμοι, τους οποίους η 

κοινωνία μας έχει φροντίσει από πολύ νωρίς να περιθωριοποιήσει. 

     Σημαντικό συστατικό της θεραπευτικής κοινότητας αποτελεί η εμπλοκή της με το 

κοινωνικό γίγνεσθαι, υπό την έννοια της κοινωνικής παρέμβασης. Υπερβαίνοντας το 

στενό πλαίσιο της αντιμετώπισης της εξάρτησης ως κατάστασης νόσου, η 

θεραπευτική κοινότητα τοποθετεί στο κοινωνικό πεδίο μεγάλο μέρος της εξαρτητικής 

συμπεριφοράς και ως εκ τούτου, σηματοδοτεί τη «θεραπεία» και την αλλαγή ως 

δυναμική που συμβαίνει από τον ίδιο τον άνθρωπο μέσα στο περιβάλλον και όχι στο 

ίδρυμα για τον άνθρωπο. 
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